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0 mouwululu7 čxquo peuášt Ušlďrujtňš!

O okamšeni, od kterého zciwisi wéčnost!



BťedmlUwa.
„Krátká léta pomijeji, a po stežce, po ktčrě

fe zase newrátim, chodim,z (.luld 16 ::Z) tak
wšdychal jižZob N co platná jfoU i krátká tato
léta člowěkn, kterémU fe nežjewil Ušitekjejich fwatý

a konecj nebeský? .Bnď že w hojnosti neb že w

chudobě de žiwota tráwi, fám fobě neznámý
po fwětě darmo se trmáci. Stárne, aniž to
pozorUje, stáwá fc bržy cišiUcem zde we fwém

domělém domě; w domě pak fwém prawém, w
domě jemU na wěčnosti Uchystaném, tam fe ne:

stáwá domácim. Jessto člowěk, jak již famo.
1mčno fwědči, pro celý wěk (relowěk) to

jesi: pro celoU wěěnost stwoťen jest, proto také
w této wěčnosti xteprw prawého cťle swého do:

jiti můše. Bročež, abychom tUto wěčnost fobě
sst,astnoU Učinili, a fe w ni jUeszreli chudýmč,

jako na pťiklad rolnik, jenžto čaš feti žaUedbal,
aneb misto pssenice konkol nafel; nutno swěťen

UoU hťinoU weždexjssiho žiwota dobťe štěžiti, a

tUdiž má nám každé okamšeni drahocenným býti,
poněwadš fe oUo dá k šafeati femena dobrých

skUtkň poUžiti, kteréz by náš obohatily w den

šni, w deU sklišUUkUna wěčnosti. W tomsmy:

siU UapomiUá náš apostol národ,ů: „Co abnde
siti člowěk,e.xto bnde ir šiti.“ u „Dobré pak



.4

činice, neUstáweije; Uebo čafem swým žiti bU:
ďeme Ueustáwajice (lšsčdx. 67 8. 9).“

Tak fe dá žiwot lidský k časil feti pťirow:

Uati; pťirownáwá fe wssak a powažoxýati se

takč má: 7
jako pent k domewn;
jako bťl: o šáklao;
jako bej o kerUnU slámy.

„W pťitonmém žiwobyti jako na cestě
jfme, kteroU do wlasti putUjeme,“ di Řehoř
Welký (ljoud. U. ju cx.muš). Kdo jest teplewx
na cestě k wlasii, k domown, tenfjest w cišinč;

a tU nejednoU fe mU stáwá, že si šasteskne po

domowU. J Uám fe UejednoU stáwá, že si ža:

steskne dusse Uasse Ua poUti žiwota wešdejssiho

toUhoU po domowU; a tU býwá úžko donm„

tčsixo wssUdy. Nno, jako ditě hladowé po mat:

ce š pláčem fe ohliži a do jejiho Uárnči fex

déťe: tak i dUsse roštoUži fe často po Bohu, a

Uemůše ji krontě Boha, pro kterého stwoťena
jest, unic Upokojiti, nic nafytiti. W takowýchto

dobách býwá welewitáno člowěkU, když fe žbož:

ně pfané knihh dopidi, a když dUchem fpifowao17

telowým wedený o wěcech Boha, Uebeské wlastč
a spafeni dnsse fe týkajicčch pťemýssleti,

jak by dokanlejssčm fe sial, fe poUčiti a k pl:
něni toho fe i powšbUditi xmůže. Bočet tako:

wých knih w ťeči nassi jest pojud newelký,o pro:j
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čež wydáUi fpifU tohoto dle citěné potťeby ne:
!ďhod šajisté nepťijde.

Boutuikowa lloha častokráte UkloUšne, Uěx7

ťdy i loupežnicř jej pťepadnoU a oloUpi a žra:

xni xa polomrtwého ležetč Uechajč. Wodobněi
xny w mnohúch wěcech klefáme wssickni (Jxx.

učxleuld Z7 2) a Uepťátelé spaeri nasseho:
tělo, fwět, ďábel jako loUpežnici pťepadaji, olU:
:pUji dnfsi o roUcho newixmostč, reinami hťichů

poraňUji, a pro Uebe polomrton šanecháwaji.

j:“t).Uchfwatého Liguori w téřo kllčšce wanoncč

1ako Samariťán pťicházi, kleslého Uaději danon po:

j;šidwihlljr,raUěUéUmwaUZeUim litosti a wyloUděnčm

skž kajťcich ráuy dUsse wymýwá, w Uě balfzim

.útěchy wléwá a k žiwotU dUssi kťisi, nabádčinčm

k polčpssrlxč obwašnje rány, profbami konanými
posilňUje k žnowU nastoUpené cestě, waroxoánim

wýstrahU dáwá, aby fe pťed Uowým pťepadnn:

xtim loUpešUikň dUsse chráUtl.

Žiwot lidský dále Zwš fr dztéž hčh em do
šáklad.

Mnol)ý dokonáwá běh žiwota a zeikčadU

Uedostáwá, cile nedocháši; ačkoliw Uxáš žákiad

Uenť jako we hrách, kdeš, kteťčž w šáwod bčžnč,

wsstcknt žajisté běži, ale jeU jrden béťe žáklad

(l. l(orint. 9) 2.1.) pro jednol)o neb pro Uě:
kteréjenom ustanowený.; Uébržwssem a každěmu
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jest on Uchystán, jenž dobťe, pťimo běži, a
proto apostol Uapominá: „Tak bčžte, abyste
(základll) dofáhli (camccšš).“

Zapotťebič nám častého powšbnšxeni, bychom

neUstáli, a ponawrhnuti, jak posily k tomuto
běhn možnei si žaopatťiti, abychom sstastně do:x

běhli cile fwého, a šeikladU obdrželi. W tomto

fpiskU béťe tě fwatý Spifowatel, který jiš sssa:

stně doběhl a žáklad obdržel, jakoťka ša rUkU,

wede a wýstrahu dáwá, abyJš Ueběšel ja:

ko w UejistotU, abyďš fe UeUchyl,řl, ale ci„l

fwého běhU na žťeteli maje k UěmU pádil;

oU téš ponašUše, j,ak bychš posilU k tomUto běu

bU žápafněmU sobě wyprositi a žiskati mohl.
Slowem oU co slUha Báně a we jménn Báně
Uenabiži jenont slowyj jako diwáci lžúp.asných

běhů, ale idUcha Uabádá a .téměť ix famoU

wůli wede a ťťdi ktomU, abychom činřli, co

múžeme a prosilč Boha o to, co nemčlžeme,

abychrǧm mohli.
Ziwot lidsky pťirownáwá fe i k b oji o

korUnU siáwy. „Bojowáni jest šiwot člo:
wěka Ua šemi (.Zadb. 7. 1). N šajistéa
Zde jsine w Ustawičném bojč, a palma wťtěšstwi

nám teprw ža hrobem kyne, ťam teprw kďrUna
xsiáwy n.ciš čeká.. Noikdo alex Uebýwá korunoul

wán, kdo nežwitčzis, nikdo wssak šwťtěziti ne:

mňže, leda kdodbojUjedobťe; „nebot i ten, kdož
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ďojUje w bojt, UedUde korUnowán, leč bU:

de ťádně bojowati (2. Mmot. 27.5).“ Mlei:
denci cnostni, panny bohabojné, mUži i manžel:
xky, jenž o fpafeni fwé pečliwi jste, neUstUpthe
čw boji, „Uedejte fe pťemoci zlémU(ňim. le:.o
21),“ nedejte fe žawésti pUdem .Ueb žádosti Ue:

jšťčšl!nox: těla fwého! Wsseliký, kdož w doji

ddojuje, ode wssech wěcť fe zdržuje; a oni žaji:

sté, aby porUssitelnoň korunU wšali, my pak
UeporlxssiteonU,“ di apostol (l. l(or. 97 25).
Nefwolthež w to, co by žádostem txěla laho:
dilo ct dnssi hUbilo, an co tčlo lUbi, dUssi hUbi;

Ue tak lidem, ale „tomU hleďte fe žalibiti, pod

Uimž bojlljete, a od něhošto platU dostanete (dišc
.M. jšučwe Muc!ec!usleň š 87. .jčmň jšxx. uěeu
ánjjia j( pojjjmljmrj 6.)“ „Nračlljte jaťo
dobťi rytiťi Ehrista Ježisse (l! Mm 2 3)“
Když jfme pod bojowný prapor Kristčiw pťč
kťtU fwařém wstUpowali tU jfme fe odťekli pý

chy i wssech sklxtkňlfataUásse; Uenawrčxch se te:

dy knim šádný; ale „stújtež, majťce podpáfaná
bedra jwá prawdoU a oblečeni jfoUce w panciť
fprawedlnosti, a obUtémajire nohy pťiprawon e:
wangeliUm pokoje, we wssech wěcech beroUce

sstit wiry, w kterémž byste mohli wssechny ssčpy

ohniwé UesslechetnťkaUhasiti a leka fpafeni
wezměte, a meč Ducha (jenž jest siowo Bošij
(b)feu.6 14 17) “



Klesl:li dkdow boji, ňebediž mxálomyslltým;

zňpočni pošUowU boj xa wěz: kdo nešanrchal bo:.

jisstě, ten še jessrě Ueni pťemošen. PokUd

fe bojownik Uepodáwá, pokud Zbraň neza2
wrhUje ao hťbet neobraci boji, pokud UeUu

žawirci pokoje š Uepťátely, pokUd Uábožen:
stwie a ewanjeliUm Ježisse Ehrčsta hrdinskoU
Udatnosti Uaplňnje, aby we jménU Báně protč

wssem nepťátelúm w boji stál, a jiš jtž klefajxťc(

pxošnowu boj šapoča“l: potUd witěši., po:

potxxd mU kyne palma witěšstwi,7 potUd
jej čeká korUUa odměny a sláwy. Cti fpifek

tento, čti š myslč fhromážděnoll, ,osamotě, a

žotcxwiš fe jistě Ua mysli i na wťxli; a Bčih,

jenš tťtiliy nalomeUš nedolomi, anž an doU:
tpnajicihoUhasi (olču. 127 20): noon siloU
k boji nadaťi tebe, bxxde:li jcšnwoúletwá opraw:
ďowá:

Laskawý wssak čtenáťi, neodepťi ani mně

siUtek lásky, a Za febe fe lnodle pomodli se,i

ša UUle, pťekládateletohoto spiskU,abychomi já,

iddty, kdyš čaš rošdčleni nastane, fe sw. Ba:

wlem žwolati U:ohli: „Dobrý boj jsem bojxo:

wal, bčh jfem dokanl, wirU jfem žachowal;

Uaposledy složena Uxi jest korUna fpraxdedlnosti,
kteroUž dá mi Pán w teU den fprawedliwý
foudre.,é

Wezmiž tedy do rUky kniškU tUto, kdo útěed
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chy U wyhnanstwi, kdo podpory na Uejistě a nec

Bežpečné ponti, kdo zotaweni w běhU, kdo po:

sily w boji tohoto žiwota hledáš: a posilU a
žotaweUi a podporU a útěchU nalezneš jistě, a:
neb afpoň k tomu pohUUt bUdeš, abyďš ji U

Boha hledal. N djestliše fe jponožnefeš z hťichU,

a Upewniš w ctnosti lltak, abyqš wčre Ueklesk, a

jestližek Uábožnosti powžbnžený fe wzdělxáš k.

stawenč BošimU na šákladU položeném, jenžxjest
Christuš Ježiš, a dilo twé, ktere“š stawčl, oe
l)něm šk:lssené žňstane, a odplatU wešmešo (l.

l(or. Z): t;l bUde hojně odměněna práre to:
hoto dťla, t pťekladU jého! a pak šašniž radost:

Ué dikňčinělli tomU, jenž chtěni i plněni a žrňst

ke wssean dobréan dáwá: Wěčná sláwa bUdiž
Ti Bože!

W Brně na den fw. Eyrilla a Methoe
dial B 1853.

Udšekládatel.
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lU čn o :Uú Uč

Uepofskwrttěnéxa wždy trwajici

Pcmné Mariiš
Milostiplné, BožthaUč mezi wssemi dccrami Blkamo:

wými; l ,
Ctč lčdstého pškolexcč, rozkosst Uejfwčcějssč Trojčce, domU

lásky, pťikladn pokorh, zrcadlU wssech cnostč;

Matcc kráfxléhomilowáni, Matce fwaté nadťje, Matcc
milofrchstwi; j

Qrodoinci bčdných, žastáwatelkyni skabých, swčtlU sle:
pých, pomocnici Uemocňých;

Kotwict dúwěry, mčstU útočisstnémU, b.ráně ncbcskě;

Nrsse žiwota, dUze pokoje, pťistawU fpáfy;

Hwčzdě moťské, moťi sladkofti;

ijedxtatclkyni pokoje hťissxlikňm, Uadějč onfajicich, po:

mocnici opUsslčných, těssitelkynijzarmonceúých, posilc
Umiraj,icich, radosti swčta!

obťtUje w UejhlUbssi pokoťe

dilo toto

jech z jejich, ač Ucpatr:

Uých a Uehodných, pťcdfc

láskou Zi oddan.ýcheslnžebnčků.
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účel tohoto dila.
(,Zapotťcbi ččsttn)

Někteťi si žádali ode mUě ťnihy š rozjťc
mánim wěčných prawd pro dUsse, které w dne

chownim žiwotě fe lepssi Utwrditi a pokročitč
toUži. JiUi pošadowali ode mně malé šbirky
ťeči, ktere by fe na wyslanstwich (mišsiich), ja:

kož i pťi duchownich cwiěeuich (erercictich) za
kášani Upotťebowati daly Bych ale knih, pra:
ce a Utrat nemnožil, mel jfem za dobrě toto
šde dilo w ten žpůsob jak widěti jest, Ufpoťa

dati, by k jednomUi drUhémU účelU sloUšiti
mohlo be fwětskýmk rozjimáni sionžilo, rož
dělil jfem každé těchto rožwažowáali w tre od:
děleni Každé odděleUi mUže ža jedno rozjč:
máni plasiti a proto jfem po každém oddělenč
powzbušowáni a profby pťipojil Brosim čte:
náťe aby nebylimržxxti, když fe w těchto proš
bách wždy o milost setrwanliwostt a láskyč
BohU prosi, Uebot tyto dwě milosti jfou nám
k dofaženč wěčného fpafeni nejpotťebnějssi

Milost bozskélásky jest milost di fw Fran:
tissek Saleskhe ťtera wssechny milosti w fobě
obfahUje, jessto cnosti lásky kBohU wssechny

ostatni cnosti jako drUžinanásledei „Bťissly
mi pak wssecky wěci dobré fpolu š ni (l(n.
..mouůr7 11).“

Kdo Boha milUje jest pokorný, jest čistot:
ný, jest poslM jest Umrtwený, žkrátka on
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ma wsiechnycnosti MilUj Boha, prawil sw
Nugnstin pak čiU, co chceš;,á Uebot kdo Boha

mtlUje wyuasilaži fe, wsseho fe stranti co by fe
jemU Uelibilo a Uic jiného eryhledáwati, nežlč
jemU we wssem fe libttč

DrUha milost, totiž sioata fetrwanliwost,
dosašeni wěčné korUny wymáhá Nebe prawř

fw. Bernard jest wssechněmpťisliber, ťteťčdo:
bťe žin býti počinaji Uež Uděleno bUde jen
těm, kteťi fetrwaji „ZačátečUičUxU fe ono ji:
stotUě pťčsliije fetrwanliwým ale bUdo dáno
(88rm9 5. 8.3mučmt1i cjcxmoch bšnš xir .)“
Tato pak fetrwanliwost dáwa fe jak fw. otco:
wé Uči jen těm, kteči o Uč prosi Broto na:
psal fw Tomáš abychom fe do nebe dostali,
jest Ustawične molitby šapotčebi „Bo krtU jest
člowěkU Ustawičná modlitba potťebná aby do
Uebe wessel (Z p.qu. 3 q čuc 5)e N pťed
Uim prawil totéž Spasitel Uáš že potťebi jest,
wždycky fe Utodliti a neUstáwati (buuč 18
1 au.

Ll to jest pťičina proč tak množi bidni
hťissnici ačkoli jim hťichowé odesstěni byli,
pťedce w milosti Boži Uefetrwáwaji Onit obe
držUj odesstěUi; wssak ale poUěwadž opomijeji,
Boha uu obšwlásstě w čaš pokUsseni uu o se:
trwanliwost prositi klefaji poznowu. Nčkoliw
fetrwanliwost milost docela nezasloUšená jest,
kteréž fwými skUtky Uemčlžeme hodni fe Učiniti

pťedc di otec SUarez, že fe ona modlčtboU nee
omýlne obdržuje, a jiš pťed Uim prawil fwa:
tý NUgUstin, že darU setrwanliwosti lzc jest
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modlitboll podofáhnoUti Tento dar boži mčiǧ
že profebně žasloUžen t j modlitboU podofá:
hUt bhtt (j)řd áeml) pč!lxstx 0.6)“ TUto
Pak porťebnost modlitby jfem w jinem zwlásst:
Uim dilečkUš Uážwem: Modlttba co hlawni

prostťedek atd“ obssir.cš dokášal: dilečko, jak
jest malé a laciné pťede mnoho práce stálo a

ja je mám ža nejwýš Užitečne pro každoU tťidU
lidi ano tcměť t twrdim že meši wssemi dU
chownimi pojednanimt neni a Uemčižek dofa:
žeUi wěčncho spaseni potť.ebnějssiho pojednállť
býti nad ono o modlitbě xe)

be tedy pťitomná rožwašowálti kxlěžim,
kteťi mcilo knih aneb aby je četli, máko čan
maji také kU kážanim slouštti mol)la, opatťil
jfem je fwědectwim š pifma fwatého a misiy
též fwatých otcčl, ktera sice krátká ale dňmyslna

jsoU jakož prawě kU kážanim býti maji a po:
Znamenawám, že každě jednotliwé rozwažowani
še wssemi tťemi rozwrhy jedno kážani činitč
bUde

W tomto úmyslU fnažil jfem fe z mno:
hých fpifowatelU nejjádrnějssi mysslénky, které

jfem k pohnxlti frdce ža nejdostatečnějssi Ušnal
Uafhromažditi a je U wětssim počtU žkrcitka Uu
wedl aby čtenáť které by fe mU nejlépe libily,
woliti mobl a je pak dlelibostiprowedl Wsse:
chno k wětssi ctč Boži.

Čtenáťe mého prosim, aby mne Ježisst

e) Také teUto fpisek w nassem jazka brzo,takč tiskcm
wyjdc,
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ChristU porUčil, at jiš uo až tuto kUihU čisti
bUde u Ua žiwě aneb mrtew jfem, a já těm,
kteťi Umě tUto láskU pronáži, totéž Učiniti
siimbji

Nt žije Zežiš, láska Uasse,.a Maria, nádě:
je Uasse! wuu

lDeUUi pobožUosti.
Modlilba ranni.

Jak mile wstaneš, Udětej znameni kťlže ťka:

Bože můj! klanm se tobě, a milujč tebe
ž celél)o frdce

DěkUji tobě Za wssechna dobrodini mně
prokážaná a šwlásstě ša to, žeš mne této noci.
tak Ulilostiwě ostťihal

Wssechno cokoliw dneš činiti Uebo trpětxč
bUdU Tobě obětUji, wesskerá jednáni a Utrpeni
má šjednocuji š Utrpenim Ježisse a Marie a
rád bych také wssech odestkčl kterýchš mohU
UčasteU fe státi, žiskal

Umixmji fobě, hťichU fe whstťihati (zde
mUsime pťedfewšeti swé na tU chybU obrátiti,
do kteréUejčastějiklefáme); a prosim tebe abyš
mi pro Ježisse Christa setrwaUliwosti milostiwě
Uděliti ráčil Obšwlásstě Umiňnji fobě wc
wssech protiwensiwich Twé Uejfwětějsi“c wňli fe
podrobowati ťka: „.Bane, buď wůke twá!

O mňj Zežissi! Uoď mne dneš w rUkch
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fwých; nejfwětějssi Wanno Maria, dej nmě Uto:
čisstě pod twým plásstčm nalezti; a Ty, Otčg
nebeský! pomoz mně, žlásky k Ježissi a Ma7
rii Nnjele Boži stražce můj, fwati pťčmluw:
cowé moji! stnjte pťi mně

Na to fc pomodli:
1 QtčeUaš 1 Zdráwa?š Maria a 1 Wěťčm w

Boha mimo Z Zdračoaď lnejblahoslawěnějssč Bamtč
Martt.

Modlitbh ke msst fwaté.
Bobožnost messUi

k Uctěni Umúčcni Bána nasseho Jržisse Christa.

Modlitba pťiprawni.

O neskončeně fwatý Bože! jei bidný hťi:
sslšik pťichášim pťed oltáť Twuj, na němž Je:
,žiš Wkapitel mtlj, Twé Welebllosti ža obět
se pťinássi, drahocenná krew jeho wolá zde o
odesstěni mých welkých a mnohých hťichů Rač
tedy skrže šáslUhy božského Syna Twého winU
UwU fhladiti abych ččstým srdcem této Uejswě:
tějssi oběti pťitomen býti mohl

W šjcdnoceni š kněšem tnto mssi fwatoU

tobě obětuji na zwelebeni a oslaweni Uejfwětěj:
ssiho jména twého; na pam.tkU a dikůčiněni
za pťehoťke Umuceni a fmrt Zežisse Christa a
na zadost Učiněni za wssechny hťichy mě Rač
mně skrze tuto drahocennoU občt také te milosti
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Uděliti abych wssecko z lasky k Wyknpiteli fwě:
mU čtUil i trpěl a siloU UmUčeni jeho posilně:
Uý blaženoU fmrti Umťel

Q Matko bolesti! kterážš pod kťižemSy:
Ua fwého stála aš Uim krwaon oběc thi
nebeskémUža neiš obětowala wyproš mUě milost,
abych UmUčeni Ježisse Ehrista Uábožně rošji:
mal a žásiUh Uekrwawe oběti účastným se stal
Nmrn

O d žačoátkU msse fw. až kU Člorin.
(thUpitelowa :“.zkost,modlttba a krwawý pot na hoťc Qliwetskč.)

Q Ježissi bolestnč trpici! Do jake škor:
moUcenostt Trbe hťichy mé pohťižily! Nch, p.ro
šáslUhy těch bolesti kteréš w oněch strastiplných

hodinach Ua hoťe Qliwetské pťetrpčl rač mi
prawe litostt Uad l)ťichy a nenáwisti protč Uim
Uděliti abych nižádného hťichU wice fe nedo:
pUstň

Q Ježissl ašk šemi skloněný! hťichy mé
tebe Ua šem uwrhly, ach litUji toho že jfem
tebe kdy Urazil Rač thi fwémU nebeskému
na smťťeniša hrichy mé modlith fon i pot
swůj krwawý obětowati; dUsst onU, abych pťed
twáť ton hodně pťedstonpč., w drahocenne
krwi fwé očistiti a mne posilUiti, abych w mo:
dlitbě fmé neUmdléwal a nikdy na to, coš ža
Ume trpěl nežapominal

Q božskýWkapiteli! rač mi dokonalc o.u
dewždanosti do TweUejfwětějjsi wňle we wssech
trápenich a soUšenich ndčliti, abych je pokojnoU
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nysli pťijimal a w šjednocowáni š Utrpenim
Twým statečně fnássel Nežádám, abyš mne
Utrpeni žbawil; nebot wčm jaké tresty jfem
ža l)ťichy fwé zasloužil an, prosim Tebe, o
Bane trestej mne žde jenom Ua wěčnostč Ussee
tťi U,me Nikoli ma nébrž bUď wůle
.twa.

Od (?iUriš aš k EwanjeliUm.
(Zrazeni a trýzněni, kteréž thupiteli Uassemu pťi chyceni a U

Kaifásse se stalo)

Čšst a chwála bUdčžtobě o Uejtišssi Je:
šissř! Bo ské fprawedlnostč k oběti fmirujťci
ša hrčchy mš seim 1U fe xtabidl protoš také Ua
.Uiž.idnoU potUpU a mUkU Uedbal Kčanim se
Tobě a welebim Tebe děkUji Tobě ša weliké
Utrpeni twé. O Beránkn Boši jenž šUimaš
l)ťichy fwěta smilUj fe Uade UmoU; pťijmi mo:
dlirbU moU a šbaw dUsst moU ode erch wa:
žeb šlýchžadosti abych Ua nowo šradcemna To:
bě fe Uestal

Rozpomen fe, o Ze ;issi! na skormoUcenost
a hrUZUkrčxrá Tebe obchášela když nepťátelé
Twojč jako žUťiwi lwowé Tebe obklťčili, pro:

wašy wážali pěstěmiporanowali Bro trápeni
a roUháni křerýmiž Tebe nepťátelé twoji fužo:š
wali, račmne Bane Ježissl Cl)riste! ode wssech
mých widttelných i ertdčteťných Uepťátel šba:
witt a Umě dáti abych pod ochranoU Ton
xoěčného fpafeni dossol.

O Bože, jeUž jsi jednorošeného Syna fwč:
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ho ša Wyknpitele fwěta Ustanowil skrže Něj
smrt pťemohl: a tim naš milostiwě k žiwotu
obnowiť rač Uděliti abychom těchto dobrodini
pamětliwi jfoUce Tebe fetrwaUlion láskoU se
pťidrželi a owoce téhož wykoUpeni obdržeti ža:
sloUžili

Qd ewanjelia až do obětowáni.
(ZaUlťtUUti Ježisse pro ewanjeliUm, kterč kázal, a pťikoťi, která

pťed foUdUými stolicemi Biláta a Herodefa ixtrpěl.)

Q Ježissi, prawdo wěčna! Tyš čestthe
Uebeského š Uebežpečenstwim smrti wyšnal rač
také mUěsilUdati abych Ton a Twého nebe:
ského Otce čest w Uižádné pťiležitosti neUrašil
Uébrž jt slowem i skutkem rošssiťowati se fUažil

DUsse má o BaUe! toUži, cesioU pťikážani
twých jiti, ťiď kroky mé podle slow Swých,a
Uč mne wUli Ton pntti kteráž fe nmě skrše
swaté ewanjeliUm ošnamuje. Tyš pťissel na
fwět, abyš wydal fwčdectwi o prawdě dejž,
abych tyto prawdy wěrUě pťijal.ua fe Uestyděl
pťed fwětem je wyžnáwati

Odest mně, že jfem od molldrosti Twé fe
odwrátil a k moUdrostifwčta, jenž pťed Tebon blá:
žnowstwijest,fe obrátil Netrestej Umežatoodeij:
tim ofwireni Twých Nepťestawej k frdci mémU
mlUwiti: hotow jfem pro Teche wssechUočinitid
a Uežádam si jiné moUdrosti než abych Tebe,
Wykupiteli můj, pozUal a milowal



Qd obětowáUi až do 8anotu8.
(Bičowáni, trnlm kornnowcint a odfonzcnč Zežisse Christa

na jmrt.)

Q nejmilostiwějssi Wykupiteli! rošpomeň
fe na UefčislUé rány, které nejčistssi tělo Twé
kryly, a je Uejfwětějssi krwi Ton barwily,
když jsi od hlawy až k patě pťeUkrUtně šbičowaU
byl; pro tyto rany rač mne že wssech Uebežpe:
čenstwl a pokUsseni k bťichU wytrhnoUti a Ue:

dopoUsstčxj Uikdy, aby frdce mé Uějakon nečistou
toU fe poskwrnilo uu Tobě, o králi sláwy,
Oťislussi také korUna sláwy, a ach! jak hrožnč
byla hlawa Twa trnim žrallěna. Wssechno,
cožškoli ša hťichy mého roškossnictwť a mé hr:
dostč trpěl hlUboko do pamětt Uté wsstčpiti ra:
čiž, abych w láfce a we wděčnosti k Tobě až
do koUce fetrwal

Q, bych mohl Tobě nyni š oběti kteroU
kněš žehna, také čisté a wěrné frdre obětowati!
Nle jak hlUboce zahanbena fe citim, jessto pod

hlawou trnim korUnowanoU febe co roškossnický
a l)rdý ond požnati mufim! Než w twc milo:
frdenstwi fe dčlwčťth a Tobč frdce žkroUssené
aškormoUceUé občtUji, š pewným pťedfewžetim
nikdy wčce nehťessiti, nébrž jak fe Tobě libi,
obcowati Rač mně dáti abych skrže občt kteZ
ronž na oltáťi Otci nebeskémn pťinássiš, odeu
sstěni bťichU fwých dossel

Wrosim Tebe, zraUěný Zešissi foudce můj
někdejssi! prosim Tebe pro ortel fmrti, kterýž
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od nefprawedliwých foudců Uad TeboU fe pro:
Uesl, fmilUj fe nade mnoU w posledni l)odince
mé, až frdce Ulé fúženo a dUch mUj skličeU bU:
de BosilU dUssi moU wesmrtelnémboji a rač
ji ode wssech hťťchň čistoU k sláwě patreni na
Tebe pťtwésti

Qd .Jčculčcuš až djo p ošdwihowáni.

(thUpitelowo Ueeri kťťžea Ukťišowáni.)

Q Ulilostný kťťži! bUdiš stotisickrát poždra:
wen, tyš ceUU i lesk waj od krwe Wyčupitele
lnél)o obdržel; ja tebe cxtim objimám a radost:
Uě na ramena kladu Ton milostť o Ježčstl!
donám každý kťčž, kterýnž milosrdenstwi Twe
xUUeobdaťi mile a rád Uestt

O sladký kťčži! bUdiš Umě obranoU proti
wssem Uepťátellmx. widčrelným i newyditelným

k tobě bUdU w kašdém šármUtkU, jakožto ke stroa
Um žiwota, Utočissrěswé bráti; pod stinem twým
bUdU skličené srdce fwé žotawowati, a owocem
Zemdlellolx dUsst fon posllllowati

Q požeh:laný kťiži! na tobe božský Wyku:
pilel fprawedlnostB oži š Uámi bidnými hťissni:
ky fmiťil a nám bránn UebeskoUotewťel Za:
koš lotrU kajicximu žebťikem k Uebi fe stal tak
také dej, ač w žiwotě t w fmrti krwawých sspry:
slU twých fe Uchopuji a po nich pokoje rájského
dojd:l

Ukťišowaný Ježissi! táhniž frdce mé k fo:
Bě aby Tebe lnilowalo, zapal w něm ohen
lásky, jaký chreš, aby we wssech frdcich plapo:
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xl. Bťibi je Ua kťižSij hťebiky fwaté bášně
oslUssnosti a lasky k Tobě Bolož kťiš Swůj
lko pečet na dUssi moU; ano žafaď jej do

urostťed srdce mého abych Umnčeni twébo wždy
amětliwý, w lásce a w Utrpeni žiwot fwňj tra:
dil Nmen

K poždwihowáni.
(Wyknpitel na kťiši powýssený.)

Bťi pozdawihowáUč sw. hosiiez

Klanim fe Tobě, Spasiteli a thUpitelč
Uj, o Ježissi! náděje má a Utočisstěmé! Jenž
č fe na dťewč swatého kťiže thi Uebeskému
:ětowati ráčil UčiU mne Učastna Twého U:
Učeni Twého prawého těla i krwe nyUč i w
)dinU smx:ti. Nmen.

Nťi pozdihowáni fw kalicha

Klanim se Tobě, o prawa a žiwa krwi,
rráž jsiž ran Wyknpitele mého tekla, a prosim
be, očisi mne ode wssech hrichtl mých, Uždraw
posilni dusst moU k žiwotU wěčnémU Ymen

Bo pošdwihowáni až k ť)ater
U08l8ů

(thupitelowo Utrpeni za tťi hodinh Ua kťiži)

O Ježťssr! Jenž jsi pro mne we tmách a

Qe sinrtelných úžkostech po tťi hodiny na ťťižřaěl wšhledni na mne onoU láskoU, jakoUš
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we fmrtelných bolestech na Ume pamatowal
Wťelé diky wždáwám Tobě ža ton welikoU
a útloU lasku, kterouž mně rany Twé a fwata
krew Twa žwěstuji

Bro Twé trápeni na kťiži, kteréš we strau
ssliwých temnostech trpěl žbaw mne od trápeni
temUosti wěčných SmilUjfe nade UmoU a nade

wsselni, jenž jfoU hťťchy obtiženi, a Uděl wssem
wěťťcim dnssem, žiwým . . i š tohoto swčta
wykročilým milosti, odesstěui a žiwota
wěčxlého

Na kťiši opUsstěnýJežissi! Twá Utrpeni
jfoUUtočisstě a náděje Utá, nelečám fe wice pro

množstwť hťichU fwých, Ua Twé li mUky fmrtel:
né myslim; nebot jsi trápenť ta jenom proto
trpěl abyš mne od smrti wěčné žachránil
Rány Twé, krew Twa UjisskUji nme, že mně
odpousstiš Tebeli jen milUji Q lásko srdce
mého, Tebe ja milnji

, !Od UUtšr dnošter do pťijimanl.
(thupitelowých fedm slow na kťiži.)

Božský Wyknpiteli! Jenž jsi na kťiši zwo:
lal: Otče! odpust jim nebot erědi, co čini;
odestmně také hťichy mé a dej mi frdce sinie
ťenliwé, abych pro láskU Ton wssem tčm od:

pousstěl kteťiž mč UbllžUjř
Božský Wkapiteli! Zenš jsi na kťiži kU

kajicimU lotrU prawil: DUeš še mnou bUdeš
w ráji; dej, abych také já hlaš ten útěchoplný
w hodině fmrti swé slyssel
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Božský Wt)ťUpite,ťi! Zenš jsitna kťiži k žac
rmoUcenc matce fwc prawil: Ženo aj sylt
twůj! a k JanU: Llj matka twá; prosim tebe

ofynowskou důwěrU a něžnoU pobožnost k bo;
lestne matce Twé, kteroUď také mnč U kťiže
ša matkU dati ráčil

Božský Wkapiteli! Jenž jsi Ua kťiži
wšdychalž: Bože mUj! Bože UU“lj!proč jsi mne
opUsiil? pťispěj mně we wssech potrebach a ne:
bežpečenstwich dUsse, obžwlásstě až mne wssee

chno bUde opoUsstěti, w hodinn fmrtť.
Bošský Wkapiteli! Jenž jsi Ua kťiši wo:

lal: Zižnim! rošněkwe mně tanžebnost po To:
bě stUdnici žiwé wssech milosti Uděl aby mým
posiednim občerstwowánim Twé tělo a Twa
krew w Uejfwětějssi fwatosti byly.

BdžskýWkapiteli! Zenž jsi na kťiži žwo:
llr:l: Dokonáno jest! Womoz mi abych wssech
no podle Twe nejswčtějssi wůle dokonáwal a
kU konci požemského putowáni fweho Utěsseně ž

tohoto žiwota se Ubiral
Božský Wkapiteli! Jenž jsi Ua kťiži U:

mirajicima rtoma prawil: Otče! w rUceTwe pon
,roUčim dUcha fweho, dej mně milost, aby po:
sledui slowa má byla: Ješiš, Maria, Jofef!
wzdechy pak mé posledni: Zežissč! Tobě žiw

š,jsem, Ježissi! Tobě Umirám, Zežissi! w rUce
Twé poroUčťm dUcha fwého Ymen

Qd pťijimáni až kUkonci.
(thnpitelůw pohťeb.)

Učiň srdce mé, o Zežissi! hodným hrobem
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pro oslawené tělo Twé, které žde Ua oltári o:
prawdowé a žiwé pťiromno jest Qprost je
ode wssech pošemských náklonnosti aby bylo čie
sté jako hrob Twllj, do kterého jesttě nikdo Ue:
byl položen

Na pmnátht pohťbU fwěho wchážiš do
frdce kněšskél)o; přijď š lnilosti Son, o nej:
milostiwčjssi dellpiteli, také do srdce mého
Ua jehožto dwéie jsi tak často klepáwal nechcc
Ti ho délešamiťati Nechf je srdce me Twým
odpočiwadlem aby š TeboU fpojeno jsollc ni:

koli fobě nebo fwět.l, nébrž jenom Tobč žřlo
Zenž jsi jeUUl žčwot prawý Ziskal

Uděl frdct mémU plnost milostiwého pože:
hnáni fwého, aby, weždejssichwěciprosté jenom
po tom dychtilo, co tam jesi, kde Ty Ua pra:
wici Otce nebeského fediš

Wopťejmi thUpiteli mňj! každolt chwilč
pťťstUpUke fwatým pěti raUám Swým w těch
to ránách skrej mne; ž tčchto ran žiw mUe
skrše tyto rány pofwěč mne, š těchto ran nedej
mi fe odlončiti dokud w nich dUcha fwého w
ruce Twé erdewždám

Q Maria Matko Wkapitele měho! rozx
pomeU fe Ua bolesti kteréš pocitila, když Syn
Twňj š kťiže Tobč Ua klin položen bdl; skršed
tyto bolesti profimTebe špoj Utodlitbya wšde:
chy mé še Swými slšami a wšdechy, a doneš
je jako pťťjemnoU občt pťed trUn nejfwětějssi
Trojice Nmen



Modlitbh ke fw. žpowědi.

Miprawa ke xsw.zpowědi.

Prwě nežli se zpowidáme, meime Bána Boha za oswicent dncha
wzýwati, abwchom zpaichaně hťichy swč poznali, a z nich Upťimně
se whšpowidali; kU kterěnmž cili můžeme náskedujici modlitbu

whkonati: e

,Bťed fw. žpowědi.

O fwatý Bože! Zenžqš wždy hotow, hťi:
ssniky Ua mtlost pťijimati a jich Ussetťiti, wze:
žťt Ulilosiiwě a milofrdně na nebohoU dussi
moU, která po tolikeronáfobných Urážkách opět k
Tobě fe nawraci, aby Ton fwátosti ode:
sstěni dossla. Udčliž mi k tomU potťebné pťi:
prawy; ofwčkrošmn, abych wssechny hťichy fwš
pošUal; obměkčt frdce, dabhch jich oprawdowě
litowal, ťiď jašyk, abych še w ech dobťe se wxy:
žpowidal a tim odpllss:ělli dosahl; nedopoUsstěj,
aby saxnxoláskamne šaslepowala!

Swatá Maria, Umtko milosti a útočisstě.
bdťdnýchhťissrlikú! proš n.yni ša mne, abych tUto
sxoatoU žpowěď dobťe wykanl, a skrze ni ode:
sstěni a milosti k polepsseni žiwota fwého ob:
jddržel.

Zpytnj fwé fwědomi.
(Napotom wszď žel a litost, a whkonej následeici modlith):

O ne ončeně welký Bože! ejhle U nohoxl
Twých šradce, kterýž Tebe tak často Uraz.il,
kterýš Tebe ale nyni pokorně za odesstěni

2



26

prosi Srdce jenž se pťed Tebon poo
koťUje nežamitáš

DeqťUji Tobě, šcš Ua ane do dnesska čes
kal a žeš mně w hťissllém stawU Umťiti ne,
dal Woněwadžš mne o Bože! dopofud trpěofi
liwě fnássel proto pro šáslUl)y Zežisse Ehrčsta
donmU, že mně w této žpowědi wssechnyhťi:
chy, kterých jfem fe dopUstil odestitč ráčiš!
Želim hťichči fxrlxch, o Bože! jest mně welice

1tto, že jfem fe jich dopustil poněwadž jfem
tčm peklo zaslonžil a Uebe stratil; Uež nežrlim
jich jeU proto, že jfem jiml tlesty wččné žasloU:
žil nikoli, já jich šeliln, pončwadš jfem Tebe,
UeskončenáDobroto! jimi Urašil Milnji Tebe
o xne nejwyšssi dobro! a poněwadž Trbe miln:
ji lituji wssech Urážek které jfem Ti Učinil
xa jfrm Tcxbe o:xUstil já jfem Tobě cti kteráž
Ti pťislUssi,ncwšráwal, já jjem Ton milost
Ton pťišeU Z,apowrhowal. já jfem Tebe,o ,
WaUe! dobrowoluč stratil Odest mi pro
Zežisse Christa wssechny hťichy mé; litUji jich
ž celčho frdce, w osskliwosti je mám litUji ne:
toliko hťichň smrtelných, kterých jfem fe dopU:
stil Uébrž také wssech hťichči wssednich, poUě:
wadž jfrm Tebe také jimi Urašil UmiUUjč
sobč, Tebe budončně Uikdy wice dobrowolně
UeUrášeti Yno, Bože mňj! radějt chci Umťiti,
dUežli kdy opčr hťessiti.

(Zpowidaš li se z hťichn do Učhožčastopadaš mnsiš pew:
alč pťedsewzeti Učiniti se ho již nikdh nedopustiti, melš napotom.
ďibiti, zlč pťilcžitosti se wystťihati a zdowědnika fwěho prositl
alxy ti nejmomějssi prosiťedkh k polepssmi ponkazal)
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Bo fw žpowědi.

O nejmilostiwějssi Zežissl! Jak weliké dx:
ky jfem Tobě powinen! doufám, žeš pro žáslUo
hy krwe Swé xnně hťichy odpnsiil DčkUji
Tobě ša to ž celého frdce; hoťim šadosti,w ll
Uebi wěčně wěkčlw milofrdenstwi Twé welebiti
BosUd jfem Tebe o Bože mUj! často strčicel
bUdoUcně ale nechri jiš nikdy wiee Tebe stratiti,
žiwot fwčlj chct polepssiti; Ty žaslUhUješ wste:
chnU laskU moU, chci Tebe oprawdiwě milowati
Uechci wice od Tebe fe odloučiti; slibil jfem
Tobě raději Umťiti, nežli Tebe Urašiti obnownji
slib waj, a chci ho plniti

Slibuji Tobě pťiležitosti k hťichU fe noyot
stťčhati a k tomU Uáslednjiciho prostťede Užié
waxtt (žde fe jmente prostťedek ten), abych o:
pět nešhťessil Ty ale žnaš slabostmon, o Bo
že! Dejž mi milost abych Tobě wěreU žčistal
až do smrti, a pomáhej mně pokaždé, kdykoliw
pokoUssin bUdU, abhch k Tobě Utočisstě fwé
bral Womozmi, o Maria Tyš matka fetre
wanlitposti na Tobě wssechnUswou naději ša:
kládám

Wobošnost k fw2 přijimeini.

Pťed sw. pťčejčmáneč.

Q nejmilejssťZežissi! prawý SynU Boži,
jenšš z lasky ke mně na kťiži w moťi bolesti
a opowrhowáni zemťel, pewně wěťim, že w nejn2
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swětějssi fwátosti oltáťni jsi pťitomen; hotow
jfem, za tuto wirU fwou i žiwot obětowati

Q božskýSpasiteli! w Ton dobrotU doU:
fám, že dro žáslnhy za náš wylité krwe Swš
tohoto jesstě jitra an mne ansstiwiti chceš
mé srdce fwatoU láskoUSon roznitiš a že
mně wssech milosti Uděliš kterýchž potťebnji,
abych Tobě až do fwé fmrti wčren a poslU:
ssen byl

Q Bože mčij, jediný a prawý milý dUsse
Ulě, coš mohl wice Učiniri abyš mne pohnUl
Tebe milowati? Q Zežťssi mčlj, nebylo Tt
dost Umťiti ža mne Uad to jesstě jsineijwětej:
ssi swatost Ustanowil; Tyš chtělpokrmem mým
fe státi, abyš Sebe docela mně dxarowalabpš
Sebe co Uejwťce š tak bidným a erděčnynt
lworem, jakoš já jsem, fpojil Sám mne i
Zweš, abych Tebe pťijťmal Sám Uic wroUcnějř
Uežádáš než abych fe já šTeboU špojil.. Za:
ká to nesleoněená láska! Bňh Se chre mně
žrela dátč Q Umj Bože, lásky nejhodUějssi,
chskončené dobro, jenž laskU Ueskončenon žasln:
hUješ ja milUji Tebe nade wssecko,milth.Tebe

žcelého srdce, milnj: Tebe wice Uežlt sebe,
inlUji Tebe wiče nežli žiwobyti fwé; milUji
Tebe proto še toho zaslUhUješ miluji Tebe,
abych je Tobe žalibil, Uebos xné lásky tak weli:
ce žádaň Qpnstte mne tedy, wy pošemské ná:

klonnosti; Tobě, múj Zešissi, Tobě, nejwyšssi
Uxé dobro, mé wssecko, Tobě famojedinémU chcč
láskU fwon wěnowati Ty se chceš dneš žcela
mně dati; ejhle, také já dáwámfe zcela Tobě:
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Dowol bych Tebe milowal nebot ejhle nic
jiného sinešádám, nežTebe jediného, nechri Ui:
čeho, leč co fe Tobě libi Milnji Tebe, Spao
siteli mňj. fon slaboU lásku šjednocnji ď toU
xláskoU kteroU wssichni anjelé a fwati, kteron

Maria božská Matka Twá, kteroU Otec wěčnú
kTobě má Obych mohl widěti, že Tebe wsslcknč
milUji! O bych mohl dokcižati, aby wssickldi
ltdé Tebe nlilowali o bych mohl Učinčti, aby

msttckni Tebe milowali jak toho zasluhllješ
Ejhle můjJežisst já fe k Tobě pťibliž!:ji .

abych fwatébo těla Twrho pošiwal Nle ach
o Bože mUj! kdo jfem já, a kdo jsi Ty! Tyš
Bnh Uefkončexlédobroty, a já, já jrem bidný
čerw, tolikerýmč hťčchy stižený, kterýmijfem Te:
be tak často ze frdre swěho wyháněl Q Bo:
že, Uejfem hoden abych w Twé přitomnosti fe

nachišel; žaslnhowal jfem abych po reloU wěě:
Uost, wzdalený a opnsstěný od Tebe w pekle
se treipil Ty ale o Boše, poněwadž neskoU:
čeně dobrý jsl, Ty mne woláš k Sobě abych
Tebe do trdce sioého prijal Ejhle, pťichazim
dočela pokornýaa:šahmbený, pr.o mnohé Uráš
xko, které jfem Tobe Uččnil ale fpolu plU dUwčx:
xry w mtlofrdenxsiwi Twě a w láskU Ton. Q
jač jest Umě toho lito lasky nejhodnějst“l SpaZ

siteli, še jfem Tebe tak často Urážel Tyš ži:
wot fwllj za mne obětowal a já já jsem tač
často Twou milost a Ton láskUUrášel a Te:
be pro Uičemné wěct oponsstěl. Wice, nežlč
každého jiUého zlcho litUji w.ssechUrážek ktere
jsem Tobě UččUil ač již welké nebo malé byly,
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poněwadž jsem Tebe neskončená dobroto, jimč
Urazil w osskliwosti je mám š celého frdce
Doufám žeš Umě odestil a pakli by fe to
Uebylo stalo mUj Ježissi, tedy odest mi prwé,
nežli Tebe do frdre fwého pťijmu Jessto w
malé chwili w frdci mém pťebýwati chceš pror
sim Tebe rač mne fpisse Ua milost Son pťi:d
jmoUti

Brjď o Još issi pťijď do frdce mého, kte:
rěžTebe žádá Q méjediné, neskončelsédobro,
mé žiwobyti, ma lásko, mé wssecko rádbych Te:
be dneš tontéž láskoU pťijal kteroUž Tebe ty
dnsse pťťjimaly, kteréž Tebe Uejwice milowaloe
rádbych Trbe pťijal, jako fwatá Marka Twá,
Maria; toto mé dnessnť pťijimáUi spojujč š je:
jim pťčjimánim Q UejblahoslawenčxjssiWanno,

pťemi.á Matko má, Maria; fama dejš mi dneš
Syna Swého milého Uebot ejhle, š rUkoU
Twých chciHo pťijmonti Řci mU že já Twým
jfem slUšebnikem neboč pak OU mne dneš pťi:
jda ke mně, tim wětssi láskoU k frdci Swému
pťtwine

Bo sw. pťijimáni.

Ejhle můj Jržini, již jsl ke mnč pťissel
jiš fe w frdci Ulém nachášiš, již jU celý mým
te stal Witám ěT Sparttelč milý! Klanim
fe Tobě padánl pťed TeboU na kolena obji:
mám Tě k frdci fwému Tebe tisknn Tobě dě:

ťujt, žeš do mého Uečistébo frdce festoUpiti rá:
čil Q Maria, o moji fwati orodownici fwac
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tý anjele strážce UUlj, děkthe Zežčssr misto xnne
Ponťwadžš tedy, božský králi, mne tak laskawě
ansttiwiri ráčil odewzdáwámToběwůli fwon
fwobodUfon febe celrho Tyš dal mněSe:
be celcho také já febe šcela a žUpan Tobě
dawám; napotom nechri již fobě princilešeti,
nikoli ode dnesska chriTwým žcela Twým býti

Ehci aby dUsse mci Zcela Tobč pťinaležela, aby
tčlo mé a wssechny fchopnosti mé aby fmysly

mé aby wssechuy jerm oběT sloUštly, jenom
Tobč slonširi jerm Tobě se libitihleděly To:
bě milj Ješisst! šafwěcuji wssechny myssléuky
swé žádostt a náčlonnosti fxoč,x celý žiwot
fwllj Dosti dlolcho jfem Tebe Urášel mčlj
Zešissi! ostatni dny žiwota fwého chcč jen k toa
mU wynakládatč, abych milowal Tebe jenžto
jsi mne tak wroUcně milowal

Wťijmi o Bo;e frdre Ulšl)o, pťijmi občt
čteroll bidný hťissnik Tobě dneš pťčnássi kterož
Uičeho Urxžádá, leč Tebe milowati a Tobě st
libiti UčtU še UmoU, nalož fe mnoU a še
wssim, co mél)o jest, jak te Tobě libi Láska
Twá at w trdci měm wssechuy Uaklonnosti zru

ssi, které fe Tobě Urlibi, abych celú Tobě pťč:
Uáležel a jeU žiw byl abych fč Tobě libil

Neprojim Teoe o múj Jo:žisst! o statčy
tohoto fxoěta, prosim Tě toliko abyš mně pro
záslUhy fwatého UmUčeUi Sxoé ho Ustawičné bo:
lestt nad l)ťichy mýmt Udčxliti r.ičil Oeměč

mne aboch marnost statkU tohoco fwěta požaal,
abych požnal jxk welice žaslUhuješ od náš mi:u
lowan byti Učiň, abych fe od wssi nachylnostř
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k wezdejssm wěcem odtrhl a připoj Ume kTwě
swaté lásce aby wUle má ode dnesska Uičeho
jiného nežádala a nechtěla leč co Sám chceš
Dej mnětrpěliwost a odewždanost, jfemli chud
nebo nemocen aneb Uěroli mne potká, co fe
mé famoláste nelibi Učiň, abych hodnědtichý
byl k těm kteťi mnoU opowrhUji Dej mi bla:
hoslawenoll smrt dej mi fwatoU láskUSon
Me.de wssim ale prosim Tebe, abyš mně fetr:
wanliwosti w milosti Swé až do mé fmrti U:
děliri ráččl Nedopoxlsstěj, abych fe kdy opět
od Tebe odloučil O Uejsladssi mčij Jržissi!
neďowoťnj, abych kdy opět od Tebe odloUčen
byl SpolU prosim Tebe také o milost, abych
we wssech pokUssenich k Tobě, o UlUj Zežijsi!
útočisstě fwé bral a abych Tebe o ponloc wšý:
wal; prosim Tebe o Ulilost abychTebe wždyckyo
mtlost setrwanliwosti prosil

O wěčm)Qtče milý Syn Tij, Ježiš,
aně slibil že mně wssechno dáti ráčiš, šačkolt
Tebe we jméml Zeho prositi bUdU: BUdete:
li zač profiti the we jménU nxém,
dáč wám (Jalt 16) We jménUa pro ža:
sthy Twého Syna prosimTebe zaláskUTon
a ža fetrwanliwost do konce, abych ebeT někdy
w nebesich že wssi fily swé milowatt a po
wssechny wěky milofrdemstwi Twé welebiti mohl
jist jfa, .že se již Uikdy od Tebe odlončiti
UemohU

Q nejblahoslawenějsslPanno anria, ná:
děje má, podosáhldi mně této milosiř o kteroU
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Tebe prosim Učiň těž, abych Tebe welika kra:
1owno má, co UejwrollcUěji milowal a abx;eh
sebe we wsseliké(nollši swé Tobě poroučel

Modlitbp wečern.i.
(Brwě nežli jdexne fpat mnsime fwědomi fwě žphtowati Mua
sime nadred Bohu ša wssechna naim prokázaná dobrodini dťko:
wati a napotom wssechna jednani fwa ktera ifme ža tert dcrt
whkonali wssechny mysslénky swe a slowa swa na pamět Uwčstč;
wssech chyb kterýchš jsme fe dooustili litowari a naslchjiciwzdl:

zowani cnosti wpkonati):

WšbUženi wiry.

Bože mčlj! Ty jsi prawda neomylnei„
wčťim wssechno, co mně fwatá Eirkew wčťitč
Poronči pončwadž jU to ji žjewil Wčťčmt žr
jsi Blch mlj, Srwoťitel Uebeš t žemě že spra:
wedliwé w nebi odmčnnješ,a že zlé wěčně w
pekle trefceš.

Wčťim še jU jeden w bwtosti a trůjw
ofobách: Qtec Syn a Dnch fwatý Wěťčm
we wtěleni a w fmrt Ježisse Ehrista. Wčxťčm
konečně wsscxchno,co fwata Eirkew wěťi; dětnžč
Tobě žeš Ume kU kťestanstwU powolal a o:
swědčUji se, že w této fwaté wiťe žiti i U:
:Uťiti chci

Wšbnšeni naděje.

Bože mUj, donfaln pln důwěrd že zplniš
Zasiibeni Swá, poněwadž jsi mocný, wěrný a
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milofrdný; donfám pro žáslUhy Zežisse Chrjsta,u
že mně hťichů odpusstěni, setrwanliwosti do kono
ce a blahoslawenstwi wěčného Udělitč račiš

WšbUšeni lásky a lťtosti.

Poněwadž neskončená dobrota a poněwadž
wěčné lásky hodelt jpl, o Bože múj! miluji Te:
be š celého frdce a nade wsiecko, miluji také š

lásky k Tobě bližniho swého Z celého frdce
wssech hťichu fwych lituji, poUěwadž jsem Tebe,

Ueskončeuá dobroto! jimi Urašil; wětssi bolest
Umě žpťlfobnjť, Uežlčjaké koli jtnézlo STwon
milostť o kteroU leď a pro wždy prosim pewně
sobě UmiňUji radějč Umťiti, nežli Tebe kdh opět
Uražiti

Také fobě Umiňnji, fwaté fwatosti w ži:
wotě t w fmrti pťčjimati

(Qd padeže Benedikta xlsi odpuskky 7 let těm fe Udělu:
ji, kdo tato wzbušowani cnofti wykonaji: kdo je denně kona mu:
že takě na ZačárkU faždébo Ulčsice, jde li k sw zpowědi a č fw
spťijixnáni, plnomocných odpnstkú ziskati)d

l. Nožwažowáni.
Wyobrazenč člowěka nedáwno do onoho žiwota

wkročilého

„Wrach jsi, a w prach fe nawratiš.“ l. lanib. dlojš. Z. 19.

1. Nošjimcini.

PoǧUni, že země jU, a do země opět fe
anratiš. Wťijdeden na kterémUmťeš w
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jeimš fe octneš kde zetliš a čerwy pokrht blt:
deŽ „Bod teboU prostťin bnde mol a pťčkwtč
twé bndončerwowe(lxai ll) “ Wsse:
chny jeden a tentýž opud potká: Urozene ifpro:
sté knčšata i poddaně Jak mile pťi posledUim
otewťenč Ust dl!sse od těla rošdělena bUde, pťe:
jde dUsse do wččnosti a tělo w prach „Qde:
jmeš dUcha jejich a žhyUoU a w prach swuj
se nawrátie (šeulm 103 29)

Wťedstaw si, že widiš ofobll ktera pťed
ťreitkým čafem dUcha wypustila Bozoruj na
téro mrtwole kter.i se jessrě w posteli naležá
lslawxl Ua prja sklesloU wlasy pomatené a smr:
telným potem jesstě wlhké oěi wpadlé, tmaťe
oytrawené, obličej popelawý, rty a jašyk žsina:
lý, tčlo stUdené a těšké Kdo na Uč pohledne,

bledne a fe tťefe Mnozi fwňj žiwot pťejina:
čili, a fwět opUstili, Ua mrtwého pťibUzného neb
pťťtele popatťiwsse

Wětssi hrůšu jesstčzpůfoije mrtwola, kdyš
ďočiUá fe porussowati Sotwa čtyry a dwacer
bodixl Uběl)lo co tento mladik dokonal a již se
dawá fmrad cititi Okna fe mUsi žotwirati a
.mnoho wo:mwých wšci špeiliti fpčssně mUji fe
na farU poslati, by fe pod šem dostal aby celý
dUm neonemocněl N že to bhlo tělo Urozené:
l)o nesloUši fnad k ničemU jinému, leda že tim
nefnesitelnějssi pUch od febe dáwá Hůť zapa:
chaji mrtwoly bohatých, prawi jakýsi spijo:
watel .

Ejhle kam fe poděl tento pyssný, tento
prostopássný člowěk Spisse bylwe fpolečnostech
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witán a žádonci, nyni fe ho každý, kdo jej wi:
di, hroši a si osskiwť Wroto pojpichaji pťibnšni,
jej z domU wybýti a žaplachi nosiěe, aby jej
w rakwi Užawťeného odnesli a do jámy who:
dili Spisse chwálil fe wssudy jeho wtip, xeho
fchopnost jeho zajimawá zpurobnost a jeho
dobrč nádady; jak mile ale Umťel w kreitkém
čafe wssechno špomináni na něj žmiši „Zahy
UUla jejich památťa fe šwUkem(Lšsm 9 ě).e
.Když fe powěst o jeho fmrtč rošnássi prawi
jeden QU dossel cti; jiný: on šanechal fwňj
dUm dobťe fpor.idaný; jedni truchli nad tim,
pončwadž jim žwěčnělý Uějaký profpěch dopři:
wal druši radnji fe aU jim jeho fmrt Užitek
pťineissi Qstatně bršy Uebnde žadný o něm
mluwtti N hned ž počátkn nechtěji jiš jeho
nejbližsjl pťibušni slyUeti o Uěm mluwiti aby
bolesl jejich fe neobnowowala Wťinawsltěwách
xnlUwi o jid:ých wěcech, a Zminieli fe kdo o u:
mrlém tU pťibUZnš dt: Wrosim tě pro Bohx,
jiš mi ho ani nepťipominej! Womni že jako
přt strti twých pťátel a pribušných fe chowati
bxxdeš tak také i jini k tobě fe žachowaji Wťč

tomto shoUU wstupUji žijici aby fe jeU Uká;ali,
a statky i obydli Umrlého fobě pťtdolastnili,a
Ua mrtwého se jiš bUď jen málo dbá a ťeč o
něxn čtni, aneb dokonce nic ZpočatkU bndon
pťibnžni po několřk dni trUchliti, brzy ale potěssi

fe wěchi které jim pťipadly, tak že w brzce
Uad fmrti fpisse radowatt fe bndou, a w tetěž
fwětnici w které zemťeš a od Zežisse Christa
foUZenbudeš bndou kťepčiti, jisti a piti hratt
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ae fe fmáti, jako pťed tim. N twá dusse, w
kde ta potom bude?

Bowšbzuzowáni a profby.

QeJežissl, Wyknditeli můj! děkxljiTobě,
žčš muě nedal Umťiti toho čan když jdem
w Twé Uemilojti žiw byl Kolčk rokli již ža:
sloužil jsem w peťle býti! Kd)bych na onom
ťUU, w oné nort byl Umťel, jak by še mnoU

býwalo pro celou wěčnost? Dčkuji Tobě o
Bane! za to Bčijimám fmrt Ua zadostčlčiněni
ša wssechUy hťichy fwé, a přtjimám ji, jak fe
Tobě lťbčti bUdr na mne ji seslxtl anš ale aš
doprUd na mne čekal pofečkexj jessrě Ulaličko
na mne Drj, at tedy dosti malo boťest swou
opláči Bopťej mi čaju, abych prxoé Uežltmne
soudti budeš oplakal, že jfem Tebe tolikráte
Ura;il Nechči wice TwémU blaju odporowatč
Kdo wi zdališ tato slowa, která jfem četl ne:
jjou posledni na mUe zawolani! Wťťšnáwam
se ženezaslahlljčmilofrdenstw Tyš mi tolikrátc
odpustil a já newděčnik Urážel jfrm Tebe po,
šnowU Srdcem skroUsseným a pokoro
ným Bože, nezhršiš (Axlm50 l9)
Když Ty,o Wane! frdce které se ponižuje a
a litosti jest naplněné, nešawrhujrš„ popatť tea
xdy na hťissnika, jenž je lčtostně č Tobě obraci
Nezamitej mne od twáťi fwé (Pexlm
50 lš) a neodhančj mne od febe Kdyt“š
pak ťekl: Kdo ke mně pťicházi toho
newowrhU wen (lau 6 Zř) Zestpraw:
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da jei jfem pohanilTebe wice, nešli jiUi poně:
wadž jjem od Tebe Uad jillé fwětlem a milosti
obdarowán byl; než ale krew kteroUš ša mne
prolil fmělosti ňlč dodáwá a majicimU lčtost
odpnsstěni podáwá Nno, nejwyšssi mé dobré,
Z celého frdre jest mi lito, ze jsem Tebon kdy
pohrdl Odpust mi, a dej mi milost budoucnč
Tebe milowati Urazilť jfem Tebe dost často
Qstatni fwňj žiwot o mčlj Zešissi! Uechci trá:
witi, abnch Tebe Ureišel ale abych oplakáwal
še jfem Tebe urážel a abych Tebe, neskončeně
lásky hodUý Boše ž celého frdce milowal u
Q Maria naděje má, proď Za mne U Ze:
Žťsse

2. Nožjimáni.

beqš lépe widěl, co jsi, milý kťesiane,
jdi, prawi fw. Jan Zlatoťlstý, tam ke brobll
pošorUj prach, popel čerwy a wšdychej Watť,
jak ona mrtwola napied žlútne a pak černá
Napotom UkašUje fe po celémtěle bila a hUUsitá
pledniwina, na to wytiká pohUstlý, páchnoUci
pl)niš kterýnna žem odkapáwá Bťi tomto hniti
wylihne semUožstwi čerwň, kteťi fe timtéš mafem
žiwi K tčmto pťitowaryssi fe potkani ťrysy,
by fe na mrtwole pásli jedni wně okolo bčha:
jice druši do Ust a do wnitťnosti lešouce TU
se rozpad.iwaji po kaU lice, rty a wlafy, Ua:
pťed odpadáwá mafo š žeber a pak š ramen
a hnátů Když čerwč wssechno nmro štráwili.
tráwi konečně famt febe, a Uaposledy nepozůstax
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ne ž onoho těla ničeho, kromě fmrawadlawé
kostry, ťterá čafem fwýxn fe rošpadáwá aU
ťosti se oddělUji a hlawa od trupele padá
„Wotťina jfoU . a obrácena jrou jako w
pejťi letniho hUmna, kteréžto wěrč wžaty jfoU
wětrem (l)m ee: 35) Ejhle co jest člowěk!
l)rstka prachU jest on který witr jako š mlatll
jodeknch

Bopatťte Ua onoho sslechtire kterýž sloul
roškossť a dussi fpolečllosti; kde jest oU? Jděte

do jeho pokojiku jeho nenť wice tam Hledá:
teli jeho lože ? jiným jest dáno, jeho ssqth a
šbran jini jiš odueski a rožděltlč Chcete jej
widčxti? Jděte k oné jámě kde oU w šhUilo:
tinU a w kosti masa požbawené promčněxl jest!
O Bože! toto toliča roškossi erUeUé takowon

nádheroU odiwané, od tolikerého slUšebnictwa
obsluhowané tělo jest Uynť w takowšm stawn
Wy, o fwati byli jste.žajisté chytťi aU jstez
Z lásky k BohU kteréhoš jste jediného Ua tomto
fwčtě nlilowalt tčla swei mrtwitt Uměli, a Uynř

jsou kosti wasse jakožto swaté ostatky do šlata
žafašeno a weleweiženy, krásné pak dUsse wasse
požiwaji Boba čekajice na den posledni, Ua
kterém i wassetěla powstanU aby fpolečně po:
dil měly we slawě, tak jakož w tomto šiwotě
fpolečně kťčž nrsly Tok jest prawei laska k tě:
lU, zde na žemi je bidami obtežowati aby na
jUoěčnostisslastné bylo a kratochwile které by
je na wěky nesskastnými Uěinily, jemU od:
pirati.
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Bowšbnšwáni a profby.
To tedy, Boše mUj! š těla mého bUde,

ťterým jdem Tebe tak často Urážel! Ych! čero:wy a šl)nilina! Než tim se nezarmucnji,
Nane! Spisse jest mi milé, že toto tčlo me
dtakpornsseno a štraweno bUde pro kterě jfcm
Tebe Ulé nejwyšyssi dobro, stratil Eo mne
rmoUti, jest že jdem misto toho maje si tyto
jldidné libosti odpiratt Tobě tolik Uelibosii žpůfo:
bil Nle7 nechci mčti Uedmoěry w milofrdenstwč
Txoé. Eekalš na Ulne abyš mi odestil!
„Čšká HojpodiU, aby se fmilowal Uad wámi
(ax i ZU lň), a chceš mi odpnstiti skroUsse:
UoUli mám litost Nno ž celého frdce šelim
toho, že ssem TeboU o nefkončeltá dobroto! kdy
.powrhl Se fwaton KateťiuoU Janowskoa
chci kTobě wolatt: „MUj Ježťssi, žeidnýchhťichU

wire žádnýchl)ťichňwce!“ Nikoli Uikdywirenes
chcře:wétrpčliwosti nadUšiwati a fUadprodléwati,
Tebe Ukťišowaná láskomá, obejmoUtř,až by š mi
pri fmrti Ulé od žpowědnika podán byl: o.d tčto
chwile poroUčim Tob: dussi fwon: w Twé rn:
ce oWane, poroučimdUchafwého
Dnsse má byla tolik rokči na fwětě, a nemilo:
wala Tebe; o, oswět a posiln mne abych Te:
be w ostatnim fwém žiwotě milowal Nechci
š milowánim Tebe až k l)odině fmrti odkládati;
od tohoto okamšeni objimeim Tebe, a túlim fe
k Tobě a slibuji„ nikdy wice Tebe neoponsstčxti.

auo O UojfwětějssiPanno špoj mne š Ješissom
Christem a wymoš mi, abych ho Uikdy wťce
Uestratil
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3 Rozjimáni
Bratťe můj, w tomto wyobraženi fmrtř

widiš famého febe a to, co se š TeboU státi
„Bamatuj, že prach 1si a w prach fe na:

wrátiš “ BomUi, w málo letech a fnad w má:
lo měsicich nebo dnech bUdeŽhnitč a troUchniwěti
Touto mysslénkoUstal fe Job fwatým: „Sbnili:
ně ťekl jsem: Qtec můj jsi; matka má a festra
lňá čeerm“ (!ob l7 14)

Wssechno musi fwuj konec wšiti a pťijdeli
wfmrti dUssetwá k straceni bude wssechno pro
tebe stracer Wťedstaw sobě dč fw Wawťi
Uec JUstleall (l)éx lišlm ric:xš 0 4), jaťobyš
žiš lnrtew byl wěda, še Umťiti mUsiš. Kdybyš
byl již umťel čebo byš žádal sobě abyš Ue:
byl Učinil? Nin Ua žiwě jfa pomUi, že něťdy
mrtew bndrš Swatý BonaweUtura di: „Aby
lodi prawý fměr dal fedne si fprawce lodi na
konec jeji; Uápodobně má člowěk abh žiwot
dobrý wedl wždy fobě pťedstawowati, jakoby
mrtew byl “ thUd di sw Berlmrd patť
napťed a žardi fe; pťehledni hťichy Utladosti
a siyď fe ša nč Watť Ua hťčchystťedniho stárč

a wzdychej nad Uimi; patť na hťichy mužného
stčiri a plač Batť na hťichy wyfokého staťi
a tťeš fe; pťehled.ni poslednč poblonšeni žiwota
fwého tťeš fe a fpěchrj pro pomoc protř nim

Swatý Kamill ž Lelli do brobU anrlých
pohližeje prawil fám U febe: Kdyby tito opět
powstali coby pro žiwot wěěný činilt? Y já,
jenž pofUd čaš mam, co ččnim pro dnsst fuooU?,z
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To prawil fwatý teU z pokory Ty ale bra:
tťe mňj, mčižeš fnad práwem fe tťásti žeš o:
Uen nenrodny strom fikowý, o kterém Bán ťekl:
„Ni tri léta jfoU, co pťčchážim hledaje owoce
na tom fikU a Uenalešám (dxxle 13 7) e Ty
jsi déle než tťi léta na fnoětč u jakéš Uesl
owoce? Hle di sw Beruard: Bán hleda ne
jen kwětll také owoce chre to jest: Uejenom

dobrých žádosti a pťedfewžeti, nébrš také fwatých
skUtků žáda

Rozuměj tedy dobťe časlt Užiwati kterě:
hoš tobč milofrdellstwť Boži popřiwá nečekej,
až byš čan žádal ť dobťečiněni kde časU wice
Uebnde a tobě fe ťekne: Neni wice čan wy:
dej se Ua cestU. Hbytě! Uyni jest ěaš ž tohoto
swčta fe odebrati; pospčš! co fe stalo, stalo fe.

BowšbUšoweini a profby.

Ejhle Bože mčij! já jfem tento strom, kte:
rýž od kolčka rokči šaslxlhowal slowa slyssett:
Wytniž jej, proč také žemi žaměstknawá (Qule
13 7) Ba arri, nebos jak dloxchojfem na
Uočtě Urpťinesl jfem Ti žádného jiného owoce
Uežli bodláči a trni eu hťichw Než Ty,o
Bane nechcš abych žonfal Tnš prawil kďo
Tebe hledá že UalešneTebe; „Hledejte a
Ualeznete“ Za hledamTebe Bože mnj,
a tonžim po Utilostč Twé WssechUy Urcižky,
které jdem Tobě Učinil ofskliwi je mi z celého
srdre a bolesti Uad tim rád bych i Umťel
Wťedessle Utikal jfem pťed TeboU, nyni ale wá:
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žim si twé pťizně wice nežli abwch měl wssech:
na kralowstwi fwěta Twému hlafu nechci dé:
xle protiwiti fe Chceš mne celého pro febe?
Ja fe zcela a zuplna bez wýminky Tobě odewzdá:
wám Tyš mi febe celého dal na kťiži, i ja
celý odewšdáwám fe Tobě au Tyš prawil:
Budete li zač prositi mne we jméUUmém to
Učinim (d:xn 14 11) Zežissi můj! w dU:
wěťe w toto weliké žaslibeUi prosim Tebe we
jměnxl Twém a pro šáslUhy Twé o milost a o
láskU Ton Dej w hojnosti milost a fwatou
lasku Ton dussi mé w ktexé hťich w lxojnosti
býwal. Děknji Tobě, že mi rošum dáwáš tU:
to probe kTobě čiUiti; žeš mně takowé noUUs
anti dal jest Znameni že mne chceš wyslysseti
Wyslyš mne, mUj Ježstt! dej mi welikoU lásku
kTobě, prUdkou tonžebnost, Tobě fe libiti a
ďej mt také silU skUtečněto činiti u Q Ma:
ria, mocna ma pťimlanire wyslyš také Ty
mne; proš n Zežisse ža mne!

Rošwažowčmi.
Se fwrtč wssemU konec

„Konec pťčchazi pťchazi konec.“ ke!:oclx 7. 6.

1. Ro.šjimáni.

Swětsky fmýsslejiri pokládaji joUty za ssfast
ne, kteři statky, radostt a bobatstwi tohoto fwě:
ta maji; fmrt wssak čini wssem těmto blaženon
ftem fwětským koUec „Nebo co jest šiwot Uáš?
parajest kteráš fe Ua maličko UkašUjee (ďexlx 4
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15) Báry které od země wystupUji, zdwihnoU

fe někdy do powětťi a paprsskami slUnečnými
ošáťené poskthji kráfného podiwáni, než ale
Ua jak dlouho? Bťi dost malém wětérkU zmizi

wssechno Nohleď Ua tohoto wžnessenrho; dneš
fe mU kašdý dwoťi, jej fe boji a bez mála i

klanč fe UUl žejtra bude mrtew, opowršen pro
klen a nohama sslapán Se fmrri mUsi se wsse
chno odnstťti Bratr welkého slUžebUiťaBožiho
Tomasse Kempenského bol pyssuý Ua to že si
pčkný dnm wystawěl; pritel ale jakýst ťekl mU
še by na něm weliká chyba byla „Jaká pak?e
otášal se on „Ehyba ta,“ odtUssll tento, „po:
Zčistáwei w tom žeš do Uěj wrata Udělalee
„Jak to?eAtá;al fe opět; „což jfoU wrata chy:
ba e“ „Oxosscrmšelléodpowěděl pťitel; „neboč
některý den bUdeš těmčto wraty mrtew wyne:
ssen a celý dUm a wssechuo bUdeŽ meeti za,
Uechatie uu Zkrátka, smrt olUpUje člowěka o
wssechny statky tohoto fwěta Jaké to diwadlo

když je widěti jak knižetež jeho paláre wlekou
do kterého jčž Uikdy wice Uepťijde, a jak jiui
jeho Ueiťadi a peniže še wssemi ostatnimi stat:

ky fobě pťiwlastUUji Sotwa že mu slUžebnťci
pťi pol)ťbU oděw Uechaji který by dostatečně
tčxlo jrho pťčkryl; neni tU žádného wice kdoby
si jej wišil jemU pochlebowal, aniž fe wice
sserťi jeho ro;kažU, které Zanechal Saladin
který Umohé ťisse w Nsiiwybojowal prawil pťč
fwé fmrti, aby, kdyš jeho mrtwola kpohťbU
nessena bUde, Uěčdo š jeho kossili na kopč poǧ
wěssenon pťed nim ssel a prowoláwal: Dotoť
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jest wssechno co Saladin feboU k pohťebU bé:
ťe e nu Když mrtwola téhož knišete do hrobk.y

již wložena jest opada mafo, a ai, jeho kostrU
nelše wice od drnhých x.rošeznati Wošornj hro:
by, di Basil „hleď mohlli byš rozešnati,
kdo služebnikem aneb kdo pánem býwal?e Dio:
gen postawil fe jednoU pťed Qllerandra We:
likěho, jakoby nčco welmi bedliwě hledal mešt
Umrlčťmihlawaxni „Čeho hledáš?“ tázal fe
Nlerandr zwědawě „Hlawy krále Filippa ota
ce twého, hledám, odpowčděl Diogen, „a
nemohU ji rošeznati MUžešli ty jt najiti
dej mi fe na Ui podiwati Můžeš li Ukaž mi
ji “ Nerowni fobě pťichášeji lidc na teUto
fwět wssak ale po smrti jfoU si wssirkni rowni
Nerowni fobě rodime fe rowni fobě Umiráme e
prawil SeUeka N Horac di, že fmrt wyzdwi:
hUje nerownost meši žešly a fekerami: „Qna
čini, že žežla a sekery fe frownáwajť “ Zkrátl

ka, když fmrt pťicháži pťibližUje fe koner, wsse:
chno přecháši, wssechno oponsstime, a Uičebo še

Fssech wešdejssich wěci Uebéťeme febo.U dorobU

Bowszzowáni a profby.

Bane muj! poněwadž mne ofwěcnješ a
poznati dáwáš že, čehokoli swět si wážť, wsseo
chno koUť a blaznowstwi jest: dejž mi také silU,

bhch se toho šhosttl prwé, než mne fmrt od tonu
ho oddšěli Jak nessťastný jfem byl! Zak čao
sto Urašil a stxratiljfem Tebe, neskončené dobré
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pro mrzké radosti a statky wezdejssi! Q mnj
Ježissi! o nebeský lékaťi! obrat oči fwé na mon
UbohoU dUsti popatť na tolikeré ráno které
jfem swýmt hťichy fam sobě zafadil a
měj útrpnostše mnoU Eh ceš li můžeš
mne očistitie lmur ď? :) Za wim, že
mne Uždrawiti mnžeš a chceš abych ale se po:
ždrawil chceš abych wssech Tobě Učiněmšch uu
rážek oželel Uždraw mnetedy mohamně nyni
pomoci Uždraw dUssi moU, Uebo jsem

hťessll Tobč ťT:djm407 q5) ,Ja jfemsi již ani nezpomčnal na Tebe Tyš ale neza:
pominal Ua mne, a Uyni dej mi slysseti, že i
také nrážek které jfem Tobě Učinil wire palně
tliw býti nechceš an je w osskliwosti mám
„Bakii bešbožný bUde činiti pokáni . . Uepra:
wosti jeho nežpomenUwice (ř)xead 18 :l
22)“ Hle teď osskiwčmsi a nenáwidim je
wire nežli každé žlo, žapomen tedy, můj thu:
piteli, jak často jfem Tebe Uražil Wowždy
chci wstechno i famé žiwobytť raději stratiti,
nežli milost Ton N co jsoU mi také platné
wssechny weZdejssi statky bež Twé milosti?

Ach, pomoš mi Tyk pač wiš, jakslabý jsem
Weklo Uepťestane mne pokoUsseti; jižttsice Utoků

jest na mne pťipruweno, aby mne poznowU
fwým otrokem lačinilo Nikoli, mňj Ježissi ne,
erpoUsstěj mne! Za chci ode dnesskašajatým
Twé lásky býti Thš muj jediný Bán Tyš
mne stwořil Tyš mne wykoUpil Tyš to, kte:

rý mne wice než wssřcknimiluje, jenom Ty žan

lsthUješ milowan býti, Tebe jediného chci mioowatč
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2.eNošjimáni.

Když Fčlipp, krár Spančlský, k smrrč se
pťibližowal, šawolalfyna fwého k sobě, a odhoé
diw králowský ssat, kterým pťiodťU byl, okášat
mU od čerwii rošhlodaná prfa ťka: „Králowičř.
mňj, hle, jak fe Umirá a jak wesskerá weltkost
tohoto fwčta fwčlj konec béťe.,e Welmi dobťe
prawil Theodoret: „Smrt fe Ueboji ani bohask
stwi, ani trabantťl, aniš ssarlatU; Uic nepťekáži,.
aby U knižat tak podobně jako U poddaných
šhnilina Uenásledowala, a hUiš netekl, a žádný,
kdokoliwěk Umirá, anž jaký kniše bšťe co febocc

do hrobu; wesskerá fláwa žůstáwei žpátkem w
loži, kde on Umirá. „Nebo když žahyne, ne:.
wešme ničehož: anž šstoUpi š Uim.sláwa jehoee
(“mlm 4ďq l8). Swatý Nntollčn wppra:x
wuje,d že jistý .lUUdrc, když Nlerandr Welky sko:
Ual, takto žwolal: „Ejhle, onen, kterýžto wčera
Zemi nohama sslapal, jest nyni od šemč tlačen!,z
Wčera nestačowal mU celý okrsslek šemě, Uyniz
postačUje mU fedm stťewiců. Wčera wedl na
žemi celci wojsia, a nin od má.lo Uosičú pod
zem jest přiweden. Lepssi pak jest, co Búh di:xg
„7Broč pýchá žemš a popel“ (b:mede.q. 107 9).
Clowěče! newidiš, že pšach a popel jsi; proš
jsi pyssný? Nroč tráwiš léta swá š wyllafna:
žowánim, abyJš fe ,Ua ťomto fwčtěwelkým stal?
Wťijde fmrt, a přestanoU pak wssechny twé oo
slawy a zeimysly. b „W ten den žahynoU wssecka
myssleni jejichéj (Yajm 1459 4).

Q jak daleko blašenějssi jbyla fňtrt f„loaut.
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Bawla poUstewnika, který w jeskyni ssedefáte
let skrhtťžil nežli fmrt Nerona který jako ci:
fač w Rinxě ziw byl! Zak daleko ssfastnťjssi
byla sinrt fw Škaska(Felise), knpUcinskéhobra,
tra laického nčxšlismrt ZiUdťicha Nu. který
w králowské Uádheťe u w nepťátelstwi ale š
Bohem žiw byl! NUtno wssak pomysliti, že
swati, aby takowé smrti dofáhli, wssechno: ot:
činU, rozkosse a Uádčje kterých fwčt jim podá:

wal opusiili a chndý iopowržený žiwot wésti
fe podwolili Zak ale mohoU fynowé tohoto
fwěta, kteťi U wešdejssich kratochwilich a nebce:j
žpečných fpolečnostech fwnj žiwot tráwi ssťastně
fmrti fe naditi? Bčch hroši hťistnikcxm, še oni
Umirajice bo sice hledati bUdoU alenenalešnoU:
„Hledati mne budcte a neUalešnete“ (.jčm 7
34) Qnt dť, že Uapotom Uebude čaš miloeu
stdenstwi ale pomsiy „Zá odplatťm časem
fwým“ (5 lm mo„. 32 35) Nošumnáš
o tom též pťefwědčUje; nebok fwětacky fmýssle:
jici člowčk šeslábne pťi fmrti na rošUmU a pro
žlé anyklosti které miwal, žatemni a šatwrdi
fe frdce jeho Bokllsseni fe Ua nčj prndčeji o:

boťi; a jak bUde moct w hodině fmrti odolati,
kdo ža žiwa Uwykl powolowati a dánoati pťe:
moci fe? Mufelať by tU jenom obžwlásstně
mocná milost Boži jeho stdce proměUiti Než
ždaliž jest BUh powinen této milosti Udčliti?
Ci snad šaslonžil si ji oU fwým nepoťadným
žiwobytim, které wedl? Y jedná fe tU pťedče
o wěčné sstěsti nebo Uesstěsii Jak jest možná,
domnime:ll Ua to a o drawdáchli wird Uedo:
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.chyijeme, abychom wssechno neopUstili a fe
Bohu newěnowai, který naš podle nasstch skUt:
ků foUditi bUde?

BowšbUzšowáUi a profby.

Ych Bane! kolik nori jfem ja bidnýw
Twé nemilosti profpal! Q Bože! a w jakém
mržkém stawu byla tenkráte dnsse má! Nená:
widěna byla od Tebe asama chtěla od Tebe
UenáwiděnU býti Ziž jfem byl do pekla od:
foUžen; jenom wpplněni ortele jesstč fchášelo
Tyš ale, Bože mňj, neopominnl ža mnoU jiti
a odesstěni mnč podáwati Kdož mne ale U
bežpeči, že jsi xni take odestil? W této bášni,
mUjZežissi! bUdU žiti dokUd mne Uebndeš fou:
diti Než ale bolest, že ssem Tebe Urašil a
wice jesstě Utrpeni Twé, mčlj Uejmilejssi Wykl::
piteli bUdi we mnč dňwěrU, že jfem w Twé
milosti Jest mi lito, še jfem Tebe o nejwyšé
ssi dobré, Urašil Miluji Tebe Uade wssechno
CčUťm pťedfewžetť, že fpisse wssechUo stratiti
chci UežliTon milost a láskn Ty chceš aby
mysli wefelé bylo frdce kteréTebehleda „We:
fel fe frdre l)ledajčcichHospodina (ťPamd 16
10)“ Wane já w osiklinoostimám wssechny
Urážky, které jsem Tobě Učinil Dej mi sz:
žilost a dňwěrn a newyčit.ej mi déle newděč:
no.st moU an ji fám pošnáwám a Uenáwidim
Tyš prawil že Uechceš fmrti hťťssnťka,ale aby
fe obratil a žiw byl Nechci smrti bežbožné:
ho, ale aby fe obrátil bezbožný od cesty swé

3
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a žiw byl (ťe):erb 33 11)e Nno, Boše
mňj! já opoUsstim a žanecháwám wssechno a o:
bracčm je kTobě; Tebe hledám, Tebe žádám,
Tebe nade wsseckomilUji Dej mi lasku Swon
a o Uic wice Ueprosim Tebe u O Maria!
Tyš má náděje, obdrž mi fwatoU fetrwan:x
lčwost.

Z NomimáUň

Dawid nažwal blaženosi pťitomného žiwo:
ta fnem, š něhož fe proriťuje „Jako fen
wsiáwajicich(Lnlm 72 20) “ Zistý fpifo:
watel prohlasil jč též ža fen; Uebok pťi Ufpa:
lých fmyslech šdaji fe nam wěci welikými býtč

které docela Uic nejsoU a hnedle miži Statky
weždrjssi UkašUji fe, jakoby welikého Uěco byly,
wssak nic Uejfou, a jen krátkého jfoU časil tak
jako er krátký jeU čaš trwa a Uapotom opět
žmiži Tato mysslšnka že še fmrti wssemU ko:
nec, pťiwedla fw Frantisska Borqiásse k pťed:
fewšeti, žcela fe BohU obětowati Wťihodilo
six, že tento fwatý mrtwolU cisarowny Zfabely
do města GraUady fprowážel Když pak ra2
kew otewťeli, wsslckni fe rošntekli hrňšoU afmra:
dem; sw. Frantissek wssak weden božským fwět:
lem,žůstal pťi mrtwole pošorowal na Ui lnar:
nost swětskoU a Ua Ui patťe promlUwil řka:
Ty jsi tedy má rifaťowňa? Jsi ty to pťed
kteroUž tolik wznessených z Uctiwosti kolena o:
hébalo? Q panť Zfabelo kde jest Twá wex
lebnost, twa kráfa? Tak tedy u Učawirak
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sám U febe uu koUči nádhernostia korUUytohox
to swěta? Qde dnesska chci Báml slonžiti, který

Umřitt nemňže“ Y tak šafwětil fe Uapotom
žcela a žúplna lafce Ukťižowaného, složil také
slib že do Uějakého ťádu wstoUpi kdyby Um

manželka jeho Umťela; rož t skUtečně nasledo:
walo a oU wstoupil do ťádU Ježisiowa

Docela tedy dobťe Uapfal mUž, o lepssim
jfa poUčen Ua Umrlči hlawU slowa: „Bťemý
sslUjicimU šdaji se wssechny wěri opowrženliwe ,e
J proč fe nacháži tolik Uesskastných milownikU

tohoto fwěta? Broto že nemysleji na fmrt
„SyUowé lidssti dokawařž těžkého srdce? iproč
milUjete marnost, a hledate lši (Lčxdm 4 3) “
Wy bidni fynowe Ndamowi wýsirah:: Uám
Duch fwatý dáwá proč nešapUžUjete že frdce

swého pťilissnoU pťichylnost k fwětU, čimž fe
wám maonst a lež miloU stáwá? Eo fe prede
kUm wassim stalo stane se nápodobllě i wám
J onibydleli w palácU wassem fpáwali na tom
tež loži, a Uyni Ueni jich wice šde; totéž i wáš
potká Wždej se tedy, bratťe mňj, hned Bohu,
prwé Uež fmrt pťijde „Eožkoli Učiniti mUže
ruka twá, UeUstáledělej (l(ňmt. 9 10)“
Co dneš Učiniti můžeš neodkládej Ua zejtra;
nebot dnessni deU Ujde a Uepťijde wire a zej:
tra mUže smrt na tobe pťijiti která nedopustť,
abyš co wice činil Odtrhni se fpěssně od too
ho, co tě od Boha wšdalUje neb wždálitč může

QpUstmež tedy skUtkem wezdejssi statky, prwé
než fmrt náš moci od nich odtrhne „Blahoe
siaweni mrtwi, kteťišw Wánu Umiraji (Zjexx. šr.
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.lnna 14 13)“ Blahoslawenť kteťišláfce k
toanto fwětll pťi fwé smrti již odUmrli jsoU!
Takowč neboji fe smrti nébrš šádaji a objimaji
ji mysli weseloU a je Uapotom misto toho, co
by je měla od šamčlowaných wěcxi odděliti š
nejwhšssim dobrem špojuje, které jediné od nich

mčlo,wano býti žaslUhUje a je wěčně ssfastnýmt
Ucmx.

PowšbUžodwáni a profby.

Milý mňj Wykupiteli! děkUji Tobě, že!š
mi šhowiwal Zak bh to še mnoU bylo, kdy:
byš byl mUe Umťťti nechal když jfem od Tebe
wždálen byl? Weťebeno bUdtž wždy Twé mťlo:
frdenstwi a Twá trpěliwost, kteronš tolik let še
mnoU mčl DěkUji Tobe ša fwětlo a Za mi:

lost, kteroU mi kU pomori pťifpiwáš Tenkrát
jfem Uemilowal Tebe a málo o to dbal abych
od Tebe milowán byl Nyni mtlUji Tebe ž
celčho frdce a Uičeho mi Ueni wire lito, jako
že jfem tak dobrotinoého Boha tak často Urážel
Tato bolest trápč mne; Uež ale sladké jest toto
trápenť jessto bolest ta dUwěrU mi dáwa, žeš
mi odpustil Sladký Uxúj Spasiteli, kéž bych
byl fpisse tisickráte Umťel a jen Tebe nebyl ni:
kdy Urašil. Ja fe tťer strachem, že fnad w
bndoUcnosič Tebe opět Uražim Ych, dejž mi
raději nejtčžssi fmrti žemťitt, Uešli abych požno:
wU milost Ton stratil Bylk ssem Učkdyo:
trokem pekla, nyni ale jfem slUžebnikem Twým,
oBože dUssemé! Ty š prawil že milnješ toho,
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ťdo Tebe miluje. ,Já milUjici mne milujč
(lúřixdors 8q 17).“ J.i milnji Tebe, tedy
ejsem Twčlj, Ty pak můj. Mohl bych Tebe w
bUdoUcnosti stratiti; wssak toť jest ta milost,o

kteroU Tebe prosim: dej, ať spisse UmrU, Uežli
abych Tebe opět Urašil Tyš mi tak mnohc
ode mne UežádaUé Uxilosti proxlkášal, Uemohn
fe tedy obáwati že byš Ume chtčloslysseti žstra:
Uy této Ulilosii o kteroU Tebe nyni prosim:
NedopoUsstěj jiš, abych Tebe stratil; dejš mi lá:
skUSon o Uic Uežádám wice au Maria, nci:
děje ma proš ža mUe

ul. Rošwažowáxli.
Krátkost.žiwota.

„Co jjest žiwot Uáš? N.ira jest, kteráž se Ua maličko Ukazch

a potom zmizi.“ .jčxlc. 49 15.

1. Nožjimáni.

Eo jest šiwot Uáš? Jest paťe podoben
ktšrá pťi dost anlém wčterkn miži a neni wire.
Wsstckni wědi, že x.mťi:i mnsi ale mýlč je nmo:
ši domnčwajice fe, žeby fmrc tak daleko bwlas
jakoby Uemčla Uikdy pťijiti Wssak Uikoli! Zob

poUčUje Uáš že žiwobytť člowěča črátké jest
Elowěk jako kwěc wycháži, a krátký žiw jfa

čaš, fetťťn býwá“ (10d 14) Totéž poručiť
Hospodianaiassowi kašati: „Wsseliké tělo feno
W prawdět ero jest lid: wyfchlo feno, a padl
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kwětxe(lmi. 40 6 8) Lčdskéžiwobyti po:
dobá fe kwětU trawy; prijde fmrt feno fe že:
feče a padne kwět každé welikosti a kašdého

pošemského statkU a ai žiwot fe konči
„DUowé moji rychlejssi byli, nežli pofel

(wd 9 25) “ Smrt běši Uám w ústrety ry:
chleji Uežli posel Ueb běhoUn a my běšime kaž
dým okamžeUim k fmrti Každým krokem kaž:
dým dechmltim bližime fe fmrti „Eo pissi“
prawil fw Zeronym, „jest žmého žiwobytiwža
to W tom čafe co pissi, pťichážim fmrtč bli:

že“ „Wssčckxltmťeme a jako wody tratime je
do ermě, fteré fe Uenawracuji (2 j(učil 11
14)“ Batť, jak tento potok do moťe fe wli:
wa a tyto wody, kteréž pryč odtikaji nena
wráti fe wťce Tak bratťe mUj, šachášeji dnowš
twoji a ty k smrti fe bližiš Zachažeji radosti,
žachašeji žerty, šachášeji skwostnost Zachášeji pochwa:
ly iradostné tleskáUi, a co požůstawá jesstě?
„A sam hrob mi pošUstáwá(1od 17 1)“
Do jeimy budeme whozeni, a tam šňsianeme
bychom wsseho olonpeni šhnili Když bUdeme
nmirati nebUde nám špomčnáni na wssechny ša
žiwobyti Užité radowanky a na wssechny wydo:
byté ctč k ničemU sloUžiti leda aby fe Utrpeni

a Uedxlwěra ždali žiwot wěčný obdržime, žwět:
sscly NebudoU tedy u ťekne bidný fwěta fyn
uu UebudoU anj dňm me žahrady, tyto tak
wknfne pokoje tyto malby, tdto ssaty w krát:
kém čafe Umě wice pťináležeti? Nfám hrob
mi poztlstáwá“ Nch, tU fe diwa š mršUtosti
na statky wešdejssi, kdo si š takowon pťichylnosti
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že oblibowal A co profpěje tato mrzUtost, Ue
,še fpcifa dusse jesstě do wětssťho Uebežpečenstwl
Upadá, an ze skussenosti wime, že ltdé swětU
oddani o ničem jiném slysseti nechtiwaji, nešlč
ofwé nemoci, o lékaťich, pro které by se jesstč
joiti mohlo a o prostťedcich které by tU pomoci
mohly: ea ťeklle:li fe jim co o dUsst, jfoU hUed
mršUti, a ťeknoU tobě, abypš jim dal pokoj, je
qorú boli hlawa, a UemohoU slysse:č mlUwiti, a
daji:li fem a tam odpowěď pomatent jfoU

erědi co mlUwč N často jilU UdělUji knčži
rošhťesseni, awssak Ue proto žeby nemocné ža
dobťe pťiprawené měli, nébrž proto, že neni
wire čankprodléwani Tak Umiraji onino, kteťč
málo Ua fmrt mysli

BowšbUžowáni a prdofby.

Nch mUj Baže a Bane Ueskončenéweleé
bnosti! já fe stydim, pťed TeboU Ukazatč se
Zak často žneUctil jfem Tebe, když jfem wětssl
šalibeni mel w hnmné rožkossi w Ufpokojeni
fwé šlosti, w prehrssli Zemč we wássni, w ni
čemné páťe nešli w milosti Twé! Klanim fe
Tobě o Wkapiteli mťlj! a libám fwaté Twě
rany, které jfem Ti fwými hťichy žafadil; ale
skrže tytéž rány donám odpusstěni a fpafu
uDej mi o Ježissi! pošUatč welkoU kťiwdu kte:
roU jfem Tobě UččUčl; když jfem Tebe, studnicč
wsseho dobrého, žanechal abych še šhnilých a
jedowatých wod pil Co mám jiného z tolika
Tt Uěiněných urážek, nežli Utrpeni, hry;eni fwč:
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domi a wiUU? Otče, nejfem hoden sloUti fy:
nem Twým Qtče mUj, nešawrhUj mne! Za
sice UešasllchUji wice milosti Twé která mne
dčtkem Twým čini wssak yšT Umťel abyš mi
odestil. Tyš prawil: „Qbrakte fe ke mně a
obrátim fe k wám“ (Lčwlj 17 3) Zanechá:
wám wstechny fwé roškosse UpoUsstim od wssech
radosti které by mně swět dáti mohl a obra
cim fe k Tobě deUst mi pro Ton ža mne
wylřtoU krew uu jessto mi wssech Tobě Učině
Uých potUp frdečně jest lito Qplakáwám je
a milUjč Tebe Uade wstechllo Nejjem hoden
abych Tebe milowal Ty ale owssem ZaslUhUješ,
abyo byl milowáU; šchwal to, že Tebe inlUji
Uezamicej toho že Tebe milUje frdce toto, které
qeboU pťedUějxkýmčafemopowrhowalo Schwál:
nč Uedalš mi Umiiti, pokud jfem w hťichUbyl
abych u Tebe milowal; an chci Tebe w o:
statUilU žiwotě milowati a Uic Uemilowati kro:.
mě Tebe Womoš mi dej mi fwatoU fetrwan:
liwosi a Ton swatoU láskU uu Maria, mc
Utočisttě, poroUčcxj Ume EhrčstU Ježčsst!

2. Rošjimcini.

Král Ešechiáš plakal ťka: „Bťestťřšen jest
jako od tkalce žiwot mňj: kdyš jsem jesttě po:
čatek bral pťestrčhlmne,e (ldxai 38 l:) O,
k jak mnobým jenš tkanim Uejlepssi fe žabýwa:
ji, t j kteťi š xUUohoUpéčipťedjewšaté fwe fwět:
ské žámysly Urownáwaji a wywáději pťicháši
fmrt a UkončUjewssechno Bťi fwětle one po:
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sledllč fwičky pomijiwssechny wěci tohoto sioěta
Uadhernost i sláwa Q weliké tajemstwi fmrti!
Ty Ukašuješnám co miloinci fwěta eridť
Naslejwýš šawiděné sstastné poměry, Uejwětssi
hodnosti nejskwostnějssťprúwody witěšoslawné po:
tráceji wssechen lesk když fe o tom w hodině smrtč
siyssi WoUčti, krerá jfme si o jistých falestných
blašenostech chybně děláwali, proměňUii fe w
newoli nad son wlastnčžpošdilosti. Čerltýa
trUchliwý stin fmrti přikrýwá a ZatemUUje we:
sskerh i krčilowské hodUosti Nysli enám UkazUji
nárnžiwosti wěcipožemskéšaněco thého nežli o:
prade jfou Smrt wyjeije a dawa ncimU:
zťiti, co skntečně jfoU: koUť, blato a bida Q

Bože, co profpěji pťi fmrti bohatstwi léna, krá:
lowstwť když fe nám nic wťce Uedostaue leč
dťewělm rakew a jedxlodlxchýrUbáš kterýby po:

stačil tělo Uasse pťikrýti?x K čemU sloUži hod:
Uosti, když Uassťm podilem nic thého neUi, leč
trUchkiwé doprowoděni k hrobU a skwostUý po:

hťeb který dUsst Uic neprofpěje pakli stracena.
jest? Co fpomáhá kráfa těla, kdyš nám nic
žiného nepoZUstawa, leč brňša pťed fmrti a po
fmxrti fmrad a čerwy, Učco málo páchnoxlciho
prachU? Bostawil mne jako pťislowč obecné:
ho lidn, a pťičlad jfem pťed nimi,z (uold 17
6) Umre tento boháč, teUto dwoťenčn tento
býtman, a wsseobecně bUde fe pak o tom mlU:
witi; byllč ale darebllě žiw, bnde ku pofmě:
chU: „Za pťislowi obecného lidU a priklad e
ža wžor marnosti fwčtske jakožt za pťiklad fprawe:
dlnosti božské k polepsseni jinšch Q pohťbU
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pťijde mn pak k jeho zahanbeni, mezi jinymi
mrtwolami chudýchlešeti „Malý i welkd tam
jfoue (.lob Ul 19) Eož mUpomohla krása
těla když nyni jest hromadoU čerwů? Eo pou
mahá mU jeho wášnost, když nyni jeho tělo do
jást fe wbážč aby šhnilo a dnsse do pekla
Uwržena jest, aby hoťela? O jaká to bťda še
jiným ža pťedmět těchto pťemýssiowani sloužiti
xnUsi a že jich sám nečinil k wlastninm UžitkU!

BUďmež tedy fami pťefwědčeni že fe kžlep
sseni bidného stawU Uasseho fwědomi nehodi čaš

Umiráni; nébrž toliko čaš žili Bofpěssmež si
od této waťle činiti co napotom UebUdememoci
činiti Caš jest krátký: Wssechno pťejde ačer:
stwo konči; protož wssechno wnnakladejme k to:
mU bychom si wečný žiwot žiskali

BowžbUžowánť a profby.

Q Bože dusse mé o Ueskončená dobroto!
slitUj fe nade mnoU, kterýž jfem Tebe tak často
Urášel Wěděl jfem to jiš, že hťessenim milost
Ton stratim, a pťedc chtěl jsem ji stratiti!
Řci mi, co mám činiti abych ji opět obdržel?
Ebceš, abych l)ťichUželel? Nno, jest mt jčch
lito ž celého frdce Ehceš abych od Tebe odx
pxlsstěnťdonal? Nno, já donam je pro žaslU
hy krwe Twé. Chceš, abych Tebe Uade wsse:
chno milowal? J tedy opoUsstimwssechno,žho:o
sskUji fe wssech radosti kterých by mnč fwět po:

skytnouti mohl! Nade wssechny statky milUji
Tebex, o milowáninejhodnějssiSpasitelč! Ebceš
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abych Tebe o miloxstprosil žádam Tebeo dwoji:
UedopoUsstěj, abych Tebe kdy Urazil a dejž, abych

Tebe milowal; a pak Učin fe mnoU jať chreš.
au Maria Ueidějemá, obdrž mi tyto dwě mi:
losti od Tebe je d Ufeim!

3. Nožjimálli.

Zaká to žpoždilost pro bidné kratičkě ra:
dosti tohoto tak kratičkého žiwota w nebešpečen:
stwi žlé fmrti fe UwrhnoUti a nessťastně wěč:
Uost žapočiti? Q jak dňležite jest oUo pofledni
okamšeni posledniotewťeni úst, posledni wýstup!
Důležitá jestič wěčnost bUď wssechradosti, aneb
wssechžalosti pan; dňležitý jesti bUď nawšdy
ssiastný aneb anšdy UessťastUýžiwot Bomy
siemež, že Ježiš Chrisinš trpkoU a potUonU
smrti Umťiti ráčil aby nam dobré fmrti podo
sábl Broto Ua Uaš tak často wolá; proto
Uaš toltkerým žprobem poUčUje; proto nam
tolikerým zpufobem wýstrahU dawá, abychom jej
pťijali a toto posledni okamženi w jeho milostč
dokanli u J fám Nntistheneš pohan, dat
Ua otáku: kterěž by nejwětssi sstěsti bylo Ua
žemi ža odpowěd: „Dobra fmrte N co mci

ťťestan ťici který wiroU wi, že od tohoto oka:.
xnženi wěčnost počiná, tak že w tomto okamženč
jeden še dwon losii Uchwacheme, buď wěčnoU
radost aneb wěčnoU šalost feboU pťiUássejici
Kdyby w nějakém pytlikU dwa listečky byly, Ua

jednomžto ž nich by „peklo, ana drUhém „ráj
napsáno bylo, a kdyby pak poťádek na tebe pťi:
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ssel jakoU byš tU zajisté pilnost wynaložil byš
onen Uhodl kdeš stojť: „rcij O jak se tťeson
oni nebožáci, kteťi odfouženi jfoU, o žiwot hráti
Q Bože jak fe tťefoU když rUkU wštahUji, aby
kostkamt hodili od jejichžto wrhU jejich žiwot
Ueb fmrt šáwisi! Jaká hrUza to bnde když
tomUto poslednimU okamženi blišek bUdeš, a ťe:

kneš: od tohoto okamšeni kterémU blizko jfem,
žáwisi můj wěčný žiwot aUeb má wěčna smrt!
Nyni Ua to pťčjde, bUdUli na wšdy ssleastnýln
aneb Ua wždo w Zoufani! Swatý Bernardin
Siexlský wyprawxlje o jistém kUižeti, který Umi:
raje ťekl: Hle, tolik žemi a palacň Ua tomto
fwětě Ulám a ZemrUli této noci newim jakého
pokojikll fe mi dostaUe “

Bratťe weťťšli, že Umťitilnufime že wěč:
Uost jest, že jeU jednoxl Umťeme takže, tehdážli
žbloxldixne na wždy jfme zbloUdili beš Uáděje,

že bwchom kdy Ulohlč chybU naprawiti; když to:e
mU wssemn wěťiš, zdaliž byš Uemčl ko:
Uečně žapočiti dobroU fmrt fobě pojissťowati?

Tťáslk fe fwatú QUdťej Nwelinský ťka: Kdož
wi jaký ofud w onom žiwotě miti bUdU? kdož
wť bUdUlt fpafen aneb zatracen? Z fw LU:
dwik Bertrand trásl fe tač še Uemohl w Uoci

onnoUti pro mysslénkU, kterou wždy wyslowo:
wal: N kdož wi Uebudešližatraren! xxo N ty,
který jU takmnohokráte hťessil fe Uetťeš! deo:
mož šawčaš tomUto šlemU: Učiň pťedfewšetč, fe
BohU skutečně obětowati a aspon od tohoto ča:

fU žapočni žiwot který by tě pťi fmrti nermon:
til nébrž trssil Qdedeej fe Ua modleni, Užie
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wéj často fwatýxch fwatosti, zawech nebezpeč:
ňých pťilešitostť a pakli žapotťebi, i swět U:

,l!ešpeč spaseni fwé, a wěz, že k Ujistěni fpaseUi
fwého Uelze ant dosti bežpečnč jedUati

BowžbUžowá.ni a prosby.

O nejdražssi Spasiteli! jak welice jfem
Tobě šawážán? N jak.š mohl newdčěnikllšrád:

jakým jfem já proti Tobě byl tolik milosti
Udčlitt? Tyš mi dal žiwot a hned jakešmne
stwoťil již jsi widěl kťide, kteroU bych Tt U:
činil Tyš nme wykoUpil Umťcw ša mne, a
widčlsš již tehdáž newdččnost moU š jakoU bych
fe ijobě chowal. Sotwa še jfem na fwět
pťissel obráttl jfem se k Tobě Zády, afe tim
mrtwým hnijiri mrtwoloU stal Tyš aale dal
mi opčt žiwot Son milosti. Za byl žaslepen,
a Tyš Ume ofwitil. Zá Tebe stratil a Tyš
dal fe ode UmeUajiti Já blewým nepťitc:
lem, a Tyš mne Učmil přitelem Swým O
Boše milosrdenstwi! dej mi pošnati powinnosti
které k Tobě mám, a dej mi oželett Urážek Tox
bě Učiněmšch Nch! pomsti fe na mne dada mi
welkoU bolest nad hťichy; ale netrestej mne o:
Peijtim Swé milostia lásiy O wěčnýth
če! já fe děsim a wětssi osskliwost mám pťed
kťiwdami Tobě Učinč!lýlni nežli pťed každým
žsem. Smilnj se pro lasku Ehrista Zežisse.
Wopatť na Swého Ua kťiši Umrlého Syna
Zeho krew pťijdiž na mUe Teč tato božskákrew

dna obmyti mých hťichU O krált srdce mého!
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„Bťijď králowsiwi Twesál thodlán jfem kaz:
doU náklonnost která by na Tebe nčfměťowala,
zawrhnolxti Nade wssechno milUji Tebe Bťijď
a anUj fám jediný w dUssi mé; Učin abych
Tebe milowal a abych nic jtného nemilowal
kromč Tebe Toušim, co Uejwice možná Tobě
fe libtti a Tobě w ostatnim fwém žiwotě do:
kanle žadost Učiniti Zehnej, o mUj Otče! te:
to tonše a dej mi milost, bych š TeboU wždy
šjednocell ZUstal Wssechny Uáklonnosti fwé o:
bětUji Tobě; od této chwileačTobějedinemum
jak tomU chci uo pťináležeji; Ueboť Tyš můj
poklad a pokoj, Uáděje má a mé wssechUo To
pak wssechno donám od Tebe obdržeti skrže zei:
slUl)ySyna Twého u Maria, má kralowno
a Matko! pťijď mi Son pťimlmooU kU pomoci.
Matko Boži proš za„mne!

M.Rošwožowáeni.
Jistota fmrti.

„Lidem Uloženo jest, jednoU Umťiti.“ l( Žiáům 9. 27.

1. Rožxjimxáni.

Ortel na fmrt jest pro wssechny lidi na:
pfán Člowěk jU musiš Umťiti Qstatni nasse
dobré Ueb šlé, di fw NUgUstin, jest nejisté; je:
nom fmrt jest jista Nejisto jest, bude li ditč
které fe rodi chndé nebo bobaté, bude li dobré

nebo sspatné šdrawi xniti; wssechno jest Uežisté;
jisté ale, že Umre. Kašdý Urozený, každý pa:
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nownik od fmrti šachwacen bude N když smrt
pťichaži Uestáwa fily, ktera by ji odolatt mo:
hla; odoláwa fe sice ohni, wodě, želešn odpor
klade fe mori knižat fxnrti ale nemožno fe
Zprociwiti „Qdoláwá fe plamenům, wlnám
želešu kralům u pťijde fmrt a kdo odolá ji?“
Tak di fw NUgUstin Ua žalm 12. Wincenc
Bcanaiš wyprawuje: Že jistý král francoUžský
skonáwaje ťekl:,Ejhle, anždor wssi mé moci
nemohU podosáhnoUti, aby fmrt jen pUl hodiny
déle mi posl)owěla Bťisselli jedUoU konec ži:
wota Ueda je ani na okamženiodložiti „:Usta
Uowil si cile jeho kteťiž UebUdoU moci pťekro
čeny býti“ (jeelp )(Mq 5) BUď tedy, milý
ětenáťi po wssechny léta kterých fe jesstě Uadě:
ješ w očekáwáni žiw, že pťijde den, a tébož
dne hodina, kterci pro tebe posledni bude Bro
Ume, kterýž nyni pissi pro tebe, kterýž tUto kniž:
kU čteš jest ji onen deU a ono okamženi Usta:

Uoweno, kde ja Ueb:ldU wice pfáti aniž ty wice
čisti „Který jestčlowěk který žiw bnde a ne:
Ušťifmrti?z (Balm 88 19) Ortel jest již
wydaen Nebylo nikdy tak žpošdilého člowčka,

jenžby fobě byl lichotil že Uikdy UemUsi Umťiti
Eo Uassepťedky potkalo, i náš potká Hle,ž
tak Ulnoho u co jich na žačátkn minUlého sto:
leti we wlasii nassi žilo uu ani jedincbo neni
již na žiwě J knižata Uad fwětem panujici o

ebydli swé promťnili a nepošůstalo po nich Uic,

leč skwostný náhrobek mramorowý š kráfným
Ucipifem jenž nám za naUčeni sloUži, že z wel:
kých tohoto fwčta nic nezůstáwá, leč hrstka mezi
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kamenim Ukrytěho prachu Sw. Bernard fe
táže: Rci mi, kdežejfoU milowniri fwěta?ea
odpowidá: „Ničeho ž nich Uešůstáwá leč popel
a čerwy u Nemame trdy o sstěsti péči wé:
sti které koxlec béťe, Uebrž o to které wěčnš
trwati bude; Ueboť wěčne bUdoU dusse nasse
Co by tobě profpčlo sskastným býti (pokUd pro

ďUjsi, která beš Boha jest, blažextosti jaké býtč
múže), staneš:li fe pro celoU wěčnost nesskastUým?
Wystawěl jsi dUm tentok úplné fpokojenostt
fwé; pomnř ale, že jej mUsiš bržo opUstitřa
w jámě šhniti Wodofáhl jsi hodnosti
která tebe Uad jině wywyssxlje; wssak pťijde fmrt
která tebe š Uejchatrně.jssim wef:ličaUem rowna
Učini

Bowžbx:žowáni a profby.

Bťebidný jei člowčxk který jfem tolik let
jen wyhledáwal T,cbe o Bože dnssxemé Ura:
žeti! Hle, tato lčta miUUla již, smrt jest mi
fnad bližka, a co Ualežam jillého kromě muk a
hryšeni fwědomi2 O bychTobě,BánU fwémU wšdy
byl sloUžil! Zak žpošdilý jfem býwal! Zil
jfem již na tomto swětč Umoho lét a mčsto,
lnaje si záslUl)y pro oUeU žiwot žiskati, obtižil

jfem fe winnami pťed božskonTon fprawedlu
nosti Mllj rozmilý Wykupiteli dejš mi Uyni
fwětlo a silU k šapraweni dthii mých Smrt
neni fnad daleko ode mne Ehci fe na toto
pťedůležité nad mým wěčným sstěstim neb ne:
sstěstim rozhodlxjici okmnženi pťiprawowati Dě
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kuji Tobě, žeš mi dofawáde pozhowěl A an
mi čaš dáwaš k napraweni UčiUěUéhožlého,
wzešťi Ua mUe Bože xnňj! ťci mi, co mám

pro Tebe Učiniti. Ehceš abych Urážek Tobě
Učiněných oželel? Zelim jich, a ž celé dUsse
osskliwimsi je Zádáš abych dny a roky, které
mi jesstě šbýwaji w lafcekTobě stráwil? Nno,
chci to činiti. Q Boše! již častěji UmiUil jfem

fobě, to činiti; Uež sliby mé staly fe žrádami!
Nechci wssak mUj Ježissi, již nikdy erděčným
fe státi ža tak mnohé milosti, kteréš mi proka:
Zal! Nešjinačimlt ani teď žiwota fwého jak bU:
dU onri w hodině fmrtt odpnsstěni donati?
Hle, Uyni čiUim pewné predfewšeti že Twé
slUžbě skUtečně fe obětllji Ty ale dej mi silu
a erpoUsstěj mne Tyš mne neopUstil když
jfem Tebe Urážel proto doufám tim wice w
Ton pomor, an si Uyni pťedfe berU Tobě fe
žalibiti wssechlloopnstiri Swol w to abych
Tebe o neskončené lásky hodUý Bože! milowal
Wťijmi na milost žrádre kterýš nyni š litosti
Uohy Twé objimá Tebe milUje a o milofrdelt:

stwi prosi Zá milUji Tebe o xnuj Ježissi!
milUji Tebe ž celého frdce milUji Tebe wice
Uežli famcho febe „Ejhle Twujjfem“ UčiU
še lUUoUa še wssim, což mébo jest dle Swé
libostt Dej mi fetrwanliwost m poslUssnosti k
Tobě dej mi láskUkTobě a pak čiU še mnon
co chceš u Maria, matko má naděje ma a
útočisstě mc Tobě porončim febe Tobě ode:
wždawám dUssifon, proš Zržisse za mne!



2. Rozjim.áni.

Určeno jest u jisto jest, že jfme wsslckni
k fmrti odfoUzeni Wssickni se rodime uu di
sw Eypriall uuu š prowažem okolo krkU, a ko:
lik činime kročejň, o tolikpťiblišl:jeme se kfmrti
Bratťe mUj, jakoš někdy byl do kťtici matriky

žapfan též tak do Umrlči bUdeš žapfán Jako
Uyni fwé pťedky jmenteš UUlj otec, můj Ujec,
UUlj bratr blal)é paměti tak bUdoU potomkowe
i o tobč mlUwitt Jako ty častěji ša ji.né U:
miráčkém žwoniti slýcháš, tak jej bUdoU jiUi sly
sseti ša tebe žažniwati u Wssak cob.yš ťekl

wtda Ua fmrt odfouženého na poprawisstě jiti,
ažertowati fe smáti, wUkol fe ohližeti a fe Za:

zbýwati mysslénkami o diwadlech, bálech a fra2
sskách? N ty, zdaž nejdeš již nyni fmrti w
Uáruč Ua ro pak mysliš? Wohleď tedy w těch
to l)robech Ua fwé pťátely a pťibUšné jimžto fe
již fprawedlnost stala Jaka hrůša pťepada od:

soužence k fmrti když fwé fpolUdrUhy jiš Ua
ssibenici wifetč widi! Bopatr tedh na tyto
xnrtwoly, š nichžto každá k tobě dť: „Mně wče
ra a tobě dneš“ (b)lčloš 38 :Z). Totéž
prawi podobizny twých pťibnšných, kUihy pamě:
tni, domy od nich šanechané, postele a ssaty
Kdyš tedy wime že UmťitčmUsime a že fe nám
do fmrti bnď radostiplné nebo sirasttplné wččnosti

dostane; když pomyslime že od každého okamže:
ni žeiwisi, ždaž wěčně ssťastni či wěčně nesstastni
bndeme nu jak weliká jest pak nasse zpočdilost,
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když nepomýsslime na činěni poťadnosti a Ua
Uchopenife wssech prostťedek tomU bychom do:
broU fmrtč Umťeli? Utrpnost máme š těmi
kteťi náhle Umčraji, nejfoUce k fmrtt pťiprawe:

Ui; a my, proč pak nepečUjeme o to bychom
pťjprawelli byli aUUám podobně státi fe můše?
Spisse Ueb pošdějř očekáwaně neb neočekáwa
Uě mUsime Umťiti a každoU hodinoll, každým o.:

kamženim pťibližlljeme fe kU koUci fwšmU ne:
wědoUce jaká bUde posledni Uasse nemoc, ktera
Uaš že fwěta šprowodi Každého wěkU obfašuji
se domy, ryUky (trhy) a města Uowými lidmi,
a tt pťedessli Uwrhli fe již do hrobu Tak ja:
ko jim dny žiwota fe Ukončily, podobně pťijde
čaš kde an já, aniž ty, aniž kdo že wssech,jak
tU žijeme Ua této zemt žiti nebude Dnowé
pxlfobeni bUdoU,aažádný w Uich“(Lň!m 138
16) Onol)o čan budeme my wssickni Ua wěč:
nosti, ktera pro Uáš bUde buď wěčUý deU roz:
kosse aneb wěčUá Uoc trapeni TU Uenxi žádne

cesty prostťedni; ano jistojistě Uáš bUď jeden
dUeb drUhý loš šastihnc

Bowszzowánč a profby.

Milý můj Wykupiteli, erfmělil bych fe
pťed Tebe pťedstoxlpiti kdybych Tebe uewiděl
Ua kťiži wifeti žedraného, pofmiwaného a
ža mne Umrlého Welká byla erdččUost má

wětssi wssak jest milofrdenstwi Twé Welké
byly hťťchy mé, enoťtssi wssak jsoU žásluhy Twé
Twé rány, Twa krew, Twá fmrt jsou má na:
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děje ZasloUšilť jfem peklo od okamženi prw:
Uiho hrichU fwého; napotom opakowal jfem ča:
sio Urážky proti Tobč a Tyš mne nejenom
na žiwč žaUechal ale wolalš Ume š tak weli:
kým inlofrdenstwim a š tak mnohoU láskon a
Uabizel jst mi odesstěni a pokoj Jak bych fe
měl nyni obáwati„ že mne od febewykážeš an
Tě nyni milUji a Uičehož, kromě milosti Twe
si ncxžádám? Ano, já milUji Tebe celým srdx
cem mňj božskúWane! ažádám jen Teďe mi
lowati MilUji Tebe a želim, že jfem Tebou
opowrhowal ne tak tuže pro peklo, které jfem

šasloužil Uébrž wice poněwadž jsem Tebe, mčij
Bože, ťtero jjl mne tak milowal Urašil Nuše
UlUj Ježissi! otewťi mi lUno dobroty Swš! sťui:
dej milofrdenstwťna milofrdenstwi UčiU abych
nebyl wice erděčným k Tobě a pťejinač frd:
ae Ulé docela Dej, aby frdce mé, které Uěkdy
láskUTon docela žanedbáwalo,a ža bidnéra:
dosti tohoto fwčta fměnowalo teď šcela Twým
bylo a Ustawičným žápalem lasky kTobě fe rož
Uitilo Doxxfám nnwždy do nebe pťijiti a Te:
l:e milowati tam nebUdU Uloci sice meži newi:
xlátkamt misto žaujimati; potkák mne že bUdU
mešř kajičimi; wssať meži tčmito chcč Tebe nad
eriňátka wire milowati. Ke cti Twčho milo:
frdenstwť ak ráj widi k)rissnika který Tebe tak
často Urážel, welko!l láskoU šallicenél)o Qdde
dllesska berU si pťed febe, Zcela Twým býti a

na nic Uemysliti leda abych Tebe milowal
Bťispěj mi Twým fwět!em a Ton milosti;
ona mi dejž silU k wyplněxxťžádostt mcx, jež mnč
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dmilostiwě dáwáš. un Q Maria, Matko fetr:
wanltwosti wyproš mi abych tomUto slibu wěr:
ným zUstal

3dRošjimáUi

Smrt jest jistá u Nle, o Boše! še to
kťesiané wědi wěťť widi„ a pťedce tak mnozi

fel1 nikdy Umťiti! Kdyby po tomto žiwotě ani
pekla ani Uebe Uebylo, ždaliž by mohli méně
na fwťxj konec mysliti Uežlt Uyni nan mysli?

Zl proto jest žiwobyti kreré wedoU, tak sspatně
spoťádaUé! Bratťe chcešli dobťe žiw bdti, hleď
w dnech, ktere ti jesstě zbýwaji, wždw fmrt pťed
očima miti „Q fmrti, dobrý jest foUdthj
(lšlem 41 Z) O jak dodťepošnáwa wčct
a ťidi fwé jednánť kdo je š pamatowaninl na
siUrt pofUšUje a poťádá! Upamatowáni Ua
smrt čini, že UakloUnost ke wssem wčě5
cem pozemským miži u „Nt fe pošorUje ko,
Uec šiwota, a Uičehož UebUde Ua fwětě coby
milowani hodno bylo,“ di sw Wawťťn JUsti:
Ujall (cjcx jjšmd Pjtčxš cňp 5), „wssecko, což jest
Ua fwětč jest žádosttěla, a žádost oči, a pýcha

žiwota“ (l .wu 2 16) Wssechnysiatky we:
ždejssi wžtahUji fe Ua tělefné rožkosse Ua Ula:

jetnosti a hodnosti;. teU ale opowrhuje jimi br:
šo kdo pomýssli že w kratce popelem bUde že
bude pod šem přiwedell, a čerwnm ža potra:.
wu1 W skUtkU fmrt .pťed očima majicxe opo:
wrhowali swati wssemi wezdejssimistatky Broto
měl swatý Karel Borom Ua swém pfacim siolkU
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Umrlči hlawn pťed sebon, abh ji wždy Ustawiě:
ně miděti mohl Kardinal Baronillš měl na
fwém prstellě nápčš: „BamatUj Ua fmrt “ Eti:
hodný otec Jernal Yncina biskUpSalnžšský,
měl Ua Umrlčč hlawě slowa: „Jak ty jsi, byl

jfem t ja a jať jfem já bUdeš i ty “ Zi:
stý fwatý. poustewnič pťi fwé fmrti jsa tážán,
pročby takwefelé myslibyl odpowěděl: Mtwalť
jfem fmrt často pťed očima a proto. Uynť když
pťicháži w Ui Uic Uowého newidčm Jaka by
to žpoždilost U pocestného byla jenžby na cestě
w ciši šemt, kUdU cestUje welkým fe Učintti obn

mýsslel w žemi pak kde mU jest celý žiwor
waj tráwiti bidU tťťti fe nebál? N Ueniliž
to mnohem wětssi Zpošdilxosta blážnowstwi, když
člowěk na tomto fwětě kde jen lnálo dni

a to w Ustawičném Uebezpečenstwi pobýti má,
sstastným se státi chce na onom pak fwčtě kde
wěčně wěkllw dliti mUsi, Uessfastným býti fe ne:

šdráhá K wypůjčeným od jiného wěcem ne:
miwáme mnoho pťichylnosti, Ulhslice že je Ua:
žpátek dáti mUsime Statky požemsié wssechny
.máme toliko wypUjčené a žpozdtlost by to byla,
kUim pťichylnost miti, jessto fe brzo opUstiti
mUsi Smrt Uáš o wssechno oloUpi wssechny
statky žiskané, wssechno sstěsti tohoto fwěta béťe
fwňj konec š poslednťm otewťenim úst, š prů:

wodem pohťebnim! Whstawěný dUm fwůj mUe
siš brzo jiným zanechati; hrob pak bUde až do
soUdného dne pťibytkemtěla twého,a žněho
půjdeš pak bUď do nebe nebo do pekla, kam tě
byla dusse twa pťedessla
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Bowzbužowáni a profby.

Wťi fmrti tedy wešme wssechno pro mne
konec? Nir, oBože! Uapotom nenaležnU, leč to
málo cojfem Tobč k wňli Učinil N co pro:
dléwám? Eakatilimám ažfmrtpťijde amUe
tak bidnč w množstwi l)ťichU pohťiženého nale:
žne jak Uyni fe Uachážim? MUfellt bych nhni
Umťiti Umiral bych arci welmi nepokojně a š

mimllým žiwotem fwým Uejwejš Uefpokojeně
Nikoliw mUj Ježissi! nechci tak nefpokojeltě Ux
mirati Děkujt Tobě že mi čaš dáwáš k o:
plakánť hťichů a k milowáňi Tebe Této chwi:

le chci žapočiti Nade wssecko jest mi lito, že
jfem Tebe o Uejwyšssi dobré! Urašil, a Uyni
miluji Tebe nade wssecko, wice nežlt fwe žiwo:
byti Tobě se mňj Zežissi! odewždáwam; od
teďka objimám a ttsknU Tebe k frdct fwémU, a
odewšdáwám Tobě od této chwile celoU dest
fon „W ruce Twé poroUčťmdUcha swého.e
Nechci odkládati, a pak teprw ji Tobě dáti až
by mně slowem: „odejdi“ odchod Z tohoto fwče

ta ožnámeU byl Nechri Ua onUhodinUšproš:
boU o žachowáni odkládati Ježissi bUď mým

Zežissem! Spasiteli můj, šqchowej mne nyni
mně odpousstěje a milost fwaté Swé lásky dác
waje Kdož wi, ždali rošwažowánť, které jtem
dneš četl neni posledni hlaš kterým na mne
wolaš a posledni milofrdenstwť, které mně proe
kazUješ. Wžtáhni rUkUfon lásko má, a wye
táhni mne z bahna wlažnosti Dej mč horlin
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wost, a UěiU abych Tebe we wssem, čeho ode
mne žadáš š welkoU l(iskon posloUchal Qtče
wěčný! dej mč pro láskUZežisse Christa fwatoU
fetrwanliwost, a milost, abych Tebe milowal a
Tebe w žiwobyti mi jesstčžbýwajirim welmi wel
Uň rád měl uu Q Maria, Matko milojrdena
stwi! podofáhni mi pro láskU kteroU k SynU
Swenm chowáš don milosti: fetrwanliwosti a
lasky

7. NožwažowúUi.
Nejistota hodiny smrti.

„nBuďtc hotowi: nťbo w kteroU“bodinU nenadčjete fe, Spn člo:
wčka pťijde.“ jeulc. 127 40.

1. Nožjimáni.

Zisto jest že wssickni UmťčtimUsime; čaš
ale jest nejistý Nic neni tak jistého, jako smrt
ou di Zdiota u ale nic tak nejistého, jako hoe
dina fmrti Bratťe mUj, již jest rok měsic,
den, hodina a okanlženi Určeno w kterčm my,
ja i ty, tento swět opUstiti a na wěčnosti jiti
máme: kdy ale, toho erime bechom weždy
Ua to pťipraweni bylt, prawi Uám Ježiš Ehri:
stUš bršy: že fmrt jako žloděj čan nočnibo a
skrytě pťijde: „Jako šlodej w noci tak pťijdee
(Mčxuču 13 35 j ,jllřdšmčxj.57 2.) uu bršy
qpět: že mame bděti, nebot když Ua to nejmé:
Uč pomyslime pťijde náš foudit: „W kteroU
hodiml, erite Syn člowěka pťijde“ (Mac.
24 44) Sw Řehoť di: Bůh nedáwánám
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k nassemn dobrěmU hodinU fmrti wěděti, abyn
chom na fmrt wždy pťipraweni nalešeni byli
Neboť ana sinrt každého čan a na každém mi:
siě náš žiwota šbawiti může, mnsime, di sw
Bernard chcemeli dobťe Umťiti a fpaseni býti
wždh na nt čekati: „Smrt čeká wssUdyUa tebe,
a ty máš wždy na Ui čekati w Zedenkaždý wi
še Umťiti mUsi; pťedce, žel množi maji smrt ža
takwždálenoU, že ji išoči fpoUssti J lidé nej:
wyšssiho staťi, a nejchUrawějssiofoby lichoti sobě
jesstě poťád že 3 Ueb 4 roky žiti bUdoU Q
kolika ale odpowidám, wime že iza nassich
dUU náhloll fmrti Umťeli fedťce, ziwajice aneb
w posteli fpějice? Jisto jest, že žádný z nich
nepomhslil žeby tak neUadále a ten den Umťitiměl
kdy Umťel Z tolika prawim dále ro letoš Ua

lloži fwém Umťeli a do onoho žiwota pťessli
nedomniwal fe nikdo že w tomto roce dny fwé
skončť a Umťe Málo Umrlčich pádU jest, které
by se Uebyly erčekáwaně staly

Chceli tě, kťesianemUj, nepťitel šlý k hťi:
chUšwesti ťka: žitra fež toho wyzpowidaš
ťci mU: N wim já, žtmližž UebUde žitťek posle:

dni den xmého žiwota? kdyby tato hodina toto
okamženi kde bych já fe od Boha odwrátil po:
dslednl pro mne byla, jak by se mi pak wedlo
Ua wěťy? Kolika nebohým hťissniťům fe stalo,d

že Ua pokrmU jedem napUsstěném si pochUtnaZ
wajice byli žachwáceni a do pekla Uwrženi!
„Zako ryby Udici lapány, a jako ptáci osidlem

popadeni ebýwaji tak žlapáni býwaji lidé w čašzlý (l(čmc 9 12) Čaš zlý jest wlastně
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ten, kde hťissUik Boha skUtečnčUráši Nepťčteť
,Zlý di: toto Uesstčsti Ueplihodť fe tobčx; ty alr
odpowěž: N kdyby se Umě pččhodilo, co se pak
Ze mnon Ua wčky stane?

BowšbUšwáni a profby.

Nane! misto, na kterém bych měl býtit
Urni jistě to kde fe Uyni nachážim, nébrž peklo„
ktelé jsem si tolika hťichpšaslol:žil Weklo jest
dUm muj. “ Než fw. Wetr poUčUje mne:
Trpěliwč (Pán) čeká pro wáš Uechtě aby
někteťi žahynUli ale aby fe wssickni k pokánč
obrálčli“ (2 Mecauy Z. 9) Tedyš mnoho
trpčliwosti še mUoU U:ěl a čekal jsi Ua mne,
an nechceš, abych žahynUl ale abych fe k po:
káUi obrátjl Nno, Bože lnůj! k Tobě fe Uax
wrachi k nohounl fe Ti Uwrhnji,aaža promi:
UUti prosim. Smiluj fe Uade mnoU, o Bože,.
di,e swého welkého mčlostdenstwč! Ueb otewťe:
nýma očima Urážel jsem Tebe Z jini hťissni:

.ci Uražili Tebe, neměli wssak fwětla, kteréš mi
ďal Bťece ale poroUčťš i mně, že mám fwých
hččchú želeti, a odpusstěni od Tebe donati.
Yno, Wyknpiteli mUj, z celého frdce boli mne

to, že jfem Tebe Uražil a donám skrže žásluhy
Twého UančeUi že Uli odestiš Tyš o Ze:
žissi! raěil aččolt erinen uo jako winUik Za
mUe na kťiži Umťťti, a wssechnU krew wylitie
abyš Uté bťťchyšmyl Q krwi erinného,
Bmej winy kajiciho! Q Qtče wečný, odest
Uli pro láskUZežisseChrista! Slyš jeho proš:



75

bh nyni, an Tebe ša mne profe, pťimluwrem
mým fe čini! Wssak ale odpnsstěni UepostačUš
je o neskončené lásky hodný Bože! Ja toUžeb:
ně šádám také o milost Tebe milowati Miu
lUji Tebe o Uejwyšssi dobro! a obětuji Ti ode.
dnesska tělo swé, dUssl fon, wůli fon, fwou
bodU fon Qde dnesslea chci nejenom těžťých,
ale i wssednich Urážek proti Tobě fe wystťihati
Wssech šlých pťiležitostť chci fe warowati Nee
Uwoď Uaš w pokUsseUi!“ Zbaw mne pro láskU
Ehristoon oněch pťiležitosti kde bych Tebe U:
rašil Nle šbaw Uáš od žlého ee Zbaw mne
od hťichu, a pak tresiej mne, jak chceš Břijť:
mam wssechny Uemoce bolesti a stráth, které
na Ume fessleš jen kdyžTon milost a Ton
lciskUnestratim „Nroste a obdršite ,e Ty pťt:
slibnješ dáti jak mnoho fe od Tebe šádati bU:
de; ja prosim Tebe o tyto dwělnilosti: ofwa:
toU fetrwanliwost a o milost, Tebe milowati.
Q Maria, Matko milofrdenstwi!proš ša
mne; w Tebe donám

2. Rošjimáni.

Bcin nechce náš straceny widěti a proto
erpomiji náš wyhrožowáalim trestů k polepsse:
Ui žiwota nxapominatt: Neobrátite:lč se Utč
fwůj UatáhUe“ (Lalm 77 13) Hleďte, di
on Ua jiném Ulistě jak mnohé uu sspatného žiš
wobyti zanechati Uechtici u fmrt pťepadla kdyš

se toho UejměněUadáli a pokojně Žiwot trawilt
domniwajice se, žeby jesstě mnohal4ta žiti měli!
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Když ději: Bokoj a bežpečnost, tedy rychle
přijdena ně zhynutie (x uxmšm 5 Z).
.Jinde prawi Pán: „NebUdeteli pokáni činiti,
wsslcknipodobně zahyneta:,z(bule 13 5) K
čemU tolikerá oznámeUi tUestů, prwé nežlina náš
wloženy býwajť leda jedině proto, že Bůh
chce abychom fe polepssili a tim šlé smrti U:
ssli. Kdo prawi: „Dej požor! neni té wůle,
aby tě šachwátil “ Di fw. YUgUsiin: Onen
nechce Tebe žabiti který na tě wola: Měj fe
na pošorU “ Zapotťebi teda jest abychom účty
Uspoťádali prwé, Uežli den účtowáUi šafwitne
Kxťesiane, kdybyš dneš pťed wečerem Umťťtř

nUlfel a se o twuj wěčný žiwot rožhodňolltř
mčlo ro dťš? Nalešlbyš účty w poťádku?
Yneb mnoholi byš ša to dal abyš od Boha
jesstč thtU jednobo rokU jednoho měfice aneb
akefpoU jednoho dUeobdržel? N pročnepťiwa:
dčš nyni, an Bčch tUto thtU ti dáwa, fwědomř

swe do poťáde? Eož nemUže snad tento deU
posl.ednim pro tebe býti Neprodléwej obrátitř
se kU BanU, aniž odkládej den ode dne; neo

bo nahle pťijde hněw jeho a w čaš pomsty
rožptýlitěe (Mem 5 8 9) bešfe Uchrá:
Uil mUsiš, bratťe milý, hrichzanechati. ZednoU
mUsiš ho žanechati, iproč ho nyni Uešanecháwáš?
lskdy to jednoU bpti mUsi, proč ne bržy?m
tak dt fw YUgUstin Čekáš fnad až sinrt pťčé
jde? Čaš smrti wssak neni pro žatwršelce čafent

oďpUsstěnťnébrž pomsty W čaš pomstyrošš
ptyli tě e DlUšč ti kdo welkoU smnmu Ujistlš
fc hnedkyx,porUče si Upiš dáti, a diš: Kdož wi,
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ro fe státč může? N proč nepotreiješ podo,
bné opatrnosti pro dussi fon, na kterémno:
hem wicxezaleženo jest, Uežli Ua každé fUmmě?
Qroč Uediš totéž: Kdo wi, co se státi můše?
StrátoU oné silmmy nepťijdeš o wssechno i kdy:
by jeji strátoUcelý thj podil tentam byl pťedr
ti šUstane Uaděje, še to opět wyžiskáš Stran
tiš lt ale xťi fwé smrti dnsii swou pak jsi skU:
teěně wssechno stratil a nebude žádně náděje
wice ji opět obdržeti Tač pilný jsi š poznaa
menáwánim statťň které máš, ž bážně, žeby w
pťipadnosti nenadálého Umrti twého w stratu
pťijiti mobly: a stanelife toto nenadálé Umrtč,
a ty w Uemilosti Boži fe nalešáš uu jak to
bUde pak š dUssi ton na wěkywypadati?

BoszUšowáni a proxfby.

Nch, nmj Wkapiteli! Tyš dal ža mne
wssechml krew Son; žiwot Swňj položil jsi
ša mne abyš dusii xnoU Zachowal a jci jfem
ji tak často spoléhaje fe na Uxilofrdenstwi Twě
stratil Tak jfem pťečastomilofrdenstwi Tweho
Uadužiwal a č čemU? Abych Tebe tim wice U,
rážel Broto šaslonžik jfem, abyš mne l)nedky
Umťiti a do pekla UpadnoUti Uechxal Zkrátka,
já jfem wessel š TeboU w žáklad Ty w Uděs
lowáUi mně milofrdenstwi Swél)o, a ja w či:
Uěni U:ášek proti Tobě Tyš hleděl po mnč
jiti, a ja pťed Tebou Utikati: Ty š chtěl mi
čaš k zachowáni d.áti, já chtěl ho yponžiti, bych
neprawost na Ueprawost skleidal Bane! dej
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mi požUati nepráwi které jfem Ti Učinil a po
winnost která mne wáže k milowáni Tebe Nch,
mUj Ježissi jak pak jfem fe mohl Tobě tak li
biti šeš po m:lě ssel když jfem Tebe odstrko:
wal? Jakš mohl onomU toltk milosti pronká
žati. který Tobě tolik Urážek Učinil? Ze wsse

l)o toho Uahližim, jak welice žádáš abych nee
pťissel k straceni Ja želim š celého frdce, že
jfem Tebe, o Ueskončena dobroto! Uražil Nch,
pťijmiž tUto newděčnoll owčičklx, která Ž litosti
k nohonm Twým fe anrache pťijmiji, a drž ji
pewně na ramenoU Swých, aby Tř opět UrU:
kloUšla Ne Uechci déle pťed TeboU Utikatt
Tebe chci milowati Twým býtč toUžim,aaše
wssim trápenim fpokojeU ssem, když jeU widim,
že Twým jfem, N jaké wětssi trápeUi mohlo

Twé a od Tebe, jenž jsi mne stwoťil a ža mne
Umťel oddělený žiw byl? O žatracellé hťichy,
co jste UčiUily! Wy jste winnw, že jfem Spax
sitele fwěho, jenž mne tak tUše Uxilowal Uražil
Nch, mňj Ježisst! jakoAZ Ty ža Ume Umťel tak
i já chct ža Tebe Umťčtč: Ty ž lásky, jei z bo:
lesii, že jjem TeboU opowchowal Brijimám
fmrt jak a kdy fe Ti libi; Uež doposild jfem
Tebe Uemilowal aneb jen pťiliš málo; tač ale
nerad bych Umťel Nch, dej mně jesirě Uějafý
čaš žin býli abychTebemilowal Spisse nežlč
UmrU změU skdce mé, raU je roššehni je láskou

Swon wymaž to pro láskn, kteroUš ža ňlne
Umťel Já milujiTebe z celé dUsse fwe eTé)U5
sse mči žije Zcela pro Tebe NedopoUsstějš, a:
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xldychTrbe opět stratil u O nejfwětějssi Wan:
Uo Maria úroččsstěmé a matko má budišmo:l
pťimluwnici 7

3. Rožjimáni.

Budte pťipraweUi uo Neprawi B.in že
se máme teprw pťčprawox:ǧati aš fmrt již pťedc
dweťmi bUde; Uebot tehdáž mame již pťtprawe:
Ui býti Yž siUrt pťijde bUde pťč té boUťi a
pťi tom žmextknskoro Uemožná pomatené fwědo:
mi poťádati Tak xnlnwť rošUm, takhrozi BUh,
jenžto di, še Uapotom Uepťijde odponsstčt ne:
brž pomstit opowrhowáni jeho milosti: Mně
pomsta jáf odplatťm“(ňim. 12 19) Sprae
wedliwé potrestál:i bUdeť to di fw NUgUstiU,
pro toho: kdo Ucoha Uechtěl fe šachrániti, na:
potom ale kdyš bude chtiti Uebude wice š to.
„.Sprawedliwý jest to trest že fe onomU který
dobťe jednati mohl a Uechtčl, nepťipnstť, ňbh
mohl až bude chtiti,é(dib Z áč lid exrdit).
Wssať mohl by Uěkdo iťci: kdož wi snad fe
Uapotom obrácim a šachránim? wu ždaliž byš
do stUdně fe nwrhl ťča: kdož wi, může

býti, že Uwrhna fe tam, na žiwě žUstanUa
nelxmru? Q Bože, jak jrst to mošna? Zako
hťich rozUm ZaslepUje tak i hlaš fwědomi po:
tlačuje Týkali se co těla mťUwi lidé jaka
Učeni: jedná li fe ale o dUstl, mlUwi jako bla:
žni Bratťe kdo wi, Uenilt tato prawda, kte:
roUecteš posledni wýstraha, kteroU Bnh tobě
frsila? Tedy! pťiprawnjmeš fe bež odkladU č
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fmrti, aby neiš z nenadáni nezachwatila Wán
skrýwá pťed námi posledni den žiwota, di fw
NUgUstin abychom každého dne pťipraweni byli k
fmrti „Bosledni den jest skryt abychom každé:
ho dne na pozorU se xnělsiz (řlom 3) Sw
Bawel napominá náš že máme wždy pamětlwi
býti fe zachrániti aše fe máme UejeUbáti
ale i trásti: S bášni aš tťejenim fpastni fwé
koUejtexu(Mipp 212) Wypraijek fw
Nntonin že jistý král sicilský dal jednomU že
fwých poddaných, aby mU strach pochopitelným
Uččnil š jakým oU Ua trUně fedi U fwého sto
lU feděti š mečem nad jeho hlaon na Uitce
n:ijicim7 tak že poddaný takowým špllfobem fedě
ani fonsto pokrmU požiti uemohl My wssickni
jfme w podobnémUebežpečenstwi; neboť každébo

okamženi může meč fmrti od kterého nasse wěč:
Ué spaerč žáwisi, na náš padnonti u Zednat
fe o wěčnost: „Nadnelidťewo k polednť aneb
kpUlnoci na ktercmkoli mistě by padlo tam
loUdeej(l(mncel 11 3) BUdeme lt w oka:
mženi fmrti w milosti Boži: o jak weselá bude
dUsse nasse, mohoch ťici: wssechno mám w bež:

pečnosti nyni UemohuBoha wice stratčti wždy
bUdU ssťastna Zastihneli ale fmrtdussi w sia:
wU lxťichU, o jak žoufanliwá jest pak ťeč jeji:

„Tak tedy bloudili jfme! Tať tedy šblondčla
jfem já pro blud muj UrbUde po celoU wěčnost
žádné pomoci wčce!e u Tohoto fe obáwaje
prawil ctihodný M Nwila, apostol sspanělský,
když mU fmrt ožnameua byla: D bych měl jc:
sstě něco malo čan, abych fe k Umrti pťipra:
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wil! BoUstewnik, jenž po mnohaletém pokcinč
Umrel dal opatU Ygatonll (Dobroslawu) ťici:
Zak se mi powede? kdo wi foUdy Boži? Sw
erfeniUš tťásl fe pťi fmrti, a od fwých žakůjfa
tazán proč fe tťese, odpowěděl: „Tento stracb
dirky moje, Uenč mt Uowý, po wssechny dny ši:
wota měl jfem jej Wire wssechněchtťásl fe
Zob ťka: „Eo UčiUim když wstalle k fonšenč
BUh, a kdyžotáže fe, co odpowim jemu?e (.lod
Zl7 14

WowšbUžowáni a profby.

Nch Bože mUj! kde 1fem kdy měl pťťtele„

jenž by mUe byl wice milowal nešli Ty! Y
kým jfem wice opowrbowal jako TeboU? O
ťrwi! o rany Ježissowy! wy jste náděje ma
Qtče wěčný! Nehleď Ua mé hťichy patč Ucr

.rány Zežisse Christa, pohleď na Twého Syna,
který bolesti za mne Umirá, a Tebe za odpusstěe
Ui pro mne prosi Lito jest Uli, o Stwoťitelč

1nůj! že jfem Tebe Urašil boli mite to nade
wssechno žlé Tyš mne stwoťil abych Tebe
:nilowal; já ale žil jako byš Ume byl stwoťil
abych Tebe Urážel Bro láskU Ježisse Ehrifta
odest, a dej mř milost, Tebe milowati Dťi:
xwe žprotiwowal jfem se wUli Twé nyni nechci
wice odporowatč: co mně poroUčiš chci činiti.
Weliš mi UčiněnépotUpy prokliti: proklinám
je celým frdcem Kážeš, abych pťedsewzeti nči:
nil tisickráteraději žiwot nežli Twon milost
siratiti; dawaš mi pťikázani, bych Tebe z celcqr
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ho frdre milowal? Nnojá milUji Tebe ž ce.lébo
frdcxe a UiexUechci kromě Tebe milowati; Ty
máš ode dnesska mým jediným milýln, jediUoU
moU láskoU býti Qd Tebe šádám a doufánt
swatoll fetrwanliwost Bro láskU Zežine Chrč:
sta Učin, abych Tobě wěrelt byl a abych še
fwatým BonawentUroU wšdy prawil: „Zeden
jest milý Uxťlj, jedna láska ma!“ Ne nechci,

aby žiwobyti mé kdy k tomU sloUžilo, abych Te:
be kdy Urážel; chci aby mi k oplakáwáni Ura:
žekTobě Učiněm)ch a k Ulilowáni Tcxbe sloužilo.
wn Maria Matko má, Ty prosiš ža wssechny,
kteťč fe Tobě poroUčeji, t proš Je Zisse také za
mne!

N.Nošwažowcixli.
Smrt hťissnikowa.

„.thž pťijde Ua Uě úZkost, whhledáwati bUdoU pokoje, a nebude;
zarmouccni Ua zarmourexti pťijde.“ Txcrb. 7., 25.

1. Rožjimá,ni

Nyni l)ťissnčci kašdé špomenUti Ua fmrt ž
mysli žahállěji a hledaji tim pokoj nalezti, ač:
kolt ho nenalezlloU pokUd w l)ťichU žiji u
Jfoxl li ale we fmrtelllých Užkostecha blizci od:

chodU na wččnost: tU w foUženi hledaji pokoje,
awssak nlarně, nelšeť jim, UUlkám žlého sioědol
mi Ujiti. deočinuti bUdoU hledati než jake
odpočiUUti může naležnoUti dUsse, winami skliče:
Ua které ji hrýšti bUdon, jako tolikeré zmije!
Zaké odpoěimlti, kdyš pomysli, že w málo okau
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mženich pťed Ježisse Christa predstollpitč meč„
jehožto pťikáZan a pťišon doposlld opowrhowa:
la? ZaeroUceUi Ua ZarmoUceUi pťin
jde Jť; obdxšeUé ošnáxnenť fmrti mysslénka
šr wssemi Ua fwětě Ufoeti rošloUčitč fe l)rýze:
Ui fwčdomi, čaš stracený kritkostčasu prijnost
ldožského foUdU Uexssfastxlá Ua hťissuťka čekajici
wěčnost toto wssrchno poždwihne hrošllon boUťi,

rošmnoži UedúwěrU a tak wykroči pomatenýa
lxeš náděje do onok)o žčwota Nbraham doufal
xš welkou žáslUhoU proti wssi lidské Uáději w

Boha aU božskémUšaslibeiněťčl: „Kterýž proti
Uáději Uwčťil“ (Uim 4 18) Hťissuici wssak
doufaxii k fwémU welikémU trestU a na licho k
Záhubš fwé, nejen prott Uaději Uébrš i prott

wiťe; Uobot Uedbaji ani na wyhrůšky, ktere
Bňb šatwršelým čini Oniť maji strach pťed
fmrti, a predce sspatný žiwot wéstt Uestrachujč
fe a kdož jim ale dá Ujisstěni že je hrom ne:
šabije, mrtwice Uorani, žo UeUmroU Uáble na
jed Ueb na krwotok? N kdyby také nlěli čaš

upolexossiti fe kdo je Ujisti, že fe oprawdowě
obrati? Swatý NUgUstiU měl dwanácte let
co bojowati, aby žlc fwé anyklosti pťcmohl:
jak fe tedy Umirajici, byw wždy poskwrněneho

swědomi Uprostťed bolesti pťt ohlUsseni hlawy
ašmatkll fmrci tak lehce oprawdowě obráti?
Za dim „oprawdowě; “ neboktehdáž nepox
stačuje, jenom wyťici a pťiskibowati, nébrž onok
fe to mUsi ťici a slibiti od frdce O Bože!
jaká hrůza Uebohého Uemocného, jenž na fwé
fwědomi nedbal tenkráte pojme, až fe Užťi od
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hťichll a od bážně pťed foUdem a pťed peklem
a wěčnosti Utlačena! Do jaké pomatenosti pťi:
wedoU jej tyto mysslénky, ažrožum potrati fmy:
sly se mU Zatemnč a on bolestmi jiš, jiš fe pťiu

bližUjiri smrtč pťepaden bUde! On fe bndezpo:
widati bUde slibowati, bude plakatč, bude č
BohU o mi.ofrdenstwi lkáti a to beš dokonalč:
ho powědomi N meši toUto boUťi pomateno:
sii hrýženi fwědomi úškostia žarmoUcersti pťi:
jde do žiwota wěčného „Nahle žemroU a o
půl noci boUťiti fe bUdoU lidé, a pominon“
(lob 34 20) Dobťe di jistý spifowatel:
Bláč a pťipowidáni Umirajiciho hťissnika jest
práwě tak jako pláč a pťipowidáni takowého,
který fe widi od nepťitele swého pťepadena,
jenž mU dýkU na prfa klade, by jej žiwota
žbawil

BowžbUzowáni a profbyš

O rány Ježissowy, wy jste náděje ma!
Za bych Uad odpusstěni hťichú swých a nad wěč:
Uým fpafeni fwým žonal kdybych na waš neB
patřil wyzťidlamilofrdenstwiamilosti jen; jste,
Bohak tomUpťiwedly, aby wesskeroUkrewSon
wylil na obmyti dussé mé od tolikerých win Uo

činěných J tedy milUjiwáš o swaté rany,a
důwěťUji fe we wáš Broklinám tisickráte a za:

tracuji nedowolené rožkosse kterými jsem Wyknž
pitele fwého Urašil a bidným žpůfobem pťišeň
jeho stratil Spasiteli! na Tebe patťe, chcř
wesskeroUnáději fon i naklonnost fwouk Tou
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bč pťichyliti Nch Wkapiteli můj! nedej.;, a:
bych Tě déle urážel a žatraceU byl! Q Bože!
jak trapný by to byl w pekle pro mne pohled Ua
krew Ton, na milofrdenstwi Twé tak weliké,
kteréš Ua mně wykonáwal! MilUji Tebe, a
to,Užim, Tebe powšdyrky milowati Dejž mi
fwaroU fetrwanliwost thrhni frdre me od
každé lásky, která fe na Tebe newžtahUje, a U:
twrď we mně UpťimUé toUženi, a prawé pťedn
fewžeti od tcto chwile jenom Tebe mé Uejwyš:
ssi dobro, milowati uu Q Maria Matko mei,
táhni mne k BohU a Uěin abych prwé nežli
UmrU docela jemU pťináležel.

2. Rožjimáni.

Nejen jednn ale wice a mnohé úžkostibude
miti l)ťissnikUmirajici Z jedné strany trápčti
jej bUdoU zli dUchowé Wťi fmrti wynakladajč

tito strassliwi nepťátelé wssechml moc, aby dnssi
wzkázU Uwedli ana š timto žiwotem lončiti fe
ma uu Onik wědi, že jim málo čan zbýwá,
aby ji šiskali a še, stratili ji nyni, nawždy ji
strati „K wám šstoupil ďábel maje hnťw welr
ký, wěda že krátký čaš má“ (Zjexeme 12
12) N nebnde to jen jediný ďabel který pak
PokoUsseti bUde, nebrž neščislni, kteťi umirajicie
ho obklopi, aby w zkášU pťissel „Naplněni
bndoU domowé jejich draky“ (l.mi lZ eeld
Zeden ťekne k němU: Neboj fe, Uzdrawiš fe
DrUhý ťekne: Zak po tolik roků byldš hluchým
ke hlan BožimU, a nyni se má Uad Tebop
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fmilowati? Tťeti ťekne: Jak to mUšeš Uynč

Uěiniti aby ona sskoda, kterouš jiUým Učinil
Qobté jméno o kteréš lUUohého pťčprawil opět
naprawexly byly?

Z dr:ché strany widťn bUde Umirajiči od
fwých hťčchťlobklopený „Mxlže Ueforawedliwé
ho šlé wěci pochyti w Zahynuti“ (7alm 139
12) Jeho hiichy, di fw BerUard, jako toli:
keťi sserhowé jej Uchopť pewně žadrži a k UěmU
ťekaU: My jfme skntkowétwoji my fe tebe Ue:
žpUstimr Myf jfme podil twuj, nechceme tě
opmtiti, doprowodime tě do onoho žiwota a š
teboU foudci wččUémU fe pťedstawime Umira:
jici bUde sice chtiti těchto Ueprátel fe šprostitt;
aby fe jich ale šprostil byloby šapotťebi, je ne
náwidčli, a relým fxdcem k Bohn fe obratitč;
rožUm wssak jest Zatemněný, frdre žatwrželé:
„Srdce twrdé šle se .Uitč bnde w nejposledněj:
ssi čaš: a kdo milUje ncxbežpečenstwi, žal)yne
w něm“ (b)lelele:x Z7 27) Srdce, di fw
Bernard fteré ša žiwobytť twrdosstjne bylo, na:
Pinati fe bUde, aby že stawU pontatenosti pťi:

sslo; nefprosti se wssak ji, a od Zlomyslnostř
fwé UtlačeUéw tomtéšstawUžiwot dokoná Wo:
Uěwadž hťissnič dotnd hťich milowal, milowal
spolU i Uebezpečenstwi žatraceni fwého; pťimě:

ťeně tedy pťipusti tomU Wán aby w Uebešpe:
čenstwi žahyUUl w kterém až do sinrti žiw býtč
chtěl Sw YUgUstin di: Koho hťich opnsti
prwé nežlion jej opUsti ten si ho těžko jak fe slu:
ssi, Zofskliwť; neboť co napotom učini, nUceně
fe stane „Kdo od hťichUopnsstěn prwe bUde,
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Uežli ho fám opusti, erpowrhUje jim dobro:
wolně, nébrž jeU donllceně“

Bťdný jest tedy hťťssniktwrdossljný, a Bo:

žimU woláUi odpťrajici Srdre jeho šatwršeno
,bude jako kámen, afewťťno bUde jako kowá:
ťonoo Uakowadlo“ (.lod 41 15) QU, newdě
čnik uu misto tol)o Umje fe hlasil BožťmU pod:
dati a se obměťčiti býwátim šatwršelejsti jako
Uakowadlo ranami kladiwa twrdssim fe stáwa
Na trest ša to bUde i lo smrti takowým, maje
již na wččnost odcházeti Twrdé frdce bude i
posledni deU miti Hťissnici, di Wan Zláfky
ke siwoťenčm obrátili ke mUě hťbet . „Obratili
ke Umě hťbet a ne twáť a w čaš fouženi fwé:
i)o ťeknoU: Wstaň a wyswoboď Uáš uu Kdež
jfon bohowe twoji kterýchš fobě Uadělal? Nechč
wstanU a wyfwobodťtě“ (.jeu. 227) Bi:
dnici w fmrti obrátěji fe kBohU a Bťch ťekne
k Učm: Bťichášite nyni ke mně? Wolejte nyni
twory na pomoc, nebot ty bylw wassixni bohy
Tak promluwi Wán, Uebot k němU budon úto:
čisstě bráti, ale beš prawé oprawdiwosti aby fed
obratili Sw Zeronhm dč že skoro ža jistě
ma,a že fe že skutečnosti UaUčil že Uikdo do:
breho konce nemiwa sdo až do konre sspatný
wedl žiwot: „Mám ša to poUěil jfem fe
o tom mnohonáfobnoU skUteěnosti že Uebéťedo:
breho konce, kdo sspatné wedl žiwobyti“(lu epx.
TUZ. čxá l)om.)

Wowuzbnžowáni a ppofby.
Spasiteli můj! pomoz mi, neopoUsstějmnee.
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Dussi siooU widim hrťchd žcela poraněnoU; wa:
ssněmně násili čini, šlé nawyklosti mne UtlačUji!
k UohoUmTobě padám, měj fmilowánišemnoll!
„W Tebe, Hofpodine, jfem donal nebUdU ža:
hanben na wčkw“(Lňlm 30 2) Nedej dussi
me žahynoUti, která w Tebe se důwěťnje „Ne
wydáwej sselmám dnssčwyznawajici Tebe“ (Fulm
73 19) Lato jest mi, že jfem Tebe Urazil.
Zle jrem jednal Wyšnáwám to; chci fe po:
lepssiri stůjcostčij; Urpřijdešlt alemilostiSon
mně kU pomoci straceU jfem Wťijmi, o Ježč:
ssi! bUťiče kterýž Tebe tak pohanil Bomni
že jsem Tebe krew i žiwot stál Bťijmi mne
tedh pro šaislUhy UmUčeni Swého do fnárUči
Swé a dej mi fwatoU fetrwanliwost Strace:
Uý jfem byl Tyš mne wolal hle Uechri wice
odporowati; Tobě fe obětUjč; šwažmě wazbami
láskh, a nedoponsstěj, abych Tebe na nowo po:
zbytim milosti Twé stratil Mčij Ježissi! nedo:
poUsstěj toho! u Maria, kralowno má nepťč:
poUsstěj toho wymoz mi fmrt a raději tisic
fmrti nežli abych milost SyUa Twého opět
stratšl.

3. Rozjimáni.

Q diiležitá wťci! Bňh wyhrožUje hťissni:
kům žloU fmrti takto: „Tehdyť wolati ke muě
bUdoU a newyslyssim“ (lchřťšloxxi1 19) „Zda:

liž BUh Uslyssi kťik jeho, když pťijde na něho.
úzťost?“ (lob 27 9). „Ja také w zahynuti
wassem fmáti se bUdU,a Ufmiwati se bndu, tdyž pťi:
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jde to čeho jste fe bali“ (ldřišlori 1 26)
SmichBoži slUje tolik jako Uechtitiie fmilowati
o(fw Řehoť) „Mát jest pomstae a ja odpla:
tim čafem fwým aby klesla Uoha jejich, (5
Mojš 32 35) N Ua tolikera jiných mistech
wyhrožUje jim, u a hťčssnicižiji tak pokojně a
bešpečně jakobh jim Bčch odpusstěni a nebe w

l)odinU fmrti byl Ujistil! Wrawda jest, že kteš
rékoli hodin hťissnikfe obráti, Bůh mU ode:
sstěni pťislibil; neprawil ale, že by fe hťissnik
w hodině fmrti obrátčl nébrž Ujissčowal častěji

kdo w hťichU žiw jest že w hťichU č Umťe uu
„W hťichUfwém žemťete“ (.dčxu8 Bl) „Ze
lnťete w hťissich fwých“ (.jem 8 24) Qnť
prawil še ho nenalešne, kdo Umiraje teprw ho
l)ledati chce. „Hledati mne budete, a nenalez:
nete“ (ačm 7. 34). Broto mUsimeBoha hle:
dati, kde jest k naleženi. „Hledejte Hospodina,
pokawadž mňže naležeU býti“ (l8. 557 tj). Bxa
dobťe; nebok bUde ěaš kde se Uebude moci na:

lešti Neboši hťissnici! Uebozč Zaslepenči! kteťiž
na hodinU smrti odkládáte š obracenim, kde Ue:
bude wice časU k obráceni! Oleastr di: Nčťdy

neUčili fe bešbožnťci dobťe činiti, leda až již
neni čan dobré činiti Wssechny chce BUh

šachrániti: twrdossijné wssak tresta!
Kdyby nčjaký bidnik w hťichU fe nacháše:

jici mrtwici raněU a fmyslU požbawesl byl jaké

útrpnosii newszdilby we wssech, ježto by ho bez
swatosti a bez šnameni litosti Umiratč widěli!

N jak by napotomkaždý byl rád kdyby nessiastanik opět k fobě pťissel o rošhťesseni prosil
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důkašy žele a litosti projewowal! Neniliž ale
žpoždilým kdo ačkoli čaš má, to ččniti, pťedce
wždy w stawU bťichU fetrwawá? Yneb zdališ
ten, jenž l)ťessiti Uepťestáwa bez ohledU na ne:

bešpečenstwi smrti Umťraje skUtečUěse pťejinači?
Hrňša pojima člowěka, widi li Uěkoho Uáble U
mťťti, a pťedce wydáwajť fe tak mnošido Uebeg:
pečenstwi, takoon fmrti w stawUhťich:lUmťiti

„xWáha a Zawaži soUdowé Hofpodinowi jsou“
(ť)iišlmi 16 11) My nepočitámemilosti,
ťteré nám Wán proxlkašUje; Wán ale wede Učty

Ua Uě a weižť je a widi li, že si jich člowěk
až do jistého ěan erssimá, šanecháwá hťissnč
ka jeho hťichUm a Uecháwá ho w Uich šemťčti

O jqk nebohý jest kdo pokáni až Ua fmrt od:
kládá! „Wokáni které od nemocného býwá ko:
Uáno, jest Uemocné“ d,i fw. NllgUstiU (8erm
75 áo tšmn..) Sw. Jarolim prawi: „Zej
stotisic bťissnikmd kteťč až do fmrtč w hťissich

fetrwáwaji fotwa jedeU spaer bUde; še stoti
sir kterýchš žčwobytč sspatné bylo, žaslnhUje so:
twa jedčllý od Boha odesstěUi (8or uieromxu
muq iu b)p jchuq áš moule ejuš) Sw Win:
ceUc Ferrerský di (88um 1. áč! Wču Uiuš):
„Wětssi diw jest když takowi, jenž sspatné we:
dou žtwobyti dobťe Umro:l, nežlt kdyby mrtwi
wškčisteni byli“ JakoU bolest, jakoU litost po:
citi přč fmrti nad hťichy, kdo až do té doby
milowal hťich? Belarmin wyprawuje, še je:
dnoU k Umirajicimxl pťissel aby mU pťispčlš

kdyš ho ke wšbU.Zenilitosti Uapominal odpowě
xdel mU nemocný: že ani eri, co by litost
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Byla Belarmin fnašil fe mU to wyfwětliti;
Uemocný wssak prawil: Otče, UerožUmim wam;
takowých wěci nechádU N tak Umťel š patra
nými žnámkamč žatracenč fwého jak o toxUBec
xlarmin napfal Zcela slUssUěbúwá hrissnik tim
trestaU, di sio YUgUstin že UlUiraje zapominá
Ua febe an ža žiwa na Boha žapominal“
(ščum 10 áex Zčmjt) „Nemýlte fe; Bllhť
Uebdwa posiniwán Nebo co bUde siti člowěk
to bude i žiri Nebo kdožrošfiwá w těle fwém
ž těla i žiti bUde porUsseUi Uapomina Uáš tak
fw apostol (lšmlčxc 6 7) To bysioUloBol)U
fe pofmiwati kdwby kdo w opowrhowáltč pťiká:

žani Božich žiwot tráwil a pak odměnU a wčč
UoU sláwn od Boha obdržetč chtěl Bčchč Ue:
býwa pofmťwán! Eo fe w tomto žiwotě feje
klidi fe w onoxn Kdo šakašané žádosti těla
seje toho nešastihne Uicjineho ledazkáža, bida,
wěčllá sinrt

Mtlý kťestalše, co fe pro jiné prawi, prawi
fe i pro tebe. Nci mi kdybyš nynč Ua tom
byl že by lékaťowe tebe bešxmdějně již wzdali
a ty fmyslU pošbawený we fmrtelných Uškostech
fe nachážel: jač snažně byš pak prosil Boha
aby tobč jesstě měsir, jesstě týden čan dal a:

byš fwědomi fwé w poťeidek Uwedl? N BUh
dáwa tč Uyni tuto thtU; dčkUj lUU a napraw
l)Ued Učiněné šlé, Uchop fe wssech prostťede
abyš w stawU milosti Boži žiw byl aš fmrt
pťijde neboč nnpotom nebUde wťce čan k ša:
mezeni žla
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Q Bože můj! kdoš by byl tolik trpěliwo:
sti še mnoU měl jakxoTy? kdyby dobrota Twa
nebyla neskončená, šonal bych Uad odesstčnim
Wssak jest mi š Bohem jednati, který Umťel
aby mi odestil a mne fpafena Učinil Ty mi
poroUčiš abych donal a jáchcidonati; také li
Ume hťichy děsi a žatraruji Twé šáslUhy
a Twá žaslibeni mně Uoon zmužilost dáwaji
Tyš Ujistil nawraclljicinm fe č Tobě žiwoti
1Uilost:„N.awrattefe a žiwi bUdte“ (lúzedob.
187 32). Tyš slibil obejmouti, kdo fe k To:
Bě obráti: „Qbrakte fe ke mně a obrácim fe
k wám“ (Wmld t7 Z) Tyš prawil že ne:
žawrhneš toho kdo fe pokoťuje a žkormoUche
„Srdcem skronsseným a pokorným, Bože. nežhr:
Ziše (Fšlm 50 19) Ejhle, Wane nawra:

chi fe k Tobě k Tobě fe obracim aBťizná:wám fe že tisickráte peklo šaskuhUji,a želim
toho, že jfem Tebe Urazil Wťisliiji, nikdy wč:
ce Tebe neUrážeti, a Tebe wždy lntlowati Nch,
nedej, abych ža tolik dobroty se kdy opět ne:
wdččným stal! Wččný Qtče! pro žásluhy Je:
žisse Christa, kterýž ž poslussnostt k Tobě fmrt
podstoUpil Učiň abych až do fxmrti wUli Twé
poslUsseU byl MilUji Tebe, o Uejwyšssi do:
bro! Z lasky k Tobě chci Tebe we wssem po:

slonchati Dejž mi fwatou fetrwanliwost, daruj
mi láskUZon, a roice nic nežádám. Maria,
.Matko má proš ša mne!
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M.Nošwažowálti.e
Cith Umirajiciho, jenž bezstarostně žil a, málo na fmrt

pamatowal.

„Zpoťádejdům fwůj, Uebo Umťeš th, a nebťadešžiw.“ lcni. Z87 1.

1. Rozjimáni.

Bťedstaw sobě jakobyš byl U nemocného,
který w málo hodinách dožije Wiž, jak nebo:
hý Uemocný bolesii, mdlobami, fwiránim prfon,f

žatajowánim dechU, stUdeným potem skličen jest,
wiž, jak hlawa jeh.o jest omráčena, že již jell
málo co slhssia chape a tim méně mlUwiti xnůže
Bťi wssi té bidě jest Uejhorssim to, že, aěkolč
smrti již blizký, misto todo maje na dUssi a na

pťiprawU kU kladeni účtů pro wěčnost mysliti
jenom Ua lékaťe a na prostťedky k opětnémn
poždraweni neb na ofwobo eni od fmrticich jej
bolesti mysli. „Nic mU nem whod, leč na febe
mysliti di fw Wawťixt Zusttnian w ťeči o
Umirajirťch toho drlchn Ylefposl měli by jemU
pťibUšni a pťátelé nebešpečenstwč ožnamiti, wx
jakém fe Ualezá: ale Uičoli mezi wssemi jehox
pťibnžnými a pťátely nema ani jediný frdnato:x
sti jemU smrt oznátniti, a pťiijti fwatýchfwá:x
tosii jemUpťipamatowati; každý te odpira, jemU:
to ťici, aby mU fnad l,nršUtostinellčinil u O
Bože můj! již od této chwile profim Tebe, rac
mi dáti, aby mně kU po moci pťifpěli kťestqné
nábožni a kněžť,slUžebniciTwoji jimžbh tehdá
toliko Ua mém wěčném fpaseni záleželo, a kteťto
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by mně wssickni k dobré smrti dopomáhali Neš
ale kdyby také Uemocnémn fmrt fe neožnámila,

widi pťedce rodinU fon w nepoťoji, widť, jak
fe lékaťowé w fněmU meši feboU žpiraji, jak le:

ky fe szožUji jak fe často a jak silné pťedpisi::

ji Uboho pťicháži w zmateč a strach, bážexš,l)ryženi fwědomi a nedUwěra ho pťepadaji
oU fám U febe di: Nch! kdož wi, jižli konec
mých dnči se nepťčblišil? Eo nemocný tU teprw

pocikUje když fe mU siUrt ozUamUje a prawi:
„Spořáďcxj dUm swůj, Uebo Umťeš a nebUdeš

žiw “ Zakol strast miti bUde,slysse ťici: Ba:
ne, Uemoc wasse jest fmrtelná, Umsite fwaté
fwatosti pťijmoUti š Wánem Bohem fe siniťiti
a še šwětem fe rožloUčiti Se fwětem fe
rozloUčiti? Jak to? Mnsim še wssim fe rošloU:
čiti? S timto domem, š tťmto statkem, š tě:
mito pťibušnými, pťately, společniky, hrami we:
felostmi? Yno, še wssim! Ziž přissel pifať,a
dpissceposledni wUli: Za zanecháwám .. já
poroučim .. A co odnássime feboU? Nic
jiného, kromě bčdllého hadrU který w krátce še:
tli w hrobě

Q jakoUtěžkomyslnosta pomatenost žprobi
UmirajicimU slše domácťch a xnlčeni pťatel kteťi

U jeho pťitomnostimlčť, asi netroUwajť mlUwiti!
Zesstě wětssi trápenť aťe šprobi mU jeho hry:
ženi fwědomi ktere w této boUťi prociije a
to pro žiwot prostopássně wedený, w Uěmž fe:
trwal na wšdor tolikerým Božim hkasUm a na:x
pomeUUtim, na wždor tolčťerým radám dUchow:
nich otcn na wždor tolikerým pťedfewzetťm U:
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činěUým, awssak bUď Ueprowedelxým aneb opčr
šapomeUUtým O já bťdný člowěk! ťekne UaZ

potom: obdrželč jsem od Boha tolikeroll žnaa
most, tolič čafu abych fwědomi fwé žpoťádal
a UeUčinčljfem toho, a hle nin jfem již Ua
tom abych Umťel! Co by mne to bylo take

stalo, one pťiležitosti fe wyhýbati, od onoho
pťátelstwi fe oddčliti, často fe špowťdati? A
kdyby to bylo i Umoho stálo mčl jfem pťedce

wssechno činiti, abych dUssi son, Ua které wsseŽ
chno Záleželo, žachránil O kýžbych byl Učiněé
Ué tenkrate dobré pťedfewžeti wywedl! kýžbych
byl dále konal co jfem šapočal! jak bych byl
Uyni tomU powděčen! Wssak UeUčinčl jfem to,
a nyni k tomU neni již čan. uu Etty Umirajie
rich, ježto ža žiwa fwčdomi žanedbáwali, jfoU

citům žatracenclc podobnh, kteťi w pekle hťichň
swxch, co pťičinh swého trápeni, želč awssakbeš
UžitkU a beš naděje

P.owšbUšow„áni a prosby.

Nane, jaké city bolesti bych měl, kdybh mč
w tomto okamženi pofelsiwi docela bližké fmrtč

pťinesseno bylo? Děkuji Tobě že mi toto swě:
tlo a dento čaš dáwáš abych do febe ssel Ne,

Bože mUj! Uechci wice pťed TeboUUtikati Doš
stit šeš ssel ša mnon SlUssně bych mčl Uyni
obáwati fe že mne opUstiš pakli bych Tobě
nyni odporowal a se Tobě newždal Tyš mi
dal frdce, abych Tebe milowal a ja jfem hoš

šak sspatně ponžil! Milowal jfem stwoťeni alr



96

ne Tebe Stwoťitele a Wkapitele fwého který
jsi dal žiwot ša mne! Misto toho, maje Tebe
milowati tač často jfem Tebe Urážel Tebou
opowrhowal Tobě hťbet obracel! Wědělt jfem
již, že bych Tobě onim hťichem welkoU Urážkll

žprobil a pťedce jfem fe ho dopousstěl! Zenr
žissi mčlj, šelim toho; z celého frdre jest mi
toho lito chci žiwot fwllj žjinačitř Qdťiťám
se wssech radosti fwětskych, abych Tebe milowal

abych Tobě o Bože dusse mé radost dělal.
Tyš mi dal welké dňkašy lásky Swé; i také
ja bych Ti rád prwé nežli UmrU, žnameni fwé
lasky dal Qd této chwile pťijimám wssechny

nemoce kťiže, opowrhowáni a Urážky, které mi
lidé Učini; dej mi siln abych je pokojně. snaxt
ssel; wssechnopro láskUTon chci trpěti Mi:
luji Tebe, Ueskončenádobroto milUji Tebe na:
de wssechno Dej mi laskU a fetrwanlčwost w
Maria, náděje lná, proš Zežisse ža mne!

2. Rožjimáni.

Q jak patrně daji fe w fmrti prawdy wi:
ry požnati! Wssak jen kU wětssim mUkám pro
Umirajiciho, který sspatně žiw byl obžwlásstě
bylli Bohu šafwěcená osoba, ktera wice přile:
žitosti, časU pťikladu powszzeni měla, aby je:
mU sloUžila O Bože jakoUbolest bude osoba
takowa miti, mnsi li k fobě ťici: Za jfem na:

pominal ǧiné, a pak chowal jsem fe hčlť, nežli
oni! Za jsem swět opUsttl a žil jfem pak od:
daný rozkossim, marnostem a libnstkám fwětským.
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Zaké hryženi swědomi Učini ofobě té pak myn

sslénka, že by fe byl pohan swatým stal kdybh
jej byl Bůh také tak ofwitil Jak hoťkě bUde
Upamatowáni že na jiných žawrhowal cwičeni
fe w pobožnosti jakožto slabost dUcha,a že jisté

fwětské fmýssleni o wlastnim weleceněni Ueb o
samolafce chwáliwal n p UičemU obtižnémU fe
nepodrobowati, a každé obwefeleni, které fe jen
naskytne, si dowolowati! „Zádost hťissnikůza:
hyUee (Fčrjm 111 10) Jakpťežádomi byl
by w fmrti čaš jenž se nynimaťi! Sw Řehoř
wypraije we fwých rozmlUwách: Byltě jistý
Ehrifantiuš mUž bohatý ale sspatných mrawU,
a když to š nim k fmrti pťichášelo, kťičel na
ďábly, kteťi se mU Ukažowali a jeho fe chápali:
„Nechte mi čaš nechte mi jen do žitťka čaš.“
Oni pak odpowěděli jemU: „O blážne, nhni ča:
fU žádaš? Tyš ho tolik měl a ho maťil a kU
hťichU použiwal; a nyni žádáš čan? Nyni
neni čan wice.“ Bidnik kťičel napoťád, a
prosil o pomoc J byl tam jeho fyn mnich,
jménem MarimUš; k němU prawil Umirajiri:
„SynU mčlj, pomoz mi! mUj Marime, pomošx
mi!“ a mezi tim hašel feďoU, š obličejem jako
ohen žhawým, žUťiwě š jedne strany postele na
d.rUhoU a co feboU semo tamo hážel a jako

žonalec kťičel wypUstil nesssastně dncha
Tito possetilci pťešel milUji za žtwa posse.

tilosti swě, když ale fmrt pťicházi otwiraji se
jim oči a pošnawaji je, než toto poznáni nen
zpomáhá jim k ničemn, leč k rožmnoženi nedůu
wšry, že by fe mohlo zpáchané zlénaprawiti,
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.a an w tcm siawU Umiraji, jest welká nejisio:

ta o jejich spafeni Z ty bratťe nmje jenž toto
rožjimáni čteš diš jakmyslim: „Takjesttomn“
když tomU ale tak jest, byla by twá špošdilost
a lwé Uesstěsti jesstč mnohem wětsti, kdybyš

au prawdy ty již ža žiwa pašnáwajeužawčaš
tomu Uepťedessel Wráwě totéž, co jsi četl by:

loby pro tebe w hodiUU sinrti mečem bolesti
ZhůrU tedy, pokud čaš k Ujiti sinrti tak hrUžUé,

pťedejdi l)bytě, erdkládej tim na okamženi kde
nebnde wire čafn Neodkládej tim na pťissti
měsic, na pťissti týden Kdož wi, nenili toto
poznáni kterým Tebe Bčch žpouhého milosr:
denstwi oswěche poslednim swětlem, poslednim
Zawolánim pro tebe? Q jaká to žpošdilost,
nechtiti na fmrt nysliti, která pťedc jisia jest,a
od které wěčnost šáwisi; wssak jesstě wětssi žpoša
dilost jest, gm to Ulyslitť, a na smrt se nepťipra:

wowati EiU nyni ta rožwažxowáni a pťedfe:
wšeti, která byš Uapotom činčl; nin sice jesstě

š Užitkem, pak ale š welikoU ,UejistotoU fwého
spaseni Když jistý sslechttrš dworem Karla 7 fe.
loUčil chtěje BohU jedině sloUžiti, tášal fe ho
cisať, pročby dwůr opoUsstěl: Zapotťebi jest,“

odpowěděl on „aby meži prostopássnýmžiwotem
a mezi fmrti něro času, pokani noěltowaného,p
sc nacházelo “

BowžbUzowáUi a profby.

Ne Bože mňj, nechci wire milofrdensiwi
Twčho nadnžiwati Děkuji Toběša fwětlo které
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mi nyni dáwáš a slibnji, žiwot waj zjinačiti.
Nal)ližim již, že mne, tak jak jfenl, déle trpěti
nemUžeš Y měl bych fUad čekati, až mne do
pe la Uwrhneš aneb mne roszstilémU žiwotU
šanecháš, což by pro mne daleko wětssim tre:
stem bylo nežli fama fmrt? Ejhle Tobě pae
dám k nohonm pťijmi mne na milost Neža:
slnhuji tol)o; Tyš ale ťekl: „W kterýžkoli den
obráti fe bežbožný od bežbošnosti fwé nebUde

jemn sskoditi bešbožnost, (lš“xcd 33 12)
Spisteli jfem Tebe, mUj Ježissi, Ueskončené
dobro Urážel, želim toho nynl š celého frdce,
a donám od Tebe odesstěni Se fw anelx
mem wolám k Tobě: Ych Uedej, aby dUsse má
Pro hťichy fwé žahyUUla ježto jsi jt krwi
Son wykonpil Nepatť Ua moU erděč:
čnosi, nébrž na láskn, jenš Tebe k tomU po:
hnUla abyš ša mne Umťel Stratilli jfem
milost Twou Tyš Uestratil moc, Umě ji opět

Uděliti Smill2 fe tedy Uade moU, o mUj mi:.lý Wkapiteli! Odesk mi a dej mi milost,
abych Tebe milowal nebo slibnji Tobě, še od téu
to chwile nikoho nechct lnilowati leč Tebe
Meši tolikerými twory mneš wywolil abych
Tebe milowal: ejhle já wolim si Tebe o neje
wyšssi dobro! abych Tě Uade wssechno jiné mi
lowal Ty lnne pťedchaziš fwým kťižem: anj
já nkchci opominonti Tebe š tim kťižem náske:
dowati, který na mne složiš Wssechno trápeni

a foUženi ktere na mne fešleš ochotně pťijiumám Se wssim jfem fpo ojen jen když mne
milosti Swé neodejmeče Maria, naděje mxá,po
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dosáhni mi od Boha setrwanliwosti a milostť
abych bo miowal; o Uic jiného neprosim

3. Rožjimáni.

UmirajicimU jenž ža žiwa o fpafenč
dUsse fwé nepečowal wssechno ro fe mU namane„
jen fame trni strojiti bUde Trnim bUdoU mU
wyraženi která miwal, ctižádost, které powolo:
wal Uádhera, kteroU prowošowal trnim bUdoU
mU pťátelé, kteťi ho nawsstiwowat pťijdoU iše

wssim, Ua co jej Upamatuji; trn w okn bnde
mU dUchowni oter který nad Umirajťcim fe mo:
dli; trnim bndoU mU fwaté swátosti: pokáni,
sw pťijimáni a posledni pomašáni, které pťiǧ
jmoUti má; ba i sám obraž Ukťižowaného, který
fe wedle Uěho postawi trnim pro něj bUde;

nebok jemUpťipominá, jak stpatně fe žachowal
BohU, klerý pro jeho fpafeni Umťel Q jaký
possetilec byl jfem já ťekne nebohý nemocný
S tolikerým poznánim a š toliůaon pťiležitosti
kteroU mi Blch dal, mohl jfem fwatým býti
w milosti Boži ssťastný žiwot wésti; a nyni ze
wssech mých let žbýwá mi jen fama muka, neo
důwěra bášeň hryženi fwědomi a účty, které
brzy pťed Bohem klásti mUsim N těžko bUdU
spafen! au N kdy ťekne to? Blž lampa jižna
šhasmlti bUde a diwadlo tohoto fwěta se kon:
čiti bUde Ziž má dwoji wěčnost pťed očima,

sstastnoU a nesstastnoU, a bršy Usta naposkedy
otewťe a od tohoto okamženi zawisi bndex:li na
wždy blaženým aneb na wždy, pokUd Bůh Boc
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hem bUde w zonfalstwi Co by za to dal
kdyby jesstě rok měsic, aneb alefpoň týden pťč

šdrawem rozUmU žiw býti mohl Hlawa jest
žpitomělá, na prfoU tier a dech fe mU taji i

ždaš mňže o Uěčem pťemýssieti, Uěco dobrého
konati? Qnť fe nacháši téměť w tmawé jamě,
celý pomatenú, kde nic jiného Uechápe, leč že
ho weliká šáhUba očekáwá, které již nemUše U:
jiti Wroto by rád Ulěl odklad Uež ťekne fe
mU: Qdejdi, Uweď této chwile wssechno co nej:
lépe možná do poťade, a opUst fwět Eo pak
newiš že fmrt nečeká a že Ua žádného ohled
nebéťe? Q jaký strach mU taro mysslénkaa
tato slowa žpiifobi: Drleš ráno jfem žiw, dneš
wečer fnad mrtew! Dneš jfem w teto fwětni:
ci, pošejtťi w hrobě! N kde bnde dUsse má fe
nalešati? Zaký strach ho popadne až Uwidč
hromničkU pťiprawowati! a když stUdený pot
smrtelný bUde na Uěm wyrášett! Nž Uslyssi,

že fe pťibUzným prawi aby fwětnici opUstili a
wice fe newr eli až fe mU bUde šatmiwati a
oči w sloUp rareti! Jaký to strach, až fe
bUde hromnička rošžihati protože fmrt blizka
O hromničko o bronmiččo! Kolikeré prawdy
UemocnémU objewčš! Q jak fe bUdoU potomwěci

docelajináče widěri Uežlife Uyni Ukašuji! Jak dáš
poznati že pošemské statky jfoU marnost posse:
tilost a klam! Eo ale profpčje tyto prawdy
poznati kdhž čaš k šameženi žlého ten tam jest!

BowžbUzowani a profby.
O mňj Bože! Ty nechceš fmrti mé, něbrš
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abych fe obrátil a žiw byl Děkuji Tobě žeš
dopofUd na mne čekal a děkUjiTobě ža fwětlo,
které mč dáwaš Boznáwám chybn které jfem
se dopUstil, když jsem pťátelstwi Twého méně
si wážel Uež wěci Uičemných, pro které jsem Te:
be opowrhowal. Zelim a lituji toho z celého
frdce že jfem Tobě takowé Uepráwi Učinil Nch
nedopoUsstěj toho w ostatnim memžiwobyti, pťč:
fpěj mi fwětlem a milosti aboch poZUal i činil
coby k polepsseni mého žiwota žapotťebi bylo.
Eož mi profpěje, abych Užnal tyto prawdy, když
mi odxmt bUde čaš kde boch to naprawici mohl?

Newydáwejž sselmám dxxssewyšnáwajirich Te:
be“ (Lčalm 71 l9) Když mne ďábel po:
koUsseti bnde abych Tebe opět Urážel ach, tU
prosim Tebe Zežissi! pro šáslUhy Twého UmU:
čeni wžtáhnišrnkcl Son a žachraU Ume, abych
nepadl do hťichU, a nebyl pošnowU otrokem ne:
pťátel UčiU ak fe tehdyk Tobě obrátim a
Tobě odporoUčeti nepťestaml, pokud pokUsseUč
trwati bUde erew twá jest nád e má a do:
brota Twá jest láska má Mil Tebe o ne:
skončené lcisky hodný Bože! UčiU abych Tebe
hodně milowal Dej mi požnati od čcxhose
odtrhnouti mám, abych Tobe pťináležel; neboť
Twým chci býti! Ty pak dej mně inlostk
tomU O králowno nebeská, o Matko Boži!
proš ša Ume Ubohého hťissnika Uedej, abych w

pokUssenichpťestal k Zežissi a k Tobě fe Utikati,
kteťiž každého, jenž feč wám Utiká, pťed pádem
chreinite
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slu. Nožwažowcilli.
Smrt Sprawedliwého.

n,eédraha“ pťcd obličejem Hofpodinowým fmrt fwatých lehoe“

Tčxlm ,1157 15.

1. Rošjimáni.

Smrr tělesitýma očima powažowana jest
hrozná a strastná; U wire ale fpatťowaná, jest
potěssitelxlá a žádoUci Strassná objeije fe
hťťssnikllmmilostná alea drahá fwal:ým: Drao
há dč fw Bernard protože jest konec trampot
dokonáni witěšstwť, dwéťe žiwotae (lxa:mš mau
jňold..) Smrt 1est konec trampot; nebof činč
wssem trápenim a bidám tohoto žiwota koner.
„Člowěk žrožený z ženy, krátkýžiw jfa čaš, Ua:
plněn býwá mnohýmibidami“ (!old xls 1)
Hle co jest žiwot nciš! Jest kreirký a bid plný,

Uemori, strachUf Utrpeni Eo jiněho hledajifyUowé fwěta, teťi dlolchého žiwobyti žádajť,
di Seneka než dloUhého mUčeUi? „TušboU po.
prodloUženi žiwota žadá fe takoťka prodloušenč
trápeni (Gp 10 1). Eo jest jiného, žiwot
dele tráwitč, nežli neprestáwati trpěti dl fw.
NllgnstinR „Eo slowe dlouho žin býti jineho1r
nežli dloUho mUčenU býtie (8erm 17. áe
rerbo l)om). N tak jest tomu nebo dle nn
čeni fw lebr ože neni n.im žiwobyti dáno, dan
bychom odpočiwali, nébrž abychom fe pťičinilť,
a pťččinčnim žiwot wěčný si zaskoUžili. Tento
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žiwot neni člowěkU k Uečilmosti, Uébrž kU praci
propňjčeltel(Zerm 43). Bráwem dltedy Ter
tUlian, še Bňh Ukrarenim někoUlUžiwota trápe:
Ui Ukrache: „Bčih odnima dloUhoU trampotU,
když krátký šiwot propňjčlljeá Nčkoliw tedy
fmrt lidem kU tcestU za l)ťichy dána jest pťedc

jfoU bidy tohoto žiwota tak welké, že siUrt, jak
di fw Ymbrož, nám k Ulehčeni, nek trestU
dáUa býti fe ždá, tUdy fmrt kUpomoci a nikoli
k trestU fe podobá Bůh nažýwá ty blahosla
wenými, kteťi w jeho mčlosti Umiraji; neboč
skoUčUji fe práce jejich, a oUi wchášeji do od:
počinntť „Blahoslaweni mrtwi kteriž w Baml
Umiraji Ziž od této chwile prawi dUch, aby
odpočinnli od práci fwýclslz (Ljšr 14 13).
MUky, ktere hťčssniky w fmrti žarážeji neděfi
fprawedliwe: „Sprawedliwých pak dUssew rUce
Boži jfoU a nedotkUe fe jich mUka fmrti“ (l(n.
Mouár 3 1) Swati nešarmUchife pro ono:
„Qdejdi, které fyny fwěta tak děsi Swati
nežarmUchč fe když statky toh o fwěta opUstiti

mUsi; Uebo ont frdce fwé od U )odtrhli Wždy
kráčely še slowy: Bčih jest Ua wěky Bohem
srdce mého a mým podťlem O wy blaženi,
pfal Npostol fwým Učedlnikům, kteťi jste pro
Zežisse Ehrista fwých statkU požbaweni byli!

„Rošchwatani statků fwých š radosii jste strpěli,

požnáwajire, že lepssi a trwaUliwe žboži máte“(újlj 10 34)
Qniť se UešarmUchi, že hodnosti opnstiti

mUsi; neboť je raději opowrhowali, a meli je
ža to, co jfoU: totiž ša kouť a marnost; onit si
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wažili jenom té cti a l)odnosti: ze Boha milo:r
wali a od Boha miloroáni byli NezarmUcú:
ji fe majice pťibuzné opUstiti; nebot je milo:
wali w Bohu; Unirajice žanecháwaji a pornš
čUji je UebeskémUthi, který je wice miluje,
nežli oUi fami, a w Ueiději, že fpaseni bUdou,
těssi fe že bUdoU lepe moci jim š nebe pomáe

hati, Ue;li na tomto fwětě Zkrátka, kteťi ža
žťwa ťikáwali: „Bože můj a mé wssechno!“ oo
pakUji to w fmrti š tim wětssi útěchoU a tim
Upťimněji

Kdo w laste k BohU Umirá, Uežnepokojuje
fe pro bolesti které fmrt feboU pťinassi, Uébrž
ty jfoU jemU mile, an mysli še žiwot jeho U
konce jest a jemn wice časll Uepozůstawá, pro

Boha trpěti, a jinědUkažy lásky mU dati; proto
BohU obětUje š láskoU a w pokoji poskedUi po:
žůstatek žiwota fwého, a radostxlě pťinássi žiwot
fwůj BohU ša obět a fmrt fon špojUje š o:
běti kterou Zešiš EhristUš na kťťži wěčnémU
Qtri pťinesl N tak Umirá sskastněťka: W po:
koji chci UfnoUů a odpočinouti Q jakoU Utě:

chU dawá to člowěku, když odewzdaně Umira w
nárUči Zežisse Ehrista, který Uaš až do fmrti
milowal, a pťetrpkoU fmrti rmťiti ráčřl, aby
Uám sladké a radostné fmrti podofáhl

BowžbUšowáni a prosby.

O milý mňj Ježissl! kterýš Ua hoťe Kal:
warské tak trpkoU fmrti Umťiti ráčil abyš mně
liboU smrc objednal kdy Uzťim Tebe? To prw:
nikrate, až Tě spatťim, bUdu Tebe wčděti tam,
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ťekneš ke mně? Nechri odkládati, abych teprw
potom Ulyskil Ua to, jiš nyni cbci o tom pťe:
mýssleti Řeknu Tobč: „Milý Wkapiteli Ty
jsi to tedy, kterýš ža mne Umťel! Bo Uějaký
čaš jfem Tebe Urážel Tobě erděčeU byl, a
odpnsstěni Uežaslnhowal; wssak napotom Ton
mtlosti jsa podporowán ssel jfem do febe, a o:
plakáwal po wssechny de žiwota hřichU fwých
w a Tyš mi odestil denst mi požnown
Uyni U Twých nohoU lešicimn a Uděl mi fám
rošhťesseni wssech mých prowiněni NešaslUho:

wal jfem toho abych Tebe milowal po:lěwaťš
jfem láskoUTon opowrhowal Tyš wssakw
milosrdenstwi Swém pťitáhl frdce mé kfobě
To pak byť i dlešaslnh hned Uebylo Tebe milo:
walo; Tebe pťedc nade wssechno milowalo, a
wsiechno opUstilo, aby fe Tobě zalibilo Eo

diš nyni ke mně? Nahližim žeby Uebe, a šeby
sstěsii na Tebe w nebeském králowstwi patťiti,
pťiltš mnoho pro Ume bylo; než netroUwám si
wšdálen od Tebe žiti tim mčUčdUyni, anš mč:
lostUý a krásný obličej fwňj Umě požnati dat
Prosim Tebe te.dy o Uebe; Ue, abych fe wice
radowal nébrž abych Tebe wire milowal. Wo:
ssli mne do očistae, pokUd fe Ti libi Za nečil
stý nechci ani do wlasti čistoty pťijiti, a meži
čistúmi dnssemi febe tak posspiněného a poskwre
Uěného fpatťčti, jako nyni jsem! Nossli mne

tam k mémU očisstěni, Uež ale UešahaUěj mne
anždy od obličejeSwého; dosti když mnc ně:
kdy u dle swé libosti uu do ráje powolaš,
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abych Ua wěky slitowáUim Twým chwálU pro:
zpěwowal NUže milý můj foUdce! pow;neš
rUky Swé a žehnej mne a ťci ke mUě že jsem
já Twuj, a Ty že wždy můj jsi i bndeš Stále
bndu Tebe milowati, a Ty bUdeš wšdy mne
milowati. Ejhle nyni de daleko od Tebe do
ohně de; ale de reid poněwadž tam jdn ae
bych Tebe, Wykupitele Boha mého a mé wssre
wssechxlo,milowal Tak de rád ale wěz, že
po teU čaš co od Tebe wšdálelt bUdU tato
wzdálenost ma od Tebe nejwčtsii moU mUkou
bnde Zá jdn o Bane; a wesskerá okamšeni
čitati bUdU dokUd mne tam odtud nepowoláš
SmilUj se Uad dussč, ktera Tebe ž celého frdce

miluje a wždychajic po Tobě toUži aby Tebe
mohla lépe milowati“ Donfám, o Zešissl! že
bUdU moci šTeboU napotom tak xUlUwiti Broo
to Tě prosim o milost wedeni takowého žiwo:
ta abych někdy k Tobě to ťici mohl co jfem
nyni myslil Dej mi fwatoU setrwanliwost;
dej mi láskU Son a pťčjď mi kU pomoci ur
Q Maria, Matko Božť! proš Ješisse za mne.

2. Rožjčmáni.
Setťe Búh wsselikoUslzU š oči jejich: a

fmrti wice UebUdee (L Gx 21 4) Tedy fe:
xtťe Ban slUžebnikčim fwým w sinrti wssechny
slže které w tomtožiwotě wyronili, kde w tram:
potách, we strachn, w nebešpečeUstwich a w bojč
proti peklU žili N co dUssi Boha misujici, pťč
ohlásseni fmrti nejwice potěsti, bude pomyssleni,
še tolikerých w tomto žiwote fe naskthjicich ne:
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bežpečenstwi, Boha Urašeti tolikerých úzkosti
fwědomi a tolikerých pokUsseni žlého dUcha špro:
ssrěna bUde Nynějssi šiwot jest Ustawična woj
Ua š peklem; tU jfme w Ustawičném nebezpen
čenstwi dusst i Boha stratiti Sw Nmbrož
di že pUtUjeme na teto zemi mezi tenaty ne:
pťátel kteři fe Ustawičně fnaži Uáš o žiwot
milosti Boži pťiprawiti Toto nebezpeěenstwi
pťed očima maje prawil fw Mtr ž leantary,
kdyš fe ho Umirajiciho jeden z ťeholUich kněši
dotekl: „Wšdal se ode mne, bratťe; Ueboč po:
sUd jfem na žiwě a proto i w nebešpečenstwť

žatraceUU býti Za pťičinoU téhož nebezpečen
siwi fw Teresie, kolikrátkoli hodiny bitč slyssela,

fe těssiwala o tom jfoUc pťefwědčena že opět
hodinU boje pťestála a ťikáwala: „W každém
okamženč žiwota mohU hťesslti a Boha stratiti “
Z tétéž pťičiuy fwati pťi oznámeUé jim smrti
fe radei, na mysl soběUwádějice, že boje anebešu
pečeUstwi pťestanoU a oni že fe pťibližUji tomU
okamženi kde nebUdoU již moci Boha stratiti

W žiwotčpraoth fe wypraije že jistý
praotec w Scithii Umiraje fmál se co drUži
plakali Qtázán, proč by fe fmál odpowěděl:
A wy, proč pláčete, wčdoUce že de na po:
koj? Od práre de Ua odpočinUti a wy plá:
čete!“ Bodobně i fw Kateťčna Sienska Umi:
rajic prawlla: „Nadlljte fe še mnoU, poněwadž
tUto žem UáťkU opoUsstim a na misto pokoje odx7
cházimxá Kdyby kdo ee dč fw Eyprian, „hy:
dlel w domě kde zdi opadáwaji kde strop a
strecha fe pohybuje, tak že wssechno se šroUtiti



,109

hrozi: jač welire ,by si žádal, aby fměl z něho
wyjiti!“ W tomto žiwotě hrozi dUssi wssechno
šroucenim: fwět, peklo, wássně, bonťliwi fmy:
slowé u Wssechno táhUe náš k hťichu a kwěč:t
Ué fmrti. „Kdo mne wyswobodi z tťla fmrti
této ?“ šwolal aposiol. (ňťm. 77 21.) O jakoU
radost pocťti dusse, až Uslyssi ťici: „Bojdižš
LibanU choti má, pojď ž pelessi lwowých!“ (Mo
šeň 8aj0m. 4; 8). Wyjdiž choti má ž mista
slšawého, a z doUpat lwowých, které tebe pohlt:
noUti a o božskoU milost pťiprawiti hledaji.
Wroto prawil fw. Bawel toUže po fmrti, že Je:
žiš EhristUš jest jediuý jeho žiwot, a měl fmrt
fon ža ncjwětssi žisk, který by Udělati mohl,
poUěwadš by skrze smrt žiwot konre Uemajici
obdržel: „Mně žiwnbýti ChristUš jest, aUmťiti
žisk.“ (sijljpp 17 2l).

Jesti to weliký důkaž pťižně, kteroU Bůh
dUssl w jeho milosti jfoUci .proukazuje, když ji
še swěta béťe, kdeby změnti fe a pťižeň jeho
stratiti mohla. „Wytržen jest, aby zlost nešměu
nila rožUm jeho.“ (l(nilm MUuárošci 47 11.)
Stastn.y ten, kdo w tomto žiwotěš Bohem fpo:
jeně žiw jest. Tak jako ale plawec jistým ne:
může býti jmenowán, pokUd do pťistawU neé
wploul, a boUťi Ueussel: podobně tak nemožno,
ony dusse dokona ssťastnými nazwati, které po:
fUd newykročily w milosti Boži ž tohoto žiwo:
ta. „Bokládej plawre moťského pak teprw žxa
ssfastného, až pťistawU dostihl,“ di fw. Nmbrož.
Když ale plawec moťský fe weseli, maje po to:
likerých nebešpečenstwich do pťistawU wploUti:
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o jak mnohem wice bude plefati kdo fe pťiblia
žuje k tomU okamženi aby o wěčném fpafeni U:

jistěn byl? uu Dále nemožno w tomto žiwotě
bez Uějaťé, afpoň malé chybyžin býti: Uebo
fedmkrate padne fprawedliwý (l)řišlom 21
16) Kdo sez tohoto fnoětaUbirá,pťestáwá Boha
Urážeti „Co jest fmrt jiného, prawil fw Nm:
brož, nežlč pohťeb Ueprawosti“ (áe douo moro
tiš () 4) Tot jest také, co bohomilowným
fmrt tak žádoUci čini Se wssim tim těssil
fe Umiraje ctihodný WiUrenc Karaffa ťka:
„Woněwadž Uyni žiw býti pťestáwám, pťestáwám
Boha Urážeti“ N sio Nmbrož prawil: „Broč
si žádame tohoto šiwobytť, jessto, čim déle w

Uěm jfme, tim wětssim bťemenem hťichů obtiženi
býwáme?“ Kdo w milosti Boši Umirá Uwáděn
býwa w UemožUost,aby napotom Boha Urážel
„Mrtwý Uemůžehťessiti “ di týž fwatý Bro:
to chwálč Horpodin Umrle wice, Uežli které:

hokoli žijiciho člowěka byk ifwatým byl „Chwá:
lil jsem wice mrtwé nešli žiwé“ (l(axm .17
2) Nábožný jistý mUž we fwé Uebezpečnéne:
moci prawil aby teU, kdoby mU poselstwi fmrtč
pťinesl, ťekl: „Rade se; nebot pťisselčaš kde
Boha wice Urázeti nebudeš“

BowšbUzowáni a profby
W rnce Twé poroUčimdUcha fwěho! Tyš

mne wykonpil o Bane Boše prawdy! Nch,
mUj Wyknpiteli, jak by to še mnou stálo kdy:
byš mně byl Umťiti dal kdyš jfem od Tebe
wzdálen byl? Zá bych byl již w pekle kde
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bych Tebe Uemohl již milowali Dekuji Tobě
šeš mne neopustil a mnč kU žiskánč frdce mé:
ho tolikeré milosti pronázal Zelim toho že
jfem Tebe Uražil MilUji Tebe nade wssechno.
Nch, dejž mně prosim, abych wšdy poznáwal
žlé ktere jfem Ti Učinil TeboU opowrhowaje,
a lásku kteroU neskoUčena Twa dobrota zaslU:
hUje MilUji Tebe a žádám, Toběli fe libť,
w tU chwili Umťiti, abych od nebežpečenstwi, mi:
lost Twoll opět stratiti a Tě na wěky Uemilo:
wati ofwobošen a pťed Uim Ubežpečen byl

Nch, dejž mi w těch létech, které mi jesstě po:
žůstáwaji silU abych Uěco pro Tebe, o mUj
Zežissi prwé nežli UmrU, Učinil Dejž mi po:
silU proti pokUssenim a UarUžiwostem, obzwlá:
sstě proti nárUžiwosti, která mne w minUlosti ť
Uraženi Tebe Uejwice žawáděla Dej mi trpě:
liwost w nemocech, a w pťikoťich, které fe mi
Učini Za odpousstim, Tobě k wůli, každémn,
kdo nUwU opowrhowal a prosim Tebe, abyš
milost jemU pronážal o kteroU žádá Dej mi
posilu, abych i we warowáni fe hťichn wssednich
pilnějssim byl Uebot fe pťižnawam, že jsem jich
dofawáde málo nenáwiděl Muj Spasiteli po:
mož mi! donám wssechno od šasiuh Twých;
též důwěťUji fe šcela w Ton pťimlUwU, o
Maria Matko ma a Uádčje ma!

3. Rošjimani.
Smrt UeUijenom konecnamáhániatram:

pot nébrž i dwéťe žiwota, jak fw Bernard
prawi Nntně 111Ufmetěmato dweťmi jiti, chce:



112

me:li jčti k patťeni na Boha. „Tatot brána
Hofpodinowa sprawedliwi wcházeti budou do
nie (ššlm 117 20) Sw Jeronymfmrt
takto prosil: „Otewťi mi festro má sinrti! Se:
stro má, neotewťeš:li mi bránU UemohU wejťti
a fe z Bána radowati“ Když fw KarelBo:
romaeský w domě fwém malbU fpatťil kde kost:
liwec fmrt pťedstaijici še srpem w rUce nakre:
slen byl žawolal maliťe, a poručil aby frp
teU pťetťel a žlatý klič na to namalowal Tim
chtěl totiž toUhU po fmrti wždy w fobě bUditi,
poněwadž fmrt má nám otewťiti abychom Bou
ha widěli

Sw Jan Zlatonstý di: Kdyby král pro
Uěkoho obydli w swem sidle pťiprawowal pro:
žatim ale jej šawážal w barákU fe ždržowati,
jak welice by si žádal aby bržo z barákU do

sidťa králowského pťissel?“ W tomto žiwotě
jest dUsse pokUd w těle jest, jako w nějakém
wězeni, aby odtUd do hradU nebeského pťissia
Proto fe modlil Dawid: „Wyweď ž žaláťe dU:
ssl moU“ (Lalm 111 8) N fwatý kmet
Simeon erěděl u kdyžZesillátko na loktech
měl uo šadné jine milosti od něho žádati, nežli

smrt aby z wězeni weždejssiho žiwota wyfwo:
bozen byl: „Nyni propustiš siušebnika fwého,
PaUe“ (blxlc 11 29) Sw Nmbroždi:

e jako donUcený žádal propUsstěn býti Té
tež milostižadal apostol ťka: „Zádost mám,

ro“;dčlen)býti, a býti š Ehristem e f,biljpp l.3
ZakoU radost měl xčxrjsiňkxFaraonůw, od
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Jofefa zwěděw ž“e wyjde bržy z wěženi,a že
pťijde opět do slUžby králowské Zdaž by fe
tedy dUsse Boha milUjici, Ueměla žaradowati,

slyssic že wyjde že šaláťe požemského a pťijde
kU požiwáni Boha? „DokUd jfme wtěle wzda
leni jfme od Bánaéa (2 0oxiuc 5 6) W
tomto žiwotě pUtUjeer jako poUtnicč wzdáleni
od Wana Bokud š tčmto tělem fpojeni jfme,

nachá ime fe daleko od obličeje Božiho jako w
nějake od domowa daleko wzdálené Zemi; a
proto di fw BrUno, že fe Uemá Uasse skonáni
našýwati smrti, nébrž žiwotem Nemá se ťici:
„Smrt “ nébrž „Ziwota šačátek “ Wroto fe
našýwa fmrt fwatých dUem jejich narošenč; a
práwem: Ueboť Umirajice we fmrti fwe býwaji

Zrošeni k onomU žiwotU, jenž konre mitt UebUde.
„Bro fprawedliwé “ di fw. Nthenaš, „neni fmrt
nic jiného leč pťechod do wěčného žiwota Q
milowáUi hodná smrti, prawil fw NUgUstčUkdo:
by si nemčl Tebe pťáti! tyš koUec žlého, tyš
konec práce tyš počátek odpočiUUti! S toUc

žebnosti prosil tUdiž tento fwatý: „J protož,
Bane, chci Umťiti, abych Tebe widěl “

Wráwem, di fw Cyprian„ mei fe fmrti
obáwatihťissnťk krerý š čafné twé fmrtt do wěč
Ué fmrti pťejde: „Ten ak fe boji Umiráni, kdo
ž této smrti ke wěčné fmrti pťc!jde:,z Ue xpale,
kdo w milosti Boži jest,a ze fmrti do žiwota
prejiti doná W žiwotopifn fw JaUa almuž
nika fe wypraije že jistý bohatý člowěk te:
mnž fwatémU jediného fwého fyna odporučil a
jemU mnoho almnžny Udělil aby jemU dloUhé
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od Boha wyprosil žiwobyti; syU ale w krátkěm
čase na to šemťel Když otec nad fmrti fyno:
on bolestný náťek wedl šeslal mU Bůh an:
jela k UěmU ťkoUciho: „Tyš žádal pro fwého
Syna o dlonhé žiwobyti; wěz, že on ho jižna
wěky w Uebi ma Tok jest milost, které Ježiš
ChristUš nám dofáhl jak nám skršeQšeásse ža:
slibeno bylo: „Q fmrti! já bUdUfmlt twa
(08eň8 13 14) Zežiš wymohl swoll fmrtč
Za náš aby fmrt nasse žiwotem byla Když
mnčedluik WioniUš Ua poprawisstě weden a od
wedoUcich tášán byl jak mťlže tak radostně Ua
fmrt jiti odpowěděl: „Wy jste na omle; ne:
de k fmrti, ncbrž k žiwotU“ (xxp lšuš lid
4.op.11) Tač byl též fw mlcidellecSym:
Phorinš od fwé matky powšbužowán ana pťč
jeho mnčedlnické fmrti jemn na bližkUstojic pra:
wila: „SynU mňj, erdnimá fe tobě žiwobhtť,
nébrž fe jen w lepssi proměňnje

BowšbUžowánť a profby
Q BožedUsse mé! šneUrtiljfem Tebe obra:

tiw Tobě Žšeida; awssak Son Twůj nahražuje
Tč čest, obětowaw fe na kťiži Pro tU čest
tedy, kteroU mtlý Syn Twčij Tobě wždal ode
pUst kťiwdy Tobě UčiněUé Lito jest mi o nej:
wyšssi dobré! že jfem Tebe Urazil a slibnji že
UebudU ode dUesska žádného jiného, kromě Tebe,
milowatř Zachráněni mé donám od Tebe
Mámšli nyni co dobrého, jest to zcela a zúplna
Twá milost: Uznáwám, že wssechno od Tebe
jest Milosti Bo;i jsem, což jsem. Zestli jfem



1.15

Tebe pťed tim Urážel donám, še Tebe ctiti a
na wěky welebiti bUdU Eitim w fobě sionU

toUžebnost po milowáni Tebe Ji Ty mně dá:
wáš děkUjiTobě, ža to lásko má! Ach, UeU:
stawej mi pomáhati, jakoš žačal; ode dnesska
chci Twuj býti a sice celý Tij býti Wssech
rozkossi fwětských fe žhosiUji N jakoU wětssi rožx
koš mohU miti, Uežlt Tobě, milowáni hodnélml

BánU, jenžš mne tak tUZemilowal, radost či:
Utti? Q lasko! já jenom Tebe o Bože a lásko,
hledam! a donam, Tebe wždy hledati o lásko,
až w Twé láfce Umiraje do ťisse lásky fe do:
stanU, kde, již lásky plný aani Ua okamženi Ue:
Ustáwaje Tebe Ua wěky a še wssť sily fwé mi:
lowati bUdUuo Maria, Matko má jenž Swě:
ho Boha tak welice miluješ Učiň, abych Tebe
wžiwotě tomto welmi milowal abych Tebe w
žiwotč onom UeUstále welmi welire milowati
mohl.

jx. Nošwažowúni.
Yokoj Umirajiciho sprawedliwého

„Sprawedliwých dUsse jfou w ruce Boži a nedotkne fe jich
Ulnka smrti Zdálo se očim Uesmysiných, že nmiraji: oni pak

jsoU w pokoji“ l(n dlouár Z. 1. alu

1 Rožjimáni.

Sdrawedliwých dUsse jsoU w rUce Boži
Když Bůh Sprawedliwých dUsse w rUce fwe
má kdož bUde moci je kdy jemU wytrbnoUti?
Prawda jesi, že peklo nepťestáwa i swaté w
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smrti jejich pokonsseti a útokem na ně hnati;
Bůh wssak neopomiji jim pťifpiwati a slnžebnia
kům fwým, čim wětssi Uebšžpečenstwi jest, tim
wětssi pomoci Uděťowati Eim wětssi nebežpe:
čenstwi, tim wětssi pomoc; „Uebok Bůh jest po:
!nocUik w nonži,e di fw Nmbrož (čxá .108 o

5) Kdyš slUžebnikElierw město od Uepťatel
obleanté widěl šhrošil fe; fwatý ale dodáwal
mU fmělosti ťka: Neboj fe Uebo wťce (jich) š
Uámi jest, nežli š Uimi“ (l l(ašl 6 16)ya
potom Ukášal mU od Boha kbráněni poslané
wojsko anjelské Zlý dUch pťijded owssem, aby

pokoUssel; pťijde wsiak takš anjel strážre, abh
Umirajiciho posilnil; pťijdoU fwatť pťimlmonici,
fwatý Michal od Boha k tomU Ustanowený, aby
wěrné jeho slUby w poslednim š peklem boji
bránil: pťijde Matka Boši Uepťátel šahnat be
roUc fobě oddaUél)opod waj plassť ochrany; pre:
wssemt jinýmt prijde Ježiš EhristUš pťed pokU
ssenimi newinUé aneb kajici fwé owčičky ochra:
ňowat pro jejižto šachowáni on žiwot dal; pťi
jde dUwěry a posily ji dát čehož ona w tako
wěm boji potreije; a proto ona docela fměle.
ťekne: „Hofpodin Učiněll jest spomocnik můj“
(Lčxlm 26 1) BohU jest, diQrigeneš wice
Ua nassem šachowáni žáležexw nežli žlémU dU:
chU Ua nastem žahyumi; Ueboč BUh náš mno
hemwicemilUje nežlt Uáš ďábelnenáwidi: on jest
wice starostliw aby náš w bešpečnost Uwedl
Uežli fe ďribel fnaži Uáš w zatraceni Uwr:
hUoUU

Bůh jest wěrný, di apostol; on Uedopnsti,xd
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bychom pokoUssenibpli nad to, cemUmčlžemeodolats:
„Wěrnýt pak jest Bčch, kterýž nedopusti, wáš
pokoUssetiUad to, což mňžete,z (l l(or 10
13) Reknete ale: mnoši fwati Umirališ welčo
kým strachem o fpaseni Za odpowidám: Zetl
malo 1estpťikladň, žeby ti, kteťidobrý žiwotwedli
Uapotom š welkým Umirali strachem Betr
Bloišenský di: že Bůh to U Uěkterúch dopoU:

ssti, aby je w fmrti od mnohých jejich chyb o:
čtstil: „Sprawedliwi když těžkoUmiraji býwajč
tim Ua tomto fwětč očisstěni“ Naproti tonm

fe ale dočitáme o wssech služebnicich Božich
Usiniwajice fe Umťeli Zedenkaždý ma w smrtř
strach pťed foUdem Božim; co ale hťissnici že
sirachU pťecházeji k žonanliwosti kráčeji fwati
še strachU č dUwěťe Když fw Bernard sto:
nal pokoUssinbyl dle wyprawowáni fw Nnto:
nina od UedUwěry; pomyssleni wssak na žáslU:

hy Ježisse Ehrista žapUdilo wssechnU bášeň, a
on opakowal často: „Twé rany, mé žaslUhy!“
Strachowal se fw Hilarion; wefele ale dolo:
žil: „Wejdiž dUssemci co fe bojiš? Na fedm:
desáte let jsi sloUžila Chrtstn a sstitiš te smrti?e
On chtěl ťici: Eo fe bojiš dUssema kdytt jsi
BohU sloUžila, který wěrný jest, a onoho opUe
siiti nemůže který za žiwa jexnU byl wěren?
Bater Jofef Skamakka, z ťádUZežissowa, od:
powěděl na otáku, jestli š dňwěroU Umirá:
„Jak? sloUžil jfem snad MohamedU, že bych

nyni od dobroty2 Boha fwého nesměl doufatieže mne žachráni?
Kdyby naš pťi fmrtč ta mysslěnka trapitč
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měla, še jsine Boha někdy Uráeli pomněmež
na oswědčeni Boži, še nechce hťlchň kajirich pa:
mětliw býti „Baklt bežbožný činiti bude poká:
ni wssech neprawosti jeho, kteréž činil nezpo:
menU (d)xeod 18 21) Mňžemeale ťe:
kne Uěkdo, Ubežpečenibýti, že Uám Bňh odee
siil? TUto otáškU klade též fwatý Basil: „Zdaž
může někdo do jista pťefwědčen býti, že mUBůh
hťichh jeho odpustil?“ N odpowidá: „Qwssem,
mnželi totiž ťici, ja jfem Uefprawedlnosti Uená
widěl a fe ji sstltil“ (lu lieš. jn jutea 12)
Kdo hťichU nenáwidi mňže tedh Ujisstěn býti, že
mU Bůh odestil Lidské sidce nemUše bez mi:
lowani býti, bnď milnje ono stwoťeni anebo mi:
luje Boha; UemilUjeli stwoťenť, milUje následow:
Uě Boha N kdo miluje Boha? Ten, kdo
pťikážani jeho šachowáwá „Kdož má pťikáža:
ni má a šachwáwa je, tenk jest, kterýž Uxiluje
mne“ (wu xlU ::1) Kdo tedy w žacho:
wáni pťikažani Umará, Umirá w láfce k BohU,

a kdo Boha milUje, Ueboji fe: „Bážněk neni w
láfce, ale dokonalá láska wen wyháni bázen ee
(j .jančd4 1d)

BowšbUzoweini a profby
Nch mUj Ježissi! na kterěm dnU bUdUmoci

ťicč: Boše mUj! nemohUTebe již stratiti? th
bndU Ua Tebe twáťi w twáť patťiti Ujisstěn
jfa, že bUdU Tebe na wěky ze wssi sily fwé
milowati Nch, nejwyšssi mé dobré! jediná ma
lásko! pokud žtji jfem w nebezpečensiwi, žebych
nwhl Tebe Uraziti a ktáonU milost Twon stra:
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titi. Byltě jedUoU nessčastný čaš kde jsem Te:
be nemilowal a láskon Ton opowrhowal;
Uyni jest mč toholito z relé duste swé,aažádam
si, tolik, co mi jeU možná čintti abych Tebe
milowal a fe Tobě libil Zfemt ale w nebez:
pečenstwi že bych mohl Uěkdy Tobě moji láskU
odepťiti, a pozUowU od Tebe fe odwrátiti Nch,
Zežissi můj, žiwotemUj! UedopoUsstějtoho Mělo,e
liby mne kdy toto nejwětssč Uesstěstipotkati dej,
ať raději této chwile jakkolitěškon awssak Tobě
milon smrti UmrU; jfem š tťm spokojen a pro:
sim Tebe o to Wěčný Otče! pro láskU Ježi:
sse Ehrista odwrak ode mne toto welké Uesstě:
sii Kárej mne, jak chreš u žasthUji to, a
pťtjimám to jen Ume Uešbawllj milosti a lásky
fwé ZežissimUj,porUčmne thř SwémU!
Maria lásko má, odporUčmne Shnn Swénm;
podofáhni mi fetrwanliwosti w Twém pťátelo
stwi, a milosti, bych jej Uxtlowal a pak ať Učč:
Ui še mnoU, ro fám chce.

2. Nozjimáni.
„Sprawedliwých dnsse w rUce Bošč jfoU,

a nedotkne fe jich muka smrti Zdálo fe očim

Uefmyslných, že Umiraji uu oni pak jfoU w po:
koji,é (l(n moucla Z) Oččm nesmhslnýchžda
fe, že služebniri Božč Umiraji tak šarmonceni a
Ueradi jako fynowé fwěta: erěditale, žeBůh
fyny fwé w fmrti potěssiti a jim w fmrtelllých
bolestech welikých rozkossi jako pťedchUčráje kte:
rý jim brzo dati chce, Udělnje

Zako w hťichU Umirajťci počanji pocito:
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wati u co pťedcházejčciznameni pekla, jak wý,
sse popfáno uu hryzeni fwčdomi hrůzu a žoU:
fanliwost: podobně počinajinaopak swati wžbn:
žowánim lásky k Bohn š tonžebnosti a náději,
že jej brzo miti bUdoU,u již pred fon fmrti
onoho pokoje požťwati ž kterého fe pak w Uebt
doťona radowati bUdoU Smrt fwatým neni
trestem, Uébrž odměnon: „Když damilým fwým
fen: ai hle dědctwiHofpodinowo“ (Lšlm 126
2) SmrtBol)a mtlnjicichnenažýwámesinrti
Uébrž spanim, takže práwem bUde on moci ťici:
„W pokoji pro to spáti, a odpočiwatt bUdU“
(Čňjm4 9)

Bater SUarez mnťel š tak welkým poko:
jem, že Umiraje prawil: Nemhslil jfem fobě
žeby Umťráni tak pťijemne bylo Kardinal Ba:
roninš byl od lékaťe warowán aby tolik na
smrt nemyslel: „Broč?el odpowědělon „Bojim
fe fnad ji? Nebojim fe ji, nébrž miluji ji.“
Kdyš kardinál Fifcher z Rochestrn, jak Sanderx
wypraije, ssel pro wirU Umťit, oblekl fe do
Uejlepssich ssatů které měl ťka že jde na fwat:
bU Když poprawisstě fpatťil odhodil hůl fon
a prawil: Zdětež nohy mé, nejfme wice daleko
od ráje; nUše nohy mé, jděte čerstwo! nebex
neni wice daleko od naš N pťed smrti žpic
wal: „Bože chwálime Tebe,z na poděkowáni„
že BUh jemU jako mUčedlnikU pro wirU Umťitř
dáwá; a nato položil zcela wefele hlawU pod
fekern Sw Frantissek z Ašsišsi zpiwal pťř
swé smrti a wyžýwal i druhé ke zpěwn. Qtr
če, prawil laický bratr Eliaš k němU, když fe
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Umirá, xnusi se plakati, ne pak špiwati. Yle
já odpowěděl swatý, nemohu jináče, Uešli zpi:
wati, jessto widim, že w krátce půde, Boha
požiwat Mlada jedna mnisska šťádU fwatě
Theresie, prawila k ostatnim mnisskám, které plei:
čiee okolo jejiho loše fmrtelného staly, takto:
Q Bože! proč pláčete? Jáť de mého Zežču
sseEhrista nawsstiwit: radete fe še mnoU jestlč
nmemilujete(dišinš l)aro! š.16)

W Granada wypraije še jakýš mysli:
wec na málomocneho ponstewnika pťissel který
smrti bližek byl a žpiwal J otášal fe l)o ťka:
,Zak pač mUžeš w takowémto stawU špiwati?“
„Bratťe,“ odpowěděl poUstewnik, „mezi mnoU

a Bohem neni ničehož, Uežli žeďa tohoto méhotčla; Uyni widixnji rozpadáwati,a žaláť fe roU:
titi de již Boha widět a proto fe radnji a
žpiwám“ Tato toUžebnost po Bohu Učinila,
že fw mnčedlnik Zgnác prawil kdyby nepťissty
sselmy (diwoká zwiťata drawci), jej o žčwot pťin
prawiti že je drážditi bUde aby jejpopadly:
„BUdU moci Užiwati abych stráwen byl “ Sw
Kateťina Sienska nemohla to fnésti, když někdo

fmrt ša nesstěsti powažowal, a prawila: „Q
mila fmrti, jak jsi neráda widána! N proč nen
pťichášiš ke mně an na tě dnem i Uoci wo:
lám? (xxim cčxp 70.) A fw Theresia žádala
fobě fmrti welice a ša fon fmrt měla to, že
nemůše Umťiti a š takowými city slošila onU
proslUloU pifeň: „Umirám protože neUmirám.
Tak fe diwaji fwati na fmrt

6.
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Bowzbllzowáni a profby.

Blch, Bože mixj, nejwyšssi mé dobro! ne:
milowal li jfem Tebe w minUlém časil obra:
cim fe afpon nyni žcela kTobě Se wssťnr
stwoťenim fe lončim a chci jen Tebe láskyhoǧ
dného Nána fwého milowati Rci mi co chreš
ode mnčx, abych činil: chci to Učiniti. Dosti
jfem fe Tcxbe již nanrášel Qstatni fwňj žiwot
chci stráwiti abxxchTobě radort pňfobil Dej;
nai posilU abxxch láskoU fwňj dofawádni newdčk
Uaprawil Zasloužilt jfem již mnohá léta w
pekelném ol)nt hoieli; a Tyš ssel tak dlolcho
po mUc , až jsi mne šiskal Učxist Uyni, abych

ohUčm fwaté lásky Twé se šUal MilnjiTebe
Ueskončená dobroto! Chreš jedinčm pťedmětem
lásky mé býli, a Uláš dobťe; nebok Tycx Ume

milowal wire nešli wssickniostatni; a Ty je:
diný zaslnhnješ milowán býti Ejhle, chci Te:
lse milowati a činiti seč jen jfem, abych fe Too

bč zalibil UčiU še mnoU, co fe Tobě libi
Dostč mám na tom, že Tebe milnji, a že Ty
xnne milnješ w Maria Matko má! pomoš mi,
proš Zežisse ža lnne

3 Rožjimáni.
Jak můše se báti fmrti kdo doná, že po

smrti fwé za krále w nebi korUnowán lmde?
Nebojmež fe zabiti “ prawil sw. Eyprian, „je:
ssto forUnU máme jistoU budeme li zabiti “ Zak

fe mUše báti Umixiti jenš wi že w milosti Božž
:ělo jeho nesmrtelným bnde? Mnsi fmrtelně
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toto tělo obléci Uesmrtelnostee (l l(orint 15
53) Kdo Boha milnje a po něm toUši po:
wašUje žiwot ša mUky, a smrt Za radost „Kdo
trpěliwč žiw jest Umira rqdostně e di sw NU:
gUstin N sio Tomáš Billanowský: „:Smrtli
člowěka we fpani šastihne pťicháži jako zloděj,
jej oblupnje, zabiji a Uwrhlxje do propasti pe:
kelné; žastihneli jej ale bdiciho: poždraije
jej jako pofel Boži, ťkouc: Bán tě wolei ke
fwatbč; pojď já chciTebe do blaženého žiwo:
ta Uwésti po kterém tak wroUcně toužiš “

O š jakoU wefelosii očekáwá sinrt ten,
kdo w milosti Božť fe Uacházi, kdo Ježisse Chri:

sta bršy spatřiti a zaslechnoUtř doufá slowa:
„To dobťe služebničedobrý a wěrný! šeš nad
málem byl wěrný nadmnohem tebe Ustanowim:
,Wejdiž w radost Wána swého“ (mčut 25
21) O jak náš bUdoU potom skutky kajici a
modlitby, odtrhmlti fe od statkU pozemských, a
wssechno, co jsme pro Boha Učinili, těsslti!
„Řcete fprawedliwémU, že owoce náleškU fwých
jisti bUde“ (jšňj 3 10.) Tebdyf kdoBoha
milowal, owore wssech dobrých skUth fwých o:
kUsi Wroto Uikdy neplakal otec Hipolit DU:

ražzo, zťádU Zežissowa kdykoli někdo zjeho
ťeholnich bratrU še známkami blahoslawenstwi
Umťel naopak on byl wesel „Jak fměssné by
to bylo“ di fw Zan Zlatoustý, „we wěčný raj
wěťiti, a pťedre těch litowati kdo do něho
jdoU?“ fúá riáučum) Zaka to Utěcha, zpo:
menemeli si na wssechny ty pobožnosti které
jfme k bošské Matce konáwali, na wssechny ty
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Uxženre Ua ponti k jejim obrazům na posty fo:r
botni, Ua časté náwsstčwy w jejim šhromáždě:
Ui Maria fe našýwá „Nanna wčrná“ Qjak
wěrná jest ona w tom, aby wěrné fwé slnžeb:
niky w fmrti těssila! Zislý ctitel fwaté Banny
prawil Umiraje k paterU BinettimU: „Otče Ue:
Uwěťite, jak potčssitelná jest w sinrti mysslénka
u že jfem Mateťi Boži sloUžil Milý otče
kdyby jste jen wčxdel jakollUtěchU citim, že jfem
této matce swé sloUžil! NelnohU wám ani wy
prwěditi, jaká radost fe tomn který Ježisse mi:
lowal w UejfwětčjssifwcitostiJej časio ansstě:
wowal a w fwatém pťijimáni častčxjipožiwal
pak dostane, kdyš we fwatém pokrmU Ua cestU
k wěčnosii fwého Wána do fwčtnice wstnpowati
Ušři jenžto pťichaši, by jej Ua cesiě do onoho
žiwota šprowázel! O sskastný ten kdo pak še
fwatým Filippem Neriským bUde moci ťici:
„Ejhle láska má, ejhle, láska má, dejtež mi lá:
flU moU!

Blle kdo wi ťekne fnad někdo co na mne

čeká Kdo wi, ždaliž fUad sspatnoU fmrti ne:
UmrU J táži fe tak mlUwiciho, co wlastně

smrt čini sspatnoU? u Jenom hťich, pročež by:
chom fe neměli fmrti, Uébrž raději hťichU bati;
jak o tom swatý Ymbrož již podotkl (l)e dmm
anortiš 0 8) Nechcešlč se tedy fmrti báti
weď nábošný žiwot. Kdo se Boha boji, tomU
fe dobťe powede pťi Umiránť

Bater La Eolombiére měl to skoro za neo

xnožně aby kdo, jsa ša žiwa BohU wěren, zloU
smrti umťel N pťed namprawil fw Yngnstin:
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„Kdo dobťe žiw byl nemůše šle Umťiti“ Kdo
pťiprawen jest k Umrti neboji se fmrti, byť č
nahle pťissla „Sprawedliwý pak byl liby fmrtč
žachwácen w odpočinUti bUde“ (l(u luamár.
4 7 ) N pončwadž Uemňšeme jináče toho do
sici abychom Boha měli leda fkrše fmrt napo:
pomina Uáš fw Zan Zlatonstý: „Qbětujmeš
Bohu co anrátitt lUUsime“ Nwězme, že, kdo
BohU fmrt siooU obětnje, Uejdočonalejssl skUtek
lásky wykonawá jaký jen k BohU wykoltatinm:
še; Uebof kdo ochotně fmrt pťijimá, jaká fe Bo:
hU libi, kdykoli a jakkoli pťicházi, tens fe po:
dobei fwatým mUčedlUikům Kdo Boha lUilUje
mUsi fmrti žádati, a po Ui wzdychati; ne:
bot fmrt Uáš na wěky š Bohem špojUje a š
nebežpečenstwi,Boha stratiti wyfwobošnje Mi:
lUjmež jej w tomto žiwotě co nejwice možna

JeU k tomU má Uam žiwobyti slonžiti, abychom
w láfce profpiwali W jaké mire lásky fmrtnciš
Ualešne, w tétéž budeme Boha w blahoslawené
wěčnosti milowatč

Bowšbnzwáni a profby.

Wťiwaž mUe Ježissl k Sobě tak pewno,
abych fe Uemohl od Tebe wčce rošděliti Dej,
ak šcela Twým jfem, prwé nežlt UmrU, abych
Tebe o Wyknpiteli muj, fmiťeného fpatččl
když Tebe ponejprw Ušťim. Tyš Ume hledal
když jfem pťed Tebon Utikal; ach, nešamitej
mne kdyžTebe nyni hledám deust mi wsse:
chny Urážky, ktere jfem Ti způfobil Qd těto
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chwile chci jeU na to pamatowati, abych Tobě

sloUžil a Tebe milowal Tyš mne k tomU až
pťiliš žawážal erdporowaw krew i žixootz
lásky ke mně obětowati Reid bych fe tedy ce:
lého ža Tebe, mUj Zežissi, obětowal anš Ty
febe celého Za Ume dal O Bože dusse mé!
chci Tebe w žiwotětomto hodně milowati; abych
Tebe w žiwotě onom welmi wroUcně milowal
Wěčný Qtče, pritáhxli frdce er celé k Sobě
odtrhni je od wezdejssich náklomlosti, poran,
rožnik je swatoll láskoU Swon Wyslyš mne
pro žásluhy Ježťsse Ehrista. Dejš mi sioatoU
fetrwanliwost a xnilost, abych wšdy po Tobě
toUžil uu Maria, Matčo má, pomoš! a podo:
fáhni mi té milosti abych Sylla Twrho wždy
ofwaton fetrwanliwost prosil

x.Nošwažowálxi.
O Užčwáni prostdťede, bychom k smrti se

pťiprawowali.

„Bomni nx :oosledni wěci, a na wěkh nezhťessiš.“ Mcm. 7. 40.

1. Nozjimáni.

Jedenkašdý wyžnáwá že nmťiti mUsi,aaše
jen jednoU Umťe,a že Uic tak dťlležitých Uásled:
ků nemá, jako to; neboť od okamšeni fmrti ža:

wisi, bUdeme li Ua n.žěky sstastni aneb w šou:
fanliwostč Kxaždý wi, že od dobrého šiwobyti
dobrá, od sspatnébo žiwobyti ale šlá smrt zá:
wiji N jakž pak to pťicházi že nejwětssl dil
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ťťesianU pťedce tak žije, jakoby fe nemělo nikdy
Umťiti aneb jakoby na dobxé nebo žle fmrti
:nálo bylo šáleženo? Žije fe darebně,
protoše fe Ua fmrt Uemyslč: „Womni na poske:
dni wěci a na wěky nežhťessiš“ Bťefwědčiti
fe UUlsimes že fe ěaš Umrti k šaprawenč účtčl

a ke šjednáni wěčného fpatenč Uehodi Ehytťč
..fynowé fwěta Uchopuji se m patťičUém čan pťč
wezdejssich wěcech wssechprostťedtU abh k nějakému

Zisku, k UťadU k šafnonbeni pťissli, a w ohledn
:člefného šdrawi erdkládaji ani w nejmenssim
š Užiwánim potťebných prostťedkxl Eobyš o ta:
kowém ťekl kterýby teprw, až by k foUboji Ueb
ke skonssce pro nějakoU UčitelskoU stolici jiti měl

se Učiti chtěl 2 Zdaližby fetnik Uebyl Uefmyskný,
kterýbw š žaopatťenim potrawp a žbraně aš Ua
čaš obležeui odkládal? Zdališby fpráwce lodi
Uebyl Uefmyslný, jenšby opomirml pro čaš bon:
1e kotwicemi a welblolldy (lanami) fe žaopaž
tťčti? Bodoollě tak nesmyslný jestkťestml, který

až do pťichodu fmrti odkládá, fwědomi w po:
ťádeč nwésti: „Kdyžpťipadxle náblá bčda a ša:
hynnti jako bouťe se strhue: „tehdyť wolatike
Umč budon a newyslyssim: . protožjisttbux
doU owoce cesty swé“ (Misši 1 27 čx nčřxd)
Čaš Umrti jest čaš bouťe a pomatenosti Teh:
dyť bUdoU hřissnici kBohu o pomoc wolatč
ale jenom š bázně pťed peklem, kterémn se blčž:
kými Uzťi bez prawého obreireUi a proto eryZ
slyssi je Bňh N proto budon jen owoce sspat:
něho fwého žiwobyti okoUsseti: Eo bUde miti
člowěk naseto, to bUde také kliditi Nenik dosti,
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fwaté fwátosti pťijmoUti; mnsi fe Umťiti š ne:
Uáwiděnim hťichn, a š láskoU k BohU, ktera
jest Uade wssechno Jakž bude šakášaných Uár
rUžiwosti nenáwiděti kdo je aš do fmrti milo:
wal? Zakž bUde teU Boha Uade wssechno mi,
lowati kdo až do onoho okamženi stwoťeni wice
milUje nežli Boha?

BáU našwal panny blázlliwými; a byly
to také poněwadž lampy teprw fprawowati chtčlt,

když ženich ji; pťede dweťmi byl Wsslchni se
obawaji náhlé fmrti, poUěwadž quotom čan
Ueni účty do poťáde Uwésti každýť wyznáwá,

že fwati oprawdowč moUdťi byli, jessto fekforti priprawowali prwé nežli fmrt pťissla
co my činime? Ehceme š pťiprawouk fmrtč
odkládati až fmrt pťede dwermi bUde? Mufi:
meť tedy již Uyni činiti co w tmrti si žadatibU:
delne, abychom bylč činili O jak hoťká bnde

pak špominka na čaš stráwený, a obšwlasstě na
sspatně stráwený Čaš jest od Boha dán abyž
chom si šáslUhy šhromáždili; čaš ale který jiš
minnl newráti fe wire Co to ša Uškostbude,

až žažni: „Nyni nebUdeš moci wládUoUti wice“
Neni wice čan pokáUi činiti fw fwátosti pťč:
jimati kášanč slysseti Zešisse Christa w koste:
lich nawsstěwowati fe modliti: co fe stalo stalo
fe. Wak by žapotťebč byl ždrawějssi rošum
pokojnějssi čaš aby fe mohla žpowčď wykonati
jak býti mei aby fe mohlo o rošličných dčiležio
tostech, o pochybliwých wěcech pťemýssieti, a tat
fwědomi Ufpokojiti; nebUde wssak čan wice
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Wowžbltzowáni a profbh.

Nch, Boše mllj! kdybych byl w Uocč Tobě
powědomé Umťel kde bych nyni byl? Děkujč
Tobě, žeš mi šhowiwal a děkUjiTobě ža wsse:
chna ta okamšellť, žessto bych od mého prwniho
Urašeni Tebe byť je w pekle Uachášeti meel
Nch Uděl mi fwětla, a dej mi weličé nepráwč
pošlmti ktere jfem TiUčinil siratiw dobrowolně
milost Ton, kterouďš mně wymohl obětowánim
Ua kťižč žiwota fwého ža mUe! Nch, Ježissi
mťij! odest mi, lito jest mi ž celého frdce na:
de wssechno, že jfem Teboll, Ueskončené dobro,
pohrdal! Doufám žeš mi již odpnstil Ach,
pomoz mi o Spasireli mňj! abych Tebe již Ui:
kdy Uestratil! Nch, Bane mUj! kdybych Tebe
po tolikerém poznani a po totikerých obdržených
1nilostech opět Uražil šdališ bych fchwálně peklo

si Uepťiprawowal? Nch, Uedoponsscějžtoho pro
ZáslUhy Swě krwež lásky ke nmě wylité. Dej
Uti fwatoU fetrwaUliwost, darUj mi láskUSwou
Milnji Tebe, o nejwyšssi dobro! a nechci wice

Upustiti od milowáni Tebe až do fmrti Bože
UU:j, fmilUj se nade mUoU pro láskU Zežisse
Ehrista! uu Měj i ty útrpnost še mnoU, oMa:
xria! náděje má! uo Borončej mne Bohn; Twa
odporučcni UebUdoUod Wána, jenž Tebe milUje
oslyssana

“2 Nozjimáni
ZhůrU tedy, bratťe můj! nebot jesi jisto

že Umťiti mnsiš; Uwrhni fe Ukťižowanémnk no:
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homn děkuj UtU ša čaš který ti še fwého mč:
lotrdenstwi dáwci abyš fwčdomi fwé fpoťadati

mohl a pak pťehledni wssechna pochybeni do:
fawádniho žiwota fwého, obzwlásitě áoochybeni
mladosti fwé Wohledni na pťikážani Boži,
skoUmej powixmostč tobě pťinálešejťci towaryě:
stwa kteráš ansstěwowal a Uapiš chyby fwé
a složwsseobeexnoUšpowěď )ž celčho žčwota fwě:
ho, jestltštoho pofUd Ueučinil O jak UžitečUei
jest špowěd wsseobecna aby se šiwobytikťestana
dobťe fpoťádati mohlo! Womni to jfoU Učty

pro wččxlost, wykonej je, jako byš je měl nyni
pťed Zežissem Ehristem, fondcem fxoým skladati.
WypUď še frdce fwého každoU nákloUUost žloU,

každoU žássk; šhost fe Uyni každé pochybnosti š
strany ciil)o statkn, na cti Utrhani daných po:
horsseni; a wčm si pťed febe wssechpťiležitostč

w Ujichšbyš Boha stratčtč mohl fe wyhýbati
PomUi, že co fe ti již Uyni ša tčžké ždá, pač
w fmrtč tobě ža nemošné pťichážeti bUde Qd
hodlej fe koUeěněamcoš Uejdčlležitějssimjest u
Užiwatč prostťede, abyš w milosti Boži se ža
chowal Tyto prostťedky jfoU: denně mssl sw.
slysseti rešwašowati si wěčné prawdy, častokráte

fe špowidati a pťijimati alefpon každých ofm
dUi denně nawsstěwowatinejfwětějssi Swátost a

ǧř) Nawedenč, jak se má wsseobecna žpowěď wykonatř,
naležxleš Ua str 205 w katolické mišsionárUč knižce,

ck již po dewaté (r 1845) od shromáždělli Uejswťtčj:
ssčho Wyknpitele we Wčdni whdané
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a MatkU Boši xe) dUchoin knihy čisti a se po:
stiti w fobotn Bťede wssim wem si pťed febcx
fe časteji Bohxl a blahoslawené Banně poroU:
četi, a fwatá jména, Ježiš a Maria, často, a
obzwláss!ě w čaš pošUsseni wzýwati. Tot jsolc
proslťedky, ktere tobe dobroU fmrt a wěčnoU
blaženost wymori mohoU

UčiUiŽlč to bUde to pro tebe welkým zna:

meUim milosttwého wywoleni N co fe minU:
lostt dotýče důwěť fe w krew Ježisse Ehrista,
čtereš ti toto pošUáUčdáwá, an chce abyš fpax
er byl a měj dňwěru w pťimlUwUMarie Wan:
Uy, kterei ti toho ponaUčeUi šjednáwá Q jač
xnocUě Blch nam kU pomocč pťicháži, jak mUo:
hých lnilostč podofahxlje dUsse wedeli takowý
žiwot a pťč tom tež welčoU dUwěrU w ZežiUe
a w Marii mú

Nuše tedy, čtexlárč milý, wzdej fe zcela a
žUplna BohU který tě wolá; a počni pokoje
požiwati, jehož jsi pofud wlastni fon winon
žbawen byl A jaký wětssi pokoj mnše dnste
také cititi. Uežli kdyš U wečer jdoUc fpát si ťici
xUůše: Měla liby této noci sinrt pťijiti donám
že w milosti UmrU! Zaka útěcha jest to, bUrá:
ceni hromowé slysseti, žem widětč tťeisti a prč
tom odewzdaně fmrt očekáwati, BUhli ji
Bessle

ck) Což welmi powaUzujčcUč stati fe mňže, iak Ua:
lczncš w spifn: „Nawsstiweni nejswčtčjssi Swa:
tostt.“
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PowšbUzowáni a profby

Nch, Wane můj! jak jfem ti erděčným
ša fwětlo, které mi dáwáš OpUstil jfem Tec
be tak často a od Tebe fe tak často odwrátčl;
Tyš wssak erpnstil lUne Kdybyš mne byl
opUstil byl bych slepým žňstal, jakož jfem to
pťed tim býti chtěl byl bych w hřichn fwém

twrdossljuě fetrwal, Ueměl bych ani wUle k ža:
necheini hťťchU, aniž k milowáni Tebe Nyni
citim welikcn bolest, že jsem Tebe Ura;il a
welkoU toUžebnost, w milosti Twé bxti; osskli:
wost maim Uad oněmi šťoťeččnými radostmi, pro

které jfem milost Ton stratil Wssechno to
jfoU od Tebe pťichášejici milosti, a Umě náději
dáwaji žeš mi odpustil aže mUe fpafena U:
činiti chceš Když jsl Ume tedy bez ohledn Ua

tolikeré hťichy erpUstil a mne fpafena miti
chceš žcela fe Tobě nin odewždáwám Mrzi
mne wice nežli wssechno šlě še jfem Tebe Ura:
žil a UmiňUji fobě, raději tifickráte žiwot nežlč
milosi Ton stratiti MilUji Tebe nejwyšssi
me dobro, milUji Tebe Zežissl můj, kterýš za
mne Umťel a donám pro krew Twou, že mně
wicxenedáš fe od Tebe odlončiti Ne, Ježissi
mUj. nechci Tebe wice stratiti Ehci Tebe wždy:
cky milowati pokud žiw bUdU; chci Tebe milo:
wati až UmrU chci Tebe milowati na wěky
wěkůw Udrž tedy a rožmnož we mně wždy
laskU k Tobč; profim Tě o to pro žasluhy
Twe u Maria, náděje ma proš Zežisseza
mne!
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3 Nozjidmánť
Dale mnsime o to pečowati bychom každě

l)odiny tak fpoťádáni bhli jak w fmrti býti žae
dáme: Blahoslaweni mrtwi, kteťiš w BánU U:
mirajie (Ljer 13 11) Sw Nmbroždi:
„Ti Umiraji dobťe kreťi w čaš fmrti fwětU jiš
odUmťeli,“ to jest: od takowých statku odtrženč
jfou, od kterých je napotom fmrt násilně odtru

l,xne MUsime tedy trpěliwě nésti když o fon
mohowitost pťicházime když od pribušnhch a ode
wssech wěci tohoto fwěta odloUčeni býwáme
Nenčinimelč toho dobrowolně ša žiwa, musime

to w fmrti Učiniti a sice potom š nejwčtssi bo:
lesti, a š nebezpečenstwim pro wěčné fpafeni
TU pošnamenáwá na to fw YUgUstin že, aby:
chom pokojně Umťeli welmi Užitečno jest, ža ži:
wa wešdejssčžáležitostč Ufpoťádati,aažawčaš již
nad statkami, které fe opnstiti maji, rozhodnonti,
abychom w fmrti toliko úžssim pťiwinowánimfe
ť BohU žabýwati fe mohli. Napotom jest do:
bťe jenom o BohU a o Uebi rozmloUwati; ne:
boť posledni tato okamžemi jfoU pťiliš drahocen:
ná, než aby mysslénkami o weždejssich wěcech
maťiti fe měla We fmrti ždokonalowána býwa
kornna wywolených; neboč téhož časU šhromáš:
ďUje fe fnad nejwic záslUh, kdyšfe bolestč a fmrt
š odewzdánim a láskoU od Boha pťijimaji

Kdo těchto dobrých mysslének ša šiwxa ne:
budiwal nebude jich ani w fmrti miti Broto

maéji některé nábožné osoby ck welkému Užitknfw mu obyčej, mčsičně posledni wyjádťeni swč
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wůle š wžbnžowáxtim kťeslanských cnosti obno:
wowati, fe wyzpowidawsse a k stolU Báně pťi:
stoUpiwsse, pťedstawnjice fobě jakoby bylř jťž Ua
fmrtelné posteli, a bližcitomu, aby z tohoto ži:
wota wykročilxe).

Eo fe ža žiwobyti UečiUi, jesttěžko, w smrti
činiti Sestra Kateťina U fw Nlberta tato
welika slUžebUiceBožui z ťadU sw Teresie wšdy:
chala Umirajic a prawila: „Mé sestry, newšdy
cham strachem pťed fmrti, nebot očekáwám ji
již po 25 let; ja wšdychám, že tak mnohé wi:

udim podwedené kteťi žiwot w hťissich tráwi a
Ušawťeni mirU ď Bohem Ua fmrr odkládaji,
kdežto ja fotwa: MUj Zežissi, ťicč moh:l e

Skomnej fe tedy, bratťe můj, šdaliž twe
ufrdre Ua něčem pošemském u Ua některé ojobě,
Ua marné cti, na oněch peněšich, Ua onom to:
waryšstwl:. Ua oněch wefelostech newisi, a po:
dmni, že UebUdeš tU wěčně JednoU a fnad brzy
je opUstiš N proč chceš srdce fwé na tyto

wěci wěsseti,a febe do UebeZpečenstwinepokoj:
Ué fmrti, UwrhnoUti? Qbětnj od teto chwile

wssechno Bohn hotow jfa, wssemU tomU wýhost
dati, Zemu li fe tak llbi Chceš:li oddaně Uu
mťiti mUsiŽ fe již nyni do wssech pťichášrjicich

protiwenstwi oddati,a afprost fe náklonnostik
rwěcem pozemským Měj okamženi fmrti pťed

še) W kUišce o ansstčwowanť Uejswětčjssi fwatosti ol:
tařnč w ktera ponejprw w Brnč 1812 a podrnhé
wc Wčdni od ďhroma;děni Uejwyšssčho Wykxlpitcle

wydana byla nalczajč fe toho cwičcnč, ktcrei proto
že kratka, w kratkém čase pťcčisti sc mohoU
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očima a bUdeš wssechUošamitati: Kdožkolipon
mýssli, že Umťe, opowrhUje wssim š lehkosti e di

fw Jarolim Zestližeš erywolil fobě dopofUd
siaw pro žiwobyti, wol sobě takowý, kterého byš
Umiraje fobč žádal abyš jej byl wywolil a
který by tt w fmrtt wice fpokojenosti poskytl
Wakliš jej ale již wywolil, čiU co byš fobě
tchd.iž žádal abyš we fwém stawU býwal čiuil
Zednej tak jakoby každý den býwal posledni
twél)ož wota, a wykonawej každý skntek který
před fe béreš každou modlith každoU Zpowěď
kašdc pťijťmani tak jako by to posledni twé je:
dnáni bylo Bťedstaw fobě, jakobyďš kašdš hodč:
Uy Umťiti měl jakobyš Umiraje w posteli lešel
a slyssel na febe wolati: „Ubirej fež tohoto
swěta Q, jať Užitečna bUde ti tato Ulysslén:
ka, abyš dobťe fe chowal a od fwěta odlUčo:
wal: „Blaboslawený slnšebnik teU kteréhoz,
když pťijde Bán jeho, Ualezne an tak čini
(lučxr 24 46.) Kdo každoUhodiUUsinrt na
xnysli Ulá, dobťe Umťe i kdyby ona nenadále
přissla

Bowszžowáni a profby
Každý kťesiaU ma w okamženi kde fe mn

špráwa o jeho fmrti pťinefe, hotow býti takto
řici: „Málo hodin mi tedy žbýwa jessrě o Bo
že mUj! w těchto chcř Tebe, jak jen w tomto
žiwotě mohU, milowati abych Tebe w šiwotč
onom tťm wire milowal. Welmi málo mám
cobych Ti dal; obětUji Ti tyto bolesti i žiwo
byti fwé w siednoceni š onoUoběti, kteronZe:
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šiš Christnš na križi Tobě ša mne prčnesk
Wane bolesti které trpim, jfoU malé a nepatr:
Ué proti oněm, které jfem šasloUžil; pťijimám
je, jak jfou, Ua šUameni lásky, kteron Ulám k
Tobě Wodroijč fe wssem trestňm které w
tomto iw onom žiwotě na mne slošiš, kdyš
jen Tebe Ua wěky milowatimohU; trestej mne,
xak mnoho fe Ti libi Uešbaij mne ale lásky
Swé. Ušnáwám to, že jfem již UezaslUhowal
Tebe milowati poněwadž jfem laskoUTwou
1ak často pohrdal; Ty wssak Uežawrhlxješ dUsse
skroUssené Lito jest mi a želim toho, že jfem
Tebe nejwyšssi dobro! Urašil. MilUji Tebež
celého frdre a dčiwěťUjife žcela wTebe Twa
smrt o můj Wyknpiteli, jest ma Uáděje! W
Twe poraněné rUce poroUčim dUssi fon: „W
rUce Twé porouěim dUcha fwého: wykoUpil
jsimne, Hofpodine Bože prawdy lšalm
30 6) O Zežisslmňj! Tyš dal krewSwon
abyš mne žachránil, nedopoUsstějš, abych koy
od Tebe byl oddělen MilUji Tebe, o Bože
wěčný! a donam Tebe na wěky milowati uo
Maria, Matko ma, pomož mi w tomto důležč:
tém okamženi Ziš nyni odewzdáwám Tobě
dncha swého! Řci k Synu Swémn aby fe nade
xmnoUfmilowal Tobč fe poroUčim, o zachran
mne pťed peklem!
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Nošwažowúlti.
Cena č“an.

„Shnu, zachowej čaď, a warUj fe zlěho.“ ťšocl. 4. 23.

1. Nošjimáni.

Shnu mňj, di DUch fwatý, buď pamět:
liw, abyš čaš dobťe wynakládal; Ueboť on
xest nejdražssi a nejwětssi dar, který Bčch čloa

wěkU jenžto pofUd žije dáti mňše J pohané
Uznali, jak drahocenný jest čaš Seneka di, že
fe neda cena čan oceniti Zesstě wýsse ale ce:
Uilt fwati čaš sw Bernardtn Sienský prawil
že okamženi čan plati tolik co Bůh stoji; ne:
boť w každém okamženi může si člowěk skutkem
litosti nebo lásky milost Boži a sláwU wěčnoll
žiskati. (8e:m. lš“er.:l.pch l)om. 1 9uaů.
op. 4)

Čaš jest poklad který fe jeU w tomto žie
wotě Ualežá; Uikoli ale w žiwotě onom, ani w
pekle ani w nebi W pekle zatracenci plačťce
Bi: O kýž by byla jen jesstě hodina! KaždoU
cenoU žaplatiliby hodiml čafn, w ktere by fwé
wěčné šáhUbč Ujiti mohli; těto wssať hodiuy
neobdrži nikdy W nebi Uepláče fe owssem;
Uež kdyby blahosiawenč plakatt mohli, činili by
to jen proto že w tomto žiwotě potratili čaš
w kterém by jesstě wětssi slawn bplt mohli obx
držeti; aže čaš ten nebUdoU moci wťce Uahra
diti. Zednon šjewila fe komusi šemťela Bene:
diktinka ťkoUc: žeby dokonale spokojena byla;
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kdyby si ale něčebo žádati mohla to žeby bhlo,
aby fe Ulohla opčxtdo žiwota nawratiti šde tr:
pěti a si tixU jesstě roětssi žáslUhU šiskati;a že:
by ráda byla, kdyby bolestnon fon Uemoc, kte:

roU w fmrti mčxla, až do posledniho foudného
dne fnássett meela, aby si jen té sláwy ňoydo:
byla které fe jediným Zdráwaš Maria podo:
sahUje N ty, bratťe mllj k ěemn ty obracU
žeš čaš? Wroč odťládáš wždy Ua žisřa, co
dneš čiUitč UUlšeš? BomUi še minUly čaš neni
wice twůj; bUdoucř Ueni w moci twé; jenom
pťitomný máš abyeš dobťe jednal: „Eo U ža:
kládáš, bidniče! Ua budoucnosti “ warUje fwatý
Bernard „jakoby byl Otec tobě čafy do mocč
dal?“ (8šdm áš l)arc etc.) N fw AU:
gUstiU di: „Zdaliž Uláš Uade dnem mor,
ťdežto ji ani nad hodinoll nemáš? Jak můžeš
si žejtťejssi deU pťčslčbowati, jessto ani newiš,
bUdešli jesstč hodinU žiw 2“ Nejsili tedy dneš
k fmrti pťiprawen obawej fe dokláda fw The:
resie, že žle Umťeš

Bowšbllžowáni a profby
O Bože Uxňj! DěkUji Tobě ša čaš který

:ni dawáš abych nepoťádky xninulšho žiwota
Uaprawil Kdybych w tomto okamžeui Umťiti
Umfel byloby pomyssleni Ua čaš minulý jedna
Z Uejwčtssich mých bolesti Nch Bane mUj!
Tyš Uli dal čaš abych Tebe milowal a ja
sem jej Urážkami proti Tobě stráwil Qd prw:

Uťho oťamšent, ťde jsem fe od Tebe odwrátil
byl bych šasloUžil, do pekla zawršen býti; neš
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Tyeš mne wolal k pokáni a mně odpnstil. Sli:
bil jfem Ti že Tebe wice neUražim; wssak jak
často potnpil jfcm Tebe na nowo a Ty u
Ty š mt poznowU odpustil! Twe milofrdenstwi
budiž Ua wěky welebeno Kdyby nebylo neskon:
čené, jak by mne bylo mohlo tak dlolcho fna:
sseti? Kdož by byl moll še mnoU takoon
trpělwost xniti jakoU jsi Ty ke mně mčl? Q
1ak boli xnne to, že jfem tak dobrotiwého Boha
Uražil! Drahý mUj Wkapiteli! trpčliwost,kte:
ronš mčl še mnon ta jiš mne měla k láfce k
Tobě rošuititi Nch, nedoponsstčjž, abych Twé
láfce kterouš ke mnčmčl opět erdčxčným byl
Sproff mne wsseho a pťipoutej mne wždy wic
Ua láskU Son Ne, Bože můj! Uechci wice
čaš maťiti ktereho mně dopťiwáš, abych Učině:
né šlé Uaprawil: jáť chci jej žcelaw Twé službč
a w leifre ťTobě stráwiti Dej mi fwatou
setrwanliwost MilUji Tebe, o neskoUčenado:
broto, a doufám Tebe na wěky milowati uo
DěkUji Tobě, o Maria! Tyš mi wyprosila
tUto thtU žixoota; piispějmi Uyni, a Učin, abych
šcela w láfce č SyUU Twšmn a Wykupix7
leli měmU, a k Tobě mé králowně a matce,
strawjl

2 Rožjimáni
Neni nic dražssčho nad čaš; ale ničeho na

swětě newáši si lidé méně a na nic fe tak málo
Uedbá, jako na čaš Tak si stčžnje fw Ber:
Uard (8mm Uá 8odol.): „Bomijit dnowé fpáe
fy, a nikdo nepomýssli, že den pro něj k strare:
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Ui pťicháži, a je wice Uencmoraci.,l Užťiš jak
tcnto bráč čaš dnem i noci maťi Btáš fc
ho: Eo děla? N on odpowi: „Ukracuji si
čaš “ Tohoto který se wšdy potulUje Uhlidáš
cele hodiny Uprostťed Ulice státi Ua okolojdoUri
žhlidati osskliwé aneb ničemUé ťeči wésti aptáš
fe ho, co dělá? odpowť: Ukrachi si čaš“
Bidni slepci kteťi tolik dnů trati! Dnči, které
fe newráti wice!

Q lebkowážený čafe! ty bUdeŽw čaš sinrti
od fynU fxoěta Uejwire šádán. Bak budoU je:

sstě roku jesstě měsire jesstě dne žádati ale Ue:
obdržč ho již; Uslyssťk:Neni čan wice “ Jak
mnoho by pač každý ž těchto ža týden, za den
dal aby fwědomi fwe lépe fpoťádal! „Aby
jen jedné hodiny žiskal “ di fw. Wawťčnec ZU:
siiniaU, „dal by takowý wssechny statky fwe,
i čest, i „erožkosse. (l)š rica šoj t)p. 10.)
Tato bodina UebUdemU wssak wice dána Kněz
U něho stojici ťekne an: „Rošluč fe honem š
timto fwětem neni čafu wice Stěhnj fe, dU:

sse kťestanska, ž tohoto fwčtae u Proto náš
Uapomina prorok že máme Ua Boha pamato:
wali a prwé, nežlifwětlo žajde milostjeho hle:
dět obdržeti: „WamatUjUaStwoťitele fwčhon
:orwé nežli fe žatmi slUUce“ (s(mšc 12 1)
Zak trpké jest to pro pocestUeho, kdyš on, aš fe
jiš bylo fetmelo a on si eri pomoci, teprw
znamená, že fe cesty chybil! Tuto trpkost bUde
oneU pťi fmrti miti, kdo Umobo let na fwětč

žil čaš ale pro Boha newynakládal: „Bťicha:
zit noc, kde žádný nemůže dělati (.jau9 2 4.)
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Tehdciž bUde pro Uěj fmrtčafem nočnim: „Wo:
wolal proti mne čaš.“ (l)lac! .!er 1 15)
Swědomi pak jej Upamatnje jak měl moc čafu,
a jak ho ke sskodě dUsse swé wynakládal; koli:
kera powšbnzeni, kolikeré milosii od Boha ob
držel aby fwatým byl a u on jich ponžitt
Uechtěl a nyni fe widi prosiťede k činěni Uč:
čeho dobrého zbawena N proto bUde ple.kati
a ťekne: Q jak nefmyslným jfem byl! O stra:
cený čafe! Q stracené žiwobyti! Q stracena
léta w kterých jfem Ulohl fwatým býti, ale u
Uestalo fe a nyni Ueni wice čafn k tomU Eož
ale pomUže napotom tento pláč a toto wšdy:
cháni, když čiUohra se konči lampa zhasinati

počiná a Umirajici dUležitého okamženi, od nč:
hož wěěnost záwisi blišek jest

BowžbUžowáni a prosby
Nch, ZežissimUj,Tyš dalcelýžiwot abyš

dnssi moU spafenU Učinil; Ueby.o žadneho okau

mženi w žiwotě Qoém, kde bpš nebyl ša mne
wěčnémllthi se odětowal abyš mi odesstěni
afpafeni wěčného podofáhl a já uu ja byl
tolik let na fwětě a koliklet jfem pro Tebe strašss

wil? Nch! wssechno, nač si jenom zpomenU,
dčlá fwědomi mémU wýčitkh: žlého bylo lnno:
ho dobrého málo; a to málo bylo plné nedoo
konalosti, lenosti famolásky a roztržitosti Nch,
Wkapiteli xnuj! pťežel wssechno bylo takowé,
nebok na wssechno, coš pro mne Učinil šapo:
měl jfem Tyš myslel wždy na mne, a ja
jfem na Tě nezpominal;, Tyš ssel po mně, kpyš„



142

jfem já pťed Tebou Utčkal, a woláš tqk často
na mne, abych Tebe milowal. Ejhle, Zežissř
můj! nechci déle odporowati Tak dlouho bych
měl jesstě čekati? fnad, až mne šrela odUstiŽ?
Lito jest mi, o Uejwyšssi dobro! še jfem fe skrže
hťich od Tebe odloUčil Mčluji Tebe dobroto
neskončená a Ueskoněené lásky hodná! Blch, nee
Uech mne wire teUto čaš stratiti který mne š
Uxilofrdcnstwidáwáš Nch, mňj Spasitelt! pťi:
pomeň mne wšdy Ua láskU kteroUš měl ke mně

a na bolesti, ktere“š pro mne trpěl. Dejžodmř
Ua wssechuo žapomenollti, abych w ostatnim

fwém žiwobyti jeU Ua to myslil jak mám Tebe
milowati a Tobě dobrolibčšným býti Milnjč
Tebe mňjZežissi, ma lásko mé wssechno! Sli:
iji Tobě, kdyleoli na to pomnim leisťUfon
k Tobě projewowati Dej mi swatoU fetrwan:

liwost DUwěťUji fe šcela w žáslUhy krwe Twé
uu a též w pťimlmon Twon o ma mila máti
Maria! neopollsstěj nme!

3. Rožjimáni.
„Eboďte dokUdfwětla máte“ (.lan 12

35) MUsimrt nyUť za žiwa po cestě Waně
choditi: pokud fwčxtlomáme nebok w fmrtčšmizi
ono Wotom neni čan k pťiprawowani potom
musime již připraweni býti: „Buďte hotowi“
W fmrti nemůše fe nic činiti, co fe pak stalo,
stalo fe Q Bože! kdyby komU oznámeno bylo,
že se ma brzo o žiwobhti jeho a o reloU jeho

majetnost a siatek rozhodnonti, jak by fe co nejr
kwapněji po dobrémpráwnikU ohlišel aby foUdce
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š dňwody fwými šrošuměl a jak by fpěchal
prosiťedků wypátrat kterými by jejich náklonnost
žiskal? N co činime my? Wime jistě, že se
bršy n ano mňže fe to každoU hodiml statim
o nedeležitějssi wěc nassi totiž o nasse wčěné
fpafeni jednati bude, a my utratisne čaš! TU
ale řekne někdo: Zsem jesstě mladý; pošdčxji se

již Bohll oddam Wěž„ milý kťesiane odpowi:
dám Ua to že Bán oUomU stromn fičowémll

žloťečil který nalešl bež owoce ačkoliw jesssě
tU nebyl čaš owoce, jakož w ewalljelinm wý:
siowně fe di: „nebo nebyl čaš fčkU“ (mčale
11 3) Tim chtěl Zežiš ChristUš ťici, že člox

wěk každého čan, i w mladosii owoceadobrých
skUtkii Uésti má, sic že bUde žloťeěen aže anř
w bUdoUcnostč owoce Ueponefe: „Ziš wice na
wěky nižádný owoce š tebe Ueješ“ Tak prawil
Wkapirel tomuto stromU; a tak žloťeči tomn,

kdo od něj wolan býwá, a jemll odporUje
Nch, jaká to wěc dule itá! Zlý dUch powažnje
trwáni nasseho žiwobytt ša čaš čratičký, a proto
Uetraci žádného okmnženi aby náš pokoUssel:
„K wam šestoUpil ďábel lnaje hněw weliký,
wěda, že krátkýčaš má“ (Ljrr 12 12.)
Zlý Uepťčtelnetrati čafn aby Uáš wžáhUbU
Uwrhl a my u maťime čaš knassemU fpafenť
dany

Ziný ťekne: Blle co dělám šlébo? O
Boše, což to neni nic zlého, když fe čaš hra:
nim, a ničemnýmčrozpráwkami mrhá, které du:
ssi nic neprosoiwaji? Dal nám fnad Bňh čaš
k tomU,abychom ho tratili? u Nikoli u di
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DUch fwatý: „Nezbawuj fe dne dobého“ (Zir.
14 14) Dělnici, o nichž fw Matouš pisse„
Uečinilč takc Uie šlěho, Uébrž jen čaš tratilč,a ;a

byli od pana winčce pťedc pokciránt: Wroč tU
stojite celý den zahálejice?“ (.uču :0 6)
W den soUdný požádá Ježiš Ehristuš z každé:
ho marncho slowa od náš Učty Každý čaš
který pro Boha nebýwá wynaložen, w kterém
Ua Boha Uemysli, jest straceUý čaš dť fw Bern
Uard (()oll l 8) Broto náš UapominaWán:
„Cožkoli Učiniti muše rUka Twá neUstále delej:
nebo an dilo, uu anč Uměnť (ani čaš) bUdoU

w hrobě kamžTy pofpicháš. (l(m 9 10)
Etihodna Johanlla od nejfwětějssi Trojice, kar:
melitánka, Urawila: w žiwotě fwatých Ueni žáe
dného „zejtra. “ To „žejtra“ jest w žiwotč hťč:
ssUikUobyčejné, kteťi wždy prawi: požději, poz:

ději a tak to čini qž do smrti „Hle nyni
čaš pťijemný, hle nyni den spafeni“ (2 l(ox
6 2) Dneš Uslyssitehlaš jeho nechtějte zao
twrzowati frdri swých“ (Lnlm 94 8) Bůh
tě wolá abyš dobré činil UčiUto dneš Ueboť
šejtra neni fnad wice časil, aneb nebUde tebe
Blch již wolati

Y jestliš minUlý čaš k fwénm nesstěsti k
Urášeni Boha wynakládal hleď to w ostatnim
žiwotě swém oplakáwati jak si to král Ezechiáš
pťedfewšal: „Bťipominati budU Tobě wssecka
léta swa w hoťkosti dnsse fwé.“ (l8ai :!8
15) Bňh dáwa ti žiwobyti abyš nyni stra:
cený čaš nahradil: „WykupUj čaš nebo dnowe
zli jfou“ (b:feu.5 2 16.) Sw Blnfelmdi:
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Čaš si wykonpiš bUdeš:li činiti, coš čťniti
opominUl. Q sw BawlU di fw Jeronym, že
on, ačkolčw posledni mezi apostoly byl powo:
lán, pťedc dle šáslnh prwnim byl pro weliké
wěci, které po fwém powolániwykonal an wice
nad ostatni pracowal Bomysleme, kdyby fe
také o nir jiného nejednalo, můžeme pťedcekaš:

débo okamšeni něco wětssťho nad wešdejssi statky
Zifkati Kdybyš sobě tolik wešdejssich wěci ši:
skati mohl, co byš ža jeden den obejiti, aneb
tolik peněš, co byš ša den špočitati mohl jak
byš tU fpěchal? N jessto ša okamženi poklady
wěčUé žiskati můžeš, chceš čaš tratiti? Co
činiti mUžeš čiU dneš; Uepraw, še to žejtra U:
činiš; neboť dnessni den bUde pro tebe strarelt,
a erráti se nikdy Když jinssi ťeč wedli o
swětsiých wěcech, obracel fe sw FrantissekBor:
giaš še fwatými mysslenkami k Bohn, takše jfa
ofwé miněni tážán Uir odpowěditi newěděl;
když ho proto hanili, prawil: Ehci fe radčji
dáti člowěkem beš wžděláni nazýwati, nežlč ěaš
darebně lnaťiti

WowšbUžowáni a prosby
Nikoli Boše mnj, Uikdy wire nechm čaš

maťiti kterého mi we fwém milofrdenstwč Uděln:
ješ. Mčl bych sice Uyni w pekle býti, žle fe
páliti a plakati! Děkuji Tobě žeš mne na
žiwě šachowal; chritedy ostatnť dny žiwota swé:
ho jenom pro Tebe wynakladati Kdybych ny:
ni w pekle byl plakal bhch, awssak ze onfal:
stwi a bez UžitkU J chci Urážky Tobě Učiněné
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opťakáwati; Uebos pať bUdU jist, že mi odpu:
stiš, an mne prorok o tom poUčUje: „Mače
UebUdeš nikoli plakati, litost maje slituje fe Uad
tebon (milofrdUý)“ (lxuičw 30 l9) Kdy,
bych w pekle byl Uemohl dych che již miloe
wati; teď ale milUji Tebe a doufám, wždy
Tebe milowati Kdybych w pekle byl nemohk
dych 1iž Tebe o milost proUti ale Uyni slyssčm
Tebe ťkonciho: „Wroste a bUde wám dánoez
(bUU U 9) „Nroste,a wezmětee(.jšn 26
24); an tedy jesstě ěax máUd Tebe o miťost
prositi prosim tedy o dwě milosti o Bože dU:
sse mé! daruj mi fetrwa!xliwost w milostiSwe,
a dej Uli láskn Son, a pak čiU še mnon, co
chrečx Učiň, abpch fe we wssech okamženicb
Uxého jesstě mi žbýwajicčho žiwota Tobě Ježissi

poroUčel ťka: Bane, pomošmi! flnilnj fe nade
mnoU! UčiU, abych Tč wlce neUrášel a abych
Tebe milowal! uu O pťefwatá Banno Maria
Matko ma, podofáhni mi milosti, abych fe Bo:
hu wždy porouěel a jej o swatoU fetrwanliwost
a o swatoU jeho laskU prosil

xu.Rozwažowáni.
O důležitosti spaseni.

„Brosime pak wáď, bratťi, u akyste swou preici konali.e
1. Mxeššnl. 4. 10. 11.

1. Rozjijmáni.

Starost o wěčné spafeni jest pro náš lidř
zajiste še wssech nejdůležitčjssč ale práwě ona



147

se od kťesianů nejwice zanedbáwá Nessetťime
práce, netratime čan, abychom nějakou důstoje
nost obdršeli abychompráwnipťi wyhráli aby:
chom maUželstwo Užawťeli jak často fe tu rau
dčme, kolččerých prostťede fe chápeme? Neji:
me, nefpime bechom fe o wěčném spafeni U:
bešpečili co čtnime? jak jfme šiwi? Nic Ueči
Uime Uaopak wssechllo ččnime abychom fe do
žáhUby Uwrhli; a wětssi dil kťesianú jest žiw,

jakoby fmrt foUd peklo, nebe a wěčnost žádUé
prawdy wiry, Uébrž od báfnikU wynaležene báj:
ky byly Zak fe mržiwáme když nám práwni
pťe když nám žeU sspatně. wypadne N jakoU
pilnost wynakládáme bychom UtrperU sskodu
Uaprawlt! Když fe kňn když fe peš strati,
jak je wynafnažujeme, je opět naležtč! Ztra:
timeli ale milost Boži, u tU spime, žertujeme
a se fmějeme Wěc to na powáženi! Každý
se stydi we fwčtských záležitostech nedbalým nae
žwan býti, a tak množi Uestydife žáležitost wěč:
Uosti zanedbáwati, Ua které pťedc wssechno žaleži!
Jmemxjiť fwati moUdrými poněwadž jen Ua to
pamatowali, aby spafeni byli a pťcdcmysli ra:
ději na wěri tohoto swěta nežli na dUssl fwou!
Wy ale batri moji, di fw Bawel pozorthe
jeU na fon welikoUprári, na son wěčnoU
spásU, kteráž wassim nejdllležitějssim žaměstknáf
Uim jest: prosime wáš uu abyste fon práci
konali BUďmež tedy pťefwědčeni že wěčné
spateUi pro náš nejdňlešitějssi, jedina prace a
starost jest, která, jednonoli pochybila, spolU ne:

nahraditelnon jest 73
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Zestit to starost nejdůležitějssi. N to prae
wem; nebot jest to práre UejwčtssichUásledků
jessto fe tU o dUssi jedná; a jeli ta stracená„
wssechno jest straceno Dusst mUsime wýsse

wssechněch statkll swětských ceniti Dusse jest
dražssi, Uežli celý fwět e di fw Jan ZlatoUstý
bechom tomU rožUměli, postaěuje wědětč, že
BUh i Syna fwého Ua smrt wydal aby dnsse

onassežachránil „Tak Blch lUčlowal fwět, že
Syna swého jednoroženél)odal “ (.lčm 3 16)
Y wěčnéSlowo erdporowalo, wlastni Son
krwi je wykoUpiti: „nebo jste koUpeni ža weli:
koU mždUxe(j l(m 6 20) takže se podobá„
di jistý fwatý Qtec jakoby člowčk tolik platil

cxoBUh: WykoltpeUi člowčka jest tak draho:
cenný dar, že člowěk na ceně Bchn roweU býtř
fe žda “ Broto di Ježiš Cbristuš: KteroU da
člowěk odměnU ša dUssi son?e (Mšr 16
26) Když tedy dUsse w tak wyfoke ceně jest,
jakým žbožim fwěta wyměni ji zpátkem člowěk
kdyš ji siratil? Sw Filip Neriský měl jistě
dobťe, nažwaw nefmyskným toho kdo žachráněnr
dUsse fwé pamětiw Uenť Kdyby Ua fwětě bylř
lidé fmrtelnč a UesiUrtelUť a kdybo smrtelni wi:

děli, že Uesinrtelni fe jeU weždejssimi wěcmi:
dobýwáUim cti, statků a Užiwánim wyraženi
swětských zabýwaji tU by jistotně k Uim prawili:

Q jak nefmyslni jste! Wy můžete wěčných
siatků dofáhnoUti a mysiite na tyto bťdné a
pomijejici wěci! no a bUdete pro ně w žiwo:d

tě onom k mnkám wěčným žatraceni Nechte
Ua tyto pozemské statky jenom Uáš Uesstastniky
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xnwsleti pro které wssechno še fmrti se skonči
Wssak nikoli! což nejfme my wssickUtUefmrtel:

Ui? a jakž to pťčcháži že tač nmoži pro bidne
radosti tohoto fwěta dnsse swé trati? Zakž
to pťčcházi, di Salwian že kťesiané na foUd
Ua peklo, na wěčnost wěťi, a pťedc žiwi jfon,
erbáwajice fe jich? „Jaká toho pťičina že
kťeftan ačkoli w bUdoucnost wěťi, bUdoUrnostt
se neboji?,á

Bowszšowáni a prosby
Nch Bože mUj! jak jfem stráwil tolik let

ktere jsi mi dal abych fe staral o fwé wěčné
fpafeni? Tyš Wkapiteli můj, koUpil dUssč
monrwi Son, aodewzdalš ji pakmlrě, abych
hleděl ji šachrániti Než já hleděl jen ji žka
žiti, a Tebe kterýš mUe tak welice milowal
Urášeti DěkUji Tobě že mi jesstě čaš dawáš,
weltkoU moU strátU nahraditi Stratil jfem
dnsst fon a milost Ton Bane, boli Ume
to, a Z celého frdce jest mi toho lito. Nch, odč
pUst mi! od této chwile UmiňUji fobě, radějč
wssechno, i také žiwobytč stratiti, Uežli pťizext

Ton Mčluji Tebe Uade wssechno a jfem od:
bodlan, Tebe wždy milowati o nejwyšssi, Ue
siončené lásky hodné dobro Nomoz mi Ježinl
mUj! aby toto mé Uminěni Uepodobalo fe mým
pťčdesslim pťedsewzetim, které same fpronewčťi:
losti byly Nech mne Umťiti prwé, nežli Tebc
požnown Urašim, a milowati opominU uu O
Maria, náděje má! Učiň mne spasena podofa:
hmxtšm fwaté fetrwanliwosti7



150

2 Rozjimáni.
Záležitost wěčnébo spafeni neUi jenom Uej

duležitčjssi, nébržjediná, kteroUš w tomto šiwotě
xname: JeU jednohoť jrst potťebť Sw Ber:
nard oplakawá nefmyslnost krefčaml kteťi šába:
wU děti hťičkoU a swé wlastnť swětske žamčst

kuáni žaležitostmi Uažýwaji: „Hry dětinské slo:
on hťičkami; hry ale žrostlýchžon fe žále:

žitostmi e Tyto šdošdilosti šrostlýchjfon Uejwčxt:issi žpoždilosti „N co jest platnoč clowěkll,
Wán, by wsseckesl fwět žiskal na dUssi pak fwé
sskodUtrpěl“ (Mču 16 26) BUdešltfpa:
sen, bratťe mřlj, nic na tom nezáleži byl liš
Ua této žemi chUdú ZarxnoUcený a opowršený;
podosahneš:li blažersti nebndeš wice bolesti
trpěti a na wěky ssťastným budeš Chybiš:li
fe ale blaženosti a b:ldeš:li žatraren; nu co ti
platno bUde w pekle, žeš na wssech wyraženčch
fwčtskýchbýwal žeš bohatý a wášený býwal?
Se strátoU dUsse strati fe wyrašeni hodnosti
bohatstwi ano strati fe wssechno

Eo odpowťš Zežissi ChristU w den skládá:
Ui UčtU? Kdyby nějaký kreil některého že swých

wyslancň poslal aby w Uějakém městě welkoU
žáležitost poťťdil a kdyby wyslaslec Ulisto toho,
maje šáležitosti sobě fwěťených pamčtliw býtť
jen na bály, diwadelni ť)ry a radowanky my:

slel a kdyby tim šálešitost ta sspatně wypadla
jakby ž toho pťi swěm anráceni králi odpowix
dati mnfel? Žlle o Bože! jak mnohem wice
bnde Wánu na foUdU ten meeti odpowidati,
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kďo nepťissel Ua fwět aby fe wyrážel aby zbo:
Tl)atl aby hodUosti podofáhl nébrž aby dnssi
son zachránil uu pakliše fwou pošornost na
xwssechnojiné, a jen ne na dUssi fon obrarel?
Jako fynowé fwěta nxysliweime jen na pťitom:
xlost a ne Ua bndoUcUost Sw Fčlip Neriský
Prawil jedUoU w Řimě mladikU schopnostmi na:
danémll Frantisskll Zazšerowi jménem kterd
fwětU oďdán byl takto: SynU mUj, Uděláš
welké sstěsti bUdeš dobrým práwnťkem pak bU
deš prelátem, Uapotom simd i kardinálem, a

kdož wi? snad i papežem Y potom? a potom?
Zdi “ prawil konečUě k Učmn, „pťemýsslej nad
těmito poslednťmi slowy “ FraUtissek ssel domU,

a když si tato dwě slowa „a potom? a potom?“
rozwášil aUechal fwé fw.ětskéfmýssleniaisioět
a wsioUpil do towaryšstwa fxoatého Filipa, kde

jeU na Boha fwňj žretel obraceti počal be
chom o fpafeni dusse swé pracowalt, jest Uasse
jediUé žaneprášdněni,poněwadž jeU jednu dUUč
mame Benedikt )(u byl od jistého knižete o
milost žadán kteroU beš hťčchUpowoliti nemohl;
i odpowěděl papež wyslancowi: „Řšknětež kxlix
žeti fwšmu: kdybych dwě dUsse měl mohl bych
jedUU pro něj stratiti a drxchou pro febe podr:
žeti; poněwxdž ale jen jedxm máxn Uemohn a
Uechciji stratitč “ Sw Frantissek Bawer pra
wil: že na fwětě jest jediné dobro, a jediuš
zlo; jedinědobrojest dosa;eni blahosla:
wenstwi; jediné zlo jest zatraceni Totéš
prawila fwata Teresie ťe fwým klássreratčmpan
nam, ťkouc:Sestry, jedna dUsse, je:
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B n a wěč n o st! Tim chtěla ťici: Je:li tato
jedina dUsse stracena, straceno jest wssechno
Zedna wěčnost: jeli dUsse jednoU straceUa, jest
ona na wždy stracena Wroto prosillDawid:
„Jedné wěci jfem žádal od Hofpodina, tét wy:
hledáwati bUdU, abych pťebywal w domě Ho:
fpodinowě (Lalm 267 4) Bane, o jedno
prosi:n Tebe, xa o nic jiného: Zachowej dUssimoU

„S bášni a š tťefenim fpafeni sioé ko:
ncejte.,z (bxilipp 2 12) Kdož se neboji a
netťefe pťed zahynntim nebUde jpafen Aby:
chom fpafenř byli mUsime fe pťičiniti a násili
činiti: králowstwi nebeské Uásili trpi, a ti,
kteťiž Uásili čini, Uchwacnji je ,e (Mat 14 12)
Bychom blahoslawenstwi dosahli, jest žapotrebi,
abh w fmrti Uáš žiwot š žiwotem Zežisse Ehrč:
sta fe frownawal: „Wťedzťidil je aby byli pťč:
podobněniobrašUSyna jehoe (ňim 8 29)
A tudy mUsime fe pťičiniti Utikajice š jedné
strany pťiležitosti, a š drUhé strany Užiwajice k

dofaženi wěčnšho spafeni potťebných prostťede
„Mčťkým nebUde králowstwi dáno,“ di swatý
BerUard, „nébrž ončm, kteťi w slUžbě Boži pa:
tťičnš fe pričinti Wssickni by chtěli bez ne:
pohodli fpafeni býti Q dňležita wěc! dč fw.
NUgUstin: šlý nepťitel pťččiňUje fe tak sUše
nefpi, by náš w žahynntč Uwedl; a ty jsi tak
Ubežpečen jessto fe o wěčné twé blaho nebozlo
jedná! „Nepťitel bdi, a ty spiš!“
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BowžbUzowánioa profby
Ych Boše můj, děkuji Tobě že Umě Uynč

dáwáš býti U nohoU Twých a ne w pekle, které

jfem tak často žasloUžil Než co by mi žiwo:
byti prospělo, které mi UdržUješ kdybych beš
milostt Twé žiw byl Odwrátčl jfem se od
Tebe, ach, o by fe to ntčdy Uestalo! Stratil
jfem Tebe o Uejwyšssi Uré dobro! Litojest Uli
toho š celého frdce; kýžbych byl raději tisirkráte

žemťel! Stratil jfem Tebe; Uež Twnj prorok
di, žeeš dorela dobrý,a aže fe rad dáwúš Ualeztř
dUsst hťedajici Tebe (9lčiš ejoromičiše pwr.
3 25) Jest li jsem prwe pťed TeboU Utikal
o králi frdce mého! hledám Tebe nyni, a ne
hledám nic jiného, kromě Tebe Miluji Tebe
zcelého frdce fwého Bťijmi mne nezamitej toho
aby Tebe frdre milowalo, které TeboU Uěkdy
pohrdalo.Uč mne Ton wňli konati
Uč mne co mám činili abych fe Tobě libil
jak pak chci wssechno žachowáwati Nch Ježie
ssi mUj, zachraU tnto dussi moU ža kteron jsi
krew i žiwot dal; můj Spasiteli! zaopatť mč
milost abych Tebe w žiwotě tomto i w onom
wždycky milowal. Tať to donam od žáslUh
Twých uu N tak to donfám take od pťimlnwy
Twé, o Maria!

3. Rožjimáni
Bracowani o fpafeni dUsse fwé jest dUle:

žita záležitost, jepina zálešitost; Zaležitost, která,
jeďnoU nepodaťena, nikdy wice naprawiti se ne:
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mňže Zajistě jest to nejwětssi chyba: zále,ziton
sti wěčného fpafeni se chybiti Nenit žadna
chyba jenž by tak weliká byla, jako šanedbáni
wěčného fpafeni Broti wssem ostatuim chybam
jest prostčedek Stratili kdo něco, mčlže to o:
pět jiUoU cestoU obdržeti; pťijde kdo o Uějakc
misto mnže býti prosiťedek je opět opanowatč;
takměť kdyby kdo žiwot stratil, jest, pakli jen
spafen wssemUpomoženo Zádného prosiťedku
ale Ueni wčce pro toho kdo jest žatracen Jen
jednoU fe Umťe Dusseli jednou stracena Ua
wždy jest strarena JednoU stracen na wěky
stracen e Nešbýwá Uičeho Uež š oslatnimč bid
nými nesinyslničy w pekle wěčalč plakati, kdeš

nejwěcssč mUky, kterš trpť jsoU, že na mysli jim
taUe: čaš k Uapraweni této bidy již šmčšel:
„Bomčllula žen skanlo fe léto, a my wyfwo:
boženi chjfme“ (.leor 8 20) Btejte fe o:
Uěch mUdrcxň fwěta kteii Uyni w této ohniwé

propasti jfoU ptejte fe jich, jakěho fmýsleni
Uyni jfoU,aaždaliž jfoU rádi žena tomto fwčtě
xsstěsti fwé Učinili, kdežto nyni w onom wečnxém
xwěšeUižatraceni jfoU Slysste, jak onř plačou
a naťikaji. „Tedy byli jfme blUdně na tom!e
Eo platno jim nyni že chybU UčiněnoU požnali,
když proti wččnémU jejich zatraceui prostťedkn
wice neni? Jakby se někdo na tomto fwětč

mrzel kdyby sij palác, jehožto froutěni by byl
málo ntratami žabranici mohl jednoho dne fbou
ťený nalezl a na Uedbalost fwou pak teprw si
Uwážil kde žadna pomoc wire možna nen
bdla?
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Tot jest nejwětjsi trápeni zatracených, kdyš
si powáži že wlastni wiUoUdnsil fon stratilk
a zatraceni byli. „Zabynnti twé Zfraeli: to:
liko we mně pomoc twá (0Uež8 13 9)
Swatá Teresie prawč kdyš kdo wlastniwinoU
ssat prsten ano č maličkost strati, Uema pokoje;
tU neji a Uefpi Q Bože! jakoU bolest bude
ZatraceUý mitč, kdyš do pekla wkroči když fe
již w tomto wěšeniUzawťery:mcházeti, ofwém
nesstěsti pťemýssleti, a Uahližeti bUde, že na wě:
ky wěkňw žádneho prostrede wčce pro Uěj ne:
ni! Tehdy řekne: Zci jfem dussi Uebe a Boha
siratil! Wssechno jfem Ua wždy stratil! a jak?
Son wlastnčwinoU

Mohl by ale někdo ťict: když fe tohoto
hrichU dopUstim, proč pak bych měl žatracelt
búti? fnad bUdUpťedc fpafen? Ja ale odpo:
widam: fnad bUdeš pťedce žatracen. Já ipra:
wim, bUdeš mnohem jistěji šatracen jessto pifmo

twrdossljným žrádrňm žatracenim whhrožuje, ja:
kýmž i ty jsi: „Běda wám fynowě, odpadlri!e
di Hoofpodin (lZčxi 30 1) „Běda jim,
Ueb odstoUpiliode mne (0xčňš 7:13) Ne:
Uwádišli timto hťichem, kterčho fe doponsstťš
wěčné swé fpafeni w UejistotU? N radnolč

tUto záležitost do nebezpečenstwi UwchnoUti?
Nejedna fe tU o dmn, o stateček o dllstojenstwť,
di fw Jan Zlatoústý, jednať se o Upadnnti do
trapné wěčnosti o žtrátU wěčnrho ráje! N ty
byš chtěl tUto zálešitost a práci ktereiton nej:
důležitějssi jest, nějakémU„fnad “ žaUechatč?

Ty prawiš: Kdoš wi?“ snad nebUdUža:
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tracen; donám, še mi Bňh potom jiš pomůže
N šatim co se stáwá? Nch, zatim zatracnješ
fám febe do pekla Rci mi: Uwrhl byš fe
do studně ťka: kdož wi? fUad fmrti Ujdn? Ni:
koli. N jak Umžeš wěčné twé fpaseni Ua sla:
bé Uáději, Ua: „kdož wi?“ žakládati? Q jak
Umošť br,xlt skrže tuto nessťastnoll Uáději šatrace:
Ui! Newiš, že Uaděje twrdossijných hťissnikčť

žadná Uáděje, Uébrž klam a opowážliwost jest,
a Boha ne k milosrdenstwi Uébrž k wčtssi Ue:
woli powžbUzUje? Když již Uyni prawiš že
nemUžeš pokusseUi a nad tebon wladnouci na:
rUšiwosti odolatč: jak pak odoláš potom když

sily dnsse twé dopUsstěnim fe l)ťichU nefesilily,
Uébrž .yexsiábly Neboť napotom bUde dilem de
sse wice žaslepena a fon žlomyslnosti šatwrze:
lejssi a dilem bUde jč pťifpěni fchášeti. CidoU:
fáš snad že BUh mUsi tobě fwětlo fwé a mi:
lost fon rožmnožiti, kdyš hrichy fwé roz:
množiš?

Bowžbuzowáni a profby.
Nch Zežissi můj! dej, ak jfem wždh sinrti,

kteroUPš ža nme trpěl, pamťtliw a dej mi dňa
wěrn welkoUw Tebe o Spasiteli můj! Qba:
wám fe že mne šlý dUch pťi pohledU na tolie
keré proti Tobě špáchané newěrnosti pťiwede k

žoufalstwi. Zak často slčbil jfem Tobě že Tě
nechci wice Uražiti, a pak obrátil jfem Tobě ox

pět hťbet w naději na odpnsstěni Tedy práwě
proto, žeš mne netrestal jjem ja Tobě tolikeré
Urážky Učinil Zeš mně milosidenstwi prokazo:
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wal, jfem ja Tobě potUpy Ua potUpy žprobo:

wal Q Wkapiteli mčij! dej mi bolest nad
hťichy, prwe nežli z tohoto fuxěa fede Zelint
toho o nejwyšsti dobro! še jfem Tebe Uražil
Sliiji Tobě, ode dnefska radčji ttjickráte U:
Uliiti Uežli Tebe opUstiti Dej mi ale slysseti,
coš k Magdaleně prawil: „odpoUsstčji fe tobě
hťichowé twoji,“ a dej mi fpolU welkoU bolest
Uad hťichy mými cititi prwé nežli to še mnoU
ť Umiráni pťijde; neboť jinaěe fe obáwáme, žeby
smrt ma Uepokojně a nesssastnč wypadnonti mox:

bla „Nebnď mi ty ke strachU náděje ma ty w
den trápeni“ (.!šr. 17 17) W tomtopo
slednim okamženi nebudiž mi, o Ukťiowaný můj
,Jcžissi! ke strachU Kdybych žemťel prwé, nežli
bych hťichy fwé oplakal a Tebe milowal ten:
krate by mne rány Twé a krew Twa mnohem
wire strachem, nežli dňwěroU naplxxowaly Ne:
prosim Tebe tedy o weždejssi rožkosse a statky,

nébrž o litostný žel a láskU prosim Tebe Wy
slyš mne milý můj Wykupiteli, pro láskU, škte:
roU jsi na hoťe Kalwárské ža Ume žiwot občto:
.wal uu Maria, Matko ma, wymoz mi této
milosti spo!U še fwatoU setrwanliwosti až do
dismrti.
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xul. Rošwažow ciUi.
Q marnosti tohoto fwěta.

e,Co jest platno člowěkn, bh wssecken swět ziskal, dusse pak swě

sskodUtrpěl? dlac. 167 26.

1.RozjimáUi.
Starý jedcn mUdrc jménem Nristip, konal

jedcnťráte cestu po moťi Utrpťl rozkotáni korábU,
a stratil celé fwé jměni Když ale na zem pťi:
ssel a pro fwé Uměni welioe powěstným fe stal

byl od tamnějssich obywatelň wssim šaopatťen,
co stratil Broto pfal napotom swým krajanům,
šeby měli na jeho pťiklad hleděti,a afe toliko
těmi statky zaopatťowati, které fe anirošbitim
korábll Uestrati Totéž dáwaji nám nasse pťi:
bUzni a pťatelé wkteťi již na wěčnosti jfoU uo
žonoho fwěta fem ťici: že mame za žiwa toho
pamětliwi býti, abychom fe toliko těmi statky

žaopatťili, kterých ani sinrt neodjimá. Den Umrti
býwá dnem zahymxti nazýwein: „Blizkot jest
den zahynUti,“(5 l(n. mojž 35 35) a to
proto že na tomto dnU pťijdeme o statky to:

hoto fwěta, o důstojenstwi, o wssechny rozkosse.
Broto prawi fwaty Nmbroš: že nemůžeme je
fwými statky Uašwati an je feboU na onen
fwět odnésti nemužeme kamž jenom rnosti náš
šprowážeji

Eo platno tedh, di Ješiš Ehristuš, relý
fwět ziskati, kdyš w fmrti straton dnsse wsfechno
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tratime? „Co jest platno člowěkcl bh wssecken
fwět žťskal?“ Kolik mladých lidi pohnula tato
důležita prawda že do klássterň ssli; kolik poU:
stewniků pťiwrdla k tomU že na poUsstich žiwot
treiwili; kolik mUčedlniků powšbndila že pro
Ježisse Cbrista žiwot dali Touto prawdoU ziu
skal fwatý ngic z Lojoly mnoho dUssi pro
Boha a mezi těmito obzwlássrě dUssl krásnou
fwatého Frantisska .Fawera, který w Baťiži
pošemskýmř mysslénkami fe žabýwal: „Bomysli
FrantisskU,“ tak prawil jednoU oneU fwatý k
němU, „pomysli! že fwět jest newěren děla
sliby, a nedrži siowo N kdyby také fwět co
ti slibuje, držel: pťedc by nikdy frdce twé Uspo:
kojiti nemohl. Než dejme tomU, že by on je

Uspokojil: jak dloUho by tato twa blazenost trZ
waťa? Zdaž může býti delssiho trwáUť, nežlč
Twé žiwobyti? N co pťineseš koUečUěž toho
do wččltosti? Ze tam fnad jaký bohatec, jenž

si fUmmU peněš, aneb skonžiciho febou wšal?
Ze tam jaký král jenš pro čest jeU jedinon nit:
ssarlatoon feboU odnesl2“ Na tato slowa o:
pustilFrantissek fwět Uásledowal fwatého Zgnae
re a stal fe sioatým Marnost nad marnost!
Tak nažwal ŠalomoUn wssechny siatky tohoto
swěta když siše wssech možných roškossi kterě
na fwětě jfoU Uižádné neodepťel, jak fe sám
pťiznáwá: „N žádných wěci, kterýchž požadaly
oči mé, neodepťel jsem jim“ (l(čm 2 10)
Brawilak festra Markyta od sw anny, bofa
Karmelitánka, dcera risaťe Rndolfa U.: „Co
pomahaji kralowstwi w hodině fmrtiP“ Q dU:
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ležitá wěci! TťefoUt fe fwati pťi pomyssleni Ua
okamženi, wěčné jejich fpafeni rožhodeici Tťá:
slt fe Pawel Segneri a ptal fe celý polekaný
zpowědnika fwého: „Eo prawčte wr,x,otče? budU li
pak fpafen?“ Touto mysslénkoU byl fwatý LU:
dwik Bertrand tak dojat že w Uoci hrUžoU ž
postele wyskočil a Uaťikal: Kdo wi nebUdUlt
žatracen 2“ N hťissUiri? ti žiji we fwem ša:
traceni,a fpi,aažertnji,aafe fměji!

BowšbUšowáni a profby
Nch Ježissi, Wykupiteli můj! dčkuji Tobě

že mně Uefmyslnosti a šlomyslnostč mé poznati
dáwáš, jessto jfem fe odwrátil od Tebe, ktčrý
jsi ža mUe krew i žiwot dal Ne, nezasluho:
wal jsi, abych tak š TeboU jednal jak jfem je
dnal Hle kdybyllyni fmrtmnezastihla, cobych
wfobě jiUého Ualezl nežlt hťichy a hryzenč
fwědomi pro které bych we welikém nepokoji

Umťiti mufel? Wyžnáwám, Wykupiteli mnj,
hťessil jfem poněwadš jfem fe Tebe o nejwyš:
ssi dobro! pro bidne radosti tohoto swěta špUstil;

želim toho z celého frdce Ych pro tU bolest,
ktera Tě na kťiži Ufmrtila dej mi takowou bo:

lest nad hťichy mými, abych po celý ostatni ži:
wot Urážky Tobě Učiněné oplakáwal Ježlssi

:nůj, ach Zežisslmnj! odest mi! slibnsi, Tebe
nikdy wice Uenrážeti, nébrš wždy milowati Nee
jfem sice lásky Twé hoden, pončwadž jsem ji
dťiwe tak tnše pohrdal; než Tyš prawil, že
milnješ milujťciTebe (RťZloxi 8 17) Za
.milnji Tebe, milUj také Ty mne! Nechci fe
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xoice w Uemilosti Twé widěti Odťikám fe
wssech nádherlwsti a pochoUteč tohoťo swěta, jen
kdyš Ty mne rádmáš Bože můj, wyslyš mne
uqoroláskU Ježisse Ehrista On Tě prosi abyš
mne od frdce Twého Uezamital Qbětth fe
Tobě žcela a žúplna: pťinássim Ti žčwot:fwnj,
rozkosse, fmysly, tělo, wňli a swobodU ša obět

Břijmiž mne; neodkaznj mne od Sebe, jak
žfem ťoho žafloUžil opowrhowaw Twým pťátel
stwim:Nežamitej mne od twáťi
chě!,é (me 50j 13) uu SwataWan:
no Maria, proš Ježisse ša mne, w Ton pťi:
mlUwU fe dňwěťUji zcela!

2 Nožjimáni.
„W rUce jeho (byla) wáha lstiwa “ (0:.

12 7) MUsi se žboži na wáze Boži odwa
žiti nikoli ale Ua oné lstiwé wáše tohoto fwě:
ta. Zboži a statky swětské jfoU pťiliš bidné,

nežli aby dUssi Uspokojčly, a beroU bržy konec
Dnowé mojt rychlejssi byli Uežli posel; pomi:
UUli jako lodi jablka nefouci, jako orlice letici
kU pokrmU“ (.lob 9 25) Dnowé Uasseho
žiwota žajdoU a UtekoU a co pošůstaUe Ze wssech
radosti tohoto fwěta? „Pomimlli jako lodi
Lodi nešanecháwaji nižádltc stopy po fobě, kde
se pťeplawaly: „Jako lodť kteráž pťecháši wo:
BU wlnami fe žmitajiri, jejižto, když pťessla, sslá:
pěje nelze Ualéžti“ (lmuu 5 10) Btejme
fe tolikera boháčU tolikera Učených knižat a ci:

saťň kteťi nyni na wěčnostč jfoU, co ze fwé
nadhernosti, sláwy a ze fwých wyraženi nynč
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nachcizeji? Wssickni odpowidaji: Ničeho, ničer
l)o! Q člowěče, di sw NUgUstin: „Dbáš Ua
to, čim kdo žde wládne; dbej na to, co tebon
béťeel (šr.um 13 áš aár l)om) Bozoruj,
co Uyni Umiraje feboU béťe: hnijici mrtwolU,
a kuš ssatU který š Uim žetli Q welcich fwě
ta když UmroU, fotwa je slysseti kratičký čaš lnlu:
witi, a pakstráci fe i žpominkana ně „Zahy:
UUla památka jejich še žwUkem (Lulm 97 7)
N pťijdoUlč pak bidnicxi do pekla, co čini, co
mlth tam? Bláči a prawi: „Co nám pro:
fpěla pýcha? aneb co nám pťinesla chloUba

Zboži? BominUly ty wsseckywěky, jako stine
(l(n moUá 57 8) Eo nam prospěla Uasse
Uádhera a bohatstwi, kdyš nyni wssechno jako

Užasslo, a nam ničeho, kromě trapeni, pláče
a wěčněho šonánť nepošUstalo!

„Synowe tohoto swěta opatrnějssi json,
Uešli fynowéfwětla“ (bule 16 8.) QdU:
ležita wěci! Zak opatrni nejfon fynowé fwěta
we wezdejssich wěcech! u ZakoU práci si
daji aby dUstojenstwi, aby toto neb ono šiskali?
Zaká to pečliwost, aby fe ždrawi těla žachož
walo? woli fe nejjistějssi prostťedky, nejlepssi
lékar, Uejlepssi léky, nejlepsti wšdnch O dUssi
ale jjme bež starosti! N pťedc jest jisto, že
zdrawi d:tstojnosti, jměni istatek někdy pomč:
UoU; dUsse ale, wěčnost, Uepomine nikdy! Bo:

žorujmeš, jak mnobo lidé pro wěc wystojť, kte:
roU hťissným žpůfobem milUji, di fw NUgustčn
Co wssechUo newystoji mstyžadostiwý, šloděj,
prostopássnik aby fe jen ždaťilo, co zlébo ob:
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mýssii. Bro dUsse fwé ale Uechtěji ničeho tr:
pťti! O Boše! že fynowé fwčta teprw pťi

fwětle hromničky, u že teprw w tomto časil
prawdy, fwé Uesmyslnosti Uahlčžeji a Uznáwaji!
Každý napotom di: o bych byl wssechno opU:
stil a febe jen poswětil! Bapež Lew xl U:
miraje prawil: „Lépe by bylo, kdybychwrátným
sidého klásstera býwal, nežli papežem!“ Též
HonoriUš ul., nápodobněpapež, prawil na fmr
telné posteli: „Lépe by býwalo kdybych byl w
kUchini klásstera fwého Oťi Umýwánč miš žUstal e
Když Filipp ll., král Španělský, Umiral žawoe
lal fyna fweho k fobě odhodtl králowské rou:
cho še sebe obnažil fwá od čeer rošežraná
prfa, a obrátiw fe k němUprawil: „Kralewiči!
hleď jak fe Umirá, a jak slawy fwčtské konec

beroU e Na to wykťikl: „Q bych jen byl brau
trem laickým a nikoli mocnáťem býwal!“ W

dobU tU dal U prowaš š dťewěným obrazem
Učťižowaného okolo krkU Uwážati a co nad
fwými wě(xni ša pťičinoU fmrti rožhodowal
promlUwil k fyml fwémn: „Bylat to wňle má,
abyš pťi této poťádnosti přitomen byl abyš
widěl, jak fwět kU konci i š mocnáťem Uaklá:

da Jejich fmrt jest tedy jako fmrt Uejchudob:
Uějssich lidi na fwěrě Zkrátka jenom teU ma U
Boha lepssiho mista k očekáwáni kdo lépe žiw
jest“ Tentýž syn jenž Filippem ul sloUl a
jako lnladý 43letý mUž Umťel prawil: „Moji
poddani! pťi mé pohťebni ťeči nemluwte o ni:

čem jiném, leč o tomto diwadle ktere widite;
ťcete: že to w smrti k ničemu neprospiwa, krao
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lem býti, leč jen k pocitěni trápeni tim wětssi:
hoe N pak wolal: „O bych jen žádným
čkrálem Uebyl bywal a kýš bych byl na poUssti
BohU sloUžil! Neboť nyni bych š wětssi dů:
wěroU byl sseť pťed jeho foUd fe postawit a

erynacházel bych fe w tak welikěm Uebežpečen:
stwi, šatracenU býti K čemU ale Uapomáhaji
xtakowéto šadosti pťi UmiráUi, leč k toxnU aby
xtrápeUi a žonanliwost onoho žwětssily, kdo ša
nžiwaBoba nemilowal? Broto prawila fw Te:
resie: „Na to co š iwotem konec béťe nemáme
xfe fpoléhati; pranoy žiwot jest: tak žin býti,
abychom fmrti fe nebáli Ehcemeli tedy wi:
děti, co statky tohoto fwěta jfoU, pošorUjme je
Ua fmrtelné posteli, a pak ťreme: Tyto dňstoj:
Uosti, tyto poklady, tyto pťijmi bUdoU někdy

konec miti; mUsime tedy pamětliwi býti aby:
chom blahoslawenými a jen na oné statky boha:
týmt fe stali, které š námi pUjdoU a na wěkh
wěkůw naš Uspokojowati bUdoU

BowžbUšowáni a profby
Nch Wkapčteli mUj! Tyš trpčl Umě k

wUli, tolikeré bolestt a kťiwdy: ja ale milowal
jfem rozkosse a marnosti tohoto fwěta tak tuše,
že jfem milost Ton Uohama sslapal! N ačkolč
jsem Tebe opowrhowal pťedceš neopomijel po
xnně jiti: Uemohu fe tedy báti že Ty, o Zežissc
mUj, mne Uyni žawrhneš aU Tebe hledám,a
ž celého frdce mtlUji; an jest mi wice lito, že
jfem Tebe Urazil nežli kdybych jakékoli jiné
Uesstěsti byl Utrpěl Q Bože dUsse mé! Od
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této chwile nechci Tobě pražádné ba ani te
nejmenssi Urášky wice Učiniti; a dej mně wědě:
ti, co mám činiti abych fe Tobě libil ják jfem
k tomU priprawen Chri Tě oprawdowě miloe
wati Mijimam,.o Bane! wssechnybolesti,a
wssechny kťiže které mi z rUky Twé pťijdoUF
dej mč k tomU potťebné odewzdáni „Zde pal
žde ťez Karej mne w tomto žiwotc, abych
Tebe w onom Ua wěkh milowati mohl w
Maria Matko má! Tobě fe poroUčim; nepťe:
stáwej jen Ješťsse ša mne prositi

3. Rošjimáni
Eaš krátký jest.... kteťi Užiwajč tohoto

fwěta jakoby UeUžiwali: nebof pomiji žpUsob
tohoto fwěta“ (l l(or 77 29 a 31)) Eo
jinébo jest naš šiwot nešli diwa elni l)ra ktera
pťestane a bršy kU konci dojde? „Neboč pomiji
žpůsob tohoto fwěta „Swět jest jako diwa
dlo,e di Corneltllš a Lapide; pokoleni odstoU:
pne a jinéwystoll:one Kdo na krále hrá, ssarlat
seboU neodnássi Řri mi th, o dome ltebo ty

dwore: kolik?š pánň již měl?e Když je po dč:
wadelni hťe Ueni ten, kdo na krále hrál wťre
králem; pán neni wice pánem Nyni wládneš
timto wenkowským statkcm, timto palácem; pťi:

jde ale fmrt a bUdoUjini nqd tim panowati
„Zlost hodčny zapomennti ččnč chlipnosti weli:
ké“ (lšm(l 11 29 ) Trnchliwa hodina
fmrti Uwádi wssechnU sláwU, wssechlm Urozenost
a Uádhernost tohoto fwěta w zapomenuti a kU
konci Kašimir, kral Bolský, byl jedenkráte š
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welkomoži fwého králowstwi pťi hostiUě, a mežč
tim co koflik k ústUm dáwal aby pil, zemťel
a hra byla pro něj U konre Celfnš byw po
fedm dni pr.unim poručnikem a wUdrem, žabit
byl a činohra byla pro nčj skončenci Ladislaw
kral Českú očekáwal co mládenec 18letý Urwě:
stU twou, dceru krále Francoušského, a pťipra:
wowaly fe weliké slawnosti aradowánky, a h.le:
jednoho rána pťepndla jej tak welika bolest, že
Umťel Odeslali se tedy rychli poslowé, aby
erčstU o tom šprawili bh opět do FraUcoUš
fe imwrátila, jeslto by pro Ladislawa činohra
U koUce byla Tato mysslénka o marnosti fwět:
ské Učinila Frantisska Borgiásse fwatým; nebof
jak již wýsse prawer Učinil pri pohledU na
cisaťownU Zsabelll:, Uprostťed wssi sláwy a w
kwětU swých let ;elUťeloU to pťedfewzeti že fe

šcela BohU zafwěti rča: „Tak tedy konči we:
sskerá sláwa a koruny tohoto fwěta? Ode dne
sska nechcč tedy žádnému pánU sloUžiti, kterého
by mi fmrt odniti mohla

Mějměž péči, tak žiwn Uýti, aby w fmrti
ona slowa k nám fe nepromlUwila jako č ono:
mUblázm: w ewanjelinm: „Blášne této noci
pošádaji dUsseTwé od tebe, to pak cožš pťipra:
wil či bUde2“ (bulč 12 :0) Tudh U;a:
wira Bán U jm LUkásse: „Takt jest, kdož fobě
poklady šbromážďuje, a neni w BohU bohatý“
Dále di fe: Nehledejtež statky sioětskými nébrš

božskými, cnostmi a zasluhami fe obohatitč; nee
bot toto jfoU statky, které š wámi wěčnčwnebč
bndoU: Skladejte fobě počlady w nebi, kdešto
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anč rez, ani mol neazč e (ňlut 6 20) BUďn
mež tedy pamětliwi bychom welký poklad lásky
si žiskali Eo ma bohatý, láskylč nemá? Eo
fcháži chUdémU, láskUli Utá?“ di fwatý AUgUu
stin Má:li kdo wssechny statky, a Boha Uemá,
jest UejchUdobnějssim na fwětě ChUdobný ale,
jenž Boha má, ma wssechno N kdož mci Bo:
ha? Kdo jej milUje „Kdož žňstáwa w lásce,
w Bohu zustáwá a Bňh w něm. (l uana
4, 16)

BowžbUzowňnni a prosby.
Nch Bože mUj! nechci, aby nepťitel žlý

jesstě déle Uad dussi moU panowal: ty famoje:
diný máš nad ni pánem býti a ji ťiditi Wsse:
chno chci opnstiti, abych milost Ton obdržel
TUto cenim wire, nežli tisic korUU a tisic moc:
Uaťstwř N koho nlám také milowati, nešliTeu
be neskončeněmilowánihodného Tebe o neskone
čena kreiso dobroto a lasko? Spustil jfem fe
Tebe kdysi k wůli stwoťenim: to jest i bnde
mně wždy k bolesti která mé frdce proniká, poa
něwadž jfem Tebe Urašil jessto jsi mne tak we:
lice milowal Boněwadž jsi ale Ty, Bože můj!
.tolikerými milostmi mne šanoázana Učinil nelže
mi jest, sebe milosti Twé šbawena widěci Lá:
sko má! wem mi celoU moU wůli, a wssechno
mé jměni, mowité i nemowité, a čin še mnoU,
ro fe Tobě libi. Byl li jfem pťed tim pťi pro:
tiwenstwich netrpěliwým, prosim Tebe za odpn:
sstěni Nechci wice si stěžowati na Twá ťizeni
o Bane můj! wim, že aoesskerá jfoU fpasitelná,
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aše k mémndobrému slouži Čiň, Bože můj, co
Ty chceš; slibnji Tobě pťi wssech Twých Usta,
nowenicb ša sssastného febe pokládati a Tobě
ša to děkowati Učiň, abych Tebe milowal;
o nic jiného Ueprosim Tebe Eo jest mi po
statcich, důstojenstwich, po fwětě? Boha, Bo:
ha Boha jedině chci! u Blahoslawená Tyš
o Maria! jessto jsi na jwětě niěeho nemilowa:
la, kromě Boha! Zachraň Ume, abych Tebe
afpoU w tomto mi jesstě šbýwajicťm žiwotě na:

:rledowal W Tebe skládám wssechrm důwěrl:.won.

xsl.Rošwažowúili.
Nhnějssi žiwot jest cesta k wěčnofti.

„Bůjde člo!oět do domU wěčnosti fwč.“ liautej 127 5,

1. Rošjimáni.

Z té okolnosti, že na tomto fwětětak množi,
kteťi sspatný žiwot wedoU w lůně sstěsti; tak
mnoši fprawedliwi naopak w trápeni žiwi jfoU,
pošnáwalč již pohané ponhým pťirozeným rožU:
1nem prawdu že jinssi žiwot býti mUsi,a že
jest BUh, který je sprawedliwý,a aže tUdy w
jiném žiwobyti zli potrestáni a dobťi odměněUi
býti mnsi Eo ale pohané fwětlem poUhého
rozUmU ofwireni prawili, to wyznáwáme i my
kťesiané we wiťe: „Nemáme ždeměsta zůstáwa:
jiciho, ale bUdoUcihohledáme“ (Diá 13
14). Tento fwčt neni jesstě nasse wlast; onf
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jest pro náš misto pťechodU, ž kterého w krátce
do domU wěčnosti pťejčti xnUsime: „Bůjde člou
wěk do domU wěčnosti fwé“ DUm tedy, w
.kterěmž ty, čtenaťi můj, bydliš neni twůj dUm:
jest to jen hofpoda cestowni,z které brzy, a kdy
fe tol)o nejméně naděješ odtahnollti mUsiš
Wěš tedy, še jaklnile čaš twého Umrti fe byl
přikradl twoji mili tebe nejprw odstrani N
co bude twým wlastUim domem? Záma bUde
dUm těla twého až do foUdného dUe dnste twa

ale pčtjde do domU wěěUosti, bUďto do ráje
aneb do pekka Woto tř wýstrahU dáwá fw
LlUgUstin těmito slowy: „Eišinec jsi pťechášiš
a widiš rošličné wěci uu Nesinhflný by
pocestný byl jenž by w té šemi kteroU ce:
stUje celý fwůj podil wydal aby U tam Uějaký
stateček aneb dňm Zakonpil jejž by již po nčxkolika
dnech opUstiti meel Bomni tedy, di fw YU:
gUstin, še Ua tolnto fwětě jeU na ponti jsi Z
nedej fe od tol)o, co widiš opoutati; pohleď
na to, a jdi okolo, a žaopatť fobě dobré obydli
tam, kde máš Ua wždy ščtstati

Blaše tobě bndešli fpafen! Q což jest
nebe něco krafneho! Nejbohatssi dworské pa:l
lace fwětowládrů jfoU opowržené chléwy w pťic
rownáUi k městu rajskémU které jedčně „městem
dokonalé kráfy“ Uažwáno býti mňže Tam Ue:
bUdeš miti wice čeho fobě pťáti, nebos nachážeti
fe bndeš we fpolečUosti swatých, Matky Boži
a Ješisse Christa, ničeho žlého fe neobáwaje
Zkrátka budeš w moťi rozkossi, w Ustawičné
radosti která tU powšdywůkolTebe bude: „We:

8
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seli wěčněbude jim (deai. 61 7) Y tato
radost a toto wefeli bUdoU tak welké že po
relon wěčnost w každém okmnženi nowým zdárt
se bUdoU Běda tobě ale! bndeš li šatraren
BUdeš wohostěll w moťe ohnč a muk žoufajie

ci, opnsstěn ode wssech, a beš Boha! N na jak,
dlonho? Bude fnad po UplynUlých stotisicň
lrt twé trápeni konec miti? Zaký konec? Sto
a tisic millionů lét a stoleti pomine a twé pe:
klo bUde wždy w počináni Co jest tisic letx

proti wěěnosti? Ménč nežli den který pomiji!
Tisic let před očima twýma, jako deU wčerejox
ssi který pominUlB (Ščxlm d9 4) Ehreš
wčděti do jakcbo domU Ua wěčnosti pťijdeš?
BUdet to ten, ťterý si šaslonšiš a twými skUtky
sam wywoliš

Bowžbušwáali a profby.
Ejhle tedh,o oBane, dUm, který jfem sč

šiwotem fwým zasloužil u ach, šel! jest peklo
kde jfem od okamženl prwniho hťichU od Tebex
mel opnsstěn býti a to beš nádčje Tě opět moci
kdy milowati Welebeno bndiž milofrdenstwč

xTwě na wěky, které na mne čekalo, a lnně čaš
dawa, učiněné zlé Uaprawiti Božehnána bUdiž.
krwi Zežisse Christa která mi tohoto milostden:
stwi podofáhla Boli mne wice, nežli kašdé
Ursstěsti, že jfem Tebe Urašil a to ne tak še
jfexn peklo zaslonžil jako wťce proto, že jsem ne:x

siončenoU Twoll dobrotu potupil To fe neu
ma nikdy Uxčcestáti, radě,ii chci Umťiti nežli déle Te:
dc nražeti. Kdybych nyni w pekle byl nebyl
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bych š to, abych Tebex, ú ndejwyšssi dobro! jesstě
milowal a ani Ty byš nemohl mne wice mie
lowati Milnji Tebe, a chci od Tebe milowán
býti; nešaslUhUji toho sice nižadným způfobem,
ale Ježiš ChristUš zaslnhnje to, který fe na
kťiži Tobě obětowal abyš mi odpusiil a mne
milowati mohl Otče wěčný, dejž mi tedy š
leisky k SyUU SwémU milost, abych Tebe wždy
milowal a sice welmi hodně Milnji Tebe
Qtče mčij, kterýš Syna Swého ža mUe dal
Miluji Tebe, o Syml Boži! kterýš ša mne
Umťel u MilUji Tebe a Matko Ježissowa!
kteraš mně pťimlnon Swon čan kUpokáni
dofáhla Wyproš mi nyni o Maria! litost
nad hťichy mými, láskU k BohU, a fwaton seB
trwanlťwost.

2. Nožjimáni.
,„Badne:li dťewo kpoledni, aneb kpňlxloci,

Ua kterémkoli mistě by padlo tam bude „(liau
mlel 11 3.) Kde w smrti dťewo tohoto žiu
wota padne tU má Ua wěky zUstati Wrostťed:
ni cesty nestawá: bnď w nebi wččně jako král
aneb wěšeU w pekle Wždy sstastným w moťi
roškossl aneb wždy žoufanliwým w propasti
lUUk Když fw Jan Zlatoústý fwá rozwažo:
:oáUť nad bohatým hodownikem ččnil který fe
na tomto fwčtě za ssfastného pokládal poněwadž
bohatým byl který ale Uapotom do pekla Uwru
žen byť u a nad Lazarem který we fwé chUu
době Za bidného powažowálr byl a kterého lňno

Bbrahamowo pťijalo zwolal: O nesssasinésstěn
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sti kterěš bobáče Ua wěky Uessfastněho Učini::
lo! O ssťastUá bido kteráš chUdobUého k wěč:
némU blahoslawenstwi wedla!“

Eo platnox, fe tak strachowati jakž to nmo:
hý čini, ťka kdož wi jestli jfem k šatrareni aé
neb kfpaseni pťedťťšell? Kam padne dťewo,
ťdyž fe podetne? Wadne tmn kam fe kloni
Kam fe kloniš ty, bratťe mňj? Jc.ký žiwot
wedeš? PečUj o to, abyš Ua poledne fe klo:
Uil; Udržnj fe w mčlosii Boži Utikcxjpťed hťč:
clxem, a tať budcxš wywolen afpafen. N abyš
pťed hťťchem Utikal Umsiš wždy oUU dčllešitoll
myssléUkU Ua wččnost pťrd očima miti kteroU
f.w YUgusttn práwcxm Uxelikon myssiéukon Ua:
žwal. Tato mysslénka doxredla U tak mnohých

mladých lidi že swčc opustili na ponsstich žiwř
byli, aby jeU dnssi swon pamčtliwi na Uišltstáwaji:
ce Uestratili Nyni pak jessto w Ucbi jxon, Ua

wěky ž toho radowati fe bUdoU
Zistá ani která wždáleUěod Boha žila

byla od patera M Noilh obráceUa, an k Uix
jen těchto nčkolik slow promlnwil: Wan po:
mněte jen na tato dwě slowa: Wšdycky a Uikdy.
Water Pawel Segneri nemohl jedenkráte, poněo

wadž mU wždy mysslénka Ua wěčnost pťtpadala,
po wice Uoci Ufnouti a od toho čan oddal fe

tUžssimUžiwotn Bat Drerel wyprawllje, že
jistý biskup pro tUto mysslénkn na wěčnost fwa:

te žiwobyti wedl nxždy U febe mhsliwaje: kaž:
dého okamženi stojim pťede txweťmi wěčnosti
Zistý mnich Ušamkl fe do jámy, a nečinil w Uč
Uic jiného, kromě že wolal: Q wěčnosti, o
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xoěčnosti! Kdo we wěčnost Uwčxťi, a nestane fe
swatým mělby, di týž pat Noila do bláznice
Zawťen býti.

Bowszlžowáni a prosby.
Nch Bože mňj! měj slitow.ini še mnou

wěděl jfcxm dobťe, že bych bťessexlim do traplt:
we wěčUostife odfondil a fwoll jfem nawzdor
tomUto tlestU w odporowáni Twé fwate wůli
a proč? Bro bidné potěsseni! Nch WanemUj!
odpnst mi želim toho šcelého frdce Nechci
se wice Twe fwaté wUlč Zprotčwowati Běda
Uli, kdybyš mne ša časU méť)o sspatného žiwo:
byti byl Umřiti nechal! Nyni meel bych Ua
wčky w pekle býti, wňliTon UeUáwiděti.Teď
ale miluji ji, a chct jt wěčUě mčlowati. „Uč
Ume wUli Ton konati“ WoUč mne, a pro
pUjč mi sily, ode dnesska to činiti, co se Tobě
xlibi Nechci déle Tobě fe žprottwowati o do:
Broto Ueskončená! Zenom o tU milost prosim:
„BUď wUle Twá jako w Uebi tak i Ua zemi!e
Dej mi wUlt Ton dokanle plniti, a krom
toho nešádám Uičeho od Tebe Eo pak takč
jiněho chčeš, Bože mňj! nežlč mé dobro a mé
.fpaseni? Llch Qtče wěěný! wyslyš nme pro
láskU Zežisse Ehrista, ť“rerýž Ulne Učil wždy fe
Ulodliti; we jménU jel)oprofim Tě: Buď wiile
Twá, bUď wťile Twá!“ Q blaže mi, jestliže
ostatni žiwot w plněUi wUle Twé stráwim č
dokončim! Maria! blahoskawenajsi, poně:
wadž jsi wllle Boži wždy dokonale Uposiechlaž
wyproš mč skrše záslUhy Swé, abych t ja
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toho alefpoň we zbytkU swých dnňxx žiwota
dowedl.

Z Nozjimáni
„Wůjde člowek do domU wěčnosti fwé

„,Bňjde “ dť prorok „aby Ukášal že kašdý do
domU toho jde do kterého jiti chce; nebUde
Uessen Uébrž z dobrě wUle tam pňjde “ Zisto
jest že BUh každého fpafena miti chre; wssak
Uechce Uáš nUtiti k tomn abychom fpafeni byli
„Wťed člowěeem leši žiwot i fmrt “ KašděmU

Z náš pťedkládá fe žiwot i fmrt: co šwolime,
bUde nám dano. Eo fe mU bUde libici, dáno
bnde jemU,a (přišlorť 15 18.) N Jere:
mčáš di: e Hofpodin nám dwoji cestU k jiti
dal ž kterych jedUa k ráji drUhá k peklU wede
„Zá dáwám pťed wámi cestU žiwota, icestU
fntrti “ (.jeu 21 8) Mame na wúli. Kdo
ale cestoU k peklU krá,ěeti chce jak fe bUde lnoci
kdy k ráji dostati? Q dUležitá wěci! WssickUi
hťissnici chtějť spafeni býti a pťedr fe fami do

pekla šatracujč, ťkoUce: Donám fpafen býti
„Kdož ale,“ di fw Nugustin, „jest také tak
Uefmyslný, aby jed bral w Uaději, že fe opěr

Ušdrawi?“ Žadný Uechce si nemoc přitáhnoUtt,
š nádějť Ua Uždraweni A pťedc pťirahuji si
tak Umoši kťesiané, tak mnozi žpoždilci fmrt
hťessice a ťkoUce: WotombudU jiš na pomoc pa:
matowi O jakýto podwodný úfUdek kterým fe
tak ln!xozi do pekla Uwrhli!

Nebnďmež tak Uefmyslni jako tito pomně:
mež, že fe o wččnost jedná Tak tnze wynae
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fnažUji fe lidě, aby si pohodlný pčkný a Ua
Zdrawcm powetťi se wynachážejicč dUm wystawěr
1i, w němž po celý waj žiwot bydleti obmý:
ssleji? N proč tehdáš jfoU tak bezstarostni když
ési o dUm jedná do kterého na wěky pťijdoU?

„Pťi Zálešitosti pro kteron bojUjeme, jedna fe
o wěčnost,“ di fw EucheriUš Nejednát se o
wětssi nebo menssi pohodlnost, o wťtUi Uebo men:
ssi kráfU; Uebrž o to, má:li fe na mistě rožkoš:
Uém meštpťeitely Božčmi, aneb w propasti tráp:
liwé meži hanebnoll lušoU toltkerých nesslechetnč:
kň kaciťU, modloslUšebUikU zUstáwati N Ua

jak dlouho? Ne lU dwadcet nebo čtyťidret
let nébrž Ua wěky Q jak důležitá jest tato
Zaležitost! Nikolč malé wáhy jest práce tato;
jeslit to práre která wsseho důležitěssi jest. Když
Tomáš Mor od Jindťicha Mll k fmrti odsou:
žen byl a žena jeho Nloysie pťissla ho pťemlu:
wit aby Jtndťichowě wůli fe poddal; prawil
k Ui: „Řrt mi, Nloysie jak widiš starý jsem:
kolik rokú mohl bych fnad jesstě žiw býti?e
Ty byš mohl dobťe jesstě dwadcet let žiw
býti“ odpowčdčxlaona u „Tw děláš Uefmysi
Uou obchodnčciás odtUssll Tomáš; „pro dwad:
cet let žiwota chceš abych celon ssfastnoU wčeč:r
Uost stratil!“ Q Bože, dejž mi fwětlo! Kdy:
by wěc wěčnosti něco pochybného byla, čdyby
takš jen na Zdánliwé doměnce fpočiwala mn:
felt bychom pťedce wssechm: pilnost na dobrě
chowáni wyUaložiti abychom fe w nebezpečen:
stwi newydali,aafe fnad nesslastnýminestali,
pakli by fe tato doměnka potwrditi měla; neš
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wěc tato neni pochybná, nébrž rozhodmltá; žá:
dná poUhá domněnka, Uébrž článek wiry: „Wň:
jde člowěk do domU wěčnosti fwé “ Nedosta:
tek wiry ale jest pťičina tolikerých hťichň a za:
tracem množstwčkťefkanň prawila fw Teresie
Ožiwnjmež tedy steile wirU fon ťkoUce: „Wě:
ťim, še po tomto žiwotě jiný u koUcenemajici u žie
wot je.st; a tUto mysslénkU mějme wždy pťed

očima Ehápejmež se i prostťedků k Ujisstěni
fwého wččného f.paeri Wťtjimejmež často
swalé fwátojli; mysleme denně na žiwot wěčUý,
a rožjxmejme jej oprawdowě; warlljme fe opa:
trnč šlých pťiležitosti N .kdybychom také fwět

opUstiti xUUfeli, , opUstme jej; Uebok neni opa:
trnost Uižádná pťťliš welká, abychom fe o wěč:
Uémfpaseni fwém Ujistili Bezpečnost UemUže
pťilšš welkoU býti tu kde wěčnost Ubihá w ne:
bešpeěellstwi pisse fw. Bernard

Bowšbllzowáni a profby
Neni tedy, o Bože Umj! žádné prostťedni

cesty; bUďto bUdUwždyssčastným aneb anždy
Uessťastným; bUďto w moťt roškossi, anebo w
moři trápeni; bUďto Ustawičnč U Tebe w ráji,
Uebo stále wšdálell od Tebe w pekle Toto
peklo u wim to jistě uu již tač často jfem si
šasloUžil; než take jjem UjisstěU, že želicimn
odponssriš a kdo w Tebe nádějč skladá jej od
pekla ofwobošUješ O tom mue Ujisstuješ:
Wolatč bUde ke mnč . . wytrhnU jej a osla:
wim jej (Yexlm90 15.) Odest mi tedy,
o Bane! nyni, prosim Tebe, odpnst mi a wye
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fwoboď mne od pekla. LitUji tobo, ý nejwyšssi
dobro! nade wssecko, že jfem Tebe Urazil Wťi:
jmi mne nyni apět na milost, a dej mi Son
fwaton lasku Kdybych Uyni w pekle byl nee
:Uohl bych Tebe milowatt wice; wždy meel
bych Tebe nenáwiděti Nch Bože mUj! fnad
jsi mi Uěco žlého Učinil abych Tebe nenáwidětč
měl? Tyď mne milowal až do fmrti. Tyš
Ueskončeně lásky hoden Q Wane! nedej wice,
abych od Tebe odloUčeUbyl MilUji Tebe a

chci Tebe wždy milowati „Kdož mne odlonči
od láskyEhristowy?e NchZešisst můj! Jerm
hťich mň;e mne od Tebe odloučiti Nch, nedo:
poUsstčž toho Dej mně raději Umťiti Nedejž,
abych od Tebe odloUčeUbyl u Maria, kra:
lowno a Matko má, pomoz mi pťimlUon
Sw.oU, podofábui mi abych prwé Umťel ano
tisickráte raději Umťel nežli abych fe od lásky
Syna Twého odloUčil

xr. RošwažowúUi.
O zelosti fmrtelného hťčchU.

„Shnh jfem wychowal a whwýssil: oni pak pohrdali mnou.“
lščxičxš 19 2.

1. Rožjimánš.

Eo čini ten, kdo fe fmrtelného bťichU do:
poussti? WohaUUje Boha, Znenctiwa a hUěwa
Ho. Za prwni jest hťich fmrtelný Urážka Bon
k)UUčiUěná „Zlost potnpy měťi fe jak fw.
Tomaš di, „dle ofoby, které fe ona stáwá, a
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dle ofoby, ktera ji zpňfoije “ PotUpa, která
fe wefničanU čini jest něco žlého; wětssčm ale
prowiněnim jest když se ona wšnessenénm stane;
Uejwětssim prowiněnim jest tehdáš, když mocná:
ťowi fe Učini Kdo jest Bňh? „Qn jest král
wssech králll “ „Ban Weinů jest, a král kreilU“
(Ljšr. 17 14) BUh iest neskončenáweleba
Uost, kUkteré pťirownáni jfoUce wesskeťiknižata žemě
a wesskeťi fwati a anjele neďessti méně jxoU,
Uežlt šrničko pirečne: „Jako krllpěje okowa, . .
jako prach drobný“ (ldxši. 10 15) Brorok
Zfaiáš di že w pťirowneini k BohU: „Wssčcklti
Uárodowé jakoby Uebyli Tak jfoU pťed Uim,
a jako Uic a prášdalost jmini jjoU jemu“ (lcai
40 17) To jest Bčch: a co jest člowěč?
Sw Bernard odpowidei: „Wytel plUý čerwů a
potrawa čeer kteťijej brzystráwi u Bidný
a chudý, i slepý i nahý“ (Ljer 3 17)
Bidxlý čerw jčst člowěk Uic UemohoUci; slepý,

axl ničeho wčděti UexUUše, a nahý, poněwadš
ničeho Uemá N teUto bčdný čerw chce Bohn
potUpU činiti? „Nepatrxxý prassek ofmělUje fe,

tak strassičwol: welebnost khněwU poponšeti“
prawi sw Bernard Dobťeč má anelský Učč:
tel sw Tomáš YqUiUský,ťka že hťich lidským
skoro UeskončenoU žlost w fobě „Hťčch mai jča

ston neskončenost šlosti,3 wedlé Ueskonče:losti božskewelebnosti“ (o.3 z q 2 0p. 2 Ucl2)
Sw Nugustin našýwá hťich Ueskončenýmžlem
tak sice, že kdyby fe wefskeťi lidé a wssčckni
anjelé Uwolowali fmrt podstoUpiti, ano ife
zntčiti oni an ža jediný hťich by šadost Učinitč
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Uemohli Bůh trestá fmrtelný hťťch welkýmč
mUkami pekelnými; jakkoli ho ale trestá, netre:
stá ho pťedce nikdy zcela dle žasloUženi uo pra:

wi wssickni bohosiowci uu t j BUh trestá hťich
wždy méně, nežli zasthUje N jaký trest by
také mohl dostihUoUti trestatelnost čerwa, který
fe Pánn fwénmžprotinje? Bůh jest Bán
Uade wssim; neboť wsseckostwoťil: W pano:
wani Twem wsscckh wěci položeny jfou . . .
Ty jsi Učinil Uebe i šemě, a cožkoli okrsikem
.nebeskýmjest obsašeno“ (lššclwa 13 9.) A
w skUtkU wssechno stwoťeni poskouchá Boha
Wětrowe i moťe posloUchajiHo “ (luac 72
28.) „Qhen, krUpobiti, fnih, led . . činislo:
wo Jeho“ (Mxlm 148 8) Co čini ale
člowěk kdyš hťessč? BaUe, di on k Bohn Ueš
chci Tobě sloUžiti: „Bolámal jsi jho mé (rož5

trhal js2i fwašky me) a ťekl jU: NebUdU slonžiti.e(.ler. 20) Pán porouči mU: Uemstife
a člowěk deiwá za odpowčď: já ale chci mstn
wziti; QU di: neberjiným, co jejich jest; tento
pak odpowidá: já ale chci fe toho šmocniti:
wšdal fe od teco hanebné roškosse u ja aťe
Uechci si ji odepťiti Hťissnik di k Bohll, jako
Faraok Mojžissowi když mU porUčeni Boži
pťinesl žc ma lid Ua swobodU pUstiti: „Kdo
jest Hofpodin, abych poslechl hlan jeho, . . .
Nešnamt Hofpodina.“(B lčnjd djoǧš 5 2)
Totéž prawi hťissnik: Bane já Tebe Ueznám;
jci chci činiti co fe mně libi Zkrátka on od:
wrijewssechnU UctUpťed obličejemBožim aobra:
ci fe kněmn hťbetem; Uebot fmrtelný hťichwlastně
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w tom pozllstáwá, že fe od Boha člowěk od:
wraci a č němU jakoťka hťbetem obraci, jak fw.
Tomaš poznamenáwá. (9arl 1 q 24 čarr
4) Nad tim stěžUjesi fám Hofpodin: „Ty
jsi opUstil mne“ prawiQn, „nazpět jsi odessel“
(.lcer 15q 6) Tyš b l erděčnič prawč
Bčch, který mne opnstil ja jfem tebe nikdy ne:
opustil; ty jsi Uažpětodessel tyš kemněbťbetem fe
obrátil Bňh se prohlasil ža Uhlawniho nepťix
tele hťichU; protož také toho Uenáwidi, kdo fe
hťachUdopoUssti „Jednostejně pak w nenáwistč
jsoU BohU bežbošnik a bešbožnost jeho (dlouá
14 9) N člowek osiUělUje fe když hťessi,
ža nepťťtele Božiho fe prohlásiti a proti BohU
sestawěti?eroti Wssemoh oUcimU žmoo
cnil fe“ (.lob 15 25) Eobyš ťekl
wida, še mrawenec proti ošbrojenémU wojiml
stawěti pe chce? BUh jest onen mocUý, který
pokynUtim Uebe i šemi ž ničeho stwoťil: „Z
Uičeho UěiUil wssecky wčci Bčch“ (2 lučwn.
7 :8) N chceli, UUxšejiným pokynUtim to
wssechno w nic Uwésti: „MUže i wssecken fwět
jedUim pokynUtim šahladiti“ (2. Mčwd 8.,.
tš) Swoli lt hťissnikw hťich, wštahuje rUkU
protč BohU: „Wštáhl proti Bohn ruku fwon,
au běžel proti nčmU š wwšdwišeným hrdlem,
a tUčnoUssijťohradil fe (10d 159 25 26)
WodwihUje sslji, to jest pýcha, a běši aby Bo:
ha pohantl a ohražUje fetxlčUoUhlawou plnoU
erědomosti (tUčUost jest ražný obraš newědou
mosti),aažpnrně prawi: Eo pak jfem Učinil?
Eo pak jest hťich, kterého jsem fe dopUstil, něco
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tak šlého? Buh jest milofrdný onť odpoUsstč
l)ťissnikňmmdJaká to potUpa! Jaká to držost!
Zaká to žaslepenost!

BowZbUšowáni a profby
Ejhle o Bože mňj! U noboU Twých ne:

pokojného dršého člowěka, který tač časio fe
ofmělil že Uctiwost pťed očima Twýma stratil
a k Tobě hťbetemfe obrátil ejhle, nyni prosi Tebe
o milofrdenstwi Tyšprawil: „Wolej ke mně
a wyslyssiln tě. (.jea ZZ 3.) Beklo jest o:
wssem malo pro mne, Ušnáwam to; než wěž,
že mně toho wice jest lito, že jfem Tebe o ne:
fkončené milosrdenstwi! nrašil, nežliabych wsse:
chno fwé jměnioi waj žiwot byl stratil Nch,
Bane Umj! odest mi, a UedopoUsstěj, abych
Tebe opět nrážel Tyš čekal na Ume, abych
Ua wěky mi.osrdenstwi Twé weťebiti a Tebe
milowati Ulohl Ylto, již Uyni welebim a mi:
lUji Tebe, a w důwěťe w žáslUhyZežisse Ehri:
sta donám, že od lásky Twé wice odloUčen
UebndU Láska Twa Uchránila Ume od pekla;
ona mne UchraUUj bUdoUcně od hřichU Děknji

aTobě Bane mňj, ža toto fwětlo a ša tonžeb:
Uost, kteron mč dáwáš abych Tebe wdy milo:
xoal Nch, wládni žrela mnoU, dUssči tělem,
t fchopnostmi mými wUlť moU i fwobodoU moU.

.„Twůj jfem zachraU mne“ Mé jediné dobrč
Ty jsi; Ty jediný lásky hodný bUď i jediUoU
moU láskoU! Dej mi horliwost w láfce k To:
bě Urašil jsem Tebe nad mirU; proto nemo:
hu Tě dosti milowati; chciTě milowati ze wssi
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sily fwé Ua UábradU ža Učiněne Tobě Urášky.
Qd Tebe, kterýž wssemohoUci jsi, donám po:
tťebnou silu abych Tebe milowal uu A od
Twých profeb donfám to, o Maria! ježto U
Boha wssechno mohoU

2 Rošjimáni.
Hťissnik čini BohU Uejenom Uražky, Uébr,;

on žUeUctiwá jej také: „Skrze pťestUpowáni za:
kona BohU neuctu činiš“ (ňťm. 2 23) A
w prawdě, Ueboť on odťččáwá fe milosti jeho,
sslape nohama pro bidUoU roškoš pťatelstwi

Boži. Kdyby člowěkpťátelstwi Boži stratil pro
Učjaké králowstwť aneb kdyby šiskal take celý
swět činil by pťedce Uěco žlého: neboť pťizeň

Boži stoji wice, Uežli fwět ano wice nešli tisic
fwčtU A proč fe Uráši Bňh? „Wroč popUdil
xbezbožný Boha swého k žlosti?“ Bro kouseč
.žemě nebo pro Uspokojenč žlosti nebo howadjke
Uáklonnosti pro marnoU čest, aneb že fwéwole.
„N žlehčowali mne pťt lidU mém pro hrstkn
ječmene, a kUš chleba“ (b)mčod 13 9)
Když hťissničpowáži, máli w hťich fwoliti, čili
nic, když takoťka wáhu k rUre wešme, a hledi,
co wětssi tihotU xná ždali milost Boži nebo
ono Ufpokojeni. ona marnost, ono okUsseni roš:
kosse; napotom wyjadťnje ž ohledU na sebe, že
Uspokojeni že rozkoš U něho wice plati, Uežli
milost Boši Hleď o člowěče, tak býwa Bčih
od hťissnikašneUctiwán! Dawid rošwašowaw si
wžnessenost a welebnost Boši prawil: „Hofpo:
dine, ťdo podobný Tobě?“ (Lulm 317 10)
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BUh naproti tomU když fe widi od hrissnikňk
bidné žádosti pťirownáll a pro ni žaw:šen,
prawi k nim: „KomU pťipodobnili jste mne a
pťirownáwali?é (lšai 40 :5) „Bylo te,
dy,“ di Wán, „toto podlé žachtěni tato tělesita
žadost dražssi nešli milost ma? Tyš kemně hťbe,
tem fe obratil “ u Nebylbh š fe tohoto hťichUdopU:
stil koybhš byl proto rUčUfon neb defet dU:
kátU a fnad mnohem mcně stratitt Umfel Te:
dy jest Bňh, di Salwian, U tebe tak nepatruý,
že Ho po okam;itém hněwU po bťdné rožkofjl
klástt chceš? „Nic še wsseho Uebylo ti tak Ue:
patrUé jako Bčch jediný?“ HťissUikli Uějakou
rožkossť tčlefnoU Boha Urá i, čiUč tUto rožkoš
fwým bohem; nebo ji činl poslednim fwým ún
čelem Swatý Zeronym di: „Někdoéli to
cti ěeho si žádá, jest to jeho bohem „Nepra:
wost w frdc: jest modloU na oltáťi“ Wroto
prawi sio Tomaš: Miluješli chlionň slUje
chlipnost bohem twým N fw Eyprian: Čemu
koli člowčk pťedek pťed Bohem dáwá, děla to
Za fwého boha Když Jeroboam proti BohU
fe žbonťčl l)leděl i lid č tomU pťiwésti, aby
modláťstwi prowošowali, a pťedstawil mU modly
fwš těmi slowy: „Hle bohowé twoji eraeli.“
(3 leu.lučil 12 28) Tak to činii ďabel
oU klade hťissUikU pťed oči žádost těla a
prawi: Eo chceš š Bohem dělati toto jest bůh
thj, tUto rozkoš, toto fmyslU rozdrážděni wez:
miš, a Boha žcmech N hťissnik čini také tak
kdyš fwoli; on fe teto žádostč w frdci fwěm
takoťka klani Neprawost w frdci jest modlon
na oltáťi.



181

Hťčssnik Boha teUctiwajici Ueměl by jej
alespoň w jeho pťitonmosti zneuctiwati; on po:
tUpUje a žnenctiwá jej ale pťed jeho obličejem,
Uebok Blch jest wsiude pťitomen: „ždaž já nebe
i žemě nenaplUUji“ (1čxr 23 21) To wi
l)ťissnik dobťe, a pťedce fe neostýcha, Boha pťed
jeho očxima k hněwn popoUzeti. „K zlosti wy,:
žýwali mne pťed twáťi mou.“

Bowszzowáni a profby
Ty tedy, o Bože mňj, jsineskoněene dobro

a já jfem Tebe šměnil často za bidnoU rozkoš,
která fotwa okusseUá, opět zmizela Ty ale
ačkoliw ode mne opowrhán, dáwáš mi odpu:
sstěni,žádámlt ho; slibnješmne na milost Son
opět pťijmoUti koyš oželim, že jfem Tebe Urax
žil Nno Wane mUj, želim tol)o š celého frdce
fwcho že jfem Tebe potUpil nenáwidim hťichU
fweho nade wssechUošle Ejble. nawrachi fe
Uyni opět k Tobě; a jak donfám, pťijimáš mne,
a objimáš mne jako ditě fwé Děkuji Tobě,
o Ueskončená dobroto! Wťijď mi ale kU xpomo:
cč a nedejž, abych Tě opět od febe žahnal.
Peklo neUstane, mUe pokousseti než Tyš moc:
Uějssi nad peklo Wim, že fe od Tebe již ne:
odloUčim, bUdu li fe wždy Tobě poroUčeti N
to jest ta milost, kteroU mi proukášati mUsiš,

abych fe totiš Tobě wždy OoroUčel a Tebe
těmi siowy prosil kterými nyni k Tobě wolám:
Bane pťčfpěj mi dej mi fwětlo! dej mi siťn!
dej mi fetrwanliwost dej mi ráj! Nťede wssim
ale propňjč mi lásky Swé, která prawým rájem
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dUssi jest Milnji Tebe, o neskončenádobroto!
a chrt Tebe milowati Wyslyš Utne pro laskU

Zežisse Ehrista uo Maria Ty jsi útočisstě hťiu
ssmkčl, pťijdiž hťissnikU kU pomoci jenž Boha
Twého milowati chce

3 Rošjimáni.
Hťissnik pohaUUje a žneUctiwá Boha; u

azarmnche jej Uanejwýš Nčc Ueboli tak tUze
a Uehněte cit tak citelně, jako když widime že
ofoba kteron milUjeme pronázaUá dobrodini
erděkem špláci. Wrott komll fe ale hťissnik

stawi? OU pohaUUje Boha, který jej stwoťil
a tak milowal že i krewaažiwot š lásky kně:
Um dal; a on wyháni jej že frdce fwého dou

pousstěllťm:fe l)ťichUfmrtelného Do dUsie kte
rá Boha milUje pťicháši Bňh aby ji Ulilowal
„Mtllljelt kdo mne, . . . otec můj bUde jej
milowati a k UěmU pťijdeme, apťibptek U Uěho
Učinťme“ (ckňu 14 32) Womni na slowa:
„pťibotek U Uěho Učinime“ Bňh pťijde do dU:t
sse aby tam anšdy bydlel jestli ho dUssene:
wypUdi: „OU erpx:sti, leda když opusstcn bU:
de“ jak cirkewUč fnčm Tridentský prawi Ty
wssak o ane! dobťe wťš že tento newděčnik
Tě bržo wyžene; proč se newždalnješ jiš Uyni?
Proč chceš čekati, až Tě skntečně šawrhne?
Opust jej, odstUp od něho prwé, nežlt tUto tak
welkon UrážkU Ti Učini Nikoli, prawi BUh,
nechci od Uěho odstoUpiti, dokawáde mne fám

nezažene Když tedy dUsse w hťich fwoli, pran
:oi rBohU: Wane, pryč ode mně: „kreťiž (bez:
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božni) ťekliBohn: odstUpod nciš“ (.lob 2l
14) Usty nedrawi se to sice wssak ale frd:
cem, di sw Řehoť Hťissnik wi owssem, že
Bůh š hťichem bydleti Uemůže ons to nahliži
že když hťessi, Bňh odstonpiti mnsi; protoš
Prawi ť němU: když pťi mém hťichU šůstati Ue,
mllžeš, a hned pryč odchášiš; tedy staniž fe
1o N co Bohaš dnsse sioé wyhan, žpůfobU:
je, že dUch žlý 8bešodkladňě do Ui wstUpUje
aby ji wládl Těmi též dwermi kterými Buh
wychážť wstUpUjenepťitel: „Tedyjde, awešme
š feboU fedm jiných dUchú horssich, nežli jest
sám a wejdoucepťebýwaji tam“ (d1m 12
45.)

dež fe ditě kťti prawi fe k zléxUUdUchU:
„Wyjdižš Uěho Uečistý dUchU, a dej misto U:
těsiiteli Dnchu fwatémU“ N w prawdě ne:
l:oť pťijmntim milosti stáwa fe dUsse chramem
Božim „Newiteli še chrám Boši jste?, (l.

l(or 3 16) Swoli li ale člowěkw hťichw,dělá to naopak; onť prawi k BohU, jenžw
jeho dUssl fe Uachaši: Odejdi ode mne, WaUe
a dej misto ďablU Na to též stěžowal si Nan
fwaté Brigitě ťka, še by fe š nim od hťissniků
jako š králem šachášelo, kterého když z wlast
Uiho trůnU wyhnali pak misto nejhanebllějsscm

loUpežnikňm fe odewzdáwá Zak welice by tě
to bolelo, kdyby tt hrnbá Uraška od takowého
byla Učiněna kterémUš již Umobo dobrodini
Udělil? TUto bolest špůfobil jsi BohU fwemu,
který i žiwot fwůj dalša tebe Wán wolá ne:
Be i žemi za swědky, jakoby jej polčtowati měat
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li pro newděčnost, kteroU hťťssnici mU projewn:
ji: „Slysste nebefa a Ussima pozorUj země,.
Syny jfem wychowal a wywýssil: oni pak po:
hrdali UmoU“ lečai 1 2) Zkrátka: hťissni:
ci šarmUchi hťichy fwými frdce Boži: Qni
pak k l)něwiwosti popUdili a trápili Ducha swa:
tél)o jeho (lZčxi 63 10) Bňh sice Uepo:
cisUje žadUé bolesti; ťdyby jt ale pocitčti mohl
bylby pmrtelný hťich postačttelný, aby ho fa5
mým Zárnmtťem Ufmrtil jak pater Medina (áš
l)oenic) prawi. Wroto di fw Bernard žeby
hťich, pokud na něm jest Boha fmrtil Dopu:
sti:li fe tedy hťissnik fmrtelného hťichn, dáwei
BohU takoťka jed oU čini že fwé strany wsse:
chno, aby jemU žiwot wšal NthUěwal Ho:
fpodina hťissnik“ (ššlm lxed.10 4) QU
sskape dle wyťčeni fw. Wawla po SyUU Božim
(Liá 10 29) Nebot takowý žapowrhUje
wssechno, co ChristUš Zežiš na šhlazeni hťichU
UčiUil a trpěl

Bowszšowáni a profby
Tedy, o Wykupiteli můj! jak často jfe:n

l)ťesjil wywrhowal jsem Tě ž dusse fwě,a
wynafnažowal jfem se Tobě žiwot wziti kdy:
byš kdy opět Umťitt mohl? Nyni pošorUji
na co fe mne tášeš: Eo jfem Učtnil tobě,
nebo čim jfem tebe Zarmoutil? deowě; mi,
Co jfem ti žlého Učinil; ťcč mi, co litcšstného
žpůsobil jfem tobě, že mne tak často Uráželš?e
Bane! Tyš mi dal žiwot a Umťeljsi ža mne:
to jest to šlé, ktereš mi učinil Eo mám te:
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dy odpowěditi? Nrawim Tobě že tisiceré
peklo zaslUhUji; máš owssem pťičinU, mne tam
UwrhnoUti Než rozpomext fe na láskU, pro
kteroU jsi ža mne Ua kťiši Umťel; bUď krwe ž
lásky ke mě prolité pamětliw a měj slitowáni
Uade mnou Wim wssak dobťe; Ty nechceš,
abych žonal; dáwáš mi raději wěděti že pťede
dweťmt frdce mého stojiš š ktercho jsem Tebe
pryč šahnal a že Swým domloUwánim tlnčeš,
abhš byl wpUxsstěU„Stojim U dwrťi a tlUkU
(Ljer. 3, 20) N diš ke mně, že Ti mám
dwrťe otewťiti: „Otewťi mi festro má “ (l)xsu
qen Žču 5. 2) Ano Zežisst mUj, chci hťich
še frdce fwého odstraniti; litUji toho ž celého

srdce, a Ulilnji Tě nade wssechno! Wťijď do
frdce mého, milýxnčij, dwéťe jfoUotewťenépťijd
jeU a neodchašej wice ode mne Zanmi mUe
láskoU Swon a Uedopousstěj, abych fe od Tebe
odtrhl Nikoli Bože mUj, Tebe objimám, a tiskml
kfrdci fwémU, dej mi fwatoU fetrwanliwost Nch,
Uedopollsitějž,abych od Tebe odloUčeUbyl! Ma:
ria Matko má! pťispiwejmi wždy kUpomoci, proš
Zešisseša Umewyproš Uli,abychZeho milostwice
Uesirattl.

M. Nošwažowčmi.
Q mťlofrdenstwi Božim.

„Milofrdenstwi pak wpwhssnje fe nad soud.“ .lnleod 27 13.

1.Nozslmánň
Dobrota thahUje fe dle fwé pťirozendstč

daleko ssiroko, to jest, ona šděluje dobrotUfon
i 1čnýmrada Bůh ale, poněwadž od pťtro:



189

ženosti fwé Ueskončená dobrota jest, má jakožtod
Buh, „jebožto pťčrošenost dobrota jest, (dr.
deue) nejwyšssi žádost, blahoslawenstwi Uánt
žděliti; a tndyž Ueni nachylen trestati nébrž;j
pťipustiti, abychom milofrdenstwi účastnými fe
stali. Karati di Zfaiaš, jcxst láfce Boži nčeco
cišiho: „Hnčwati fe bllde: aby činil dilo fwésk
ciši dilo fwc“ (lwi :8 :l) N kdyžtaké
HofpodiU w tomto žiwotě trestá trestá jen aby
w onom žiwotě Ussetťil „Bože .ro hně:
wal jsi fe,a ažaš slitonxal jsi fe nad Uamie
(áešlm 59 Z) Qnť fe UkazUje rožhněwált;
abychom do febe sslt a hťich Uenáwiděli: Ukážal
jsi lidU fwémU twrdé wěci: napojil jsi Uaš wč:

Uem skronsseni (ščka .59 5) N když Uám
již metlU šesilá, činť to proto, že náš milnje
aby naš od wěčného tresiU Uchránil: „Dal jsi
bojiciln fe Tebe Znameni: aby Utikalč od twářč
lučisstě, a aby wyswobožesli byli !Utli Twojt“
(x:alm 59 6) Y kdož mčlše milostdenstwi
dňstatchě fe obdiwowati a je chwáliti kterým
BUh hrissniky očekáwá, je wolá, a je pťijimá,

kdyš fe knčmU žaš anrarUjť? N pťede wssim,
š jakoU trpčliwosti Uečeká on Ua nasse pokáni?

Bratťe můj! když jsi Boha Uražil byl by tě
mohl nechati Umťlti; a Blch očekáwal tebe, a
misto toho maje tě potrestati, činil tobě dobré,
Udržowal tobě žiwot a staral fe o Tebe On
činil jakoby newidčl hťichůtwých, aby š se na wěc
lepssi rozpomenul: „Bťehlidáš hťichy lidské pro
pokanť“ (l(n luouá 11 24) Nle jak2
Wane, Ty UemUšeš jediného hťichU widěti a
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pťedc widiš jich tolik a mlěiš? NemUžeš žlě
widčti a hleděti ť neprawosti, „proč hlediš
Ua neprawe wčci činici a mlčiš?
(uadadčula l 13) Widiš tohoto prostopá:
ssnika tohoto mstižádostiwého, tohoto rouhače,
jehožto Urážkh den ke dni fe množi a Uetrestáš
ho? Wroč tolik trpěliwofň? Wrotož čekaiHo:
fpodin aby fe fmilowal Uad wámi (lšš ZU
18) BUh čekeiUa hťissnika aby fe polepssis
a aby UlU potom odesiiti, a jej fpasiti
mohl.

Sw Tomáš di: wssechUostwoťeni, oheň,
žemě powětťi woda pot:estaloby dle fwého pn:
dU hiich aby Stwoťiteli fwéan UčiUěné Urážky
pomstilo „Každýtwor, který Ti, o Stwoťiteli!
sloUži rošpalUje fe žlosti proti nefprawedliwým?

Bůh je ale ždržnje fwým milofrdenstwim od
toho Wredc,o Bane! čekáš Ua tyto bežbošné,
aby ssli do sebe Newidiš ale že newdčxčnici
Twého milofrdenstwi jen užiwaji, aby Tebe
tim wire Urášeli? „Odpustil jsi Uárodu, Ho:
fpodine, šdaliž jsi oslawen?“ (lmi. 267 15.)
N k čemU tak weliká trpěliwost? K tomU 7e

BUh Uechce sinrti bezbožného ale aby fe obra:
til bežbožUýod cesty fwé a žiw byl (lš:ecn

1l) O té welikétrpěliwostiBoži! Sw.
YUgUstin prawi: žeby Bňh, kdyby Bohem Ur:
byl na sprawedlnost nedbal w ohledn swě
pťehojné trpěliwosti k hťěssnikllm „Bože Bože
xUUj,Ty byš u dowoliš:li mi tak mluwiti, no
Ty byš byl nesprawedliw kdybyš Bobenl
nebhl.“ Na onoho čekati, který trpčliwost jen
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k tomU Užťwá, aby tiln szpUějssťm byl zdá fe
Uefprawedlnost proti božské cti býti „Hťessime
di on dále, lpime Ua hťichn“ Někteři Ušawiu
raji š hťichem pokoj, sixi w hťichU mčfire a ro:
ky: „Radnji fe ž hťichU“ ?lno, Urkteťi :ťi:
chážeji tak daleko že fe i neprawostmi fwými
wychloubaji a Ty žllstawašdobrotiwý? „My
Tě k žlosti popouzime, a Ty wyžýwášnnáš k
Uailofrdenstwi jiti Zdá fe, že jsine š Bohem w
základ wessli: my hledime jej popoUšeti, aby
Uáš tr;estal on ale podáwá nam milofr:
denstwi“

Bowžbnžowáni a profby.
Ych Wane mňj! Uahlťšim dobťe že jfem

toho Uesstčsti šaslonžil abych již w pekle byl.
Beklo jest dúm mňj Wssakš miloskden:
stwi Twého neUalezam fe nyni w pekle, Uébrž
zde U nohoU Twých, a slhssim prtkážanč Twae
abych Tebe milowal: Milnj Wána Boha
fwého! Za slyssimTě ťici, že mi chceš odpn:
stiti pakli Učiněné Tobě kťiwdy ošelim Yno,
Bože mnj! an chceš; aby i bidnik, jako ja
jjem, jenš se proti Twé welebnosti zbou:
ťčl Tebe milowal u milnji Tebegz celého
srdce, a proto mne to, že jfem Tě potUpil
daleko wice boli, nešli každe nesstcsti, které by
mne bylo potkati mohlo Blch, ofwčt mne, b

neskončena dobroto, dej mi pošnati bezpráwi
Ti Učiněné! Nikoli, nechci se hlasU Twénm
děle zprotiwowati Nikdy wicxe nechci Urážetř
Boha, který mne tak tUše milowal, a tak časio,
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a š taek welkoU láskoll mi odponfstčl Nch, kýš
bych Tě o Zežisst mňj, nebyl Uikdy Uražil!
Odpllst mi a Učtn, abych ode dnefska powždy
šadllého Uemilowal leč Tebe; abych jeU pro
Tebe žiw byl kterýž jsl ža mUe Umťel; abych
zlasky k Tobě trpěl kterýž jslš lásky ke Umě
tolič wytrpčl Tyš mne od wččnosti lnilowal;
dej, aby frdce mé Ua wěky láskoU k Tobě plá:
polalo O Wkapiteli múj, od Zásluh Twých
donám wssechno au a kladU t w Tebe o Ma:
ria! dUwěrUfon doufám že Swon pťimlU:
on wymťrššx. abych fpafen byl

2 Nožjimasli
Božorxlj dále, jakým milosiřxenstwim Bčlh

k)ťissnikak pokáni wolá Když ?ldam od Ho:
fpodina jest odpadl a fe pťed tweiii jel)o siryl
ejhle: tU obchášel Buh, aby strareného Ndama
nalešl a wolá témčť plačtiwě: „Ndame kde
jsl?“ (j Mojw 3 10) Toč jjoU dle wy:
fwětleni pat Bereira, slowa otcowa křerý stra:
ceného fyna hledá Totěž Učinil Bnb tak čae
sto i š tebon bratťe mUj! ao Tyš Utikal pťed
Bohem a Bťch tebe hledal bršo domloUwániln,
bržo hryšenťm fwědomi bršo kážanim, bršo son:
ženim bršo Umrtim pťátel twých Zdá fe, že
Christnš Zežiš o tobě mlUwi rka: „Ustál jfem
wolaje chťápawéUčiUěUojest hrdlo mé (Tmmx
86 4) SynU mUj, skoro jsrm hlaš slratil
co jfem napoťád wolal na tebe Bošorthe
o hťissxlici!e di fwata Teresie, „že nyni wola
wáš Bán, který Uěkdy waš fonditi bude.
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Kťesiane nU“lj, jak často jsi fe stawěl hln:
chým k Bohn když na tě mocným hlafem woe
lal. Byl byš šasthowal aby na tě erolal
wice NežWán neUstál na tebe wolati; Uebot
pokoj chtěl š teboU Užawťiti a tebe žachrániti
Kdož to byl který tU wolal? BUh neskončené
welebnosii! Ql ty? Eoš byl jiného nežli bi:
dný čerw? N proč wolal na tebe? Ze žád:
né jine přičiny, nežli aby žiwot milosti opět ždal
tobě kterú jsi byl jčž stratil Nawratte fe,
a žiwi bUďte (B)Mob 18 32.) be Uzč:
lost Boži opět obdržeti xnohl nebyloby pťiliš
mnoho kdyby nčkdo proto po celý žiwot swňj
na poUsstišiw byl; BUh wssaktipodawal milou
fti fwé abyš ji w okamženi wbllšenim litosti
obdržel kdobyš byl jen chtěl; tyš ale ji opo:
mitl! u N pťedce BUh tě erpUstil; on ssčl
sioro š pláčem za teboU a prawil: SynU mUj,
proč pak chceš zatracen býti? Wroč chrete U:
mťiti dome Zfraelský? (b:mrd 18 Zl)

Dopusti li fe člowěk hťichU fmrtelnébo
donnrnje Boha aby fe ž dnsse jeho wždálil
„Bezbožni ťeklčBohu: Odstnp od naš e (.lod
21 14) Co činť ale Bťlh? QU jde ke
dweťim newděčného tohoto frdce a tluče (ýjexx
Z 20) N zdá fe dUssi prositi aby mU wjiti
dowolila: „Otewři Uli, festro má (Nšeň
8al 5 3) N profi tak dlonho až Ustawa
„Ustál jfem profe.“ (.!ešr.1.ei7 6) Nno„
di swatý Dionyš Nreopagita, „Bnh jde za hťišx
niťy jako žawrxený milownik profe je, aby se
w:kášu neraděli e ?l drawč na to donka:o:
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wal fwatý Bawel aU fwým Učedlnikumpfal:

„Brosime Ua mistě5Ehristowě fmiťte fe š Bo:hem“ (2 l(ou 529) Krafncjestpožnae
menáni fw Zana Zlatonstcho an toto misto
wykláda: „EhristUš fám prosi wáš O co ale
prosi? beste se š Bohem fmiťili; nebok ne
on nébrž wy jednáte Uepťátelsky“ Chce tinr
ťici: še hťissnikn Ueni žapotťebi welkého pťiči:
Uěni aby Boha pohnnl mir š nim Ušawťiti;
nebrž že mei fám fe jeU odhodlati š Bohem
mir Užawťiti; an Ue Blch, ale hťissUikfe Bohu
wyhlbá.

Blch, po jak mnohých hťissUťcťch jde trnto
dobrý Wán denUě Ua Uě wolaje: wy newděčni:
ci! neutikejte pťede mnoU; ťrete mi; proč pak
Utikáte? já chcijenwasse dobré, a nic Uežádám
kromě wáš ssfastné Učiniti Wroč pak ale chrete

do Uesstěsti fe Uwrhnouti? K čemUž ale tolik
trpěliwosti o Bože mUj! a tolik lásky k těmto
bUťičUm? Eo pak oěekáwáš dobrého? Eo nláš

š toho, že fe k tčmto bidným čerwúln, kteťi pťed
Tebon Utikaji tak nakloněnýmpronazchxš „Eo
jrst člowek že šwelebnješ ho? aneb ro pťiklá:
dáš k němUstdre fwé“ (.lod 7 17)

WowžbUšowani a prosby.
Ejhle, Wane mňj! U UoboU Twých Ue:u

wděčnika, který o milosrdenstwi Tě prosi: „Qte
če, odpust“ Otcem nažýwam Tebe, UebokTy
chceš, abych tak Tebe Uašýwal. „Qtče mňj,
odpust mč“ Nažádllý zpusob nezaslUhuji, abyš
wťl útrpnost še mnou; nebo čimš dobrotidoějssi
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ke mně byl tim newděčnějssimbyl jfem kTobě
Nch, pro dobrotu, která Tebe, Bože mčij zdržo:
wala, mne opUstiti když jfem pťed TeboU Uti
kal pro tUto dobrotU pťijmi mne nyni když fe
k Tobě opět anracim! Uděliž mi Zežissi
mUj! welmi welké bolesti nad Urážkami Ti Učiu
něUými a dej mi polibeni pokoje Kťiwdy,
které jfem Ti Učinil, szfobuji mi bolest nade
wssechno žlé proklinám a si osskliwim je; a tU:
to fwoll osskiwost fpojUji š toU osskliwosii,w
kteréš Ty, Wkapiteli mňj, w žahradě Geth
semanské l)ťichy mé měl Nch, odpust mt pro
krew kteroUš w žahradě za mUe prolil Sli:
buji Tobě, a jfem pewně odhodlán nikdy wire
od bokn Twého fe newzdalowati a ze frdce
fwého každoU Uáklonnost wyhostiti ktera k To:
bě nefmčťuje. Ješissř mUj, lásko má! nade
wssechno milUji Tebe, a wšdy chci Tě milowati
a jenom Tebe chci milowati; rač mi ale siln

dáti, abych pťedfewzeti swe prowedl a Učin,
abpch celý Twňj byl u O Maria, náděje
xna! Tyš Matka milosrdenstwi; o proš Boha
ša mne a měj útrpnost še mnou

ZRošslmáni
Knišata tohoto swěta UeberoU ohledU na

boUťliwé poddané ani tenkráte, když Za odpu:
sstěni prosi! Bňh wssak nejedna tak š námi:
„Neodwráti twáťi fw,é od wáš jestliže fe obrá:
tite k němU“ (2 9ču 30 9) Nemůže
wice BUh od onoho twáťi odwrátiti který opět

kjeho nohoum fe nawraci; nikoli,9on fám jej
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žwe, a slilmje pťijmoUti ho, jak mile pťijde:x
„Nawrat fe, a neodwrátim twáťi fwé od tebe
l.jer 3 12) uu Obraste fe kemně a obrá:
tim se k wám prawil Hofpodin šástnpň e (Lucd
l 3) O jaká to láska a frdečnost, š kteronx

Bůh pťijimá hťissUika, k Něnm fe nawrarnjicix
ho! Bráwě to chtčl ncim ChristUš Zešiš na
frožumněnou dáti podobensiwim o strareUé ow:
ci, kteroU pasiýť opčt nalešenoU „Ua ramena
fwá béťe a radee fe:e (blxlč 15 5.) a swolá
pťátely, aby se spolu radowali š Uim: „Spol!r
radete fe šemnoU nebojfém nalešl owci fon,
kteraž bpla šahynula. A radost bUde pak
pťipojUje fw Lukaš w nebi nad jednim hťissnk,
kem pokáni činicim Jesstě žťetelnčxjč dal to
Uám Spasitel podobeUsiwim o marnotratnem
fmm poznati ťka: Ze on jest oneU otec který
marnotratnémn, žahynnlémn syml, jakmile jej
Užťi fe nawracowati, wstťic fpěchá a jej, prwe

Uežli tento k slowUpťijde objima a libá a meži obji:
manim z wroncné radosii kteroUmá témčřdo wytr:
žrni padá „Nťibčxhpadl na ssiji jeho a poli:
bil ho. (dudc 15 2)„

Hofpodin i prawť: Ze chce jeli hťissuiko:
prade skrousseným, též na hťichy jeho žapome:
Uonli jakoby jej pranikdy Uebyl Umšil: „Waklř
hťissnik činiti bnde pokeini žiwotem žiw bUde.
Wssech neprawostijeho, kterěžčinil nezpomenn e
(b)xeod 187 :1) YUo jesstě wire: „Wojďte
a trefcete mne. di Hofpodin budou:li hťichowe
wassi jako ssarlat, jako sUih žbileni bndonw
(lšai 17 18) Jakoby ťici chtčl: Bojďte,
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ohťissnici,pojďte a trefcete mne a jestli wám
xleodpnstim, Uchopte se mne a zacházejte še
mnoU jako š newěrným Wssak nikoli, Bůh
nemůže jrdce žapowrhnonti kterě fe nokoťuje a
kaje: „7Srdrem skronsseným a pokorným, Bože
xlezhrziš.e (ňexjm 50 19)

Nno Bnh klade takměť chwálu swou w
to že hřissnikmnmilofrdenstwi proukašnje a jiul
odponssti Wowýssen bude, odponssteje wam
(lZUi 30 18) N kdyodponssli: „Wláče ne:
budeš nikoli plakati litost maje slituje fe nad
teboU (lščxi 30 19) Hťissnikn di prorok

Uetťeba mnoho slz; pťi prwni sl.sštbude Hofpo:din k útrpnosti ť tobě pohUUt: Khlasil wolánč

twého, hned jak Uslpssi odpowi tobě (camcěm)
BUh Uečiui š námi, jako my š nim Bčih
wolá Uaš a my děláme fe hlnchými; nikolč
ale Bůh: „hned jak Uslhssiodpowi tobě;e hned
jak litost máš a za odpusstěni prosiš, wyslýeha
tě Bůh, a odponssri ti na mistě

Bowš bUzowáni a profby
Q Boš e mčlj! proti komn jfem se dofa:

wáde bouťčl? BrotiTobě který jsi tak dobro:
tiwý, kterýš jU mne siwoťčl a ša mne Umťel
N Tyš mne nawždr tolierým newěrnostem
fnássel? Nch! když jsi Twou dobrotU ke mně
rozwašuji ta již by mne měla k tomn pohnonti
abych wšdy láskon k Tobě roznčcený žiw byl.
N kdobytaké měl tolik fhowiwajicnosti pťi to:
ličerých nčiňěných kťiwdach, jakoš Ty ke mnč
mčl? Běda mi, kdybychod těro chwile poznowu
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Tebe Urážel a zatracen byl! Tito dukažowě
milosrdenstwi kteréš mč dal byliby, o Bože,
trapliwějssim peklem,nežli famo peklo jest Ni:
koli Wykupiteli mčlj! nedopoUsstějž, abych se
pošnowU od Tebe odwrátil Dej, ač raději
UmrU thlišim, že jfem protč milofrdenstwi
TwémU prťliš hťessil Uežli abyš mne déle fnán
sseti Utěl Zelim tol)o, o Uejwyšssi dobro, že
jfem Tebe Uražil MilUji Tebe z celého frdce,
a jfem odhodlan, celý ostatni žiwot Tobě obě:
towati. Wyslyš mUe, o wěčný Orče! pro ža:
slUhy Zežiste Ehrista; dej mi fwaton fetrwan:
liwost a láskU Swon! Wyslyš mne Zežissi
mUj.,pro krew, kterouš ža mne wylil „Bro:
sime Tě, pťijď slnžebnikúm Swým kU pomoci,
kteréš drahoU krwi Son wykoUpi“ uu Q
Maria,Matko má! šhlednina mne, „obratiž ke
mně Swé milofrdné oči “ a táhniž mUe zceka
k BohU

Mu. Rošwažowčini.
Q nadUžiwáni milosrdeUstwi Bošiho.

„Newiš:li, že dobrotiwost Boži k pokeini tebe wede.“ lfičm. 2. 5.

1.RozjimáUi.
W podobenstwi o konolU čteme U sio.

Matonsse w13 kapitole: že jedenkrate když
Ua poli konol š pssenici wzrostl slnžebnici jiti
chtěli ho wytrhat: „Cchceš:li, at jdeme, a wy:
tchame jej?“ Bán ale odpowěděl: Ne, Uechte
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šej jeU rňsii, a pak můše fe febrati a do ohně
hoditi „W čaš žuě dim žencům: Seberte neje
prw koUťol a fwažte jej w fnopky k fpáleni.
Z tohoto podobenstwi wyfwitá š jedné strany
trpěliwost kteroU Bán š hťťssnikhmá, ždrnhe
sirany ale pťisnosi, jak Uakládá š twrdostijnými.
Sw Nngxlstin di še dwojim žpůfobrm podwádi
žlý nepťitel lidt: žonalstwim a Uádčji Kdyš
hťich wykonán, bledi hťčssnika w šoufalstwi U:

wéjti strachem pred fprawedlnosti Boži; pťed
hťicheul pak žmUžUje jej náději w milorrdenstwč
Boži Broto Uapo!niná fwatý YllgUstiU každé:
l)o aby obraceně jednali Wo hťichU donfrj
w lUilofrdeUstwi; pťed hťichem boj fe fprawe:
d!nosti“ N takť jest tomU; Uebot kdo Užiw.i

xnilofrdenstwiBo iho aby Jejllrážel Uešaslnhnje
smilowáni žadneho Milosrdenstwi to:nn se
prokašUje, kdo se Boba boji, a nikoli tomU
kdo ho Uadnžiwá k tomU, aby fe Boha Uebal.
Kdo proti fprawedlnosii pochybi mňže w milo:
frdenstwi pomoci hledati; kdo ale i proti milo:
frdenstwi hťessi kamž fe ma ten obrátiti?

Těško nalezá fe kdo jenšby tak Uef:nysl
Uým byl abo skntečně chtěl žatraren býti Hťč:
ssnirt chtěji hťessati a náději o žachowáni ne:
stratiti Oniť hťessi ťkoUce: Kdyt jest Bnh
milofrdnú, chci fe tohoto hťichU dopnstiti, a pač
fe š něho jtž wyžpowidam: kdyt jest Bůh do:
brý; nyni tedy Učinim, co fe mi libi Hled
jať hrissnici mluwi, pisse fw ?lUgUstin(Pract.
33 in .lo..) Nle, o Bože! šdažtakétinemlu:
wili tak ksrťi nyni zatraceni json?
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Nepraw di Bán, weliká jfoU Boži fmi!of
wáni; kolčka hťichů fe takě dopUstim budou mi

odpusstěny, když jeU litost wzbndim: „Y neťi:
kej: SmilowániNáně weliké jest, nad množsiwč
hťichňmých smilUjefe (b)ool 5 6) Ne:
ťikej to, nebot „milofrdenstwišajiste a hněw od
Uěho rychle fe pťibližUji, a na hťissniky wzhledá

hněw jeho.e (mmtcšž r 7) Milosrdenstwi
Božinemá žádných meši; wssak skUtkymilofrden:
stwi Jeho maji fwé meše Milosrdný jest
sice Buh, ale i sprawedliwý: „Ja jfem
sprawedliwý a milojrdný, prawil jedenfráte
Wán k fwaté Brigitě; „hťissnici Ulaji mne jen
za milofrdného Hťissnici pisse fwatý Bar
UliUš chtěji Boha jen od polo powažowati.
Toho trpěti, který milofrdenstwi Božiho Užiwá,
aby Boha tčm wice Urášel nebylo by ou di
pat M Noila u milofrdenstwi,něbržnnedo:
statek fprawedlnosti Milosrdenstwi jest bohax
bojnémn a nikoli tomU žaslibeno, kdo ho Uade
Užiwá A milosrdenstwi jeho od pokoleni aš
do pokoleni bojicim fe jeho, (dub l 50.)
pěla Matka Boži Twrdossijným fe hroži fpra:
wedlnosti; a jaťo Bčlh no toč jfou slowa fwa:

tého Yngnstina u w šaslibenich fwých nelže,
podobně ani Uelže we fwých wyhrůžkách: „Jenž
wzaslibeni prawdiwý jest, tenť jest i prawdiwý
we wyhrožowáni “

Buď dobťe napozoru di fw Zan Zlato:
ústý, když ti zlý duch u a nikoli Búh uxu
milofrdenstwislčbnje abyšhťefsil (uom 50
aá ťop. .Qmioolx) Zaka to prewrarena nac
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ďěje, dokládá fw Augnstin, kdyš se donfa aby
fe hťessiti mohlo! (ln 98 144) D jak
Umohé podwedla a w žkáZUuwedla tato náděje
marna, wzdychal týž fwatý „Bez počtU mno:
bo jich jest, které tento stin naděje podwedl“

Běda tomU kdo milosrdenstwi Bošiho nadnžč:
wá, aby jej potUpowal! Sw Bernard di: 7e
LUcifer proto tak fpěssně od Boha potrestall
byl poněwadš se w náději zbouťčl, že nebnde
potrestáll Kral Manašfeš byl hťissnik; obra:
til fe a Bňh mU odestil thš syn jeho
Nmon widěl že otec jeho tak lehko odesscěnč
dossel odew;dal fe sspatnému žiwotn š nádějč
w odesttěni; wssak pro Nmona Uebylo ádné:
l)o lnilofrdenstwi. Swatý Jan Zlatoústy pra:
wi proto: „Jidáš žahynUl poněwadž w důwěťe
w dobrotU ZežisseChrista l)ťessll“ Zkratka, ač:
koli neiš Bňh fnássi, nefnássi pťedre wšdycky
Kdyby Bčch wždy fnássel nebylby nižádný žaf
tracen; jest ale wsseobecltě pťijato že wětssi
dil ltdi ikťefrann, to jest: žrostlých, zatracen
býwá „Siroká brána a prostranna cesta jest
kteráž wede k žahynnti a mnoho jest těch, kteťi
:ocházejiskr;e Ui“ (luac 7 13)

Kdo Boha š naději w odpusstěni Uráži
1en jest pofmiwač a nikoli kajici di fw YUqU:
stin Sw Bawel naproti tomn prawi: že Bůh
Uebýwá pofmiwán ((Pršlul 6q 7) To by
loylo BohU fe pofmiwati, kdybychom dle libosii
nopťestáwali Jej Urážeti, a pťedce napotom do
Uebe wejiti chtěli; „Nebo co bUde siti člowěk
to bUde i žiti“ (camwš 8) Kdo hťichy seje,
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nema pťičiny, něco iUeho donati, leč trest a
peklo Tenata, kterymi nepťťtel žlý skoro wsse:
chny kťesiany, jenž zatrareni býwaji do pekla
šsebou zatahUje, jest klam, že k nim prawi:
„Hťesste jen bez ostýchani; Uebos budete wssem
hťichlim nawzdor pťedce fpaseni Než Bůh
Zloťeči tomU, jenž w nádčxji w odesscěni hťe:
ssi. Náděje kteroU má hťissnik jenž Zhťessiw

skronsseně fe k BohU obraci, jest Bohn přije:
mná, naděje twrdossijných ale jest Bohu ohaw:
nost, „a náděje jejich ohawnost dusse (.lob
11 20) Takowa naděje popužujeBoha k
trestáni, jakoby těž oUen slUšebUič pána k zlosti
popUdil jenžby jej proto Urážel, že pán dobrý
jest

BowšbUzowáUi a profby
Nch, Boše anj! Ejhle, já jfem byl je:

denš těchto; Ueboč jfem Urážel Tebe, proto
žeš ke xUnčtak dobrotiwým byl. Ych Bane!
počkej na mne, erpousstěj mne jesstč; nebot
donám š milosti Ton Tebe nepopoužeti wice
tak žebyš mne opnstiti Umfel Lito jest mi,
o neskončemá dobroto! že jsem Tebe Urašil a
trpčliwosii Twé tak často UadUšiwal Děknji
Tobě, žeš Ua Ume dofawáde čcxkal Qd teto
chwile nechri fe Ti již nikdy newěrným státi,
jakož jfem dofawade byl Tyš mUe tak dlou
ho fnássel, abyš mne někdy jako milownika
dobroty Swé spatiiti lnohl Ejhle tento den
jak donfám již pťissel Milnji Tebe nade wsse:
chUo, a pokládeim milost Ton wýsse nade
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wssechna králowstwi sxoěta; raději chci tisickrat

žiwot, nežli milost Ton stratiti Bože můj,
dej mi pro lásku Ježisse Ehrista Son lásku
a fwatoU setrwanliwost až do fmrti Nedo:
poUsstěj již, abych fe kdy Tobě newěrným stal
a Tebe pťestal xnilowati. u Marča Tyš na:
děje má; podofahni mi této setrwanliwosti, ja
Tebe o nic jiného neprofim

2. Rožjimani
Blle ťekne fnad Umohý, Blch mně již fpi:

sse tolik milosrdenstwi pronášal proto doufam,
že nli ho také bUdoUcnčUdčli Ja ale odpo:
widám že BUh tak mčlofrdný kTobě byl pro:
to chreš jej žnow nrážeti? Weižťšsi u prami
sw Wawel dobroty a trpěliwostč Boži tak malo?
Newiš že tě Bán dosawáde Ue proto trpěl
abyš nepťest.iwal jej Urážeti Uébrž, abyš spa:
chané žlé oplakáwal? „Eili bohatstwim do:
broty jeho a trpěliwosti a dloxlbočekánipohr:
daš? Newiš:li še dobrotiwost Boži k pokáni
tebe weť)e?á (Uťm 2 4) Jestli pťi lichc
twe dllwčťe w milofrdenstwi Božť fwémU zlělm:
žiwotU konec Udčlati nechceš Učini jemU sam
BáU konec „Neobreicčreli fe, mxč fwnj nao

pťáhne: lučisstě fwě Uatáhl a pťiprawil je.
(Lčxlm 7 13) „Mát 1estpomsta, a ja od:
platim čafemfwým“ (5 lm. mxejx 32 35)
Bňh fhowiwá; jakmile ale čaš pomsty pťčjde
Ueprodléwá déle a uu kárá

„Wrotož čeká Hofpodin aby fe fmilowal
xlad wámi“ (lščxi. 30 18) Bán čeká Ua
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hťissnika aby fe polepssil; widi:li ale že časit
k oplakáwáni hťichů jemU Uděleného jesstě k
rozmnoženi hťichň nšiwá; pak powolá i čaš proti
němu, aby jrx strestal „Bowolal proti xnně
čaš.“ (Yžc! .ler 15) „Sam čašpťijde
k foUdU,“ tak fwatý Řehoť. Z čaš i pronká:
žaťxá slitowani k tomu budoU sloUžiti, aby tim

Hojili jfme Babilon, a neni šhojen, opUstme
jej.,e (.ler 51 9) N jak opousstiBůh hťi:
ssnika? Buď scssle na něj smrs, a Uechá jej

w hťichnaUmťiti: Uebo žbawi jej plnosii fwýchmilosti,a šanechá mU milost doUže potťebnoU,

kteroU by hťissnik taté fpafen býti moh!, ale
fpafen nebUde Zaslepená mysl žatwrželé frdce,
šlý náwyk Učini jeho spafeni mrawně nemož:
ným; a tak bnde jestli ne zcela a zuplna, ale:
spon mrawně powažowán, opUsstěným „O:
deij plot (jeji), a bUde w rozebráni “ (lšai.
šz 5) Q jaký to trest! Eo jest to ža zna:
nxeni když Bán plot odejme, a do winice leda:
jakým lidem a zwiťatmn wcházeti Uecháwá?
Znameni jest to že ji opUstil. Tak to čini
Bčch, když dnssi opoussti deima ji plot bá:
šně wýčitek fwědomť a necháwá ji we tmě;
a pak pťicháži do dusse wssechny obludy nepra:
wosii: „Wološil jsi tmy, a Uěiněna jest noc:
w tét projdon wssecka šwiťata lefni (Lalm
103 20.) N hťissnič bUde, jfa w těto tmě
fobě faménm zanechán, pohrdati wssim: milosti
Boži, nebem, napomťnáUim, č famým wyobcowa:
Uim z Cirkwe, ano on bUde těměť fe i wyfmi:
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wati wyobcowáni fwému „Bezbošný, kdhž do
hlUbiny hťichUpťijde žhrši (9ři81.18 Z.)

Bůh jej w tomto žiwotě bež trestU nechá;
Uežpráwě proto, že trestaU nebyl tim wice potre:
ftan bnde „SmilUje se nad bešbošnými, a
nenaUči se fprawedlnosti“ (lMi 26z 10)
Sw Bernard prawi k tomUto mistu: „Tohoto
milofrdenstwi nechri toto fmilowani pťestUpUje
wssechnuzlost“ (88rm 42 ju l)čmt) Q
jaký to trest, když Buh bťťssnika lxťčchUfwémU
žanechá,aasešdá jakobyžádnýchúčtUod nčhojčž
nežádal NožhUěwal Hofpodina hťissnik pro
mnošstwi hněwU fweho nebUde dbati“ ščum
10 4) Zda fe, jakoby fe na Uěj ani nehněe
wal „deato bUde horleni me od tebe, a U:
pokojim fe, aniž fe wice hněwati budU “ le)xeolx
16 42) u a kdyšmUna tomto fwětě wsse:
chno dle wňle jiti necháwá: Z nechal jfem
je podle žádostifrdcejejich“ (šalm 80 13)
Běda hťissniklim kteťi w tomto žiwotě sstěsti
nad sstěsii maji! Tot jest znameni že BUh
Ua Uě čekci, aby je wžiwotě wččném oběti fpra:
wedlnosti fwé Učinil „Broč fe cestě bezbožni:
kči ssťastně wede, ptá fe Zeremiáš 12 1 a od:
powida: šhromáždiš je jako stádo k šbité oběti
Neni žadněho wětssho trestU jako když Bůh
hťissnika necháwá hťichy nad hťichy skladatč,
jak fe Dawid wyjadťUje: „Břilož Ueprawost
Uad neprawost . necht jsoU wymazániš
kuihy žiwých“ (Lšlm 68 28) Belarmin
prawi o tom: „Neni trestU wětssťho nad ten,
kde hťich hrichem trestán býwá e Za méně nen
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sskastného mobl by fe onen miti, jejž Bůh po
prwnim jeho hťichu Umťiti nechal; Uebok Umťeli
pošději bnde mn, tolikeré peklo trpčti, kolikerých
hťichů fe dopUstil.

Bowzbuzoweini a profby.
Bože mUj! Uyni poznáwam še bych byl

žaslnhowal w mém bidném, hťissném stawn mi:
losti Twé a swětla Twého pošbawen býti
poněwadš ale fwětlo fpatťuji které mi nyni dá:
wáš a poněwadž slhssim, že mne k pokáni wo:
láš, jest to znameni, žeš mne jesstě neopustit:
a poněwadž jsi mne neopusiil tedy rožmnož,o
Bane! skitowáni nad dussi mou rozmnož fwě:
tlo, romnož žadost, Tobě sloužiti a Tebe milo:
wati Broměň Ume, wssemohoUciBože! a Učiň
Z kťiwopťifežnika a bnťiče, jakým jfem byl wel:
kého milownika dobroty Twé, abych nčkdy do
nebe pťissel a Ua wčky milofrdenstwi Twémn
chwáln prožpěwowal chceš mi tedy odestiti,i
nežádám od Tebe ničeho jiného nežli odpnsstě:
ni a lásky Twé LitUji o neskončená dobroto,
že jfem Tebe tak často Urážel MilUji Tebe,
o nejwyšssť dobroto, poxlěwadž mi to poroučiš;
milnji Tebe poněwadž jsi milowáni nejhodněj:
ssi Nch, Wkapiteli mňj! nech fe pro žasthy
krwe Tw.é nech se od hťissnia milowati, kte:
réhoš tak tUze milowal a po tolik rokU š ta:
kowou trpěliwosti fnássel Qčekáwám wssechno
od milofrdenstwi Twěho.

Qd této chwile donám, Tebe až do fmrti
:oždy a wččněmilowati Milofrdenstwim Ho:



207

fpodinowým na wěky chwálU zdťwati bUdUzs

Powždy chci o Zežissi muj! milofrdenstwi Tmě
chwáliti a welebiti un N wždy bUdU také mi:
lofrdenstwi Twé opěwowati, o Mara! kteražš
mř tak welkých milosti padosáhla; je wssechny
xnam k poděkowáni pťimluwě Twé NeUstáwej,
Umtko má! mně pťifpiwati a fwatoU fetrwanli:
xoost wyprossowati

Z. Nozjimáni.
W žiwotopisit Ludwika La Nufa wyprawU:

je je o don pťátelich, kteťi w Balermě žili,
náskedowně: „Šli jednoU na prochaškU a an
jeden, jenž fe Caefar jmenowal a herec byl
drnbého w mhsslenkách pohťišeUěho widěl pra:
1oil k němU: Co fe wfadim, jistě žeš byl u
žpowědi a jsi proto tak nepokojný Z doložil:
Slyš a wěš, co mi jednoUpater La ana pra:
wil: že mne Bňh jessrě dwanáct let na ziwě
Uechá a kdybych fe w tomťo čafe Ueměl polep:
ssiti, žebych šloU fmrti Umrel Brossel jfem
již mnoho krajin fwěta, měl jfem mnohé
Uemoce a jedenkráte byl jfem i fmrti dorela
blišek; w tomto měsici ale, w kterém dwanactý
teU rok dokonáwám, Uacházim fe lépe, nežli
kdy jindy Na to pozwal jej na weěer w
sobotU aby k nowé od Učho fcpfané diwadelni
hťe pťissel Nle co fe nestalo? W fobotU wč,
čir 24 listopadU 1668 byl an práwč Ua je,
wintě wystoupiti chtěl mrtwici raněn, a Umťel
Uáhle, w námči jedne pani, též herečky; a tim
Byla hra diwadelni U tonce uo Boohledněmež
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se tedy na febe Bratťe můj! pokoussieli tě
nepťitrl zlý poznowu k hťichU, máš na wůli
hťessiti, chceš:li zatracen býti, nepraw ale po:
tom, že chceš fpasen býtť Nn hťesslti chceš
měj fe již ža straceneho, a pťedstaw si še Bnh
twúj ortel žatracujici pisse a k Tobě di: „Eo
jest jessto jfem wice Učiniti měl winici fwé a
Ueučiniljfem ji?e flmi 5 4) Newděč:
Uiče! co jfem měl jesstě pro tebe Učiniti cobych
Uebyl jiš Učinil? Chceš mermomoci zatraren
býti tedy staniž se; wina je na tobě

Kde jest ale, bUdeš Uamitati, kde jest pak

milofrdenstwi Boži? Blch, ty bidniče! UeUzUá:
waš milostdenstwť w tom, že wšdor Uefčiskněho
Ulnožstwi twých hťichů pťerce tolik let tě BUh
trpěl? Měl byš raději še sklopenoUhlaon
wždy JemU ža to dčkowati ťka: „Milofr:
denstwiHofpodi,nowa, že nejsmestráweni (Ráš
581.3 22)

DopUsstěnim fe jediněho bťčchU fmrtelne:
ho fpáchal jsl wětssi prowiněni Uežli kdybyš
po prwnim fwětskěm panowniku nohama byl
sslapal; tyš ale spáchal jich tolik že i fám
wlastni bratr by tě nebyl strpěl kdybyš mu
těch kťiwd byl natropil kteréš BohU žpůsobil
Bčch tě nejen trpěl ale i častokráte Ua tě wo:
lal a odesstěni tobě podáwal „Eo jest, je:
ssto jfem wice Učiniti měl? Zdaliž by bhl

mohl wětssi milofrdenstwi pronášati kdybyš
mU potťebný byl býwal nebo kdybyš Uěčo welx
keho mU k wUli byl Udělal a i potom by twš
mnohonásobně opakowané Urášky způsobily, že
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:by fe wssechno jeho milofrdenstwi w zlost aká
:ani proměniti meelo

Kdyby onen sirom fikowý (bule 13). jejš
Nán bež owoce nalezl i po létě, kterého
jesstě ponechán byl k opatrowáni, žádněho owo
,ce nebyl pťinesl: kdož by býwal od Bána také
doufati mohl že by mn jesstě posl)owě!, a jej
nedal podetiti? Slyš tedy wýstrahal fwatého
NngUstina: „O neU;itečný strome! fekera jest
jenom prozatim odložena; Uedomniwej pak fe
jako byš již bezpečen byl; sice podetnut bn:
deš“ Jak dlonho chreš prodlěwatt? Snad
až Bňh tě skUtečně do pekla Uwrhne? Uwr:
hne li tě ale do něj, jiš wiš že pro tebe ne:
bUde wice jakého prostťede č ochráněni Báa
xnlči wssak nemlči wždycky; pťistellt čaš po:
msty, nemlči wire Tyto wěci jdl Uěinil a
xnlčel jfem Domniwal jsi fe nesslecbetniče, že
ža tobě podobný bUdU; trestati tě bndU a po:
stawim to proti twáťitwé e (Lšlm 49 21)
bUde fmilowáni tobě pronázaUa pťedstirati a
Uěini, že ona tebe odfondi i zatrati

Bowšbnžowáni a profby
Q Bože! jak nesstastným bych byl kdybych

ode dnesska Tobě wěrným nebyl; kdybych po
fwětle, které mi nyni dáwáš pozUowU kťiwopťč:
sežným proti Tobě se stal Toto fwčtlo jest
dUkazem, že mi odesiiti chceš Lito jest mi
o Bane! wssechTobč Učiněných kťiwd poně:
wadž jsem jimi Tebe o neskončena dobroto!
Urazil Od krwe Twe doufam odesstčni, a
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xfce š UplnoU dUwěroU; ale ach, nahližčm, kdyo
bych fe opět hťbetem k Tobě obrátiti měl, že
bhch peklo žwlásstě pro mne pťiprawené šasloU:
žil N tot jest co mnon otťáfá: že mohU,oú
Bože dusse mé! pozllown milost Ton stratiti.
Mi)sslenka še jrem Tt tak často slibil wěrným
býti, a potom pošnowU od Tebe odpadl půfo:
bi, že fe tťesu Llch, Wane! nedoponsstěj toho:
nezancch mne welikémxl Uesstěsii abych fe poa
ZnowU w nepťátelstwi proti oběT widěl Slož
Ua mne kašdý trest, jenom tohoto ne Nedo:
:poUsstějš, abych od Tebe odloUčen byl. Wi:
diš li že bych Tě opět Urážel dej mně fpisse
Umťiti Radčji chci Uejtrapliwějssi fmrti Umťiti
Uežli abych oplakáwati mnsel nessrěsti Twé mio
losti jessrě jednoU žbawenU býti Nedej mi, od
Tebe fe odlončiti! Qpaťuji to, Bože mňj, U:
čin, abych to wždy Tobě opakowal Nedej mi
od Tebe fe odloUčiti! MilUji Tebe, milý mňj
Wykupiteli Uechci fe od Tebe odděliti; dej mi
pro Twou fmrt láskU welkon která by mUe tak
alšce k Tobě pojila, abych fe wymknoUti wice
Uemohl u Q Maria matko má! kdybychBo:
l)a opět Uražil obaiwám fee že i od Tebe opU:
xxsstěnbudU. Bomoz mi tedy profbou Swou
Podofáhni mi fwate fetrwanliwosti a lasky ku
ChristU Ježissč
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xuu. Rošwažowcini.
O počtU hťčchU.

.„Že fe nepronássi proti žlým brzce ortel, be;e wssi bázně fynowě
lidssti páchaji zlě wčci.“ jťUntel 87 11.

1. Nožjimáni.
Kdyby Nán tobo kdo jej Uraži, hned po:

trestal newidčl by fe jistě tak žnenctělta, jak fe
to nylli stawei; poněwadž ale BáU hUed Uetre:
sia, nébrž š trestem šhowiwa, tUdiž nabýwaji
hťissnici fmčlosti, Jej tim wice Urážeti Wěš:
1Ue ale, že Bčih sice šhowiwá a strpeni mci;
wždycky ale Uešhowiwa a strpeni nemiwá uo
Zest to wýrok mnohých fwatých otců: fwatého

Basilia fw Zeronyma, sw Nmbrože, fw Cyu
rilla Nlerandrinského fw Jana Zlatoústého,
xfw Nllgnstina a jiných, že Bnh pro každého
člowčka počet let mirn ždrawi, nebo dUchow:
nich darU, které mU dáti chce, Určil „wssecky
wěci w mťťe, a w počcU, a we wáze fpoťádal

jsi“ (l(njjn Mldulj 11 21 uu): podobnť
lake každému počet hťichů, které mU odpnstitt
chce, Ustanowil po jehožto wyplUěni wice erd:
.poUssti, di fwatý NUgUstin (lde Nm ()řuidxti

()p 9) Totéž prawi EUfebiuš ž Eefarey,
ťka: „Bůh čeka až do jistého množstwi hťichů,
a pak oponssti hťissnika (bid ďg ()p 2)
Bl to téš i ostatni nadjmenowani fwati otcowc
prawi

Wyťkmlti těchto swatých otců nestalo fe
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matně, něbrž maji w pifmn fwatém swčij za,
klad Na jednom mistě prawi Hofpodin, že
zachramlje Nmorrhejske proto jesstě od padn,
poněwadž mira hťichU jejich nebyla by jesstě

plna: ,Jesstě nejsoU doplněUyneprawosti Nmor
rhejských až do pťitomného čaflslá (l lmidm
dlojx 157 16) Na jiném mistě prawi fe:
„Nechci fe nad Zfraelem déle fmilowáwatt
N na jiném mistě: „Reptali jste proti mně ji,š
defetkráte Uemejdetedo šemě (4 leu mxxj
14) A nabožný Job di: „Zapečetil jsi jako
xo pytliklt hťichy mecké (.job 14 17) Hri:

ssnici eredou Uad fwými bťichy žádných Učtú;
Bnh ale wede, aby trestal když ofeni Uzrálo
t j jak brzy mira fe napluila „Bnslte frpy,
Uebo došrála žeU“ (.1oed 3 13) Na jiném
xnistě prawi Blch: „Bro odesstěUý hťich Ue:
chtěj býti bez bazně, aniž pťidáwej hťichu na
l)ťichesl (lšooj 5., 5) an chce tim ťici:
Hťissniče, ty mujiš i pro ty hťichy w bášni
býti ktere jfem ti odpnstil; neboť když se opťc
nějakého dopnstiš mčiže fe státi, že Uowý hťich
č š odesstěUými naplni miru a potoln nedude
pro tebe milosrdenstwi wice miti mista Na
jiném mistč prawi piymo zťetelněji: „B.in trpě:
liwě čeká, aby je když den fondU pťijde, w
plllosti l)ťichňtrestal“ (2 lmwd 6 11)
Bňh čeka tedy až do dne na kterém mira hťi:
chUpan bnde, a pak tresta

Tohoto trestn nalešá fe w pifmě fwatém
welmi Umoho pťikladů, obzwlásstě na Sanln,
když poslednirráte neposlUssným byl, Bůh
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ho takowým žpňsobem opustil, že mU Samnel
na proij aby za nčho U Hofpodina prosils
Yle nyni, prosim, nceš hťich múj, a nawrač
fe še mnoU abych fe poklonil Hofpodinu“, od:
powěděl: „Nenawrátim fe š tebou nebo jsi ša:
wrhl ťeč Hofpodinowu a žawrhl tebe Hofpo:
din ee(l l(aňl 15 :5) Jiný pťikladmáme
na Balthafarll který pťi skwostnýchhodech po
iwátné nádoby chrámowé šnenctil, a napotom
rUkU na stěně pissiči widěl: „Mane, Tl)ekel
Whareš“ Missel Daniel wyložil mU slowa
tato a prawil meši jiným k němU: „Zawěfen
jsi Ua wáže a nalešen jsi méně Umjici ,e (Učm
5 27.) Tim dal lUU na frožUměuoU, že šáǧ
waži bťichn jeho wál)U boské fprawedlnosii již
pťewážilo: a w tétéš noci byl i Ufmrcen: „Tc
noci šabit jest Balthafar král Chaldejský
Nch, jak mnobým Uebohým, kteťi mnoha léta w
hťissich žiwi jfou stáwa fe totéž! Když početx
hťichn jejich naplňčn býwaji fmrti žachnoácenin
a do pokla Uwrženi: „Wedon w dobrých wě:u

cech dny fwé, a w okamženi do pekel šstUpUji “
(.lod 21 13) Nťkteťi chtěji fwým bádánim.
počet hwěžd množstwi anjelu, nebo početlet ži:o
wota, ťterý kdo miti bnde wyskoumati: kdož;
fe ale mňže odhodlati aby počet hťichů wyskon:
Uml které komU Búh odpnstiti chre? N proto
nmsime je tťástt Kdož wi bratťe můj, jesili
ti Bňh prwni nedowolenoll radost, prwni šloU
nwsslénku, prwni hťich, který si dowoliš, opětj
odpusti?
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Bowszšowáni a prosby.
Ncb Boše můj, děkuji Tobě! Uebot jak

!Uno;i jfoU xžro méUě hťťchU nežli jfem já fpá:
chal již nyni w pekle, a nenť žádného ode:
sstěni, šádné Uáděje wťre pro ně! N já jfem
jesitě Ua žiwě wně pekla a meim náději k odx
pUsstěUi a k nebi, sámli jen oprawdowč ho žax
dati bUdU Nno Bože můj! žádám si ode:
sstěni Litnji nade wssechno Zlé že jfem Tebe
Urazil že jsem Tebe, neskončelxá dobroto! žneu:
ctil Qtče wěčuý, patť Ua obličej pomašaného
Swého! popatr na Twého ža mne Umrlého
Syna pro zásllchy jeho fmiťUj fe nade Umon!j

Sliiji Tobě raději Umťiti, než abych Tebe
opět Urašiti chtěl Bráwem obáwati te mnsim,
že by Uwhla po l)ťissich ode mne fpáchaných a

po milostech od Tebe obdržených má mira hťi:
chů plna býtť kdyby jesstě jediUý hťich k tomll
pťissel a uu jei bych w zatrareni Upadl! Nch!
pomoš mi š milosii Son Od Trbe doufám
fwětlo, a silU, abych Tobě wěren žUstal N
widiš li simd že bych pošnowU Tě Uraziti měl

nech ať nyni w tomto okamženč UerU kdežto
doufám že w milosti Twe jjenl. Tebe Bože
xnúj, milUji nade wssechno, a bojim se wice
nežli sinrti opět do nemilosti Twé Upadnouti;
Uež nedej pro láskU Twon, aby se to stalo uu
Maria, matko má! pomoz mi! pro laskUTwoll
obdrž mi swatoU setrwanlčwost.m
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2 Rozjimáni
Onen wssak hťissnič di: Nle Bůh jest

xnilofrdný?e Za odpowidám: Kdoš to bude
chtiti Upirati? Milojrdenstwi Boži jest neskone
čené; ale býwaji proto pťedre mnozi denně žae
traceni „Boslal Ume abwch léčil skroUssenc
srdcem“ (lmi 61 1.) Bsch Ušdrawujemax
jiciho dobroU wUli QU dopoussti hťťchy; ale

wůli hťesslti tU nemUše odestiti Namitne
l)ťissnik: „ale já jfem mladý?“ Můžeš býtr
mladýln Ua lěta Mladý jsi? Bťch wssak ne:
nepočitá léta: hťichy počitá Qn N ta mira

hťichčl Ueni pro wssechny stejná; jednomn od:
poUstti Bčch sto jinémU tisic hťčchU,opětjineho
pťi drUhěm hťichU do pekla Uwchuje Kolik
jich BUh hned pťč prwnim l)ťichxl žawrhl?
Sw Řehoť wypraije že dčtěpčtileté do pe:
kla šwrženo bylo poněwadž roUháUi proti Bo:
hU wyťklo Nejfwětčjssi WaUUa žjewila slnšeb:
Uici Boži Benedičtě šFlorench, še děwčátko
dwanáctileté jiš po prwnim hťichU žatrareno
bylo Ziné ofmileté dťtě Umťelo téš po prw:
nim hťichU a bylo zatraceno. Čte fe w ewan:
jelčum sw Matonsse w 21 kapitole, že NaU
stromn fikowémn který bez owoce nalezl hned
prwnikráte zloťečil: „Nikdy neroď fe z tebe o:
Uxoce Ua wčky. Z Ufchl fikpojednon.“ Zindy
prawil on: „Bro tťi nesslechetnosti Damassku,
a pro čtyry neobrátim ho,“ x(šmcw Z.) (ne:
chci mU býti milostiw). Zak by ale mohl kdo
tak opowcižliwýmbýti, aby na Bohn ofprawedl:
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něni chtěl, proč tťi hťichy opnstiti chee, čtwrtý
ale Uechce? W tom mUsime foudUm Božinr
klaněti fe, a š aposiolem žwolati: „O hlUbokostř,
bohatstwi moudrosti, i Uměni Boiho! jak ne:
žpytatelni jfoU foUdowé jeho, a erystižitelnéx
cesiy jeho!“ (stim 11 ZZ) Sw LlUgUstiU
prawi: „Onk wť, kobo Ussetťčti má, a koho U:j

ssetťiti nemá Kterým milosrdenstwi ponkážáno
býwá, těm býwá š milosti proukášáno; kterým
fe ho nedostane, tčm že fprawedlnostt nebýwa
popťano“ (did. lje oorrept op 5)

Zatwršelý tU odpowi: „Ja jfent Boba
již čatto Urašil a Bňh mi wždycky odpnsiil;č
tedy donfám, že mi nin tento nowý hťťch od:x
pnsti “ Jei pak taži se tě: poněwadš tě BUh
dofawáde Uekáral mnsi to proro wždy tak žň:
stati? Mira fe Uaplnť, a následnje Uáhletreste
Když SamfoU š DaliloU lasskowal donal ná:
podobně š rUk Fčlistinských, jako pťed tim, fe
wyfwoboditi „Wyjdu jako jfem prwe Učinil
a wytrhnu fe “ (l(u. 80uá 16 20) To
poslednikráte byl ale chycen,aapťissel o žiwot.
Neťifej, hťessil jfem, a co fe pťihodilo xmut:
ného?“ Neťikej, prawi Hofpodin, dopUstil jfem
se trlčča l)ťichň, a nikdy mne Bčch Uetrestal:
„Nebo Nejwyšssi jest šhowiwajťri odplatitel,“

(šrol. 57 4)2 t j oUjedenkráte pťijde, a wsse:
chno odplati; a čim wětssi milofrdenstwi bolo„
tim pťisnějssi bnde trest Zlatonjtý njisskUje
že wice k obáwáni jest když Bůh twrdossijněho
mássi nežli kddž jej hned trefce Tedy tresre
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na kterč š trpělčwostičeká newděčnýmili žiistax
waji N často ti dokladá týž jwatý, kteři dloU:
hý čaš trpěUi býwaji náhloU fmrti Umiraji,
Ueměwsseani čan k obráceni Čimwětssi fwě
tlo tř Bťch dal tim wětssi bUde pak twa šasle:

penostaažatwršelost w hťichll „Byloby jim
lcpe di fw Betr, nepoznáwati cesty
sprawedlnosti, nežli po pošUánižpět
se odwráttti.“ (B leetl 2 21) N
sio Wawel wyjádťil to ža mrawně Uemožné,
abn fe dusse ofmťcena a hťessici opět obráttla:
„Nebo nemožnéjest těm, kteťiž je:u
dnonfoU ofwiceni, a okailč darU
nebeskcho .a padli; žase obno:
witi fe kUpokáni“ (Liá 6 4 6)

H:ožné jest co Bán o těch prawi, kteťť k
jeho woláni hlUssi jfon: „Boněnšadž jjem wo:
lal a odpirali jste w já take w šahynnti
wassem fmáti fe bUdU a Usmiwati fe bUdn “

(l)ři.el. 1 24) BožorUjmeštato slowa: Ja
takc; onač šnamenaji: že jako hťissnikBohU
fe posmiwal když fe žpowťdal polepsseni slibo:
wal a wždy newěrný č nčmU byl podobně tak
i Wán jenm Umirajicimll posiniwati fe bude

Dale prawi moUdrý: „Zako peš fe nawracuje
ť wýwratku fwěmn, tak neopatrný, který opčtuje
blážnowstwifwc.“ (9řč8j 26 11) Toto
misto wyfwčtlnje Dionyš Karthusian ťka: jako
peš ossklčwostzpufoije který fe k tomU wraci,
a šere co wywrátil; tak podobně w ofskiwost
u Boha padáme, když fe opět hťichn doponsstie:
me, který jfme si weezpowědi osskliwtli.

10
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BowšbUžowáni a prosby.

Bohleď Ua mne Boše mňj, U noholl
twých. Zák jjem oUo opowrženliwc stwo:
ťeni ktereš fe opět onim šakášaným owocem

krmilo jež plwé w ofskliwostt Ulčlo. Nešaslu:
buji sice Uxilosrdensiwi o Wykupiteli Umj! Uež
krew, kteroUPš ža xnne prolil, ZmUžUje a žawa:
Zchx UUte, w to donfati. Jak často jfem Te:
be Urašil a od Tebe odpnsstěuč dofeihl! Dal

jfom Tobc Ujisttčni, že Tebe wťče nenrašim
wrátil jrem fe Uapotom opčt fe starým fwým
l)ťissinl a Tyš u odpustil xni opčt! Jak
dlouho p:odléwám jesste? Snad až mne skU:
trčně do pekla Uwrl)nex? Nebo mne mémll
hťťchU žanecháš? Qprawdll oětssim tlestem
bplo by to pro mne, Uežli famé peklo! Ne

tak Boše mčlj! j.i se chrč palepssiti; a abych
Ti wčrUým byl chcxi celoU son dťlwěrxl w

Tebe složiti chci w poknsseni hncd a wždy k
Tobě Utikati Spisse šaklcidal jfem si we jwých
slibcch a pťedfewšetťch a opomijel jsem w po:
kUssenich fe Tobě porončeti: a to bylo Uxýnl

Uesstestiln Qde dnesska bndiž Ty náděje Ulá,
asila ma uo na tento žpllfob wsiechno dowe:
dU Wssechno mohU w tom který mne
sili Dej Uň tedy, o Ježissi mnj! pro žasln:
by ch milost, abych fe wždy Tobě porončel
a w„potťebach fwých wždy Tebe o pomoc proe
sil Milnji Tebe, o nejwyšssi, nade wssechno
lniloweini nejhodnčjssi dobro! a jenom Tcxbe chci
milowati; Ty ale musiš mně k tomu dopo:
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moci. au N i Ty, šeMaria, matko má! mnsiš
fwým prostťednictwim kU pomocč mně pťifpěti,
šachowej mne pod ochranoU Ton a Učiň, ae
bych w pokussenich wždy k Tobě wolal Jmé:
UU Twé bndiž šásstitoU mon

3 Nožjimáni
Synn, žhťessil jsi? nepťidawej opět: ale

iza pťedesslé odprossUj„ aby tobě odpnsstěno
bylo (lšool 21 1) Ejhle, kťesiane,jak
dobrý Bčch tebe napomiuá, poněwadš tebe fpaZ
sitř chre SyUU lnůj, Ueurážej Ume pošnowll

Uébrž ode dnessťa bUď toho pamětliw, abyš mne
Za odesstěni fpáchaných hťichUprosil u Bra:
tťe Uluj, čimž wťce jsl Roba Urážel tim wice fe
obeiwati mUsiŽ, jej opět opUstiti; Uebok hťich
Uowý, jehož fe dopUstiš, mohlby wál)U božské
fprawedlnosto pťewážiti, a tU byš byl žatracen
Nedowošlljt sice, že by po opětném hťichU od
pusstěni jiš pro tebe nebylo; nebo to newťm;
Ueš mohloby fe to ale já ikn i tobě fnad státi
BUdešli tedy pokoUssiU ťci: kdož wi, ždaž by
mi Blch jesstě odestil šdaš bych šatracen ne
byl? Rci mi, Unlj mily: ždaliž byš pak nčja
ký pokrm wzal kdyby fe podobaťo že jed w
Uěm je? N kdybyš dňwody měl že na cestě
teco nepťátelé twoji jfon chtiri ti žiwot w iti
zdališ byš jesstě ton reston ssel obzwlassf
an jesstě jinou jistějssť cestn máš? N jakon

Zdeinliwost, a mnohem Uléně jakou jistotu může
U slnbowati, že po opčtném hrichprawon licost

pocitiš a fe k pťedesslěmU hťichnwnikdy nena
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wlátiš? nebo ždaž Ua tě Bnh w famrm hresse:
ni fmrt nepossle anrb ždaž tebe po fpáchanénr
l)ťťchUna wždy neopUsti?

Nch! kUpUješlt dňm wssechnnpráci si dá:
waš abyš Ujistil fe a prnišenewyhodil Bé:
řešli lék hlediš fe fwčdomitě Ubešpečiti aby tč
snad Ueufstodil Nxerlawnješli fe pťrš iekU,
hlediš fe pťed Utopenim ochrániti Nle pro
lxidné Ufpokojcxni plo žwiťeri roškoš Uerožmýu

ssliš te wěčUé fwé sldaseni do nebešpečenstwr
xchsti a rčci: donám, že se bUdU ž toho Zpo,
widati Táži srx tě alr, kdy fe bUdeš š toho
Zpowidati? W Uedčxli! Nle kdo ti dawa jisto:
tn, že fe Uedčxledočkciš? Zejtra? Kdo ti sli:
bnje žejtťejssi drn? Sw YUgustin di: „Jak
bndeš celý deU we sweš Uloci miri nad
jedinoU hodiUoU mrc Uemae?á Jak si můžeš
siibowati že Zejtra ne žpowidati bl!deš aU ani
xxewiš, jestli nejbližssi hodinn jesilě žiw bndeš?
TrU který kajicimn odesstěUi slibil w di týž
swatý dále uu neslťbil Zejtťejssiho dne l)ťissnikll
snad ho dá, simd také ho nedá “ Bčch slibil
že toUul kdo pokáni čini odpnsti; tomU ale
kdo jej uráži neoojistil šejtťejssi den Hťessišlř
Uyni, da ti BUh fnad čaď k pokáni afnad
také nedá; a Uedá li li ho, jak to bnde apotom
po celon wěčnost š teboU wypadatč? Ll pťedc
tratiš pro bidnon rozkoš dnssi fwou a wydá:
wáš ji w nebešpečensiwi, aby na wčxkyk Zatra:
ceni pťissla Zdaliž byš pro bidnon pochoUtkn
„!isic dnkátxň na nejisto wfadil? Wrawim jesstě
wire: zdališ byeď pro kráetxkoUrožk.š wssechno
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žměnč mowité i nemowité fwoďodU a šiwot o:
.pUsiil? Nikoli! N jak 1llťlžeš potom pro tUto
bidUoU, ničmeoU rožkoš w jednom okamžedlč
chtitt fnoou dussi Boha a Uebe žcela a šuplna
.ztratitč? Řcč mi: jest to čemUwira Uči praw:
diwé Uebo lšiwé 2 jest to prawda Uebo lež, že
jest Uebcxpeklo wěěllost? Wěťiš, fmrt:li tebe
w hrichU žachw.itť že na wždy straceU blldeš?
Zakáto nepmyslnost kdybyš č tak trapliwe wčč:
nosti feim se odfušowal ťka: donfám poždějč
toUlU žlU wšdy jcxssrě nadrjiti? Nikdo Uechce
xo Uádejč že fe U.edrawi Uemocnýrn fe Učinitť,
di fw Nllgnstčn: Žádný Ueni tak žpo;dilý, aby
1ed pil a plawtl: možna, že skrze léčy opět fe
He Uzdrawťm: uu a ty ch(eš k wččne fmrti si:
Zatratiti ťka: mUže býti še potom pťedre od
toho ofwobošen bUdU? Q blážnowstwi kterým
fe rolikeré dusse do pekla Uwchlč a jessrě Uwr:
l)Ujč! Ziž U proroka Jfaiásse (47 10) Uam
Hofpodin wxyhrožllje: „Mělaš donáni w zlostč
swé . . Mijde na tě žlé a UebUdeš wěděti
wýchodxl jeho “ Tyš hťesstl žu!nyslně na mi:
lofrdrnstwi Wáně Uenadále pťijde na tede mxe:
lla, nexoědaoded

Bowšbnžowállť a profby.
Hle B.,me jedxloho ž nefmysl!likú ktšrýš

jsem tak často swxoUdussi a Ton milost stra:
til w Uádčxji,že ji opěr obdršim Kdybyš mne
w onom okamšeni Uebo w oněch Uorech byl Umťitč
Uechal kde jje:n w hťčssich byl jak by to Uynč
Be xnnoU wypad.slo? Dčkuji Tobě za milosrc
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jxdenstwiTwé, šeš mně šhowiwal a še nyni
žpošdilost a nesmyslnost Uahli,zim Widim, še
Ume fpafena Učiniti chceš a xa chci fpafen býti
Litnji, o Ueskončená dobroto! že jfenl fe k To
!bě tak často hťbetem obracel; milUji Tě z ce:
ulél)o frdce a donám w šásllchy Twého Umne
čenť o Je;ťstr UUlj! že UebUdU wice tak posse:
tilým; odest mi a pťižmi xnne Ua milost, ne:
chci fe wice Tebe špnstiti W Tebeť Ho:
fpodine, jfem donfal Uebx:dnt Za:
haneU Ua wěky Nch, Uikoli o Wykupi:
teli UUlj, nedonám wice že fe toho nesstěsti a
té l)any doččám, abych fe bUdoUcUěTwé mi:
“xlosiia lásky opět Zbawena widěl Dej mtfwa:
toU fetrwmtliwost a Učixx abych Tě wždy o to
dprosil obšwlásstě, když pokoUsseU bUdU a abych
xjmšno Twé a pťefwaté jméUo Umtky Twex Ua
xpomoc wolal slowy: Ješisti Ulčij, pomoš Uxi!

Wťefwata Wanxlo Maria, pomoš mi! uu Nnoe
králowno má bUdUli fekTobč Utikati nebndn
Uikdy pťemožen N nadržlljeltpoknsseni wymož
mi abych Tě neUstále wšýwal

xlx.Nošwažowálti.
Jaké to sstěsti jest milost Boži a jaké to UrsstěstčUe:

milost Božč

„Newť člowčk eem,y jejt.“ .jod 28. 13.

1. Rožjimáni.

HofpodiUdč: „Qddělišli, což drau
hého jest od chatrného, jako Usta ma
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xbUdešJá (.kcxr. l5z 9.) Kdo drahé od Ue:
patrnél)o odděliti rožUmi bUde BohU podobný,
aU wi Uepatrnéžawrhnollti a dobrr woltti My
Uenahližime, jakým sstěstim milost a jakým Ue:
sstčxstimUemilostZoži jest Lidé dokonce Ueznaji
ceny milosti Boži „Newi člowčxkčeny jeji;
aproto žamčnuje jč ša Uir, ša Umrnost, ža l)rst
šemě, ža howadskoxl Uáklomtost Onač ale jest
Ueskoxlčrnýpoklad který náš pťátelstwi Božiho
hodnými ččnť: „Neskončený jest poklad lidem:
jel)ošto kteťiš pošiwali Učastni Učtněni json pťei:
telstwiBoiho “ (l(ummeduá 7 14 ) TU:
diž dnsse w milosti Božť fe Uachášejici jeho jest
přitelkyxli onl)ane žbaweni jfoUče dwčtla wiry,
mčli to Za Uemošné aby twor š Bohem pťá:
telstwi mitč mohl, a dle pťirošeného roZUmU,

prawili to práwem, poněwadž pťátelstwi, jač
twatý Jeronym prawť pťátely fobě rowne čini
„Wťatelstnoč pťijimá bUď takowé kteťč již rowni

jjoU Uebo dělá je fobě rowné “ Bťch ale o:
žnámil nám na wice mistech, že jcho lnilostč
pťátrly jeho bndeme, pokud přikášan jeho za:
chowawáme: „Wy pťátelé Uloji jste, Učtnitelť,
co jei pťčkašuji wam “ (unu 157 14 j „Již
xwáš Uebndn naýwati slušebniky; ale wáš jxem
Uašwalpťátely (mch 15) Wroto wola
swatý Řehoť: „Q podiwné snišeni dobroty Bou
ži: Uežaslachnjeme ani slUšebniky Uašwaint býti
a býwáme pťátely Uašýwálli! “

Zak Za blaženého bychom toho pokládalk
jenž by sstčsti mčl krále fwého za pťitele miti!
Toť by ale byla drzost od poddallého kdybh
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pťitelstwi knišete pošadowal Wssak neni to
fmělost, kdyš dUsse pťitelkin Boži býti tonži.
Sw NUgUstiUwypraije, když jedenkráte dwa
dwoťanUowé ša mčsto Milán je prochášet wy:
ssli a do obydli poUsteinkň šassli: Ualezsse
tam knihll, w niž žiwor fw LlUtoUina opata
wypfáU byl počal jeden š nich čisti: „On poe
čal čisti “ pisse týž fwatý, „a se obdiwowati,a
rexžněrowati, a meši čtenim pťemýssletie jakby
mohl txkowého žiwota fe Uchytiti a po Zane:
chaUém swětskémžaměstknálxi BohUsloUžiti “ Qll
četl a črenim wydwlekl fwčt, čtenim jpčostil fe

U.iklonuostť twětských Na to oblátiw fe k fwc:
xUUperoděimU ťka: „Řci Uli medlr, Uxssemč

swýmt prácomi o ro fe snažime? Kam přijiti
hodláme? Mčišemeliš wice U dworU doufati
Uežlt pťeitely čifarowými býtč? N skrše kolikero
nebešpečenstwť Oťřjde se jesstě k wělssimU Ucbez:
Hečenstwi? N jak dlonho jesstě ono to bUde?e
w Nťiteli, prawčl on, Uty jste blášnč; čeho
hledáme? MUšemelt we slUžběcijařowě wice
donatl nešlč pťátely jeho fe státi? N kdyďy:
chont to skxltečnětakdaleko pťiwedli tim bychom
wčěUr twé spascxni jen do wčtssiho Uebežpečen:
stwi Uwrhli Nrš nikdy fe nám UeZdaťi, rijaťe
ža pťčtele miti „Mitelem ale Bošim dološil
on kdybych chrčl býti ejhle Uy:xi hned fe sta:
wám“ (Zc:l. úllšudxli ()ousmšjmaum jjdrr8 oňp6 4 5)

Kdo tedy w milosti Boži jrst, býwa pťi:
telem Božim Nno jesstě wire, oUt býwei jeho
fhne:n neb dceron Bohowé jste afynowč
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Nejwnšssiho wsslckni (Šulm 81 6) Toč
jest ono welké sstěsti ťteré božská láska skrze
Christa Ježisse nám wymohla Wohleďte ja:
koU lásku dal nám Qtrc (totiš), abychom fyno:
wé Boši slonli, i byli e (l. .!Uu 3 1) Dxale
ftáwa fe w milosti Boži postawellá ďUsse chotč
Boži: „Zasnonbim tě sobě U wťťe“ (0Urču:
Z :0) N proto poručil otec marnotratnémn
fyml, kdoš jej opět na milosl pťijal aby Um
prsteU dán byl: „Dejte prsten na ruku jeho
(dule lš. ee? ) D.ile na;ýwa se tá; dussechráa
UtemDUcha fwatého Sesira Maria ingneš
widěla ž dčtěte, které kťest pťijimalo, žlého du:

cha wychazeti, Ducha swatébo ale š wěncem
od anjelU Uwitým do něho wcheizeti

Bowszžowáni a profby
Tedy, o Boše můj, byla dnsse má, jfonc

UxilostiTxoon oblažena Twou pťitelkyni dceroll,
choti, a Twým chrámem! Hťichem ale byla

celá žkažena: byla nepťitelkynťTwon a otroky:
Ui pekla Dčxkuji Ti ale o Bože mUjl že mč
žesstě časUdopťiwáš abych milosti Twe opět po:
Oofáhl Lito jest mi toho nade wssechno žlée že
žfem Tebe neskoněená dobroto Uražil, a miluji
Tebe nade wssechno Blch pťijmi mne opět do
Pťeitelstwi Swého! Wro laskU Twon nepohr:
dej mnon! Wim dobťe, že jfem zasloušil od
Tebe žawržen býti; wssak ale Ježiš Ehristnš
Zasllchuje to abyš mne skrousseného poznowu
pťijal pro občt kteroU OU na Kalwarii
jscitnosobně Todě pťinesl Bťijď králow:
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stwi Twé! Otče mňj! (tak Učil mne Syn
Twňj Tebe Uazýwati) Qtče můj, pťijď š Uxilo“:
sti Son, abyqš w frdci mém pa:wwal; Učiňh
aby ono jenom Tobě sloUžilo, jenom pro Tebe
žiwobylo, jenomTebe milowalo. N Uero ď
Uáš w pokUsseni. Nch, nenech Ume od
nepťátel tak tnše pokonssenn býti, še by mne
pťemohli! Nle žbaw Uáš od žlého; ža:
chraň Ume pťed peklem, fpisse ale ofwoboď mne
od hťčchn; nebot tento jedjný jest š to, aby
mne do pekla Uwrhl. u O Maria, proš ša
mne; oswoboď Ume od tohoto tak welkého šlé:
ho, abych fe w stawn hřichn Uenachážel, šba:
wen jfa milosti Boha Twého i měho!

2. Rozjimáni.
Swatý Tomáš Nquinský prawi: še dar

milosii wyniká nad každý dar, který může twor
obdržeti, protože milost takměť šděleUi wlastno:
sti Božťch jest. N dťiwe již prawil totéž fw.
Mtr: „beste skrže Uě (Zaslibeni Uám skržeZe:
žisse Ehrista daná) byli Učiněni božské pťirožeš
nosti ilčastni. (e:. l)šlr xl7 4.) Tolič zaslon:
žil Ehristnš Ježiš fwým UmUčenim; oU šdělil
tntéš sláwU š námi, kteroU od Boha the ob:
šržel: „N já sláwu, kteroUjsi mi dal, dal jfem
Um.e (.1mx 17., 22.) Zkrátka, kdo w mi:
losti Boži jest, bnde Uěkdh š Bohem. „Kdo
fe pak pťtdrši Bána, jedeU .dUchjest.“ (j. l(or.
77 l .) ?l Wkapitel prawil: še do dússc,
kte,rá Boha miluje, celá ltejfxoětějsj.iTrojice pťi:
chazi, aby w ni býwala: sMilUje:li kdo mne,
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ťeč moU žachowáwati bUde a Qtec mUj bnde
jej milowati a kněmU pťijdeme a pťibytek
UUěhončinime (jšu U LZ)

DUsse milosti Boži obdaťená jest pťed o:
čima božima tak kráfna, že sám jichwáli: „Zak
pěkná jU pťitelkyně má! Jak pěknci jsi s“ (ldxu
xčduŽead 4 1) Zdá fe jakoby Hofpodin od
dUsse jej milUjici ani oči aniš Ussi odwrá:
titi nemohl ona žádati mňže , oč ťoli
jen chce „Oči Hofpodinoxpy nad sprawedli:
wými: a Usil jeho k pxofbam jejich e (Ladm
ZZ 16) Swatá Brigita wyjádťčla fe: žeby
Uemohla kráfy člowěka, který fe w milosti Boži
Uacházi, wčděti aby radosti neUmťela Když
fwatá Kateťina Sienská dUssi widěla, ktera fe
w milosti Boži nachážela prawčla, že by ráda
žiwot fwňj ža to dátč chtčla, aby tato dnsse
tak welké kráfy Uestratila: a proto libala cato

fwatá žem, na kteroU kněži kročili, si rozwažU:
jic, že jejich prostťednictwim dUsse milosti Boži
opět podofahnji

O jak mnohého žisku mUše dnsse w milo:

sti Boži postawená Uabýti! Každéššo okamšeninnlše si wěčUoUsláwU ziskati Swatý To:
máš prawi: „Každým wszženim lásky žaslU
1)Uje si dnsse žiwot wěčný “ u Broč má:ne je:
sstě welkým na šemi žáwiděti? Zsmeli w mi:
xxlostiBoži, mčižeme si daleko wětssl sláwn w

Uebi Ustawičněpťiprawowati Jistý laickd bratr
z ťádU Zežissowa Ukášal fe po fmrti, jak patec
Batrignant šprawn dawá a prawil: Zeby nyni
fpafen byl jakož i Filipp ll král Spanělský,
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ažeby oba fe již radowali w sláwě, wssak š
tim rošdilem, že, o co on chatrnějssixn býwal
Ua fwětě w pťirownáni k Filippowi o to žeby
wětssim byl Uyni w nebi Dále, toltko kdo fám
okUsil mUže pochopiti jakého pokoje požiwá dn:
sse w milosti Boži postawená: „Qkuste, a wiz:
te, že libý jest Hofpodin “ (Lnlm 33 9)
Slowa Hofpodiuowa UemohoUpominoUti: „e!.o:
koj mnohý milujicim žáčon Twňj“ (žulm
118 165) Mir dUsseš Bohem fpojene
pťewyssnje wssechnU rožkoš kteroU fmysl a fwět
dáti mohou „N pokoj Boži pťewyssnje wsseli:
ký fmyslxe (bxiupp 47 7.)

PowžbUzowáni a profby
Q Ježissl můj! Tyš pastýť dobrý, který

se žabiti dal aby ncim, owčičťámSwým, žiwor
žjednal Když jfem pťed TeboU Utikal neopo:
:ninnl jsi po mně jitt a Ume hleda:i: o pťijmi
xnne nwni když Tebe hledám a š litosti k no:
lhoum Twým je nawracnji Dej mi opčt mč:

lost, ťtrroU jsem bidným žpůfobem wlastnč wi:
non siratil Zelim toho ž celého frdce: bolesti
Umťel bych, špomenUli si še jfem tak často k
Tobě hťbetem fe obracel Odpnst mi pro šá:
slnhy trpké fmrti kterouš Ua křižiZa mne pod:
stonpil Swaž nme ltbými poUty lásky Swě,
a Uedej mi opět Uteri Uděl in posily, abych

š trpěliwosti wsiechny ťťiže snássel které Ua mUe
šessleš jenžto jfem wěčná pekelna mUťa žaskou:
žil Dej mi abych š láskoUpťijimal a spla:
cel když ltdé še mnoU opowrženliwě zacházetč
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bUdoU; Uebot jfem šaslonšil wěčně pod noha:
Uxa žlých dUchUležeti Zkrátka, Učiu abych Ua
Twá wnuknuti pošor dáwal a jich následowal
a skrše láskn Twou wssechnU bážeU lidskoU pre:
:náhal thodlán jfem od té chwile jenom
Tobě žiti, nechk si kdo ťekne, co chce; já chci
Tobě, o láskynejhodnějssi Boše! famotnémU sloUǧ
štti Zerm Tobě žádám fe zalibiti; propůjč
mi ale pomoci nebok bez ni nic nejfem Mi:
lUjč Tebe Zežissi mňj, celým srdcem a dňwě:
ťUji fe w krew Ton u Maria, nádčje ma,
pomoš mi prostťednictwim Swe pťimluwy! a
welikoU chloUbU to :okládám slUžebnikem Twym
býti; a Ty fe honosiš že jsi žachowatelkyně
hrissniku kteťi fe k Tobě obraci; tedy pomoš
mi a Učin mne fpafena

3 Nozjimáni
RožwažUjmež nyni nessrěsii dusse, která w

Uemilosti Boži jest OdloUčeUa jest ona od
nejwyšssiho fwěho dobra, kteréž Bčih jest: „Ne:
prawost wasse rošdělily meži wámi a Bohem
wassin“ (lxai 59 2) Tedy nepťináležč
wire BohU,aaBčch ji „Wy Uejste lid můj,
a ja UebUdUBUhwaŽ e (0xešŽ19) Qna
Uejen že pťesteiwá jemU pťinaležeti nébrž on ji
neačáwidi a do pekla žatraruje. Hospodin ne:
má w nenáwisti žeidUého že stwoťeni fwých, ani
diwokých žwiťat ani žmiji a žab: Miluješ
žajisté wssecky wěci, kterěž jfoU a nic Uemaš
w nenáwisti z těch wěci kteréž jsi UčiUil“ (l(n.
lueuaua 11 :o) Než hťissničUmusi Bňh
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nenáwiděti: NeUáwiděl jsi wsseche, kteťi čini

neprawoste (L:xim 5 7) N to proto, že
jest nemožné, aby Bňh hťichU w nenáwisti Ue
měl kterýž co nepťitel Jeho swaté wUli fešpro:
tinje Nenáwidi lč ale BUh hťichn mUsi také
i hťissUika Uenáwiděti, kterýž š hťichem fe fpol
čil „Jednostejně pač w Uenáwtsti jsoU Bohn:
bezbožnik a bezbožnostjeho (l(uilx mcmc!r
14

Q Bože! má.i kdo kUižete fwětského ša
Uepťitele, nemllše pokojUě ani fpati každého o
kamšeni ortele fmrtelného fe obáwaje N máli
kdo Boha ža Uepťitele, jak mU lže pokoje Ua:

ležti? Zlosti knižeci mčlžeme Utécť, bUď še fe
Ukryjeme w lese bUď že do jiné ťisse odtahne
me; kdoš UlUže ale rUkoUm Božim Ujiti? Wa:
ne, prawil Dawid: „Zestliše wsioUpint Ua ne:
be, tam jsi Ty; pakli šestoUpim do hrobU, pťi:
tomen jsi, uuu i tam rUká Twá dowede Ume
(Lšjm 138 8 10)

O nebozi hťissnici! wy jste od Boha od

anjelň ad fwatýchžawrženi, a každodelmě i žde
Ua žemi opakUji kneži a ťeholnici toto wasse

žawrženi kdykoli we fwých hodinkách fe modleji:
„Zloťečeni, kteťi fe Uchleji od pťikášaniTwých
(7čxlm 118 21) Dále žbawuje naš nemi:
lost Boži wssech žasluh Byt člowěk tolik žci:

slUh mčl, jako fw Bawel pousiewnik; tolik
jako fw Frantissek Fawer, který pro Boha de:
fet milionů lčdi žiskal; tolik jako fwatý apostol
Bawel který, jak swatý Zeronym stwršuje wi:
ce záslxch ziskal nežli wssickni ostatni apostolo:
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wé: pťedce jinéholi fmrtelněbo hťichU fe dopU:
sii, wssechny fwé šásluhy trati: Wssecky fpra:
wedlnosti jeho kteréž byl Učinil UebUdoU žpo:
:nenUty“ (uxeclx 18 21) Ejhle takowé
nesstěsti nemilost Boži ža feboU táhne ona ž

ditěte Božiho ěini osroka Lxlciferowa, š milého
pťitele Uepťitele naUejwýš Uenáwiděného, ž dě:
dice ráje žatracence pekla Swatý Frantissek
Saleský prawil: „Kdyby anjelé plakati mohli,
žeby patťtwsse na bidU dusse, která fmrtelného
hťčchn fe dopoUssti a milost Boži tratt, z Utrp:
nosti slze proléwali “

Nejwúš fmntné ale jest, šeby anjelé: kdyby
mol)li platali, hřissUikale žc Ueplače Swatý
NUgUsiin prawi: Ztrati li kdo žwiťatko, owěičkU,
neji a Uefpi, a plače; štratili ale milost Boži,
tU ji a fpi, a au nepláče

BowžbUzowáni a profby.
Tof jest pťebidný siaw w kterém fe wy

Uachášim OWkapiteli můj! abyš mUemilo:
sti Swé hodUým Učinčl strawil jsi tťč a tťidčetč
let w potn a práci, a ja jfem si ji tak málo

wážil a ji stratil pro hanebnoU, Ua okamženi
trwajici rozkoš DěkUji milofrdenstwi Twémn
které mi jesttě čaš dawá, ji opět chqli jen
podofahnoxxt: Nno chct wssemožně fe pťičiniti,
abych ji opět obdržel. „Nci mi, co mam ša:
čťti, abych od Tebe odesstěni opět dofáhl?
Ehceš abych toho litowal Nno Ježist“lmůj,
litnji toho z celeho frdce, že jfem Tebe, UeskoU:
čená dobrolo! Urazil Mám Tč milowati?
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Nno milnji Tebe Uade wssechno. Bťed tim
sspatně jdem frdce fwého Ušiwal Uebol jfem
milowal stwoťeni a marnosti Ode dnesska chi
jen Tebe milowati, Bože anj, poklade mUj,
Uaděje a silo Ulá! „MilowatiTě bUdU Hofpo:
dine, silo má“ (Lšlm 17 1) Twé šásln:
hy, Twe rány, o Ježissč mňj! Umjič moU na:
ději a moU siloU býti Od Tebe donám po:
silrl, abych Tobč wěrndm žňstal Bťtjmi mne
tedy Ua milost, o Spasiteli! a nedopoUsstějž,
abych fe od Tebe odloUčil Odtrhni mne od

weždejsiich n.iklonUosti, a rozpal frdce mé fwae
toU láskoU „Nozšehni we Umě oheU leisky
Swé u Maria. matko Ulá! Uěin,at hoťim
láskoU k Bohu fwémn, tak jakoš Ty wždy od
ni roznicena byla.

xx. Rožwažowcilli.
Bláznowstwi hťissnikowo.

„Mondrost zajistč tohoto swčta bláznowstwi jest U Boha.,e
l. l(or. 3. 19.

1.Nošjimcini.
Ctihodný otec Jan z Noily prawil žeby

fwět wlastUě jen dwa žalaťe miti měl jeden
pro nekběťici, a drnhý pro ty, kteťi wěťici

jfou,a pťedce w hťichn a od Boba wzdeileně
žiji; a atito posledni patťeji wlastně do bláznice
Nejwětsst nesstěsti těchto bidakll pozUstáwá w
tom že se donmiwaji moUdrými a chatrnými
býtč, kdežto ne.jblázniwějssimi a nejhloupějssimi
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lidmi na fwětě jfon N co Uejhorssčho že ta:
kowých lidč nefčťslné množstwi je nacháZi „Blá:
sšnů neskončený jest poěer (l(čxmc. l, 15)
Zednoho dělá ctišádost blážxwm, onoho bažruč
po pochoUtkách, tťetčho bidné bašeni po wešdej
ssich stqtcich N tačowito lidě ojmčxl:lji fe jesstě
fwaté u Uašýwati blázny proto, že statky we:
Zdejsiťmipohrdali aby fpaseni a prawěho do:
bra, ješto jest Bňh, dosslt OUi to blášnow:
stwim našýwaji, kdyš fe potUpy trpěliwě fuissi,

kťiwdy odponsttčjč; nesinyslem kd!)ž se kdo fqleš
Uých roškossi odťiká a stysky sioš Utrtxoi; jme:
nuji to hloUpostť kdyš kdo cti a bohatstwi
tohoto fwěta si newsslmi, fa:UotU mčlU
je pokorný, skromný, skrytý šiwot wede Ale
Uepošoruji že jejich moUdrost od Wána blášnow
stwim fe nažúwá: „MoUdrost Zajtsté tohoto
fwěta blašnowstwč jest U Boha e (d l(oxiut19)

Nch, někdy fami toto bláznowstwi Uahlťžeti
bUdoU ale kdy? až UrbUde wice prostťedkrlk
žachraněni; pak zwolaji plUt ZonaUltwosti: „Mw
Ueduxyslni lmlt jdme žiwot jejich ša blášnowstwi,
a konecjejich beše rti (l(n. stlouáe 5 4.)
Nch, jak nenťastni byli jjme! Za bláznowstwi
Ucťli jjme žiwot swatých, Uynť ale widime, že
jrme Uesmyslni byli „.li hle jak jfoU poctěni
xneši fyUy Božimi, a sneži fwřtými loš jejich
jejt,u (mmcešx 5) Tak tedy jpme žbloUdili,
zwolaji od cesty prawdy, a fwčtlo fprawedlno
stč Uám nefwiti My jfme šbloudili chtťce
pťed fwčtlem božským oěi zawťiti, a co Uiš je:
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sstě Uesskastnějssimi čini, jest, že proti nassi chy:
bě žadného prostťede neni auiš kdy bnde, jak
dlonho Bnh Bohem bUde

Jaka to nefmyslnost tedy, pro sspatný Uži:
tek pro marnost, pro krátko:lroškoš milost Boži
stratiti! Eo si wslechno Ucda libiti poddaný,
aby milost fwého knižete žisial! Q Bože!
pro bidUé Ufpokojeni Uár::žiwostč tratč fe Uej:
wyšssi dobr,o totiž Blch, trati fe Uebe; a ba
již šde na šemi trati fr pokoj dUsse ťdyš fe

přijtup do dUsse hrichxl nešamešxlje, kterýž jč
l,xryšeuťmfwčdomiUstawičnětrápi, a fďollltéž fe
člowčk dobrowolnč k wččné bidě odsužUje! u
Zaké to blážnowstwi! Dowoltlbyš U tUto ša:
kázanoll roZkoš, wčda, že ša to rUka fe tč Upá
li, Uebo že tě Ua rok do žaláťe Zawron? Spa:

chal byš tento hťich, wěda že tě o sto tolarú
připrawie? N ty wěťiš, i wťš že hťichem Bo:
ha stratišaafebe do wěčnehoohně šatratiš a
u ty hťessťšpťedce? u

BowšbUžoweini a profby.
O Bože ďnsse mě! jakby to še UmoU Uyni

bylo kdybyš mne š tak welkýln milosrdenstwim
nebyl flleessel? W pekle bych byl Uyni kde se
jich již toltk nacháši, kteťi tak possettlo jrdnali
jako já DěkUjčTi Wane a prosim Tě Ue:
opoUsstčj mne no Uxé šaslepenosti ZaslUhowal
jfem, abych od Twél)o fwětla opnsstěn byl

widťm ale, že Ume milost Twá jesstě neopustila
Slyssim jak na mne laskawč woláš a mne na:
bižiš, abych Tě ža odpusstěni prosil a welke
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wčci od Tebe očekáwal anšdor welkým Uráž
kám kteréjjem Ti špťtfobil Nno Wkapiteli
muj, donám, že mne opět ša syna fwého pťi
jmeš Nejfem sire hoden tak nažwán býti
protože jfem Tebe tak často Urážel: „Qtče
šhťessiljfem pxoti Uebř a pťed TeboU jiš Uejfem
l)oden sioUti fynem TwýUl “ Slyssim ale, že
1deš ša siracenoU oweččon a š radosti hťissniky
straceUé objčmáš! Qtče milý! lituji, že jfem
Tě Urašil; Uwrhth fe Ti k Uohonm a obji:
.mám je, a erdede, dokUd mi odpnsstěni a
požehnállč UeUdčliš „Nepxlstčm Tebe leč mi
požehnani dáš Wožeť)nej Ulně tcxdy, o !UUj Qt
če, a Učtsx aby Twé požehsláni we oelke bole:
sti Uad mými hťichy a we wroncné lásce kTo:
bě pošůstáwalo Tebe Ux.ilUjiOtče mňj, Tebe
milUjč cxelým Ueroždčleným fldcem Nedej, bych
fe kdy od Tebe wšdálil Wem mně wssechUo,
jenom lasky Swé mne Uežbaw u O Maria,
Bčchli mým otrom, jsi Ty UloU Ulatkou Dej
mi i Ty požehnáni Já, šel Uejfem hoden
ditětem Twým býti; pťijmi Ume ša slušebnika
Swého a Učin abych slUžebUik byl který Tš
w,ždy Upťimně milnje a w ochraUU Twon fe
dnwčťme.

2 Rošjimáni
Q jak Uefmyslni jfoU hťisslaici! WUechnU

pilnost wynakládaji aby si žaopatťili fwětské
wědomosii, aUeb UměUi č wyděláni si statkn pro
žiwot který bršy konec wešme a o statky ži
wota nemajiciho konce, nestaraji fe! Oni po:
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tráci rošU:n takoU měroU še fe nejen blázny
stáwaji, Uěbrž se takměť k dobytkllnerošnmnémll
fnišUji, žiwi jjoUce jako žwěť, a nepowážice, co
ťobrého, a ro šléhoe Ušbrž se ťčdi jenom dle
fwél)o šhowadilého a tělefného pndn; do:
wolUji si beš ostýcháni wsiechllo, co tčlU lahodi,

aniž U pomysli na strátn kteroxltrpi a nawěč:
né nesstěsii do něk)ož fe lťm Uwrhuji Kdo ale
tak jedná, nejedxla jako člowěk nébrž jako ne:
rožUmUé žwiťe

Sw JaU Zlatonstý prawč: „Člowěkem
búti jest tedy dle rošumu jednati a Uikoli dle
žádostč tčxlefné Kdyby B:ch Zwireti rožum a

swčdomi dal a kdyby ono dle rožUmU a fwě:
do:ni jednalo, ťeklo by fe žejedná jako člowěk;
a podobxlš mčlše fe o člowčkU práwem ťici še

jedná jako šwiťe když proti rošUmU tělefnosti
Uáslederx „Q bh moUdťi byli, a xozmnčli,
a k posled::im wěcem prohlédali“ (5 l(uilr
mojš Z: :9) Kdo chytťea rošUmnějedna
l)ledč Ua bUdoUcnost, totiž Ua to, co jej kU kon:

cř žiwotaočekáwá: fmrt foUd peklo aneb kra:
lowstwi nebefké B jak daleko moUdťejssl jest
rolnťk který k fpafenč pťijde Uežli pailownik
který fe do Zatrareni Uwrhxljo „Lepssi jest pa:
chole chUdé a moudré, Uežli kril starý a bla:
žen, který neumi prohlédati Uapotoxn“ (lirm
4 l:.i) O B:ǧže! šdališby každý neměl toho
ža hlonpého, ǧenžby, chtěje maly penižek stťibr:
ný wyhráti, wssechny fwš statky w hrU wfadi:?

N kdo pro krátkoU žádost těla dUssč fwou trati,
a w nebezprčenstwi fe wydawá. ji nawšdy strac
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titi, ten by nemělxtefnxyslným fe xxašddati? Brá:

wě to jrst nesstěsti tak nmohých dussi, které ža:
tracené býwaji že jen na pťitomué dobré a žlé
wěri nlysleji, na zbndouci pak doblé a šlé wčcř
nepomýssleji

Bčth naš zajisié na fwčt nedal abychom
si bohatstwi fhromciždili cti dobýwali nebo tě:
lefné žádosti Uspokojowali Uěbrš abychom si ži:
wot wččný ziskali „KoUec pak máte žiwot
wččnýe (Usm 6 22) N na dofaženi tohoto
konce mei náln jedině šáleženo býti: „N jedno:
hoť jest potťebi (dulc 10 42) Než prá:
wě tohoto konce si l)ťisslxčciUejméllě wáži; onič
mysli jerm Ua pťitomnrst, jdoU smrti w Uá:
rUč; pťichášeji k lráně wččUosti, a newčdi, kam

jdon Cobhš, di fw NUgUstin, o :xťawcčmoť:
skěm ťekl kterýby Ua otáškU, kam weslUje odpo:
drěoěl: Zá newim! Každý by ťekl že takowý
člowčk loď fon w Záhubu Uwrhne „Tako:
xrým dokláda týž swatú, jest kdo kromčx cesty
l:ěži“ Takowi jfoU oni chytťi tohoto fwčxta,
kteři dobťe rošnmčji profpčchU sioého wyl)leda:
wati rožkosse si zaopatťowati, dňsiojenstwi do:
býwati: nerošnnxi ale, jak by mčli dUssi fwol:
zachowati Bohatý hodownik w ewanjelillmbyl
owssrm chytrak an rožuměl febe obohatiti ao
wssak „Umťel a pohťben jest w pekle“ (bule.
UPP e:ee) Ehytrým byl errandr Welký, axl
tolik ťissi wybojowal nčkokik wssak rokn Ua to
Umťel a lwl, jak fe k prawdě podoba zatrao
cen Chytrý byl ZindťčchUlll.; nebot fe wě:
děl Ua stolci králowskem Udršeti, an od Cirkwe
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famofpasitelné odpadl, Uaposlrd ale když dUssč
stracenon widěl pťčšnal se: Wssechno jfme stra:
tili u Zaké množstwi bidákU plače a kwili
nyni w pekle: „Co Uam profpěla pýcha? aneb
chloUba šbožč co nám pťčnesla? Bominuly ty
wstecky wěct jako stin“ (l(n d10uclu 5 8
9) Natťte di oni wssechno statky fwčta pro
Uáš jako obražy stinU žmišeli a nešbýwei Uám
ničcho leč slše a wčxčuctrápeui

Med člowčkem žiwot i fmrt dobré i zlé,
co fe UxU libtti bUde deiUo bUde jemU “ (b)ocx!
15 18) Kťesiane Ulilý, w tomtožiwotč xnáš
Ua wčlli, si šwoliti šiwot aneb smrt, můšeš se

totiš šakeišaných roškossi žbawiti a tťm žčwot
wěčUý šiskati nebo je pťijimati aUžťwati a tťm
wččUoU sinrt si Oťčtáhuouti Eo diš k tomu
co fe ti lépe lťbi? Wol jako člowěk, a ne
jako žwiťe „Eo jest platno člowčku, by wsle:
rken fwěr šiskal dUssepak fwé sskodll trpěl “ (ojčxc
16 26.)

BowšbUžowáUi a profby
Nch, Božemůj! Tyš mi dal rošUm, Tyš

mi dal swčxtlowiry; jei ale jfem jednal jako
nerožUmUéZwiťe, nebot jfrm stratil milost Ton
pro Zlé žádosti tčla siocho které hbitě jako witr
pominuly; a nyni nenalešám ničeho„ leč hryn
šeni siočdomi a wčnu pťed božskoU Twon fpraš
wedlnosti: „Newchášej w fond še služebnikem
sioým“ (7čxlm 112 2) Nch Bane, Ue:
snď Ume dle žasloušeni mého, nébrž Ualož še
mUoU dle milostdenstwi Swého Dej mi xfwčn
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tlo dej mi bolest Uad Urážkami Ti špufobenýx
ini ea odpnst lni: „Zblondil jsem 1ako owce,

kteráž žahymlla: hledejš slllžebnika swél)o e
(Lšlm l18 176) Ja jfem stracená owčičň
ka: Nebudeš li Ty mUe hledati, žahymx Měj
Utrpnost še mUoU pro krew š lásky kemnč wy
litou! Litnji toho, o Uejwyšssi dobro! že jfem
fe Tebe špUstil afr dobrowolně Ulilostt Twé
odťekl. Umřiti chtěl bych bolestť un Ty ale

dej mi wělssť bolest uu a dej mi do Uebe pťi:
jiti a siitowánťm Twým wěčnoU chwalU pro5
špěwowati O Maria, Umtkomá! Ty jsi n:
točisstčxmé, proš Ježisle ša Ume proš Zej, abh
mi odpnstil, a fwaté fetrwaUliwosti Udčxlil.

3 Nožjimálli
DlllžUo Uám šnamenati, že oprawdowě

moudťi jjou, kdo UúlosiBoži aráje podofáhnomč
wědi. Mofmež tedy wšdy Pána, aby Uám
Uměni fwatých Udčxliti račil které tomu dáwá,
kdo jej o Uě prosi: „Dal Um Umčni fwatých“
(l(n moná 10 10) Q jake jest to krasllc
Uměni šnáli kdo Boha milowati a dnsst fon
šachowati Umčni Ua dráhU wěčného fpaeri a
Ua cesty, kterýmč se k ni pťicháži Uastonpiti!

Uměni, dUsii fon žachowati, jest nejpotťebnej
ssl Kdybychom take wssechno wědčli a nerošUo
xněli fe šachreiniti, wssechUo by nám nic nepro:
simoalo, a my bychom nawždy Ua!sskasillýmiu
byli; Uaproti tomU bndeme wšdy ssčastni, wia
meali Boha Ulilowati bychom i wssech ostatnčch
wčci nepowčdoml byli. „Blahoskawený, kdo
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Tebe Zná, byt i pranic wice newěděl e di fw
YUgUstiU ZedUoho dne prawil laický bratr
Zilji (Egid) k fxo Bonawenturowi: „Jak ssfa:
stUý jsie, otče BonawentUro že tr.k mnoho wč:
te; ale já Ubohý newim pranic Wám jest to
lehko swětějssimbýti nade mne u Slyš od:
powčdčl na to fwatý: wili stará nenčená a
sprostá žrna Boha nx.iceUlilowati Uežli já wět
ssiho stupč dokonalostt dosáhne, nežlt já “ Na
to počal blatr Jilji hlasitě prowoláwati: Q
stara ženUssko slyšx, sldš ty stara šennssko: lni:c
lUješ li Boha wire, mňšeš fwětějssi bč,xti nad
nlasse)oBanwenth!

„Nenčeni powstáwaji, a táhnoll Uebe Ua
febe wšdyclmje žwolal fw NUgUsiin Kolik
jest newšdčlaných kteťi ani čisii chmnť; mol)oll
ale Boha lUilowati a bUdou spaseni! N jaké
xnnožstwi Uěených tohoto fn.x.čta žjatraceno bnde!
Qnino, a Uikoli tito jjfoU mondťi. Q jak UloU:
ťťi byli fwatý Wafchal fw Felir, š ťeidn kapn:

cťuského; sw Zan Boši ačkoli we fwětsihch U:
měnich nebyli prohnánt! Jak hlnbokon mou:
drost mčli tak Umoži kteťi sidět opnstili, neb fe
w týnce (klásstery) Ušawťeli, aneb na pousstich
žiwi bdli, jako sw Benedikt sw Frantissekz
ž Ncšslsi; fw Ludwťk Tonlonský, který i práwa
fwého Ua stolec ťralowsfý fe odťekl! Jak wy:
fokémoUdrosti ncxmělitolikeťi Unlčrdlnici tolikeré
Utlé panny, které fe odťekly zafnonbeni i š wel:
fomi této země časiěji a radrji ssli nro Ježisie
Ch:ista Umťit! Tuto prawdn Uznáwaji i synowé
swčta, ťkome: Bahoslawený jest zafwčcený
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BobU; nebot jest chytrý azachowal dussi fwon!“
Zkrátka, kteťi statky fwětské oponsstěji, aby fe
Bohu šadfwčtili, slUji š blUdU wywedeni lide
Zak maji ale naproti tomU oni slonti, kteťiBo:
ha fe fponsstěji kwllliwešdejssim statkňm? owssem
že lidé podwedeUi! Bratťe xnuj, kn kterémU

ž oboU drxchU lidských chceš ty Uyni pťináležeti?
beš dobťe woliti mohl UdčlUjeti fwatý Jan
ZlatoUstý rady, aby š hťbitowyanssriwil: „Wojď:
me k hrobUm “ Náhrobkowé jfoU w skUtkU
Uejlepssi sskoly, kráfné sskoly jfon náhrobfy, a:
bychom marnost wešdejssich statkU šnáti fe naU:
čili a Uměni fwatých fe wyUčili! „Řci mi
táže fe fw Zan Zlatoxlstý, mňšešli pak tam
rožhodnollti, kdo ž oUěch kUižetem byl kdo Uroe
ženým, kdo Učeným? Já alrfpoU prawi týž
fwatý dále eridťm tU ničeho, kromě sl)niliny
dxxátll a čerwčl Wssechno jcxst bajka stčn fen “
Wssechny wěci tohoto fwěta skonči jako diwadel

Ui hra, a šajdoU jako stin jako fen. Chčešli
ale kťesťalle mťrj, moUdrým býti, Uepostačxxje
dUležitost fwého UčelU a koUce požnati, musiš
i prosiťedkňUžiwati abyš bo podofáhl Spa
senými a fwatými by fewssickntrádi stali; proč
ale neUiwaji k toxmldotťebných prostťedkči proč
fe nestawaji fwatými? proč fe stáwaji Zatrace:
nými? NťiležitostimUsimefe warowati fwax
té fwátostč často pťijimati, fe ondliti a pťede
wssim si hlUboce do frdce wsstčpiti slowa: Co
platno člowěkn by wsseckext fwět žiskal dUsse

pak sioésskodntrpel“ (Mštn 167 26) Kdoš
milUje dUssi fon, stratič jie (.lčxn 12 25)

1l
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to jest: ižiwot xnUsime stratiti abychom dussč
Zachowali „Chce li kdo za UmoU pťijiti, žapťiž
febe sáme (mmd 16 24) Bbychomnáe
sledownici Christa Ježťsse byli, mnsime famo:
láfce UfpokojeUi, kterého žádá, odepťiti: „Žiwot
w wůli jeho (Lalm 29 6) Spáfa nasse
žaleži w plněni wUle Boi Tato a těm po:
dobna naUčeni mUsime stale pťed očima mitie

Bowžbnzowáni a profbh.
B Qtče siitowáni! šhledni útrpným fwým

okem Ua mne bidného a fmilUj fe Uade mnou;
Uděl mi fwětla a dej mi dofawádni mé blážu
Uowstwi UahlidnoUti abych ho oplakal dej mť
UeskončenolldobrotU Ton požnati abych ji mi:
lowal Ježissimčxj!newydáwejž sselmám
dUsse wyžnáwajicich Tč“ Ty!š pakx
krew Swou dal abyšmnezachowal; UedopoU:
sstěj wice abych otrokem žlých dUchU byl jakoš.
jsem dofawáde býwal Želim toho, že jfem Tebe
o nejwyšssi dobro opUstil Wroklinámwssechna
okamženi, ťdy jfem w hťich fwolil a podáwám
fe Twé fwaté wůli, ktera jeU nlého dobrého
žádá. Qtče wěčm,d dej mi pro Zaslnhy Zežisse
Christa silU k plněni wsseho, co se Tobě libi.
Dej mně raději Umťiti, Uežli abych wňli Twé
fe žprotiwowal Pomoz mi Swon milosti ae
bych wssechnn láskU fon jell na Tebe obracel
ase wssech náklonnosti frdce swého šprostil
kterč kTobě UefmčťUji Milnji Tě, o Bože
dnsse mé! miluji Tě Uade wssecko a od Tebe
donfam celoU fpan fwon, odpnsstěni swých hťi:
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chů, fetrwanliwost w láfce Twé, a nebe, abych
na wěkyche milowati mohl u Maria, wy:
proš mi této milosti Syn Tij neodpira Ti
Uičeho Tyš naděje má! na Tobě jest dňwě:
ra ma žaložena

xxl.Rošwažowčmi.
Žiwot nesstaftný hťčssnika, a sssastný milUjiciho Boha.

„Neni pokoje bezbošným, prawi Hofpodin.“ lďni. 487 22x
„Bokoj nmohý milujicim zákoU Twňj.“ Talm 1187 165.

1 Rozjimáni.

Každlž člowěk w žiwotětomto toUži po po:
koji ToUži obchodnik woják i ten, jenž praw
ni pťč fe žabýwá, aby žiskem dňstoonsti, práw:
ni wýhroU fwé sstěsti Udělal a takpokojnaležl
Q nebozi synowé fwěta kteťi pokoje hledate
Uswěta, který ho dáti UemUže! Bčih samoje:

diný mUže nam pokoj Zqopatťiti: „Dej slUšebni:
kům swym, prosi Eirkew swatá ten, kterého
fwět dáti nemUže pokoj“ Swět še wssemi
fwými statky neni š to, aby frdce lidské Ufpo:
kojil; Ueboč neUi člowěk pro statky wezdejssi

stwoťen néblž pro Boha; a proto můše wý:
hradně jedině BUh jej Ufpokojiti Zwiťátka,
ktera k žádostem telefným stwoťelm jfoU, nalen
žaji pokoj w pozexnských wěcech Dej potažm?
mU howadU otypku sena, dej psil kuš masa,
a hle, onit jfoU fpokojeni, a nepťeji sobě niče:
bo wice Dusse ale, jedině k láfce a k fpoje:

ni:fe š Bohem stwoťena jfoUcť, nel:alezne nae:u11
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wždor wssem wďmyslitelmxm tělesným roškossem
Uikdy pokoje swčho jenom Bxch famotný jest
š to aby ji dokonale Ufpokojil

Bohatea, ktelý (jak fw LUkáš 12 19wy:
Praije) ze fwých poli hojné mody dostal a
Potrm prawil: „Má dnsse maš mnoho dobrého
složcnélxoona mnolxá léta: odpočiwej, jež a pi “
u byl blášnem Uažwán „Blážne,“ di prá:
Uxem sw BasiliUš: „maš and dnssi prasete
Urbo nějakčho žwiťetcx, že aniš dusst fon jť:
dlrm a pitim nrb toškrssi tčxlefnoUUafytiti?“
deočiwej Udni ješ a pl.“ Člowěk nemňže
byti weždejssil)o doblého dosti mčxl nafytell
býti: „)čařmut siče Uůže on bxšti nikoli Uxssak
xxafyrene di fw Brmmd N ttntyž fwatú pi
sse Ua ewanjelium: „Ni my opnstilč jsine wsse
chxxy wěci . .,“ že widčl wťce blašUU š roz:
lččnými zpošdilostmi Wrawťf že inckni tico
wellý hlad trpčxli; Učxkteiiale že fe Uafyrowalř

ZrU:iuo ob:aš laťercU; jini powětťťm w obraš
ctišádostťwrch: jedni pohlconxali:tkaxlten ohnčwš
jčslry tU frssicť u oblaž šlobin.xých; jini konečnč
pili U sinrdUtého jcxšeta sl)niloll nxodU w obraž
chlipmxch Na to pak fwatý obxari fe k nim,
řka: „O wy blášUi! coz eritcx, še wěci thto
l)lad wáš spisse wšmnožujť Uežli UkojUji? N
w prx;awdě siatky požemské dláždi anohrUl wix
ce hlad Uežli aby w stawU bwlo, jej Ukojiti.
Weždejssi dobro jestjim ždánlčwc dobro, aproto
Uemňše člonoěkll žadost Učiniti: „Jedli jste
Uržste nafyreni: pili jste a Uejste Uapojeni“
(ňš šoch 17 6) Ččm wice lakomec ziská„
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tim wice hledi wydělati S.o Llngnstin di:
„Wětssi mUošstwi žlata Uezacpe tlamu lakomco:
aoU nébrž roztahUje ji o to deile“ Čim wčre
chlťpnik w kalissti fe wx.ili, rim wětssť dostawa

osskliwosti a fpolU i wěrssťbo hladu, a jak mo:
l)on také bláto a tělesná Uečistota frdre Ufpoko:
jiti? Wodobně wede fe cticidostiwémll, jenš fe
ťoUťem Uasotčtt chre; Ueboť ctišadostčwý hledč
wždy wice Ua to ro an fchá;i, Uešli na
to co má Nle:altder Welký proléwal slše to:
ltkerá kreilowstwiwybojowaw, a proč? u pro:
tože panowini Uad ostatnimi jesstš neměl Kdy:
by statky tohoto fwěta člowěka Ufpokojiti mohly,
byliby boháči Uebo wťadaťč docela ssrxstni; sku:
ssenost ale Uči něčemn docela jiném:l Sala:

moUU doswědčxlje že fwým tělefným žadostem
praničel)o erdepťel. Nžádných wěci kterýchš
požádaly oči mé, erdeprel jrem jim“ (l(čw.
2 10) N fpolU i dokládá Umrnost Uad mar:
Uost (mmtéš 1 2) Q:lk chce ťici: wssechno,
co na fwětě jest, jest samá UUonst fami lež,
famé bleiznowstwi

WowbUšowein:s a profby.

Llch, Boše muj! co mim š Urážek proti
Tobe Ztropených? nir, leč UUlky. l)oťčodt a bťe!:
meno win pro peťlo? Neš tato hoťkost kteron
nad tim cirim Ueni mi Uemilá spisse mne po:
těssuje neboč jest dar milosti Twé, a d.iwei mi
Uahližeti že mi odpnstiti chčeš preiwě proto že
ji we mnč w;bUzUješ Eo mne boli, pozůstáw.i
w tom, še jfem Tebe, Wykupitele fwěho, roz
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hněwal, kterýž jsi mne tak tUže milowal. Za:
siuhowal jsem, Bane mňj, od Tebe opUsstěn
býti; a Ty jsi téměť prwni který o pokoj
prosi Nno, Ježissi mUj, chci pokoj Ušawťiti a
toUžim po milosti Twé wire, Uežli po kterem
koli jiném doer Lito jest mi Zeščssi mUj, že
jfem Tebe Urašil Umťitč chtěl bych bolesti nad
tim Ych, odpnst mi pro láskU kteroUš ke mně
xněl když jsi Ua kťiži dncha Swého ša mne wy:
pllstil; pťijmiž mne opčt do frdce Swého a
proměň frdre mé tak abych Ti w bUdoUcnosti
tolikeroU radost dělal kolikeroU bolest jfem Tč
dofawáde Zpňfobil Tobě k wUli odťikam fe
Uhniwssech roškossi které by mi fwět dáti mohl

a Uminti si, raději žiwot, nežli milost wouT
stratiti. Řci mi jen co činitč mám abych fe
Tobě libil; neboť chci wssechno Učiniri thč

š rozkossemi, š důsiojnostmi š bohatstwim!
Tebe jediného chci milowati, Bože mixj, fláwo
ma, poklai,de můj, žiwote mUj, lasko má lné
wssecko. Q Bane! stUj mocně pťi mně abych
Tobě wěrným šiistal Dej mi milost, abych
Tebe milowal apak čiU še mnoU, co chceš
ou Maria matko Ulá, a po Zežisst Uáděje má!
pťijmi mne pod Son ochranu a Učiň mne
Zcela BohU oddaným

2 Nozjimáni
Šalamonn ale neprawi jen že statky to:

hoto fwěta marné jsoU, a že nijak nenspokojuji;
Uébrž že jfoU i trápeni, dncha kormoUtici „N
ýle, wssecky wesmčš wěci marnost a trápeni
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Dncha“ (l(čw 1 14) Běda hťissnikům!
oxlit fe fnaži, fwými hrichy sssastnými se učiniti,
nalezaji ale jenom trpkost a hryzeni fwědomi:
Setťeni a Uesstěsti Ua cestách jejich, a cesty
Pokoje nepoznali (Lalm 13 3) Bokoj!
a jaký poťoj? B:ch di: Neni pokoje bezbož:
xným“ (ixčxižš48 2? N proč? Za prwnč
tahne hťich za seboU bášeň pťed božskoU pomston.
Má:li kdo někoho mocného ša Uepťčtele, neji

a nefpi Uikdy pokojně A mUše fnad ten, jenž
Boha ša nepťčtele má pokoj mčti? „Strach
těm, ťteťťžčilll žle.ck (9č18j 10 29) Jak
fe tťefe w hřčchUpostawený, když hťčmati slyssi!
Kašdý lUpiUek který fe hne děsi jej „Zwuk
hrůšy wždyckyw Ussichjeho“ (uod 15 21)
OU fe da do útěkU newěda kdo jej pronásle
BUje. „Utiká bešbožný, aU ho žádný nehoni.
(9řť8lori 28 7) A kdo bo pronáslednje?
WlastUť jeho hrichowé Když Kain Nbele ža:
bil drawil: „Kašdý, kdož nalešne nme zabiječ
mne.“ (j. lm Moiš 4 14) A acťoli jej
Hodpodin Ujissfowal že fe nikdo jemu ktělu
Uepťibliži: „Nifoli takto prawč Hofpodin k něe
mU, tak Uebude“ předce prawi pijmo že Kain
jako Uprchlik Ua šemi bydlel; wšdy se toulal
od mijta k mistU Kdož byl proxaásledownikem
Kaillowým! Kdo jiný, neš jeho hťich?

Nadto n.islednji hrich wýčitky fwědomi;
a toť jest Ukrntný teU čerw, krerý poťád hryže.
Hťissnik bidný jde do diwadla, k radowánkame
na prochážku, ale fwědomi mU prawi: tyš w
Uemilosti Boži kam jdeš? Hryzeni swědomi
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jfoU welké mUky i w tomto žiwotě tak že mno:

ži aby fe jich zbawili i famowrašdy fe dopoll:
ssti Takowým byl Jidáš, kterp, jakž wime,
fám fe oběsil Wypraijeť fe o jiném který,
žabiw ditě, do klásstera fe odebral aby tam
hryšeni fwědomi sprostěn byl wssak ani w kla:
ssteťe pokoj Ualezti nemol)a odewšdal fe fám
fondci wyzUal prowiněnč fwé a dal fe Ua fmrt
odjoUditi

Eo jrst dnsse která beš Boha jrst! Dnch
fwatý dť že jest wonbitUé Uloťe: „Bešbožnik
pak jako moťe wroUci, kteréž Uemnže fe Ufpoko:
jiti (lšai 57 10) Táži fe kdybokdo
k hUdebni wefelosti, kde hUdba tanec a občera
stweni fe nachaši pťinesseU a tam ša UohU hla:
on dolň powěssen byl šdaliž by fe mohl ra:
dowati? Takť jest člowěk krerý Uprostťed stat:
kU tohoto fwěta fe Uacházi, ale bež Boha On
bUde sice jisti, pťti, tancowati toto dreché roucho
Uositi oné ctipodosahne idústojeltstwi majetno:
sii ale pťč tom nebUde nikdy pokoje požiwatč.

„Neni pokoje bešbošným“ Wokoj obdržUjeme
wýhradně od Boha, a B:lb jej dáwá fxoým
pťátelmn, a nikoli fwým nepratelúm

Eo fwět dobrého má, di fw Winrenr Fe:
rerrský, jest wně srdce a ne w něm Jestit to
woda, která fe newliwá tam, kdežižeUje Hťi:
ssnik mUže owssem kráfslě whssťwaný oděw na
těle, pěkný diamant na prstě Uositi fwými wlo:
hami fe chlnbiti: Uebohé ale jeho frdce bUde

plno trni a žlUči; a proto jej pťi wssem jeho
bolxatstwi wyraženi a obwefelowáni wždy nepo:
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kojnšho pťi Udalých mržUtostech ale w zůťčwost
a steklost rošpáleného a bějnéum psil podobne:
l)o Ualezneš Kdo Boha milUje odewšdáwa
fe w protiwenstwich do wule Boši, a nalezei
pokoj: kdo ale wůli Boši nx odpor žiw jest,
Uedowede toho, a proto Uemá prostrede se Ufpo:
kojitč SloUži lť bidáč ďeiblU slonži Ukrutniku,
který mržUtosti a horkostč jemU fplári Nikdy
nepominoU slowa Boži: „Wrotože jsi nesloUžil
Hofpodi:m BohU swémU, w radosti xbudeš
sloUžitinepťčteli fwěmU . . . w hladU a w ži:
žni a Uahotěawe wsselikémnedostarklx.ck (5 seu.
d10jš.28 47 48) Eo nefnxassimstižádo:
stčwý, kdy; fe byl jčž pomstil clžlčpnik když ji;
fwého účele dossel, rti;ádostiwý, lakomý! O
jak mnoši by welkýmč fwatými bylč kdyby to
pro Boha wytrpěli, co trpť, aby fe do pekla
Uwrhli.

WowžbUzowáni a profby.

Q stracene dny žiwota méč)o! D Boše
mňj! kdybych obtižnosti, kreré jfem wystál abych
.Tebe Urážel, jako slUžbU TrooU na febe byt
wzal: jaleé šásluhy bych nyni měl pro nebe!
Nch, Wane mťlj! ach, proč jfem Tebe opnstil
a proč jfem stratil milost Twou? Bro jedem
xlakažené a krátké rožkosse které, fotwa še jfem
,jich okusil již mne opu,stily, a srdce mé trnim
a hoťkostminaplUily O hrošne hťichy! ja waš
1isickráte proklinám; welebim ale, čdnejmirněj:
ssi Bane! milosrdeustwi Twé které mne š toe
likeroútrpěliwostisnásselo MilUjiTě o Stwoo
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ťiteli a thUpiteli můj! kterýž jsi žčwot za
mne dal; a poněwadž Tě milUji, lttUji ž celěho
frdce, že jfem Tebe UraZil Bože mUj, Bože

můj, b proč jfem Tebe stratil? Co jfem za
Tebe wyměnil? Nyni nahlišim to šlo ktere
jfem Ti Učinil a pewné pťed!ewšeti čťUim, ra:

ději wssechno i žiwot stratiti Uežlt láskU Ton
Dej miswětlo oOtče wěčný! pro Ješisse Ehri:
sta; dej mi požnati, jak weliké dobro Ty jsi,
a Uaopak jač sspatné wssech:lo jest, ro mi
dobrého ďábel Ukašuje aby Ume k strátě milostč
Twé pohUUl MilUji Tebe žadám si ale je:
sstě wice Tebe milowatt llčiU abyš jedinoU
moU myssléUkoU jedinoU moU toUhoU, je:x
diuoU moU leiskoU byl Wsseho fr Uaději od

dobroty twé skrše žasluhy Syna Twého uo
Marča, matko má! prosim Tě :xodofail)ni mi
pro oUU láskU kteroU k Ježissi ChristU maš,
fwětla a sily, abnch Jenm sloUžil a Jej až do
fmrtč milowal

3. Rošjimáni.
NejsoU tedy wesskeré statky a rožkosse to:

hoto fwěta schopny, frdce lidské Ufpokojitč? Eo
je ale š to aby Um šadost Učinilo? Jediný
BUh: Kochcxj se w Hofpodinxl, adáť tobě žá:
dosti frdre twého“ (L:dlm 36 4) Srdce
lidské báda wždy po doer, kterým by Ufpoko:
jeno býti mohlo Užiwak bohatstwi, rožkosse.
cti a Uefpokojuje fe; neboť tot jron dobra, kte:
rá konec beroU lidské frdre jest ale pro dobro
bez konce siwoťeno; Ualežneli ale Boha
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fpojili fe Bohrm pak teprw jest fpokojeno, nč
čeho wice si Uapotom Uežádei: „Kochej fe w
Hofpodinu a dáf tobě žádostč frdre twěho
Swatý AUgUstčntak dloUho nenalezal pokoje
pokUd w tělefných roškossťch fe kochal Kdyš

feuale BohU odewšdal wyšnal a prawil kBa:„Srdce nasle jest nepokojné dokUd pokoje
Uenalešne w Tobě“ Boše mčcj! prawil on,
nyni teprw rošUmim, že wssechllo marnost a
trápeni dUcha jest, a že ty famojedčsčýjsipra:
wý pokoj dussi nassčch: „Wssechno jest hoťkě,
ty jedině jsi pokoj Wroto pfal wlasini trpkou
skUssenosti pončen jfa: „Čeho hledaš bidniče,
w tom co dobrého ti žemě dá? Hledej dobra
které wssechno ostatUi dobro w fobě obfahlljeel

Za čafu, když král Dawid w hťichU žiw byt
chodil Ua honby, do šal)rad k hostčnám a kc
wssem králowskymladowankám; než hostiny tak
jako šahrady a wssech:m stwoťeni ž kterých sxe
radowal wolala Ua Uěj: Dawide, chceš od Uaš
Ufpokojen býtč? Ničoli, my nejfme š to, aby:
chom tebe Ufpokojilč: „Kdež jest Bčch twňj?e
Jdi jen, hledej Boha fwého Uebole on jediný
UUlže tebe Ufpokojiti a proto nemohl Dawid
Uprostťed wssech fwých radowánek jináče Uežlč
š plačem kwiliti: „Byly mi slšy mé chlebowš
Bnem i noci; kdyš fe mi ťikeikaždodenně: Kdeš
jest BUh twůj?“ (7čalm 41 4) Q jak do:
konale mňže naproti tomn Bůh dUsse fpokojiti
ťteré ho miluji! když byl sw Frantissek z Nš:

sisl, z lásky k BohU wssechno opUstil Ualeš„l aěe
koliw bofý a sspatnými klocčpťioděný a hladem
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a erazem polomrtwý u nebeskoUUtěchUw slol

wech: „Bňh mnj, a mé wsse!chno!,l Bťihodilo li
fe, že fwatý Frantissek Borgiáš kddš do týnce
(klásstera) wsioUpil Ua cestách fwých na slámě
ležeti Umfel tU byl tomll tak reid že radosti
fotwa Ufnonti mohl Ehtělli sw Fčltpp Neri
když byl nápodobně wssechno opUstil na odpo:
čiUUtčjiti, býwal od Boha w takowé mčre po:
těssen že skoro Uaťiťawě žwolal: „Nch muj Ze:
žissi Ehriste dejž mnč UdnoUti!“ Water Karel

ž LotrinkU, ž kuižeciho domU .Lotrinkn Zefuita
dal fe někdy we fwé chudičké komxmtce (celly)
žradostč do skeikáni Sw Frantissek ckawer
bil je Ua polťch Jndických w prfa a wolal:
„Dosti jest, o Wane! dosti jest Zádncho potě:
sseni wice frdre mé neni š to, aby to wydr:
želo Swatá Teresie prawila: že jediná krů:
pěje nebeského potěsseni wice szfoije radosti
nežli wesskeré roškosse a wyraženi fwětskě Y

práwem, neboť BUh nemllže dané slowo: žeitěm, kreťi jemU k wňli statky swťtskě opusii

w tomto žiwotě stonáfobxlý pokoj a radost dá,
erssiti: „Každý, kdož opUsti dčlm, neb bratry,
neb festry, . Ueb polepro jméno me, stokrát
wice wezme a žčwote:n wěčným wládnoUti bU:
de“ (mm 19 29)

Čeho hledámejesstěděle? Zděmež tedy
kU El)ristU Ježissi, který náš žwe takto wolaje:
„Wojďtež ke mně wsslckni, kteťix pracujete, a ob:
tišeni jste a jeiwáš občerstwuu (an U
?ď.) Dusse která Boha miluje, nalezá pokoj,
který nade wssechny rozkosse a Ufpokojenipťcdči,
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jež tělesuá žádost a fwět zaopatťiti můše! „Bo:
koj Boži kterýžpťewýssujewsselikýfmysl (bid
4 7) Brawda jest, takéswatimiwajinatomto
swětě trápeni; Uebot tento sioět jest misto zá:
exslUh,a kdo netrpi nemiiše žáslth šhromážditi,
xlež fw Bernard di: že láska Boži š medem
porownati se dá který nejhoťčejssi wěci siadký:
xni a pťijrmnými čini Kdo Boha miluje, mio
lnje wUli jeho a jest tUdiž i w protiwellstwich
wefelý, wěda, že, jimli fe wolně podrobi Bo:
hu milým a dobrolibežným bUde O Boše!
hťissniri opowrhUji dUchownim žiwotem, ač fe
w něm jesstě ani nežknsili Qui widi kťiš,
pomažáni ale eridi di fw BerUard; jen
trápeni které miláčkowé Boži fnásseji, a roško:
sse kterých fe zbawnji, maji na žťeteli radosti
dUchowni ale, kterými Bllh lásku fon k nim
UkazUje těch ani nepozorUji O by bťissnicč
pokojex okusili kterého dusse požiwá, Uičeho kro:
xně Boha nechtiri QčUste a wizte že libý
jest Hofpodine (7šlm ZZ 9) Bratťe můj,
žapočni jen jednon denně rozwaowatt ča:
sto pťijimati, pťed nejfwětějssi swatosti fe po:

ždržowati; žapočni fwěr opoUsstěti. a š Bohem
dršeti a zkusiš že Bein w kratkém tom čafe,
aU se š nim wyrážeti bUdeŽ daleko wice tě
potčssi, nežli fwět še wssemi fwými libůstkami
tě wyrážel: anste a wizte nu Kdo nezkusi,
take pochopiti nemůže, jakwelice Bůh dnsst, mi:
lUjici jej, potěssiti wi
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Bowzbnzowáni a profby.
Milý muj Wykupitelč, jak jsem tak slepý bý:

wal, že jfem Tě o neskončené dobro, pramene
wsseho potěsseni! pro tak bidUoU a krátkou tě:
lejnoU roškoš opustil! Bodiwuji fe mé zaslepe:
nosti, jesstě wice ale diwim se Twému mčlofre
denstwi, které š tak welkoU dobrotou mne fnáut

sselo Diťy Tobě že mně nyni bláznowstwi
xné i powinnost moU, Tebe milowati dáwaš
Poznati MilUji Tebe, mUjZežissč, z cele dnsse,
ažádám, Tebe jesstě wťce milowati Nošmnož
žádost i láskU moU Naplxl mne láskon k Tobe,
kterýž wice činiti ani UemUšeš, abyš ode mne
miowán byl a kteryž lásky me tak welice žá:
dáš. Chceš:li můžeš mne očistiti Nch, Wy:
knpiteli xnnj, očisi frdce mé od Ueěistých UákloU:

Uosii, které mi pťekážeji, Tcxbe tak milowati jak
bych žádal Nenit w moci mě, dowésti, aby
frdce mé pro Tebe žčela rozniceno bylo, a nic
jiného kromč Tebe nemilowalo Milost Twa
musi toho dowésti nebokmůže wssechno, co koli

chce thrhni mne ode wsseho, šapUď ž dusse
mé každoU naklonnost která by k Tobě nefmě:
ťowala, a Učiň mne šcela a žnplna Twým.

Mámt nade wssemi Urážkami Ti Učiněnými lia
tost nejwětssi a UmiňUji si, celý fwnj ostatni
žiwot Twe fwaté láfce obětowati, Ueš fám mn:
siš to žpůfobiti Učiň to pro krew, kterouš
ša mne w tolikeré bolesti a š tak welkon láskoU
prolil Budiž to k oslaweni mori Twé žpňfo:
biš li, aby frdce, které někdy pozemských mysslě:
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Uek plno bylo, nyni z lásky k Tobě o neskon:
čené dobro! čistým plamenem fe stalo u Q
Matko krásného milowáni, Maria! Učiň Swon
pťimluwou abych rowen Tobě celý laskou pla:
polal.

xxu.Rožwažowáxli.
O zlé nawhklosti.

„Bezbožný, kdhž do hlUbinp hťichn pťijde, zhrzi.“ křišl. 8., Zo

1.Rošjimáni.
Zeden ž nejsskodliwějssich náskedků hťčch:l

Ndamowa pro náš jest zla náklonnost k hťesse:
ni Broto proléwal fw Bawel slže, wida fe
od tělefne žádosti ke šlým jednánint pUzena,

které tak welice w osskliwosti měl „Nle widim
jiný žákon w oUdechfwých, . jimajice mne
wžákoml hťichll“ (úim 7 21) N tUdťš
Býwá nám toUto zloU chtiwosti skličeuým a od
tolikera neprátel kšlému wábeným tak těžko„
bezwinně do fwaté wlasti fe dostati TUto kťeh

ťost Ua šťeteli maje, tážč fe nyni: Eo pak byš
ťekl o pocestném, kterýby we welké boUťi š na:

polo rozboťenou lodi pťeš moťe se pťeplawiti
chtěl a který by ji nad to jesstě obtižil nákla:
dem postačitelným, aby loď ponoťčl by i žadnč
leťe nebylo, a lodě silna byla? Co byš o
žiwobršti tohoto člowěka ji; napťed ťekl? To:
též mňšeš práwem i o člowěkU ťici který zle
anyklostč ma. Nebot i tento weslnje pťeš
xmoře žiwota (pťeš toto boUťliwé moťe, kdc tač
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množi zabymtti fwé nassli) še slabou a rozbo:
ťenoU lodičkoU (kteroU tčlo nasie jest) a chce
je Uad to jesstč swými anyklými hťichy obti
šiti Tento se těžkožachráni; Ueboťžla any:
klost Zaslepi rošum, žatwrdi frdce, a tim
stane se lehko še až do fmrti šatwrželým zů:
staUe

Za prwni žlei nawyklost zaslepUje. Broč
fwati Boha wždy o swětlo prosi, a proč fe
tťefoU, aby fe nejhorssimi hřissUičy Ua fxoště
nestali? Wroto, že wědi kdyby jen Ua okamžee

Ui swětlo stratili kašdoll neprawost by fpeichati
mohli Qdkud to pťichxáši, že tak Umozi kťesta
né twrdossijně w bťichU žiti chtěli, až konečně
žatraceni byli? „Qslepilaježlostjejich cke(ewmá
2 21 Hťich odjal jim fwětlo, a oni šahy:
nUli Každý hťich táhne ša febou šaslepenost;
a jak fe hřichy mnoši množi fe i žaslepenost
BUh jest swčtlo Uasse; čim wice fe tedy dUsse
od něho wzdaluje tim wire oslepUje. „Kostč
jeho naplněny bndoU hťichymladosti jeho “ (lod
20 11) Zako do Ueidoby Uaplněné zemi

fwětlo slUnečni wedrati se nemůže: podobně ne:
muže božské fwětlo frdee plné neprawosti ofwio
titi Z toho fe da wyfwětliti, jak owlažněli
hťissnici fwěllo trati, a pak od hťichU k hťichu
kráčeji na polepsseni již ani nemyslice. „Wň:
čol bešbožnýchodi (2alm 11 9) Do této
pak propasti Uwrženi UemohoU lečhťesslti mysli

toltko na hťich, newědoUce již ani, še hťčch nčxco
zlěho jest „Nawyklost žla, di fw Augustin.
neda hťissnikUwiděti zlé, jež páchá e TUdy žiji,
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xakoby ani erěťčli, še by Bňh, Uebe, peklo,
wččnost byli

A hle! pťed l)ťichem, jehoš fe fpisse báli
pro žloU anyklost nemaji již strachU Wološ
je jako (chUerlici) kolo: a jako stéblo pťed
twaťi wětrU“ (Šnlm 82 14) „Widťwáte,
di sw Řehoť, jak lehoUěko stěblo i od malél)o
wěterkll odnesseno býwá“ Toteš UUxšeŽ i na
oUom pošorowati ťdo dťiwe pred fwým pádem
alespon po Uějaký čaš odpor kladl a š pokUu

ssenim bojowal: stalo li se mU ale žlé již 6wey
ke:n padá pťi každém febe mexlssim pokUsseni a

kolikrátkoli fe mU pťiležitost k hťichU Uaskytne
N proč? Bo:lěwadž žlý náwyk jemU fwětlo
odjal Swatý anelm dť že ďábel čini š ji:
siými hťisslliky tak jako kdo ptáka na UitkU U
weizal: „Qn jej necháwá sice letati, kdykolt ale
ch:e stahne jej hned žaš k žemi Tak to je
žjak teUto fwatý fe wyjádťuje, še hťťssniky ž na:
wka: „Zlon anyklosti w tenata šaplete:di,
býwaji od nepťitele pewně dršánč; wyletťli ta:
ké, padaji opč:t do pťedefsiých Ueprawosti eé Nč:
kteťi dokládei fwatý Bernardčll že Sieny (cuuuu
4 88rm 15), nepťestáwajť hťessčrii bež pťťle:
žttosti Swatý ten di že hťistici z n.iwykll
xočtrným mlýllllm fe pťipodobňuji, kterě od kaž
dého wětru hnány býwaji; onyť jdoU kdykoli
witr žawěje byť i žita kmleti na nich nebylo„
.a byť i majitel nechtěl aby fe pohybowaly
Widěti jest, že hťistnik ž náwyku i bez naskytle
pťičiny, bez chuti a bežmála i proti wUli na
šlé mysslěnce wisi, od zlé anyklosti k tomU
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násilně doháněn jfa Swatý Jan Zlatoústý
di: „Něco twrdého jest žlý náwyk: nebot on
nUti časem proti wUli něco zakázaného činiti
N tak jest tomU; neboť šlý Uáwyk stane fe,
jak fw YUgUstiU Uči, takmeť potťebon N jak
fw Bernardin dokláda stane fe náwyk i dru:
l)oU pťirozenosti Jxko člowěku dýchini potťebnš

jest podobuě č hrissnikUmžneiwka jenž otroky
hťichu fe stali, hťesseni fe ždá drUhou pťirozex
nosti býti Zi jsem prawil „otroky;“ Uebot
slUžebniky, pacholky Uašýwaji fe ti, kteťč z platu
slouži; otroci ale slouščš donUceni, bež platU;
těmro podobaji fe nělšteťi8bidnici, jenšto hťess,
Uemajice k tomU ani chUti

Bešbošný, kdyš do hlUbiny bťichn přijde,
žhrži“ (9ii8l 18 3) To wykládá fwatý
uŽZylatoústýna hťissnika š neiwka který do této

l)lUbin temnosti ponoťený na cirkewni tresty,
na kášani, Ua domlUwy, na peklo ba ani na
Boha již nedba; on powrhUje wssim, a stawei
fe bidn m podobně jako wýr, nežby mrchU o:
pUstil, raději Ua ni od myslich žastťeliti fe
dáwá Wypraije pater Recupito, še jistý na
fmrt odsonžený jexsstěna poprawissti wžloU my:
sslénkU fwolil an na cestě očt fwé pozdwihnnw.
diwčinU šočil Z pater Gifolfo wyprawnje, že
žistý roUhač, nápodobně na fmrtodfoUšený, mešč

tim, co z žebťikU šhazowán byl, slowa Bohu
roUhawá š Ust wypUstil. Sw Bernard njisskuje

témeť, že ža hťčssnikyz náwka modliti fe nic
již nefpomáha, je že mnsime radějč jako za:
trarené oplakáwati Zak by ale měli še fwé
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chlnbiny wyjiti, již ani newidonce? Tn musi
ňnilost zázraky činiti Bidnici ti w pekle teprw
oči otewron; než tehdy nebude to jim k ničemn

jiněmU sloUžiti, leč aby fwon nefmyslnost tim
choťčeji oplakáwali

Bowžbnzowáni a profby

Bože muj! Tyš mne dobrodinimiSwými
wyznamenal; neboť Tyš mi wice dobrého Uči:
nil nežli jiným; já ale jfem Tě takťka š ne:
prawostxni wyznamenal an jfem Tebe wice po:
1Upil Uežli uxakoU koli mi šnámoU ofobU Q
bolestné frdce Wykupčtele mého! kteréš na kťiži
pohledem Ua hťichy mé tak žarmoUceno a tra:
peno bylo Uděliž mi skrze zásluhy Swe poznáni
mých hťichů a welmi welké bolesti Uad mými
prowiněnimi Nch, Zežissl mňj! plný jfem nčš
prawosii, Tyš ale wssemohoUci; Ty pak můžeš
fwatoU Son láskUw plné Utiťemi darowati
Na Tebe fe tedy fpoléhám Uebok Ty jsi ne:
skoučena dobrota, Ueskončeněmilofrdenstwi! Lito
jest mi o nejwyšssi dobro! že jfem Tebe Ura:
žil O bych byl raději žemťel a Tobě jesstč
Uičdy nebyl nelibost špňfobil! žapomněl jsem na
Tebe; Tyš wssak nežapoměl na mne, pozUá:
wám to po fwětle které mi nyni dáwáš Yn
xni tedy fwětla UdělUješ propčljč mi i jilU a:
Bych Tobě wěrným bdl Sliiji tisickrátera:
ději Umťiti nežli abych k Tobě kdy opět hťbe:

tem se obrátil fe Tebe ipustil; na Twé wssak
pomoci fpočiwádoufáni mé: „W Tebet Hofpo:
dine jfem doufal nebUdUťzahanben na wěky.e
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Od Tebe Ješissl mňj, donfám že fe nikdy wi:
ce bťichem žohawena a milosii Twé zbawena
widělt Uebndn u J k Tobě, o Maria Baui
ma fe obracim: W Tebr o Bani! jfem doU:
fal nebudxttZahanben na wčky W Ton pťi:
mlUwU fe dilwěťnje oěekáwám že febe Uikdy
wice jako Uepťitele Syna Twěho widěri Uebn
dU Nch proš Zej, aby mně rnději Umrčti dal
Uešli abych do tohoto Uejwětssťho Uesttěsti padl,

2. Rošjčmáni.

Dále šatwršnje šlý náwyk frdre. „Zwyk,
l)ťessiti, čtni frdče twrdé “ di Eornel a Lapide
N práwem doponssli to Bčch jako trest ša od:
por který jfme jeho hlafu kladli Npostol di:

„Nad kýmž chce fmilnje se (Wán) a koho chce,šatwržllje (w šatwršelosti chcháwá)“ (kiUn 9.
:8) Sw NUgUstinwyfwětlllje to takto: Za:
twrzeni ;e strany Boži požUstáwá w tom, že fe
Uechce fmilowati Ntkoli, jakoby Bňh hťčssnika
šatwršowal něbrš odejimá jemU milost, aby l)o
potrestal ža erděčuost, kteroU milosti od Boha

jemn Udčlellé fplárel a takowým špújobem zU
stawá frdce l)ťissnikowo twrdé a kameml podo:
Bxlé „Srdce jeho šatwr;eno bUde jako kámen,
a fewťčno bnde jako kowáťowo nakowadlo
f.jod 4l 15.) N proto je stáwá, že co je:
dni pohnUtim plaěon, když o pťifnosti božského
soUdU o lnnkách žatracenčů o UmUčeni Zežisse
Chrisia kášati slyssi: hťissnik š anykn zcela

nepohnUt žůstáwa rownodUssUě a chladně o
tom mlnwi a mlUwiti slyssi, jakoby fe ho cela
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wěc ani netýkala; a tak srťce takowých jesstě
wire žtwrdne, „a fewťčU bnde jako kowaťowo
nakowadlo. “

Z nenadálé Umrti, žexnětťefeni, hromobitť,

blesky Uešhroži bo; ano, misio toho, mqjčce jej
polekati ak Upamatcwáni pťtwésti pťtspiwaji
radčxji ke fmrtedlné dťimotě, w které pohťťžem)
on fpi „Qd pťimlonwcixliTwél)o Bože Zako:
bilw! ždťimali. (Yudm 7.97 7) Sw NU:
gUstin di: „StanU ťť fe hťťchowé a byk i febe
hrožnějsii br)li, šdaji fe býti malými aneb do:
cela Uičim “ Na šlé skutky následllje prtroše,
Uým zpllfobem jistý stUd; fwatý Zarolim ale
di že hťissniri ž Uáwykxl potráceji tťm še l)ťe:

ssiwaji, i siUd: „Onit se aUt Uestydi, l)ťejjťce“
Sw Wetr pťirowlláwá hťinniťa š Uáwykllmini
w kalissti fe wálťci: „Umytá anrcmlje fe do
kalisitě bláta“ (: ťešcm ey :é) Zaťo
fwině křerá w kneisitč fe weili jeho smrad ne:
čicha: tak fe wede i hťissnťkllZnáxrka; on fa:
Ulojediný Uečije fmradll, který wssem ossčiwost

žpllfoije Y an Ueťest jemU i obličxejšakryla,
šdaliž fe jesstě čemll dčwiti, ptá fe jwatý Ber:
Uard žcx toho an Uepošolnje, když Bťch jej
ťara? (ddč!um.pmc ?. jd.18?) Tlldlž to
pťichčiša, že misio tol)o, Umše nad fwými hťichy
trnchlili tmčje fe jimi fe obwejelxlje a chlnbi:
„Wejeli se kdyš šle Učintlie (ť,jť.xxňm7 a4)
Nejfonli to dčtkaZh ďábelskckxo šňtwrš eni frdexe?
Swatý Tomáš Billauowský dť: že ro wssechno
jfoU žUmneUi Zatraceni Bratťe mňj! tťeš se,
abyx tě totéš Urpotkalo. Máš:li fnad nějaký šlý
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žwyk hleď w tU chwily jeho fe fprostiti aw
BUh tě nhni wolá N pokUd swčdomi twé
ti wýčitky činť bnď dobré mysli neboť jesr
to šnameni, že tě Bůh jesstě erpUstil. Ylex
polepssi fe, wywiň se š toho žwyku; neboť ne:
nčiniš li to brzo, pťida se k ráně rak a pač jfč
stracen

WowžbUžowáni a profby
O Bane! jak bUdU moci Tobě děkowatč

w té mire, jak jfem powinen ša tolikeré milo:
sii, kteréš mi pronkážal? ZakJš často Ua !nne
wolal a já uo jfem fe Tobě žpěčowal? Mi:
sto toho maje Ti wděčnosti a láskoU spláreti ša
to žeš mUe pťed peklem Uchránil a tolikerou
láskon wolal nepťestáwal jsem Tebe tim, že
jfem kťiwdh opětowal k hněwU popoUšetč Nt:
koli Bože mťlj! nechci wire trpěliwosti Twé
UadUžiwati: dostč ěasto jfem Tebe Urašil. Ze:
nom Ty, jenž Ueskončená dobrota jsi, moblš
mne tak dlouho trpěti Nahližimwssak, že mne
dele trpěti nemušeš, a máš dobťe deUst mi
tedy, Bane anj a nejwyšssi mé dobro! wssech:

ny kťiwdy a Urážky, které jfem Ti Učinil Jest
mi jich š celého frdce lito, a Umimlji sobě, bU:
doUcnč Tebe neurážeti wice. Zak? Měl bych
nepťestáwati Tebe Urážetč? Nch, fmiť fe še
Umon, o Bože dUsse mč! ne pro žáslUhy mé

an mi jen lnuky a peklo patťi nébržpro šáslU:
hy Syna Swého a Wkapitele mého, na kteo
rých naději son žakládám. Pťijmiž mUe tedy,
pro Zežisse Christa, na milost, a dej mi fe:
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trwanliwost w láfre Twé Odtrhni mne ode
wssech nečistých náklonnosti myslč mé, a tahnř
mne celého č Sobě Miluji Tě o nejwyšssr
Bože! o nejwyšssl milowniče dusil jenž neskon:
čené lásky hoden jsi l Q kéž bych Te byl wždy
milowal! u Maria, matko má! Učin, aby
mi ostatni mňj žťwot wice k ťomU nesloUžil
abych Syna Twého Urážel nébrž jen abych
Zej milowal a abych Uražky ZemU UččUěnco:
plakáwal

3 Nožjimáni
Swětloli jednoU straceno, a stdce šatwrl

ženo mrawnýmžpllsobem toho nasledek bUde, že
bťissnič konec šlý wezme a twrdossijnš w hři:
chU fwém žemťe „Srdce twrdé žle fe mitč
bUde w Uejposlednějssi čaš.“ (jš)lem. 37 27.)
Sprawedliwi jdoU rownoU cestoU. „Bťimei ce:
sia fprawedliwého k chošeni.“ (l8ši. 267 7.)
Naproti tomU jdoU hťissnici š Uáwka wšdy do

kola „WUkol bešbožni chodi“ (Lalm 11
9) Zanechaji hťichUna nějaký čaš a anrciti
fe k nim opět Těmto ošnamUje sw Bernard
žatraceni: „Běda člowěkU! který timto oklikem
napoťád kráči.„ (88rm.12 šup l)š. 90)
Nle snad Uěkdo namitá: pťed fmrti fe již po:
lepssim. Yle práwě to jest wěc těžká aby hťče

ssnik ž Uciwka se sestaraw jesstč fe polepssil
DUch fwatý di: „Mlcidenec podle resty fwé, také
kdož fe šesiará, erdstonpi od Ui (lchřišlox?i
2::7 6.) To odtUdpocháži, di fw Tomáš
Billanowský, še pťiliš slabi jsme: Bude sila
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wasse jako pejť kondelni“ (lšai 17 Zl)ř
Broto dnsse jak týš fwatý di, milosti šbawená,
od nowých hťichU čisioU fe zachowatř Uemllže.

Nad to ale jak nesinyslUě by jednal kdoby wsse:
chno co má, prohratč chtčl w Uádčji, že pťi

Uejbliše pťissti hťe opčt wyhra co stratil Ta:
kowé possetilosti dopollsstčji fe ale tt kdo w
w hťissich žiwot tráwi w domněnr že w Posled7
Uicb dnech žiwota fwét)o wssechUo Zaš Uaprawč
„Mčlželi ZměUitč monťenin kťxži jon, aUeb
xyš sirakatost fon: iwo budete morř dobťe
čiUiti, když jste je Uanččli žlémn“ (m 1:17
2:1) Od tUd to pťicháši že l)řťssxlikš Ue.whkll
šonalostt je poddá a w Ui i Umťe: „Kdo pak
jest mysli twrdé, Upadne we šlé (lxjeišlori:8714)

Sw Řehor wyjeidrnje náslcxdnjšcimisto š
Joba: Zfekal mne ráUoU Ua rciUU, obořil fe
Ua mUe jako obr“ (.)Ud 16 5) takto: byllt
kdo od nepťiteťe pťepaden pťč prwni reině,
kterě dostane jest fnad jesstčfchopen se bránitt;
čim wire ran aťe obdrži, tim wice trati Ua sile
aškonečně podlehne Tačto činihťich; ponejprw
po dUché žbýwá hťisluikU Uějaká sila (rošnmi
fe wždy skrše jemn pťifpťwajici milost; hťessili
pak ale Uapoťád wšroste hťich jako obl, aby
jej pťepadl Zak bUde l)ťčssnťkpťř fwé slabotě
a ranami prekol:aný š to aby fe fmrti UhnUl?
Hťich fe podobá dále, jak fe Jeremiáš wyjá:
dťUje welkénm kamenn, který deje Utlačuje:
„Wološili kamen na mne “ (Mmď.jm. .! 53)
Sw Bernard di, že hřissniččlz náwyku Uápo:
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doďUě ša těžké pťicházi, opět powsiati, jako člo:l
wěkU pracne jest, se pošdwihnomi když pod
welikým kamenem leži,a sily dosti Uema aby
jej odwalil, a fe ho tim szfobem zprostil
Tedy ao tážati fe bUde hťissnikz náwka, tedy
neni pro mne žádné náděje wice? Ne tak
Uc tťeba ti onfati, chcešli sám tomUto žlUpťe:
dejiti „Bráwem ale di jistý Uábožný fpifo:
watel, že proti nejtěžsti chorobě také lékň nejwy:
datllějsslch Užiwati fe mUsi“ (E)ará Mšcd. 09.
16) Kdyby lékať k Urmornémn Ua fmrt kte:
rý žádných leků wžiti nechce protoše nebezpečen:
stwi nepožnáwá, ťekl: Bťiteli nebUdeš:li tohoto
léku Užiwati Umťeš; coby pak nemocný odpo:
děl? Yi ťekl bh, hotow jfeln wsseho Užiwati;
jednáť fe tU o můj žiwot Tatéž slowa pra:
wim k tobě, kťeftane milý, jesilišeš na nčjaký
hťich nawykl Welmi sspatnč stoji to š teboU,
tyš jeden ž oněch nemocných, kteťi dle slow
swatého Tomásse Btllanowského ťidka kdy fe
Ušdrawuji, ach, stojiš na krajižatracexli; chceš:li

ale opět oždrawěti, pofud jest prostťedek; Ue
fmiš ale žádného šážraku od milosti očekáwati
MUsiš fám fobě Uásili činiti tak abyš každoU
pťiležitost k hťichU odstranil, ZlémU towaryšstwU
fe wyhýbal afe BohU porončel kdykoli pokoU
ssen bUdeš Musiš i Uásledeicich prosiťedkň
Užiwati totiž: často fe žpowidati denně dUchow:
ni Uějakon knižečkUčisti Marii, nejswčtějssi
NannU ctiti, ji stále profe aby ti silU wymo:.
hla byš opčt neklesl Nasili mUsiŽpotťebo:
wai sice naplni fe na tobš wyhrožowáni Baně

12
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proti zatwrzelcům: „W hťichU fwém žemťete ,e
(.lan 8 21) A neUchopišli fe nyni pro,
stťedků tčch, ťdyž ti Bčlb toto fwětlo dáwá,
tčžko bndeš si moci Uapotom pomoci Slyš
jak Bůh na tebe wolá: „,Lazaťe pojď weU
Q bidmš, na sinrt wydaný hťissniče! pojď welr
z tohoto tmawého hrobU fwého tak darebného
žiwota Boslechni a wzdej se Bohu w tU chwily,
a tťeš fe; nebok to by mohlo poslednim zawo:
lánim na tebe býti

Bowszzoweini a profby
Nch, Bože Uulj! mám jesstě déle prodlé:

wati, až mne skUtečně opnstiš, a do pekla Uwro

hlteš? Llch, Bane! pofhow mi, chci již žiwot
polepsslti a fe Tobě poddati Řci mi co mam
činiti ejhle na wssechno jfem odhodlán Ox
krwi Ježissowa! pomož lni Q Th pťimlUw:
nice hťissnikU Maria! pťifpěj mi kU pomoci N
Ty, wččný Qtče! fmilUj se nade mnoU pro žá:
sthy Ježisie a Marie Lito jest mi o Bože
dobroto neskončeUá! že jsem Tebe Urašil a mi:
lnji Tě nade wssechno Odest mi pro Zežisse
Christa a Uděl mi lásky k Tobě Wdechnč
Uli těž welkou bažen pťed žahynntim kdybych

tě požnowU Uražil Q fwětlo a silU prosim,
o Bože mňj! wssechno donám od milofrdenstwč
Twého Tyš lni tolikeré mčlosti pronážal
když jfem wšdálený od Tebe žiw byl tim wice
fmim nyni očekáwatť, še mi pťifpěješ, když fe
špťedsewžetčm k Tobě nawracim nic wice ne:
milowti kromě Tebe Milnji Tebe, Boše mčij„
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žiwote můj, mé wssecko w Z Tebe, o Maria!
milUji, Tobě odewzdáwám dussi swon, zachraň
ji pťimlUon Son, aby opět w nemilostBoži
neUpadlcl.u

xxlu. Roz wažow úUi.
Jakým zoůsobem zlý dUch hťissnika klame.

(Ačkoli mnobe mysslénkh, ktere w tomto rošwažowani pťichazeji,
již w pťedcsslýchwyznačeny bylh: pťcdee fe zda za dobre je zde
festaweUe k odolani obpčejným ssalbam pťednesii kterými šlý Ue:

pťitel hťissnikh k opětnémn padU fwadiwa)

1. Rošjimáni.

Bťedstawmeš fobě žeby jčnoch do těžkého

hťichU byl Upadl š něho pak wyšpowidaw fe
milost Boži obdržel Zlý nepťitel ale hledi jej
požnowU k pádu fwésti mladik fežpěčuje wssak
počina fe wyklatť,zklaman jfaǧdanliwými dUwody,
které mU nepťťtel wnuká. Rci mi, mladý člo:
wěče, táži fe, co Učiniš? Ehceš fnad pro tUto
bidnoU roškoš milosti Boži fe žbawiti kteroUš
již obdržel a která ša wire sioji, nežli ša celý
fwět? Chceš si fám ortel wěčne smrti pode:
pfati a fe odfouditi, abyš Ua wždy w pekle
hoťel? Nikoli, prawiš, Uechci žatracen, chci
fpasen bhti! takč lt se toho hťichu dopUstim, chci
se z Uěho napotom již zpowidati Hle, tot jest
prwni podwod swllchw Ty prawiš tedy, že
se ž nťho potom bUdeš žpowidati mezi tim ale
jde dUsse twá kžatraceni? Řri mi, kdybyš
w rure fwé drahý kámen w ceně tisice dUkatU
mšl zdališ byš jej do ťeky hodil ťka: potom
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si již práci dám, U troUwám, še jej opět najdn.
Maď pťekrásný klenot dUtsi son, krwi Jež
žisse Christa wykonpelwn, w rUce fwé a hašiš
ji dobrowolně do pekla (nebot tim, že hťessiš
býwáš pro sprawedlnost Božč zatracen), a diš:
trouwám, že ji žpowčdi zafe nabUdn Jak ale,.
ťdybyš ji žafe neUabyl? ?lby fe milost Božť
žase Uabyla, šapotťebi jest oprawdowe litosii
la pak jest dar Boži a ro,kdyžBůh tétolitosti too
bě neda? N co, když fmrt pťijde, a tobě čašn

k wyždowidáni fe odejme?
Ty dčš, že pťed týdnem fe wyzpowidáš.

N kdo ti pťislřbuje ěaš jednoho týhodne? Diš:
žejtra bUkU fe žpowidati. N kdo ti šejtťejssč
den Ujisti? Sw Nugnstin pisse: Zejtťejssi delr
Ueslibil Bňh: fnad ho dá, fUad ho také Uedá„
fnad ti ho odepťe, jako l)o takmnobým odepťel
kteči se U wečer Ua lňško ždrawi kladli, a rá:
no mrtwi UaležeUi byli Zak xnno c nechal
Bán w tom okamženi když hťich spachali, U:
xnťiti, a do pekla Upadnonti! N kdyby š teboU
totéž Učiniti měl, jak fe Uchrániš wěčnémU ža:
hynUti? Wěz, že šlý dUch oněmi fw:tdnýmč
slowy: „wssak fe pošdčji wyžpowidám“ tisice a:
tisice kťesianU do pekla fwedl; neboť sotwa

jest tak onfalého bťissUika, jenžby sknečně žae
tracen býti chtěl Wssickni hťessťre dopoUsstěji
se hťichU w nádčji še fe bUdoU žpowidati
wssak práwě tim wěčne žahynuti si Uchystališz
kterémU nyni tak mnošč bidnčcč UemohoU již
odpomori.

e Ty diš: Nejfem š to, abych Uynť tomUto
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pokUsseni odolal. Hle totě drnhý podwod ner
Pčitele zlého, který ti pťedstawnje jakobyš dosti
sily neměl, pťitomné narUžiwosti odolati Wťe:
de wssim wěz, že Bůh, jak apostol di wěrný
jest, a Učkdyneda, abychom nad swe sily po:
koUssenibyťi: Wěrnýt jest Bňh, kterýž nedox
.pusti wáš pokoussetinadto cožmů;ete (l i(or
10 lZ) Dále tážt fe tebe: když si nyni Ue:
troUwáš odolati jak si bUdeš pozdčji troUwatč?
Potom neopomine Uepťitel tebe k jiUým hri:
chům fwáděti, a pak bUde proti tobě o mnoho
sesilenějssim, ty pak o mnoho fesláblejssim Ne:
trouwaš li si tedy již nyni tento plamen Uha:
siti jak bUdeš fmělost mitč ǧej Uhasiti až fe byl
welice žmocnil? Diš: BUh mi pomoc fwon
šapUjči Bůh ale ji tobě nyni dáwa; proč ne:
chceš š toUto pomoci odpor klásti? Doufaš
snad še BUh son pomoc a son milost rož:
Umoži, ščdyž jsi byl hřčchy rozmnožil? N jestli

si Uyni wětssi pFomocia sily žadáš proč nepro:siš Boha o .?to PochyijeŽ fnad o wěrnosti
Boži kdežto on slibil že wssechno dá, oč koliw
šprossen bUde: „Broste, a bUde wam dáno
(mat. 7 7) Bňh nemčlšeslowo fwé žrussiti:
běš k němU a on ti potťebnoU silU zapnjči a:
byš odporowati mohl „Bčch neporouči Učc

Uemožneho prawi cirkewni fněxn Tridexltský,
Uébrž swým poroučenčm napomiuá, čiUiti, feč
ďýti můšeš a proslti o to feč býti nemu:
žeš; a on pomáhá, abyš š to býtč mohle
(8e88 6 cp. 11) Bůb neporoučinic ne.
možného; nám li ale pťikázani dáwx.i,Uapomina,
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.abychom činili co š jeho účinliwou pomoci můe
žeme, a nemělali:by nám tato pomoc k odporn
dostatečná býti, napomina náš abychom wět l
pomoci hledali a budeme li ho tedh o to ťa:
dně prositi, Uděli ji nám šajistě.

Bowszzowáni a profby
Nroto žeš tedy, Bože mUjl še mnoU tak

showiwawě nakládal byl jfem k Tobě tak ne:
wděčný? Bojowali jsme proti sobě, ja jfem
hleděl pťedTeboU Uteci aTyš hleděl ša mnoU
jiti; Tyš wyhledáwal mi dobré pronaZow.ati
ja pak jfem fe fnažil Tobč žlé špňsobowati.
Nch, Bane můj! kdyby fe to Uestalo t z jiné
pťičiny, mnfel bych Tě již pro Ton dobrotu
milowati, jessto jsi milosti rozmnožowal když
jfem já hťichy množil Bl čimž jfem také za,:
slonžil fwětla, které mi nyni dawáš? Bane
můj! děkUji Ti ža to z celého fxrdce, a doufám

do nebe pťijiti abych Tobě ža to wždy a wěč:
Uě diky wždáwal Donfám moci krwe Twě
fpafen býti, a donám to bešpečně poněwadž
jsi mi tolikerš diikašy milosrdenstwi Swého dal
Pro nynějssekdonam, že mne posilniš abych
Tobě newděčným wice nebyl Qprawdowé či:
nim pťedfewšeti, š mčlostiTon raději tisickráte
Umťiti, Uežli Tebe opět Uraziti Dosti jfem fe
Tebe naurášel W žiwotě mi jesstězbýwajicim
chci Tebe milowati. N proč bych Uemčl Boha
milowati, který, když za mne Umťel š tak wel:
kou trpěliwosti mne fnássel ač ode mně tolike:
ré kťiwdy jemU Učiněny byly? Q Bože dusse
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Utě! lito jest mi tohoz celého frdce; Umťel
bych bolesii nad tim. Zestli jfem fe kTobě
prwé hťbetem obracel, milUjč Tebe nyni nade
wssecko; miluji Tebe wice nežli famého febe
Wěčný Qtče! pomoz pro žásluxhy Zržisse Chrče
sta nebohémn hťissničU který Tebe milowatč
chce uu Maria! náděje má, pomoz mi; wymoš
mně milost, abhch fe wždy k Synu Twě:
mU obracel odzwlásstě kdykoli mne nepťitel zlý
požnown k hťichu pokonsseti bUde

2 Rozjimani
Brawi se dale: BUh jest milofrdný Hle

to jest tťeti a welmi obyčejné ssáleni hťissniků,
pro které tak mnozi wěčUě hynoU Zistý wele:
Učený spifowatel pisse že pro milosrdenstwč
Boži wice jich do pekla padá, nežli pro fprax
wedlnost Boži; nebot tito bidnici opowáliwě
Ua milofrdenstwi fe fpolehajice, nepťestawajč
hťessti a tim pťichašeji k žahynuti. Kdoby č
náš Upiral že Bčlh mtlofrdný jest? aQn pťece
tak nmohé do pekla Uwrhuje? Ont jest takě
fprawedliwý, a proto mUsi ptrestati kdo jej u:
rážč On prokašuje milosrdenstwi, ale komu?
TomU kdo fe Ho boji! „Upewnil milofrden:
stwi fwé nad bojicimi fe ho Slitowal fe Ho:
fpodin nad bojicimise ho “ (Šadm 102 1l
13) Kdo jim ale pohrda a milofrdenstwi
jeho nadUžiwa, na tom wykonáwa fprawedlnost
fwon Bnh odponssti oprade hťichy; wssak
ale wůli k hťesseni uu té nemůše nijak odpne
skjti Sw Yngnstin di, kdo hťessi š myssléntoU,
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že litosi nad tim wszdi po fpáchaném bťichn
ten že neni kajťci, nébrž roUhawý posmiwač

Npostol pak di wýslowně, že anh nedá sobě
pofmiwati fe: „Nemýlte se Bůh nebýwá posmi:
wáne (l?ul 67 7) Bylo by to, Bohu fe
pofmiwati, kdyby kdo jej dle libosti, kdy a jak
často chce, nrážeti a pak w odpusstěnxi podil
mixti chtěl

Ziný dáwá fe takto slysseti: „NU mi Bňh
dofawade tolikeré milofrdeUstwi prokažal a mne
Uetrestal donfám že ke mně i bUdoUcnč
miloskdným bUde; a tot jest čtwrtý ssalebný
Záwěrek Woněwadž tedy BUh š Tebon Utrp:
nost mčl proto má k tobě wždy milostdným
býti a Tebe Uikdy Uepotrestati? Nikoli Čim
wětssi slitowáni byťa, která na tobě wykonal
tilU wice se mnsiš tťasti, že ti neodesti, a tě
prtrestá, jak mile ho opět Uraziš Neťikej:
l)ťessll jsem, a co fe mi pťihodilo smutného?
Nebo Nejwyšssi jest fhowiwajici odplatitele
flšlelel 5 4.) Neťikej, wýstrahU deiwa fyn
Syrachxlw hťessxl jsem já a trestn žádného nea
žaklrsil; nrbok Bllh fhowiwá, nefhowčwa ale
wždycky Zak mile čaš od Něho Ustanowenn,
aby ťissnikU nlilofrdenstwi prokažowal pressel
sklada na Uěj pokUtU ša wssechny jeho hťichy
N čťm déle napokáni čekal tim pťijnejssť trest
bUde jak fw Řehoť Ujissťuje

Widišli tedy, milý kťesiane, že tě Buh

pťi dossech twých tak častých Urážkách do pekla
neuwrhl, mUsiš ťici: Milofrdenstwi Hofpodt:
Uowa,že Uejfmestráwenie (9lúú .lea 3822)
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B Bane! děkuji Tobě, žeeš mne do pekla nezae
wrhl, jexkžjfem tozasloxlžil. u Wowaš, že mnoši
š mnohem menssjm počtem hťčchůzatraceni lu,xlťa
N š toU mysslénkou hleď Urážky, kteréPZ Bohu
xučinil, pokáUim a jinými dobrými skutky napra:
witi. Ona trpěliwost, kreron Bůh š teboU mčl,
m,Usi tě powzbuditi, ne abysš jej sUad opět n:
ražel, nébrž abyssš jemu horliwěji ufloUžil, a jej
wice xnilowale, wida, že k tobě mnohem milo:
frdnějssim byl, nežli k jiným.

BowžbUšowáni a profby.
Ukťižowaný můj Ješissi, Wykupiteli můj a

Boše mňj! ejhle žrádce U nohoU Twých. Stn:
Dim fe, kTobě pohlědnoUtt pťed TeboU fe
Ukázati. Jak často jfem fe Tobě pofmiwal, jak
často Tobě slibowal, že Tě wice neurazim!
Wssak žádněho še slibň fwých Uedržel jfem; pťč
xmskytlé pťilešitostt zapominal jfem Ua Tebe. a
UošnowU hťbetem k Tobě jsem se obracel. Dě:
knji Tobě, šeqš nedopustil, abych nyni jiš w pe:
kle hoťel, jak jfem žasloUšil. Nech mne U Ur:
hoU Twých ležeti, a ofwčt a wolej mne k leifcc
Swé. Nno, chri Tě milowati, ochranče mňj a
Bože Ulůj! a nechci déle Tebou pohrdati. Tysš
pak dosti již tročliwosti še mUoUpměl. Nahli:
žčm, že mne wice fnássetč nemůžeš. Běda mně:
kdybych Tě po tolikerých milostech požnowu Ur
ražiti měl. BaUe! pewně jsem sinminil, žiwot
xsmůj polepsslti; a jak welice jfem Tebe pťed
řtim Urážel, Uápodobně txakwelice chci che nyni

x:nřlow,ati. Utěchonmon jest, že mi :Tst šTeboU
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dnati,ed jenž neskončená dobrota jsi. Zelim
toho nade wssechno že jfem TeboU tak weliae
pohrdal a přtslibuji Tobě pro bUdoucnost neroz
dilnoU lásku deust mi pro žásluhy Umnčeni
Swého zapomen na wssechny mé Tobě žpúso:
beUe kťiwdy, a dej mi silu abych Tobě w o:

statnim fwém žiwotě wěrným byl Milnji Te:
be, nejwyšssi mé dobro a donfam Tě wždycky
Uačlowati Milý Bože! nechci fe Tebe wice
prstitt u Q Maria MatčoBoha mého! pťi:
poj mne pewně ku ChristU Ježissi a wyproš
mi milost abych od Zeho sslepěji wice fe UeU:
chylil; na Tobě si zakládam

3 Rozjimáni
Já jfem mladý, di opět jiný; Bůh tbo:

wiwá mladosti; pošději odewšdám se jčž Bohn.
Tot jest páté ssáleni nu Tyš mladý? Re:
wiš lt ale e BUh Uečita let Uébrž hťicho jex
dnoho každeho? Mladý jsi? Wssak kolikere
hťichy jsi jtž fpáchal? BUdonť mnoši staťi,
kteťt aňi defátý dil hřichU nesiropili, kteréš ty
již žpáchal A což newiš že Bán počet a mi:
rU hťichU, které každémU odestiti chce Ustano:
wil? Wán trpěliwě čeká di pifmo, aby je
když den soUdUpťijde w plnosti hťichU trestal e
(:: mšadx6 U) ro jest Bňh mátrpěliwost
a čeka aš do jisié miry: taloli ale mira
hřichn kterc odestici Ustanowil Uaplnčná jest,
pak neodpoUssti wire, a trefre hťissnika nahlon
tmrti, w době, když fe w sinrteluém hťčchu na:
cházi; aneb šanecha jej jeho hťissim, a trest
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xtentojest horssi nešli fama fmrt: „Qdejmu nlot
jeji a bUdew rošebránče (lšai 5 5) Maš lč
kUš země kterouš plotexn dokola ohradil již
po wice rokň obděláwal mnoho wydáni na nč
obětowal a nyni wydiš, že pUda žádně úrody
nepťin.isti, co Uěčniš? Odejmeš plot a nechaš
1i erbdělanoU ladem ležeti Tťeš fe aby to
Bůh Uapodobně š TeboU Ueučinil Nepťestax
Uešlihťesslti paknepocitiš wýčitkufwědoxni,nebU:
deš na wěčnost ani na dUssčfon pama:
towati pťijdeš skoro docela o fwětlo, a stratťš
bažen Boži: bleď, nyni jest plot pryč, a ty jsi
od Boha opUsstěn!

Bťich.ižixne nyni k poslednimU ssáleni Ty
diš: Brawdajest: skršehťčchtratim milost Boži;
sam si wysloiji zatrachiri ortel a mohU fnad
i pro tento hťich šatracen býti; než ale můše
také býti že fe potom wyšpowidám,aafpaselt
šbUdU uu Nno doponsstim, f!xad budeš jesstě
spafen; neboť nejfexn žeidný prorok a nemohu
tUdťž š jistotoll ťťci šdaž ti Blch po tomto bťť:
chU opěr milofrdeUstwi nepronáše Nemůžeš
wssak Upirati, že nynili opět po tolikerých

milostech, které ti kBčchproukcizal jej opět nrzčšfnadno na wždyk šak)ynmi pťijiti nmšeš; ne:
bok pifmo di: „Srdce twrdé (žatwrzelé) zlr
fe miti bnde w nejposledllějssi čaš w fmrti.
(b)lčlcl 3 27) „Kteťi fe šlobi, wyhlaženi
BxldoU (Lčxlm 36 9) „Co bnde siti člo:
wěk to bnde i žiti“ (03! 6 8) Kdo hťiž
chy feje, nebUde konrčnč kliditi leč mUky a trá:
peni „Woněwadžjfem wolala a odpirali jste:
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wžahhnnti wassem fmáti se bUdU, a Ufmiwati
fe bUdU“ (kři8j 1z 21.) Wolal jsem na
wáš di Bůh skrže mondrost a wy jste fe mi
Ufmiwali, pťi fmrti wassi i ja se budn Usmi:
wati „Mát jest pomsta a já odplatim čafem
(swým)“ (5 dču msdjš 32 35) Měk pťč:
slUssi pomsta nad hťichy, a já ji wešmU Ua
tobě až se čaš pťibliži To jfoU wýpowědi
pifma fwatého nad zatwrželcemi, toho žádá fora:
wedlnost, i roznm Brawiš konečně: „Snad
proto pro wssechno pťedce fpasen bUdU, uu i
odpowidám ti k záwěrce: To mošná, jaká to
ale Uefmyslnost, wěčné fwé fpaseni na mož
Uost na: fnad“ žakládati Ma fe nejdňleži:
tějssl dilo w tak welikéUebezpečenstwiwydati?

BowšbUzowáUi a profby.
Drahý můj Wykuditeli! Uwrhnji fe k no:

hoUm Twým, a děkuji Ti za to, žeš mne po
tolikerých bťissich neopustil Jak množi, kteťř
Tebe meně, nešli já, Urazilt, nebndon swě:
tla miti, kterého mi nyni Uděluješ U;na:
w.im že to skntečně Twá wůle jest, abych byl
fpafen; ejhle obzwlásstěproto, abychfe Tobě libil
chci fpafen býti Chci do nebe pťijitt, abych
wěčně tak welčká slilowáni welebil kterých jsi
mně Udělil Donám šeš mi již odpnstil; kdy
bych ale fUad jesstě w nemilosti Twé byl po:
Uěwadž jsem Urážek Tobě Uěiněných náležitě Ue:

oželel, šelim jich nyni Zcelého srdre, onyt mi bolest:
néjssi pťichášeji nad každé zlo deust mi pro
milosrdrxnstwťSwe a rošnmož wždy wice bolest
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we mně, že jfem Tebe, mšho tak dobrěho Boc
ha! Urašil. Dejš mi bolest, a propiijč mi i
lásku. Miluji Tebe nade wssechno, awssak
pťiliš málo milujiTě, chci Tebe welmi wrouc:
Uě milowati; o wroucnou leiskuprosim Tebe, a
Oonfám ji také od Tebe. Wyslyš mne, Ježisst
Ulňj! TyJš slibil wyslysseti, kdo tě prosi. uo Q
Maria, Matko Boži! Wssickni mi prawi. že
nedáš žádnému bez potčxss,eni od Sebe odejiti,
kdo fe Tobě poronči. O Maria, Uo Ježissi
Uáděje mei! k Tobě berU útočisstě fwé, a kTo:
bě mám důwěrn; poruč šnne Synn Swému
a nčiň mne fpafena.

xxut.RožwažowciUie
Q fonromném soUdU.

„Wssickni mh musime se Ukázati pťed foudnoU stolici Chrisiowou.ee
ll. xorčm. Z. 1o.

1.Nozjňnánš
RozwažUjmež si, jak fe nkážeme pťed fond:

cem, jak obžalowáni, prohledáwáni a ortelowci:
ni bUdeme.u Eo fe za prwni dostaweninfe dusse
pťed sondce dotýče, wsseobecné miněni bohoslowcč:
jest, že sonromný fond w tomtéž qkamšelži,
když člowěť ducha wypnsti, d:žán býwa; a ze
dusse práwě tam, kde fe od těla odděli, od J„e:,
žisse Ehri.sta fonžena býwá, který k ,wyrownam
jeji wčci žádného jiného nepossle, .Ucbrž ofobně
pšťijde. „W kteron hodilm nenaděžete fe, Syn
č.cwťka pťijde. (lmia. 127 40.) „Laskawě
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dobrým„ brňzně žlým fe Ukáše“ prawi fw YU:
gnstin Zaka hrUZa pťepadne toho kdo pťi
prwnim spatťeni Wykupitele Jej rozhněwaného
Uzťi! „Bťed twáťi rozhněwaného Zeho kdoš
stane.“ (Nolmm 1 6.) Mi tomto ro;jimá:
Ui tťásl fe pater Lndwič a Bonte tak welice,
še fe i chýsska, w niž bydlel tim šatťáska Když
ctihodnýpater ZmoenalYncina hyan: Uioš
iačxeše (Na den hněwU wo strassnoU chwili) zpi:

wati slyssel a na strach a hrňžn myslel kteron
dUsse miti bUde, až pťed foUdem fe Ukáže Usia:
nowil fobě, fwět opUstiti: a Učinil také tak skU:
tečně Nošbnewaná twáť Soudcowa bnde jaťo
pťedhra žatraceni twého „Nošhněwáni kralo:
wo, poslowefmrtie (9ři8d 16.14) Sw
Bernard di že dUsse bUde, tenkráte li Zežisse
rozhnčwaného Uwidi, wice trpěti, nežli kdyby w
samém pekle byla

Bylo někdy widěti studený pot na žločin:
cich wyrcižeti když pťed fwčtským soUdcem stáli.
Kdyš Pifo roUchem šločince pťiodčný, pťed rad:
dU pťedstoUpil, citil takowé šahanbeni, že fe
fám Zabčl Bowaž, jak trapné to pro ditč jesi,
aneb pro poddaného, když swého rxtce neb kni:
šete welice rozlobeného widi! Q jak lnnohem
wětssi mnky pťi pohledn na Zežisse Ehrista dU:
sse miti bUde, kterci jčm ša fwého žiwobyti po:
hrdala! „Batťiti bUdoU na mne, kteréhož bo:
dli (Lčwd 12 10) DUssefpatťi beránka
Bo iho který tolikeroU lrpěliwost š ni w žiwo:
bytl měl tenkreite dorela rošhorťeného a bež na:
děje, zeJej bnde moct kdyfmiťtti; bnde kopcea skály
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žaklinati aby nad ni se šťitily, a ji pťed zůťi:
wosti beránka rozlobeného skrylt: „Řkon horxam
a skálám: Badněte na Ueiš a skrejte naš pťed
bněwemberánka„ (Ljer 6. 16) Sw LUx
káš lnlnwě o foUdU dč: „Tehdážt Uzťi Syna
člowčka (l.ula Bl N.) O jak trapný
Bnde na foudce pohled w postawě lidskě pro
hťissuika! Nebot pťč pohledU na toboto Shna
člowčka který pro jebo fpafeni xťmťel bUde o:l
wúččtky nad newděčnosti fon tim wětssi cititi

Kdyš Spasitel na nebe wstoUpil oslowilt anjelé
Učedlniky takto: Tento Zežiš kterýž wzat
jest od wáš do nebe, tak přijde, jak
jstc widěli Ho jdonciho do nebe e (xďlauc Zp.
1 tt ) Sondce teda pťijde š tčmitr“žreinami
k foUdn, š kterými že fwčta odch.išel: „Welika
radost pro ty, kteťi na Něj patťiti, weliča hrů:
Za pro ony, kteťi na Nčej ěekati bUdoU “ di fw.
Rnpert Tyto rány bUdoU pro fprawedliwě
radostnc, hrožnc ale pro hťissniky xu Kdyš Jo:
tef ťe fwým bratťim prawil: „Ja jfem Zosef,
kterěbož jste prodalie oněmělt tito di pifmo,
a hlaš stratili: „Nemohli odpowťditi pťilissnýmx
strachem jfoUre pťestrasseni,xl(l lčn mojx 45
3) N ro ale hťissnik Zežisst EhristU odpowi?
BUde fnad fmělost miti ofmilowáni prositi
když pťedewssim ž toho UčtyobUde mUsetiskládati
še milosrdenstwim jemn ša žiwa Uděleným po:
hrdal? Zak fe osměliš ptá fe EUseb š Emeš:
fy, o milofrdenstwi prositi, an obžwlásstě pro
pohrdáni milostdenstwim foUzeUbUdeŽ? Co fe
:.tedy siane? ptal fe fw Nngustin; kam se hťiš:
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Uik Uteče, když nad feb.onroz;lobeného fondce
xná pod feboU hrňšyplnoll ťiš urtwých, na pra:
wo hťichy jako žalobničy, Ua lewo zlé duchy,
kteťi jej na misto foudné wlekoU anitť muky
fwědomi fwého; o běda! ode wssech stran pťe:
Padený uu kam Uteče hťissnik?

Powzbnšwáni a profby
Q Zežissi mnj! wždy chri Tebe Zežissem

swým nazýwati Zlnéno Twé mně fmčxlosti
dodáwá, an si zpominám žeš Ty mým Spa:
sitelem který Za mne Umřel aby mne fpasena
Učinil Wopatť na mne zde u nohon Swých;

ejhle, wyšnáwám, že práwě tolikráte peklo jsem
šasloUžil kolikráte jsexn Tebe fmrrelnými hťichy
Urazil Nezasluhuji odpusstěni; Tyš wssak n:
mťel abyš mi odpnsstěni žiskal Womni, do:
l)rý Ježissi pomni na cestn strastiplnon a Uděl
mi milosti. Qddnst mi, Zežissi můj! hned pr:
wé nežli pťijdeš nme foUdit Botom nebUdU
moci Tebe o milofrdenstwi prositi; nyni ale

mohU Tč o ně prositi a donám jetaké Teh
dáž bUdoUmne děsiti rany Twé; nyni ale wlě
waji mi důwěru Milý mUj Wykupřteli! liko
jest mi toho nade wssechno zlo, že jfem neskon:
čerU Ton dobrotU Uražil Umťnuji sobě,
raději kašdé trápeni, každou sskodn Utrpěti nežlč
fe o milost Twon pťiprawiti Miluji Tebe z
celé.ho frdce swého Q měj Utrpnost še mnoU:
SmilUj fe nade mnon o Boše! podle welikého
milofrdenstwi Swého uu Q Maria, matko mi:
lofrdenstwi! pťimlmonice hťissniklc! podosáhnč
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mi welké bolesii nad hťichy, jich odesstěnia fe:
trwanlčwost w láfce Boži MřlUjř Tebe, kra:
lowno ma, a ďůwěťUji fe w Tebe

2 Rozjimáni
Rožjimej si obšalowáni a prohledáwáni:

SoUd šasedl a kniby otewťeny jsoUe (l)an
7 10) Knihy pak bUdoU ďwě: ewanjelinm
afwědomi W kUižeewanjelinm čisti fe bnde,
co obžalowaný činiti měl; w knize fwědomi,
co činil Každý tU spatťi, co činilél prawi
sw Jeronym Na wáze božské fprawedlnosti
UebUdoUfe pak bohatstnoi, radosti a Urozerst

osob wášiti, něbrž jejich skUtky „Zawěssen jsi
Ua wáze prawil Daniel kU králř Balthafarll,
a UalezeUjsi méně majici (l)an 5 27)
Nloarez pošnamenáwá k mistU tomuto: „?lni
šlato, ani bohatstwi nepťicházi na wáhU, jenom
kral fe wáži e Nato pťijdon žalobnici, a neja
prwé ďabel W okamženi, di fw Ntlgustin,
bUde ďabelpťed foUdnoUstolici Christowou státi
a nám sliby BohU UčiUěnéwyčitati: „Qnt nánt
bUde pťedstirati co wssechno jfme činili, Ua
kterěm dnn, kteroU hodiUU jfme hťessili (8ot.
úuš 00nt .!uá mm. 6) Nato, jak sio Cy
prian pisse k foUdci se obrátiw ťekne: „Za
jfem pro ně ani poličky, aniž bičowáni newy:
trpěl Wane! j.i jfem pro tohoto winnika pra:
ničeho Uetrpěl Tebe ale, kterýš pro jeho za:
chowáUi Umťel opustil on, aby fe stal mým o:

trokem, protož mně pťináleši. Z fwati anje:
lowé strášci bUdoU žalobniky, jak Qrigeueš di:
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Každý z anjelů skládá fwědectwi proti němU,
kolik rokú pro něj prarowal on pak jeho napo:
minanimpohrdale (0riš uom. 66) Wfsil
ckni pťátelé jeji žhrzeli Ui, a Učiněni json ji
nepťatelée (Mčieš.ler1! 2) Žalobu po,
wedoU takměť i stěny, mezi kterými winnik hťe:
ssi; „neboť kámen ze siěny wolati bude e (uao
lmleula 2 11) Zalobnikem bude i wlastni
swědomi: Když jim swědectwi wydáwa swě
domi jejich, a myssleni kteráž fe wespolek ob:
winuji . w ten den, kdyz fouditi bude Buh
tajl:e wěci lidské (úťm 2 15716) Nno
i hťichowé promluwi( a ťeknoU: „Tyš naš U:
činil myk jp“me dilo twé, xny fe tě nezpusiime e
(bid. moáie (Tap. 2.) Konečně jakfw Zla:
toústý prawi, žalowati na tebe bndoU rány
Christowy: Hťeby powedon na tebe žalobu,
rany bndou si na Tebe stěžowati, kťižChristňw
bUde proti tobě mluwiti (t)driš uom iu
luntb.) Nato pťikroči se k prohledáwáni.

Hofpodin di: Mehledám Zerusalém w lU:
cernáchee (Boson 1 12) Swětlo, di Men:
došša, proniká wssechnykoUty domowé a Cornrl
a Lapide prawi pťi wyswětlowáni slowa: „fwěx
tlo e že Bůh Uapotom obžalowanémU pťed oči
pťedstmoi pťiklady fwatých, a ko.ikráte jej ofwi:
tčl a mu domloUwal za žiwobyti, a celou ťa:
dU let kteron mU zapnjčil, aby dobťe činil:
„Bowolal proti mnečaš “ (Rňe! .ler. 1 15)
Tehdáž bndeš museti i z každého pohlednuti
oka fwého odpowidati, di fw anselm „Wy:
čisti synh Léwy, a cediti bUde je jako zlato.e
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(dlajšod Z 3) Zako se žlato cedi, čistč,kdyš
fe trusky od něho oddělnji, tak budou i famy
skUtkydobré,zpowědi fw pťijimáni atd skoumány
„Když čaš wezmn, já fprawedlnosti soUditi bu:
dUeg (Fšlm 74 3) Zkrátka pťi foUdUhu
de, jak sw Petr di, fotwa fprawedliwý fpasen:
„Jestliže ale sprawedliwý fotwa fpafen bude
bezbožnik a hťissnik kde se Ukáži?“ (l 9etra
4.,18) N mUsili fe z každéhomarného slo:
wa odpowidati, jakě odpowldáni budeš teprw
miti z tolikerých zlých mysslenek w ktereš fwo:
lil ztolikerých necoudných slow, ktereiš zúst
wypustil? Swatý Řehoť di: „Z marného
slowa Učty žádány bUdoU čim wice z neroUdné
ho slowa?“ Těch pak lidi kteťi we fwém žiu
wobyti mnoho pohorsseni dali a tim Bána o dnsse

oloUpili, týkaji se obžwlásstě hrozby, které BUh
U proroka wysloije: „Botkám fe š nimi jako
mcdwědice, již mladé pobrali (08eš8 13
8) Co se pak skUtkůtýká wěčný SoUdce fám
di: Dejte ji z Užitku rUkoU jejich“ (9ři8l
Zl 31) Botrestejte je podle skutků které
konali.

BowžbUžowáni a profby
Nch Zešissl můj! ťdybyš chtěl dle skutků,

kterě jfem Učinil mi odplatiti tU by mi nir
jčného nepťináleželo, leč peklo Q Bože, jak
často jsem sam fobě ortel odfuzujici na misto
trapeni pfáwal Diky wzdáwám Tobě ža tr:
pěliwost, k,terouš měl když jsi mne tak dlouho
fnássel O Bože! kdybych nyni pťed Ton
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sondnoU stolici Ukázati fe mnfel jakě účty bych

Ti že žiwota fwého složiti mohl? Newchášej
še slUšrbniťem Swým w fond Nch, Wanex
pofečkej na mne jesstě maličko newyťkni jesstě
ortele Uade mnoU Kdybhš mne jiš nyni fan
diti chtěl coby še mnoU fe stalo? Wofhow mi
Kdyš jU mi tolikerá slitowáni proukážal pron:
kaž mi jesstě toto, dej mi welkou bolest nad
hťichy mými Želim toho, o nejwyšssi dobro!

že jfem TeboU tak často pohrdal Miluji Tě
Uade wssecko Otče wěčný, odpust mi z lásky
k Ježisst ChristU, a propUjč mi pro žáslUhy
Zeho fwatou fetrwaUliwost Zežissl můj! wsse:
ho fe naději od krwe Twé uu O nejfwětějssi
BanUo Maria! w Tebe kladU fwon důwěrn

Tyš pťimlanice nasse obrať k nám fwémilo:
frdUe oěi Bohleď Ua mne w bidách mých,a
měj útrpost še mnon

3. Rozjimáni
Mei li dnsse wěčného fpafeni dojiti mUsč

tak fpoťádána býti, aby pťi foUdU žiwot jeji k
žiwotU Christa Zežisse podobný nalezen byl

„Nebo kteréž pťedzwědSěl a pťedzťidil aby bylčpťipodobUěniobrazU SyUa Jeho“ (Uim 8
29) Tok pak bylo, proč nábožný Zob fe
tťásl: „Eo Učinim, když wstaUe k souzeni Bůh,
a kdyš otáže fe co odpowimJemn. (10d 31
1.1) Filipp ll domlonwal jednomU ze fwých
slUžebUikňťka: Tak mne ssáliš!e Tento Ubo:
hý ssel domň, a Umťel bolesti Co teprw hťixa
ssnik Učini co Zežifsi Ehristu, foUdci fwémn od:
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powi? Uččni, jako oUen w ewanxjelium, který
dcz oděwu fwatebniho pťissed mlčel newěda ro
By odpowěděl: „Qn oltěmět,á (mac 22) Hťťch
fám zacpe mU Usta: „Wsseliká neprawost žarpe
ústa fwáe (Dalm 106 42) Sw BasiliUš
di, že hťissnikn bude tenkráte šahaneni mnohem
trapliwějssim se zdáti, nežli famý oheU pe:
kelný

Konečně wyťkne soudce ortel: Qdejdi ode
mne, zatracenče, do ohUč wěčnéhoe O jak
strassny hlaš to bUde! O jak hrošně tento hront
rošléhati fe bude u tak wola Diwiš Karthu,
sian Sw ?lnfelm di: Kdo pťi takowémto
hromowem slowU fe nezatťefe, teU nespi toliko

Uikoli on jest již mrtew “ N EUfebiUš doklá,
dá, že„ tak silné Ulckuntišbezbožnépťepadne až
Uslyssi foudce ortel pťednásseti šeby, kdyby ne:

byli nefmrtelni, pošnowU Umťeli Worom, di
sw Tomáš Billalwwský, potom UebUde wice
xnista k modleni, anž jakých pťimluch, kU kte:
rým bychom fe oďratitimohli: nebos UenalešnoU
pťitele anš otre Ke komU fe teda UtekoU?
Snad k BohU, táše fe fw Basil kterým opo:
wrhowali? (0rňt 4. áš ť)oguil) Snad ke
swatým? Uebo k nejswětějssi Bannč Marii?
Ničoli; neboť tehdáž bUdoU hwěždy, pod který
mi swati pťimluwcowe fe wyrošUmiwaji š nee
be padati; a xněsic, který Marťi wyznamenáwá,
Uebnde wice swětla fwého wydáwati (luču
24) Maria Utečeod brány nebeské (Zc:t.
úuš 88um 3 čujfuatxe8)

O Bože! wolá sw. Tomáš Billanowský,
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šjakou chladnosti slysswáme o foUdU mlnwitť,
jakoby náš ortel zatracujici ani nemohl zasan
hnoutř, aneb jako bychom ani nefmčli fonženi
býti (Gono.1 áo .luáio) N jaká to ne:
fmyslnost, dokladá tentýž fwatý, pťi tak Uebeš:
pečné wěci se ša tak bezpečněho pokladati Ne:
řikej, bratťe mčlj, wýstrahU dawá fw. YUgUstin:
Zak? mělbd Bůh skUtečněchtiti mne do pekla
zawrhnoUti? Neťikej to, dokládá nebot také
Zide nikdy erěťili, že bUdoU potťeni, a toli:
keťi žatraceni též nedali fe pťefwědčiti, že do
pekla Uwršeni bndoU; a pťedce pťissel trest:
„Konec pťichaži pťicházi konec. wpUstiUr
prchliwost fon na tě: a foUditi tť bUdU.“:
(b)xčod. 7 2 3) N tak fe i tobě pťihodi„
di fw NngUstin: „Bťijde den foUdU,aaša praé
wé naležneš, čim Bťch wyhrožowal“ Nyni
jesstě čaš k woleni jaký ortel žkUsiti chceme

„W nassi moci jest to dofwědčuje fw. EligiUš
jak máme soUšeni býti ee Eo máme tedy činiti?
Txoto: Učty fwé jesstě pťed foUdUým dnem Ufpo,

ťádati „Pťed foudem pťipraw fprawedlnost
fobě“ (lM(m 18 19) Opatrni hofpodáťowé
prochazeji a opraiji welmi často Učty, abh na
ta mista Uepťissli, žeby wýplaty fwé žastawiti
mufeli Brwé, než foUd žapočal může foUdcex
fmiťen býti Uikoliw ale, když ortel byl již pro:
nesl,“ di sw NUgstin Ncemež tedy kBámr.
še fwatým Bernardem: „Ehci jako již follženýx
pťed Tebe pťedstonpiti, nikoli ale, abych teprw
soušen byl“ Božský můj foUdre! chri, abyš .
mne jesstě ša žiwobyti odfoudil i potrestal cm
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jesstě čaš milofrdenstwi jest; a Ty lni odestitč
můžeš nebot po smrti nastane čaš sprawe:
dlnosti

Powžbnzowáni a profby.
Bože mňj! neUkojim:li Tě již nyni, napo:

tom nebude nikdy čan ť tomU. Zak Tě ale

Ukojim, kdpž jfem tač často pro bidne tělefné
rozkosse pťatelstwim Twým opowrhowal? Ne:
wděčnosti fplácel jfem nesmirnoU láskU Ton!
Zak mUže ale twor žadostllčiniti ša Urážky fwé:
mU Stwoťiteli špůfobené? Blch, Wane můj!
děkUji Tobě, Ueboť milosrdenstwi Twé dalo mi
již na rUkU šprob jak Tebe fmiťitčlnáxm Qbě:
tnji Tobě krew a fmrt Syna Tweho Ježisse
Ehrista, a hle u jižwidim fprawedlnostTon
fmiťenoU, a pťehojně UfpokojenoU Od mé wssak

dUsse žadáš litosti Nno Bože můj! drž jiš
nyni foud nade mnoU; nebokw osskliwosii mám
wssechUy Ti Učiněné Urážky nad každe Zlo; a
milnji Tebe nade wssechnoz eelého frdce fwého,
a Umim:ji fobě Tebe wždyzckymilowati a ra:

ději Umťiti, nežli Tebe opět Uražiti Tyš pak
slibil odestiti litost majicximn; to dobťe tedy!
suď mne nyni, a rozhťeš mne od hťťchU mýchx.
Wolně pťijimám trest, který žaslUhuji; jen mne
pťijmi opět Ua milost, a zachowej mne w ni
až do fmrti Tak já donám uu Q Maria,
matko má! děknji Tobě ša tolikerci slitowáni,
ktera jsi mi wyprosila; ach, nepťestáwej, až do
skonáni mého :Une ochranowati



xxs.Rožwažowcini.
O wsseobchém foUdU.

„Poznán bude1Hofporin sondy čšxě.e šalm 9; 17..Rožjimáni.
Dobťe li fe Uwáži, Uestáwa ofoby na fnxěn

tě, kteroU by fe tak opowrhowalo, jako Ježi:

ssem Ehristem Z na nejfprostssiho člowěka
bráwá fe wice ohled nežli na Boha; Uebot fe
každý obáwa že by člowěk ten, wida fe přiliš
Uražena fe rožlobiti a pomstiti mohl; Boh:l
wssak čini fe Urážky, a čini fe mU opětně a
často bez nejmenssiho ostýcháni wu jakoby Bňh
nemohl pomstU wžiti kdhby chtěl „Jakoby nic
nemohl Učiniti Wstemohollci, domniwalč fe o
Nčm“ (ckob 22 17) Broto ale nstanowil
thUpitel den kterýžtodUemwsseobeclléhofoUdU
bnde, a který se w pifmš pťimo dnem Waně
Uazýwá, kde fe Ješiš Christllš co welký Wan,
čterýmžskUtečnějest objeldi: „WožnánbxldeHospo5

din foudyčině“ (Lalm9 17) Brotož neslUje
tento den již dnem milofrdenstwi a odpusstčxni,
Uébrž „dUem hUěde, dnem foUžeUi a Užkosti,
dnem pjoth a hidye (.Jolecm17 15); a takt
jest také; Ueboť práwem zaopatťi si pak
Wán opět čest, kteroU hrissnici na tomto fwětě
JemU odejmoUti fe jnažili uo Nopatťmež, jať
foUd tohoto welkého dne stáwati fe bUde

Wrwé nežli foUdce pťijde, „Qhen pťedejde
Jej.ez (šalm 96 Z) Wťijde rheUš nebe,
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který šemi a wssechUy wěci této šemě fpálť.
„Země i dila ktera na ni jfon wypálena bu:
doU“ (2 9čcr 39 10) Tedy stanon fe
kostely, paláce, wefnire města králowstwi ano
wssechno hromadoU popele Toto hťichem na:
kažené obydli mUsi ohněm očisstěno býti. Hle,
takowý konec wešme wssechno bohatstwi, wsse
chna nádhera a wssechny rozkosse fwěta Když
lidé byli pomťeli, zawzni trouba, a wssickni
wstanoU Nebot troUba šawšni, a Utrtwiwsta
Uon“ (l. l(or 15 52) Sw Jarolim di
(in mčulx Go 5.:) Kolikčrát koliw o soUd:
Uém dnU rošjimám chwěji fe: wždy fe ždá ona
troUbaw Ussichmych žašniwati: Wstante mrtwi,

pojďte k foUdU!“ Na hlaš tétotroUby wyjdoU
krásné dUsseblahoslawených,a fpoji fe š tčly
sioými, kterými BohU w tomto žiwotě sioUžili;

ale t Uessťastnedussešatraceslcči z pekla wyston:
pnoU aby do žatracených těl wessly, kterými
Boha Urážely

Q jak welčký bnde pak roždil meši těly

blahoslawenúch, a těly žatracencú! Welebně
kaáži fe blaboslawelli, stkwělobili a jasnčjssi nad
siUnce: „Tehdášť fprawedliwi stkx,oiti fe bUdoU
jakoslUUcee (Mšt 13 43 Q blahoslawe:
wený, kdožkoli w tomto žiwotě fwe tělo mrtwiti
Umi! kdo žakášané žádosti jemU odpirá, a aby
je wice na Uždědržel anidowolených, fmyslllm la:
hodicťch pochoutek jemU nedowolllje a je tak pťťx
mě drži, jak to swati činili Q jak napotom
budome fpočojeni jakoš fwatý Betr ž Nl:
ťantary, který swaté Teresič fe zjewiw zwo:

13
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„D blahoslawené pokáni kteréžsš mi tak
wellkon sláwU zaopatťilo!e Naproti tomU obje:
wi fe těla bešbožných ohyždná, černá a fmrdu:
ta Q jaké trápeni bUde pak zatracený miti„
aš fe š tělem fwým opět spoji! „Zatracené
tělo!“ ťekne dUsse, „abych tebe Ufpokojila, do
zahynnti jfem se Uwrhla ee Bl tělo odpowi ji::

„Zatracená dUsse! tyš měla rošum; proč jsi
mitěchto žádosti dowolila, ktere tebe i mne nynč
na wěky wěkUw do šahynUti Uwrhly. e“

Bowszzoweini a profby
Nch, Ježissi můj a Wkapčteli mňj! kte:

rýž jednoho dne foudcem mým bndeš: odest
mi prwé, nežli tento deU fe pťiblčži Neodwra:
rUj twaťe Swé ode mne uu Nyni jU mi jee
sstě otcem; jako otecpťijmiž na milost ditě swe
š litosti opět k Uohonm Twým fe nawracnjicit
Qtče mUj, prosim Tebe ža odpusstěnť: já jfem
Teoe nepráwě opnstil; Tyš nešasinbowal ode
mne, že jfem š TeboU tak opowržeUě šachážel
Lito jest mi toho, a boli mne tož celého frdce
odest mt! erdwracuj twáťe Swé ode mne
nežawrhnj mne dle meho zaslouženi Nošpomelt
se Ua krew kteroUž jsi za nme Orolil a slitUj
fe Uade mnoU! Sw Tomáš š Nillanowy pra:
wil: „Nád fe podrobnji foUdUQnoho, kterýža
Ume Umťel a aby mne odsouditi nemnfel fám k
ť fmrtč kťiše fe odfoUditt dal “ N již pťed nim
prawil fw Bawel totéž: „Kdo jest kterýžby
odfoUdil? EhristUš Zežiš kterýž Umrel“ (lšim
8 31) uo Qtče můj, milUji Tebe a nechrč
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fe již nikdy od nohoU Twých wšdáliti Zapo:
meň na Urážky, které jfem Tobě Učinil a dej
mi wroUci láskU k dobrotě Twé. Žádam fobě
Tebe wice milowati nežli jfem Tebe pťed tim
Urážel; nepomUžeš:limně ale nemohU Tebe mi:
wati Womoš mi, Ježissi mtlj, dej, abych bU:
donrně wděčně k láfce Twé žiro byl tak abych
fe na onom dnll w údoli Zofafat w počtU
Twých milých nachážeti mohl uu Q Maria,

králowno a pťimlanice ma, pomoš mi Uyni;
nebot pťideli k straceni, nebUdeš mi wice na
onom dnu moct pomoci Tpk prosiš ža wsse,
chUy, proš pak také ža mne an fe chlUbim že
jfem Twým wěrným slUžebnikem,a an takwel
koU dňwčru w Tebe mám

2. Rožjimáni.
Zakmile lidé wstanoux, bUde jim od anjelň

žwěsiowáno, že fe maji wssickni w UdoliZofafat
fhromážditi aby tant souženi byli „Lidé, lide
w údoli rošděleni: Uebo bližký jest denrožděle:
ni “ (1ošl Z 14) Když již sl)romažděnibn:
doU pťijdoU anjelé a rošděli nefprawedliwé od
fprawedlčwých: „WyjdoU anjelé, a odděli šlé
ž prostťedku fprawedliwých“ (171ac 13 49)
Sprawedliwi bUdoUstáti na práwo šatraceni
ale na lewo postaweUi bUdoU JakoU bolest
by pocitil každý febe wida že jest še společno:
sti ltdské nebo z Cirkwe wywržen? Nle jak
daleko wětssi bUde pak bolest ta, když fe fpatťť,

že jest že fpolečnostt swatých wyhostěn? Eo

mysliš, jaké to welkébUde šahanbeš zlých, když
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fe po fwěm odděleni od sprawedliwých opUsstěx
UUbýti fpalťi (4uot 0p jmpčrf. bom. 54)?
Sw Zlatoústý di, kdhby šatraceni žádne jiné
bolesti nemčli, žeby toto zahanbeni postačowalo
peklo jejich zpňfobiti (lu MčxcldEp 24)
Syn bude od fwého otce, UUlž od fwe ženy,
pán od fwého služebnika oddělen: „Jeden bude
wžat a druhý žanrchán.,e (mšr 24. 40) Nci
mi bratťe mčlj, co mysliš? kterého mista fe tobě

dostane? nechtčxl byš Ua prawici fr Uachášeti?
Muj rozmilý, žanech nyni cesty, klerá trbe na
lewo wede

Na tcto šemi miwaji fe knižata a šámošni
ša bohaté; swati pak kteťťw chudobě a pokoťe
žiwi jsoU ao býwaji žapowxhowáni O wy
wěrni milownici Boži! Uermntte fe widou:
ce„ še jste Ua tomto fwětě opowrženi a trápeni:
l„Zcirnmtek wáš obráti fe w radost ee (.!er 16
20) Bak fe budete oprawdowě ssfastnými Ucls
žýwati a dojdete rti, žeža fpolnondy dwoťanin:
stwa Ježisse Ehrista prohlásseni bUdrte Q jaký
to kráfný pohled pak poda fw Betr š Nlcan:
tary, který jako powrhel šapowrhowan byl uu
swatý JaU Boži, š kterýmžto jako š blášnem
se zachášelo uu sw Betr Celesiin, který pro
swé odreknutť:fe hodnosii papežské w žaláťi še:
mťel! Q w jakých to ctich žastkwi fe tolikeťč
jini hrdinowé wiry, kteťi někdy od katanU oha:

wně rošedráni byli? „Tehdáž bnde chwála
jednomu každčmllod Boha (l. l(or 4 5)
Naproti tomn ale w jak ohyšdné postawe Ukáži
se Herodeš Bilát Nero a mnozi jini welri
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tohoto fwěta kteťi k odsonzeni pťčssli! Ǧ wy
nltláčkowé fwěta: w údoli oěekáwam waš w
ndoli soUdU Tamt bezpochyby jiného bndete
fmýssleni tamt bUdete blážnowstwi fwé oplaká:
wati Nch, wh bidnici, kteťižtosi nyni na jr:
wissti fwěta kratičký čaš prowádite, pri fmutno:
hťe foudU bndete meeťč UlohUzatracencn hrátl!
Wywoleni budoU tedy ňa prawici postaweni,
k šwětsseni jejich sláwy bUdoU, jar apostol n:
jissfalje do powětťi Uad oblaka powýsseni, aby
Zežissi EhristU š anjely wstric táhli, kdhž š nebe
pťichášetibUde: „Wotom my fpolU šachwá:
ceni bUdeme š Uimi do oblakú, wstric Christu
w powětťťěe(slxde.o,4 16) Zatracenci ale,
jako tolikeťčkošli k zabiti Ustanweni bUdoUna
lewo wykážáni, aby foUdce fwého očekáwali,
který nepť.itely sioé weťejně pťed očima wssech
šatrati

A ai jiš otwiraji fe Uebefa pťichazeji aň:
jelé aby pťi joUdU byli, a nefoU žnameni U:
mučeni Ješisse Ehrčsta napťed jak wýslowně
fw Tomáš Uči (0pu8ce 2 o) Pťede wssim
uk.iže fe križ: Tehdyk fe Ukáše šnauteni Sylta
člowěka Uxa Uebč: a tehdyť budoU keoťlicčwssecka
pokoleni žemě“ fluat 21 30) Eornél a
Lapide prawi: O jak bUdoU hťčssnici kwileti
kdyš Ušťi kťiž, poněwadš ža žiwa newstlmalč
sobě wčxčného fwého fpasexti ktere Syna člowě:
ka tolik stálo! Nxto, dč fw Zlatoxlstý, powe:
doU hťeby na tebe žalobU; riny bUdoU proti
tobě mlmoitt; křčž Ehrčstůw bude proti tobě
fwědčiri (ljom. 20 iu Uldtd) Bťj tůmto
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foUdU bUdoU jako pťifedici i fwati apostolowě

a jrjich nástUpcowe pťitomni, kteťi spolUš Chri:
stem Wánem národy fouditi bUdoU! „Stkwiti
fe budoU sprawedliwi . SoUditi budoU na:
rody “ (lcn. Mcmáx 3 7. 8) J králowna
fwatých a anjelú, Maria, Uejblahoslawenějssi
PanUa, fe objewi Kollečně Ukáže fe sám fondce
wěčný na welebném a stkoncim fetrunU „A
UžťiSyna člowěka pťichašejicibo w oblacich Ue:
beských š moci mllohoU a welebnosti “ (mču
24 30) „Od twáťe jeho trápiti fe budoU
ltdě “ (.doel 2 6) Twáť Ježisse Ehrista obx
weseli wywoleně bežbožným ale wětssi trápeni
žprobi, nežli faméxpeklo Snesitedlnějssi byly:
by, di fw Jarolim, žatracencům mUčy pekelné,
Uež pťitomUostEhristowa Swata Teresie mo:
dlila fe: „Zežisst mUj, slož na Ume wssechno

trápeni, jen nedopoUsstějš, abych w oUeU den
na rozhorlenoU Ton twáť patťiti mUsela“ N
fw. BasiliUš: „Toto šahanbeni pťedči jačekoli:
wěk trápeni ,e Tehdáž fe wyplUi, co fw Jan
pťedpowěděl še šatracenci kopce šaklilmti bue
doU, aby na ně fpadly a je pťed twáťč rošhněa

waného foUdce skryly: „N ťeknoU horám a ska:
lám: padněte na náš a skrejte náš pťed twáťč
fediciho na trůnU a pťed hněwem Beránka
(T,jšs. 67 16.)

Wowszzowáni a profby
Q BeráUkU Boži! o muj Wykupireli! kte:

rýž jsi na fwět pťissel Ue abyš trestal nébrž
abyš hťichy odpousstěl, ach odest mi Uyni,
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.prwé Uežli onen den pťijde na kterém foudcem
mým bUdeš! O BeránkU, kterýž jsi mneš tak
welkoU trpěliwosti fnássel! Ych, kdybych měl
kxzahynuti pťijiti tU by pohled na Ton roz
horlenoU twať pro Ume peklem mého pekla bhl.
Nch, odest mi prosťmTě jesstě jedUoU odest
mi co nejspiš! wytáhUi nlne š UtrpnoU rUkoU

Son ž propasti, w kteroU jfem pro hťichyfwš
Upadl Lito jest mi že jsem Tebe, o nejwyšssr
dobro Urašil a tak často Uraztl MilujiTebe
foUdce můj, kterýž jsi lnne tak tuše milowal.
Nch! pro zásluby fmrtiTwé dej mi tak welkoU
milost, bych š hťissnika w fwatého fe proměnitt
mohl Tyš dal Ujissrěňi, že každého wyslyssiš
kdo Tč prosi: „Wolej ke mUě a wyskyssimtě

(.jee 3š 3) Neprojim Tebe o pozemské
statky, Utkoli žadám Twé milosti Twě
lásky a nic jiného Wyslyš mne, Ješitsi
xnňj, pro láskU, kteroUš ke mně měl když jsi
Ua kťiši ža mne Umiral SoUdce mňj, já jfem
winnik awssak milUjiciTebe wire, Uežli fameho
febe SmilUj fe nade mnon! w Maria, mat
ko má pofpěš a pťijď Umč bršy kU pomoci;
nyni jest jesttě čaš kde mč pomoci mužeš.
Tyš mne neopustila, kdyš jsem žiw byl Uepa:
xmětliw Twého a meho Boha; pťljdiž mi Uyni
ťU pomort, aU odhodlán jsem, Tobě wšdy slon:
žiti a fwéhoBána wice neurážeti D Maria!
Tyš nádějemá

3. Nozjimaáni.
Wssak ejhle, již počiná fond. Rozwinnjč
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fe listiny pťe totiž fwědomi jednoho kašděho
člowčka šwlássč SoUd žafedl a knihy otex
wťeny jfon.“ (l)čm 7 10) Eo fwědri protč
šawrženémU powstanoU pťede wssim žli dUchowě
kteťi dle miněni fw NUgUstina ťeknoU: Bože

nejfprawedliwějssi pornč aby onen, který tobě
pťináležeti Uechtěl mně pťipadl Za drUbé,
bUde fwědomi jednoho každého fwědkem: „když
jim fwědectwi wydáwa swědomi jejiche uim.
2 15) Dale bUdoU témčť i stěny téhoš do:
UU:, kde hťich Boha Urašil o pomstU wolati:
„Uebo kámen ze stěUy wolati bUde“ (ťlčxřmo

leule ee 11) Swědkem bUde konečně foudre
fám který pťi wssech jemn Učiněných pťikoťich
pťitomeU byl: „Ja jfem soUdce i fwědek prawi
Hofpodinck(.kex 29 23) Sw Bawel di:
„Wán i otwiti skrytewěci temnostť,ižjewi rady
frdci (l liox 4 5) Qnt i Uejtajnějssia
nejhanebnějssi hťichy bešbožných, které za žčwa
i pťed zpowědnikem tajili, odkryje pťed očima

wssech lidi. „Qdkryji ohawnosti Twé pťed
twáťi ton e (Wudum 3 5) ťichywywo:
lených ale jak fe Wetr Lombardsky š lnnohými
Učenými fpisowateťi dominá, Uebudon tehdáž
šjeweny, nébrž šustanon skryty, dle toho
Dawid prawi: „Blahoslaweni, jčchžtoodesstěny
jsoU Ueprawosti, ajichžto přikrhtijsoll hťichowé
(úwlm 31 1) Naproti tomU okaži te bťi:
chowě bezbožných, jak fw Basiliuš di wssem
najednon, jednim pohledem a jako Ua nčjakěm
obsaše. (bid l. clš áň Mlu Ujlš) Swatý
Tomáš di (0pu8 60.): kdyš již w zahradě
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Gethfemanské na slowt Christa Zežisse: „Jať
jsem“ wssickni žoldnéťi kteťi ho chytit pťisslř,
na šem padli, že zatracencňm mnohem strasslč:
wějt se powede, a; Ješiš ze sxdé soUdné stolice
žwolá: „Hleďte jač jtem to, kterýmš jste opo:
xorhowali!“ Slyš! jiš fe pťibližuje okamženi ť
wyťanti ortele Napťed obráti fe Zržiš Ehri:
siUš k wywoleným a ta pťijemna slowa pro:
mlUwi: „Pojďte požehnani the mého wlex.d:
n te králowstwim wam pťlpraweným od Ustmlo:
weni fwčta (Mču :?57 31) Když fwatémn
FraUtisskuš Nšsisi žjeweno bylo žeby k fpafenč

pťedžťišexlbyl Uemol)l fe potěssenim ustanowiti.
Jak weliká mUsi tedy ona radost býti, z Ust

foudce fa!neho zaslechnoUti: Wojďre, požehnanc
dčti pojdte do králowstwi nebeského, kde Uenč
šádnébo tr.ipexli wč,ce aniž jakěho strachu; woč

jste již fpafeni a to bUdete na wčky Ztham
oné črwi kteroU jsem za waš prolil, žehueim
oněm slzim, které jste nad swými hťichy wyro:

Uili Powš nesmež fe nyni do raje kde na wěky
wěkčlw pťebúwatč budexne! J nejsioětčjssi ro:
dička Boži Maria bUde fwýen ctitelmn žehnatč
a je žwati, aby š Ui do Uebe ssli a tat po:
táhno:: wywoleni prošpěijice: „Nlleluja Nlle:
lUjaá uu witěoslawně do rcije aby jim wladli
a Boha na wěky měli chwalili a milowalč
Tu pak žatracenci obrati fe k Zežissi ťkonre:
a co máme my neboži činiti? Wy, odpowi
foUdce wěěný, wy? Qdejděte ode mne žloťečeé
ni do ohně wěčuého, kterýž jest pťiprawen ďa:

BlU a anjelům jeho.e (mat. 257 :1:) Ode:
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jdětež ode mne, wšdaltež fe Uechci wáš ani
widěti, ani slysseti Wy zloťečeni pryčode mne
pryč do žatraceni neboť jste požehnáni mé ša:
powrhli Bl kam, o Pane! maji tito bidnici
jiti? Do ohně do pekla aby Ua dUsst t na
těle hoťeli. N Ua kolik let, Ua kolik stoleti?
Ach, o letech, o stoletich Ueni ťeči! Wůjdouk do
ol)ně, kterýž wěěný jest, a hoťetibude jak dlouho
Bčchn Bohem bnde lJak toto wyťkmxtife stane
bUdoU bešbožni di Efrem, š anjely, še fwatý:
mt a še sioými pťibužalými ano i še samoU

MatkoU Boži se loUčiti: Mčjte fe dobťe, wy
fprawedliwi lUěj fe dobťe, o kťiži! měj fe do:
bťe o nebe! Naejte fe dobre, ocowé a ditky,
nebok nebUdeme žádněho žwaš wice widěti
Měj fe i Ty dobťe, o fwatá Boži rodiěko Maxap
rja!“ (b)pd áe xčnu8 loam juf) N Uprostťed
údoli weliká propast fe rožewťe do které ďáblo:

wé i žatrarenci wefpolek fpadnoU; a bUdoU za
feboU slysseti brány šawirati, které Uikdy, nikdy,
nikdy, ano na wěky wěkůw Uikdy wice fe er:
tewroU u O šloťečený hťťchU, k jak nessťast
nemU konci žawedeš ty některěho dne tolikeré

Uebohé dnsse! Q Uessčastné dusse! které konec
tak oplakáni hod:xý očekáwá

WowšbUzowáni a profby
Nch, Spasiteli a Bože muj! jaký wýrok

mne někdy zastihne? thbyš ty, Zežissi můj,
nyni š mého žiwobyti účtů žádal, jakou odpo:
wěď bych Ti mohl dati leda že zaslUhuji tisi:
cere peklo! Nno, oprawdowě Wykupiteli mUj,
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tisicere peklo žaslUhUji než ale wěz, že Tebe
millxji,a že Tebe wice mčlUji, nešli famého
sebe; nad pťikoťim ale Ti Učiněným mám ta:
koon bolest, že si žádám abych byl raději kaš
Dé zlé Utrpěl nežli Tebe Uražil Ty žatracu:
ješ o Zešissi mňj, šatwrželá hťissniky, Uikoli ale
takowé, kteťimaji litost a toU;eonst po milowáni
Tebe Bopatť Ua lUUe slroxlssencho U nohoU
Swých, dejš, bych Uslyssel že mi odpoUsstiš.
Nwssak dal jsi mi jiš skr;eproroka slysseti: „O:
braste fe ke mně a obreitim se kwám:“ (Laob
1 Z) Qdťikám fe nyni wsseho; žhosstuji fe
wssech radosti a skUtkUfwětskhch, obracim fe o:
pět k Tobě a objimam Tebe milý mUjWyku:
piteli Nch pťijmiž Ume do frdce Swého,a
tam odtUd žažehni mne láskon Son; rožplae
meň mne ale w té miťe, abych wice nepomyslil

na wšdáleni fe od Tebe Zežissi UUlj, Učiň mnc
žen fpafena a fpafeni me požůstáwejž w Usta:
wičné láfre k Tobě a w Usiawičné chwale sli:
towáni Twých Milosrdeustwi Hofpodinowa
na wěky Zpiwati bUdU (Wum 88 2) eo
xMaria Uáděje má, útočisstě me a matko ma,

Pomoz mi, a wymoz mi fwatoU fetrwanliwost
Nikdo Uepťissel jesstě kstraceni, kdo útočisstě fwc
k Tobě bral Tobě fe poroUčim; tedy smiluj
se nade mnoU.
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xxu. RozwažowciUi.
O trápenich pekelný ch.

„J pňjdoU do trúpeUi wččněho.“ dlčat 25. 46.

1.Nožjimálti.
Dwojiho žlého dopoUssti fe bťiUnik když

hťessi; opousstiBoha, nejwyšslidobro a obract
se kestwoťenim: „Dwě wěci šlé Učinil lid mňj:
Mne opustil stUdnici wody žiwé, a kopali fobě
čisterny, čisterny rožmetané, které nemobou dr:
žeti wod“ (1el 213) Boněwadžtedy
hťissuik ke stwoťenim fe obraci, čimž Boha U:

ráži, bUde preiwem w pekle od těchtýchš siwoťeni
trapen, uo od ol)ně, a od ďáblů; a toť jest

trápeni fmyslU ))oněwadž ale Uejwětssi wina
hťi“nikowa w tom pošůstáwá, že fe kBohU hťbetem
obratil proto bnde Uejpťednějssi trest pekla w
trápeui Uada strátoU Boha pozůstáwati. Nož:
wažUjme nejprwš trest smyslU Wčra náš Uči,
že prklo jest Uprostťed šemě, dle doměnky mno:
hých, jest toto wěženi Ustanowellé kU potrestáni
lidi, kteťižfe proti BohU boUťi. Eo jest p klo?
Jest lnisto muk, j.xk ho žatracený bohatec
našwal (budč 16 28) Mistomnk kdewsse:
chny smysly a sily dUsse žatraceného zwlásstnč

f.ré trapeni nalešnon, a činl wice Boha něčte:
rýmfmyslem mážel tim wice bnde také Ua tom:
též fmysln trapen: „Skrže které wěci kdo zhťe:
ssi skršetyž i trápen býwá e (l(n luouár ll,
17) „Jak mnoho w rozkossechbyl; tak mnoe
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ho dejte jemUmUka fmUtkU“ (onr 18 7)
Qko bUde tmou trápeno „Země tmawa a
pťikryta mrakotoUfmrti“ (.!od 10 21.) K
jaxee fonterosti Uebýwa člowěk pohnUt slysse.p

eněkdo Ua celé žiwobyti na čtyrydcet nebo
Padefát let do tmawé jánwzawťen bUde? Beklo
jest že wssech stran Ušaxoťena propast kamž ni:
kdy paprslek slUnečui newnikne: Yžna wčxkyne:
Uzťi fwětlae (Lšlm 48 20) Ohen, který
na fwětě fwiti bnde w pekle jenom th rozssl:
ťowati „Hlaš Hofpodina rošdělUje plamene
(Lčxlm :59 7) Toto misto fw. BasiliUš tak:
to wysioětlnje: Hofpodin odděli od ohně fwětlo,
proto oheU teU ma jenom wlastnost páleni nčx
koli ale ofwěcowáni ajesscě kratsseji wyfwětluje
to Nlbert welčý: QU oddčliod palčliwosti lesk
Tentýž koUť klerý z tohoto ohně wystnpowati
bnde, žpňfobi chmury temnosti, o Uichž fwatý

ZUda di, že oči zatracencU oslepi „Jimžto
bonťe temnosti žachowána jest nawěky e (.luáa
1 13.) Sw Tomáš Ujisskuje(3 qu 97.
o. 5), žeby šatracenci jen tolik fwětla mělie
coby postačowalo k wětssimU jich mnčeni W
tomto tmawém rožbťeskowáni fwětla bndon o:
hyzdnost ostatnich žatracencU a ďablů fpatťo:
wati kteťi nejhrožUejssi podoby Ua fe bráti bn:
doU aby je tim wčre děsili

Z čich bUde trapen Jak trapne by to
bylo, kdyby se ťdo še fhnilon mrtwoloU w je:
dne fwětxxici Uzawťen wynachášel? „Z Umrl:
čin jejich wšejdesinrade (dďai 31 Z) Za:
trarenec mnsi Uprostťedtolika milionU jiných za,
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tracencň fe nachážeti kteťi jesstě žiwi jfoU aby
mUky trpěti mohlt kteťi ale pro fmrad již Umrl:
činami býti se zdaji Sw Bonawentura di,
kdyby tělo žatraceného ž pekla na žem wywr:
ženo bylo, postačowalo by, aby fwým fmradem
wssechny lidi Ufmrtilo N pťedc jfon possetilcč,

ježto di: Bťijdn lt do pekla, nebUdUtam alefpon
fám e O wy bidnici! Čim wice wáš w pe:
kle bUde tim wětssi bnde wasse trápeni „Tamť “
di fw Tomaš, „fpolečnost bidnikU nezmenssnje
bidy, nébrš ji šwětssUje.,e (8c Mxom. 8uppl
qn 86 čut. 1) Broto jest jim tim wice lr:
pčti, a sice pro sinrad kťik a těfnost prostory,
nebot w pekle budoU stěstnáni ležeti jako owce,
které žimnťho čajU pohromadě jedna na druhé
leži „Jako owce w pekle postaweni jfoU
(Bčalm 48 15) Llno jesstě wice oni bUdoU

jako pod čeťenem šlosti Boži wytlačený hrozen
QU tlačipreš (čeťen) wina prchliwosti hněwU
Boha wssemoboUciho“ (Ljšr 19 15) Z
toho pak powstane trápeni nepohnUtelnosti. „Yt
jfoU Uepohnlltelni jako kámen,e (2 mojx 15
16) Jak tedy šatracenec do pekla w den
posledni Upadne, tak bude beš žmčněUi fwého
položeni ležeti nemoha nikdy, pokUd Bůh wu
Bohem bUde, nohoU nebo rukon podle wůle
pohnouň.

Sluch bnde trápen Ustawičným ťwanim a
kwilenim těchto nebohých žoufalrů a stálým lo:

mozem ďáblů „ZwUk hrůzy wždycky w Ussich
jeho. (.!od15 21) Jak trapné to nebýwá,
když chtice fpáti nemocného slystime poťád wzdya
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chati a stenati, aUeb psa sstčkati nebo ditě pla:

kati? Nch, jak nessčastni jsoU zatracenci kteťiž
na wěky wěkčlw Ueustále náťek a kťtk trápených
HosloUchati mnsi! Také chUčbude hladem trá
pena; Uebok zatracenci „blad trpěti bUdoU jako
psi“ (Ačxlm 58 l5); a neobdrži nikdy fon:
sta chleba Žižniti bUde též zatracenec, že by

Um wesskera woda celého more Uestačila k Uha:
sseni žizně; a ach ani krůpěje erbdrži Boha:
tec prosil o jediuoU krllpěji wody; ale doposud
neobdržel ji, a neobdrži ji nikdy

Bowszšowáni a profby
Nch, Bane můj! popatr žde U nohoU Twých

Ua člowěka který milosti Twé a trestň Twých
tak málo U wssimal! Běda mi, koybyš Ty,
Zežissi můj! se Uade mnoU nebyl fmilowal:
Koltk rokU newynachážel bych fe již w tomto
fmrdUtěm jicnu ohniwem, kde tak mnozi mně
rowni již hoři! Nch Wykupiteli můj! jak bych
neměl laskoU k Tobě fe šniti, když toto wsse:

chno pošorně si powážim, a jak bych mohl po:
žnowU Tebe Urašeti? Qlch! Učkdy wice Uema
fe to st;iti mUj Ehriste Zežissl; dej, at radějč
tisickráteUmrn. Nnš dilo dodre we mně šapočal

dokonej je také. Tyš mne wytáhl š kalisstě
mých mnohonáfobných hťichů a wolalqš mne
š tak welkoU láskou, abych Tebe milowal: U:
ecin abych ěasu, který mi dáwáš, šcela pro
Tebe Užiwal! Jak welice by si zatracenci dne
žádali aneb hodinh, kteroU mi darem dawáš!
Y co chri činiti? Mám neustále ho Ua wěcř
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obraceti, ktere fe Tobě nelibi? Nikolč Ježissi
mllj! pro šáslUby krwe, která mne dosawáde
pťed peklem Uchranowala UedopoUsstějž toho.
MilUji Tebe, o nejwyšssi dobro! a poněwadž
Tebe milUji, lito jest mi toho že jfem Tebe
Urašil; nechci Tě wire Urážeti UébržTebe wšdy:
cky lnilowati ou Maria! králowno a matko
má! proš Ježisse ša mne a wymož mi dar fe:
trwanliwosti a fwaté Jeho .ásky

2 Nozjiman
Co dále siUhsly šatracencň w pekle jesstě

wice trápi jest oheU pekelUý, který citu trapne
bolesti žpůfobllš.e „Bomsta těla bezbožného:
oheň a čerw“ (b)lxln.l 7 19) Proto činč
Pán pťi foUdU o tom obžwlásstni zminku: „Q:
dejděte ode mne žloťečenč do ohně wěčlléšoe

(Mexc 257 41) Jiš na tomto fwětě jest boe
lest ohně ta Uejwětssi; jcxst ale meši Uassim o:
hněm a me;i ohněm pekelným tak weliký rož:
dil že jak sw YUgustiU di, náš oheU protč
nčmn jen jako malowaným te zd.i a fw Win:
cenc Ferrerský di žeby naš ohen proti onomn
jenom stndený byl Wťičina tato jest, že naš

oheU k nasselml UžitkU stwoťen jest; pekelný oe
heň ale stwoťil Bňh schwálně k trapnému tre:
ftU „Daleko jinači jest ohen,e di TertUlian,
ťterý člowěku ť potťebě slouži, nešli oheň, který
fprawedlnosti Boži slouži“ Hněw Boži tento
mstici ohen rošpálil Rozpálil fe oheU w prch
liwostimee (1en 15. 14.) Broto fe pekelný
oheň od Jfaiásse dUchemarozhorlchi zlostného
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ňašýwá: „Umyjeli Bán nečisioty, w dnchn
spalčliwosti flšši 4 4) Zatracenec UebUde
jen k ohni, nébrš raději do ohně poslein: „O2
dejdětež ode mne, žloťečeni! do ohně wěčného
Tak bnde tedy bidnik celý od ohně obklopen,
jako dťewo w peci Zatracenec nalezne ale
pod feboU i wůkol febe propast ohnion Kam
koli fahá hledl:li dýcháli: citi, fpatťUje, dýcha
samý oheU OU bUde w ohni, jako ryba we
wodě N tento oheň bUde nejen wně okon
lo nébrž i do Utrob šatraceUce wnikne, aby jej
mUětl Tělo jeho bUde docela ohniwé tač že
wnitťnosti w těle, frdce w prsoU, Ulošek w hla,

wě krew w žilách, ano i tUk w kostich horonci
bnde: Každý žatracenec pro febe bUde fám peci
ohnion „Boložiš je jako pec ohně w čaš
(obličeje šUťiwého)fwého (7šlm 20 10)

Množi nexnohoU fnésti aby fsli po cestě
kde slunce pichá, aby w zawťené fwťtniri pťi
rošpálené pánwi žňstali, ba UemohoUani whdr:
žeti, když jim š hoťiri fwičky jiskťička Ua rUkU
skoči a u pťedre fe Ueboji onoho ohně který,
jak Jraiáš di, člowěka zširá: „Kdo bUde mocč
bydliti š wáš š ohněm š;irajicim“ (lmi 33
14) Jako sselma košičkUpohlche, tak pohlti
ohest pekelný zatracence; ž;ťrá jej, awssak tak
že nikdy neUmirá Neprestáwej, di jw Betr
Damian w ťečt o fmilnikU, jeu Uepťesiawej,

tělefné žádosti fwé sloUžiti, pťijde den čili m:
ději noc, kde nchdné a chlipné žeidosti twé w
útrobách twých w čiroU smolU fe proměni, coš
onen plamen jesstě mocnějssim a bolestnějssim
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Učini, který w pekle tebe páliti bUde (8 9
j)ňm j!)pišt. 6..) Sw Jarollm (jšnjšt :xá
bam.) dokláda že tento oheň wssechny mUky
a bolesti sebou pťinefe které se na lomto swětě

trpěti mohoU: bolestt w bokU w hlawě w U:
trobách, w nerwách: W jednom ohnč pocikuji
hťistnici w pekle wssechny muky “ W tomto
ohni bUde itrápeni mražU: „Do pťilissného
horka nechk pťejde od wod fněžných“ (jnd 24
19) Uwáiti se ale pťi tom wždy musi, že
wssechna trapeni tohoto fwěta, jak fw Zlato:.
Ustý di w pťirownánť š trápenim pekelným stinU
fe podobá

Z sily dUchowni bndoU fwé trápeni miti
Zatr:acelec bnde palněti trápeU, fpominaje fobě
na čaš který w tomro žiwotě k fwémn fpafeni
měl a který k fwémU žatraceni stráwil; a na
milosti, které od Boha obdržel a jichžto Užiwatč
nechtěl Qn bUde trápeU Ua rožUmU, totiž my:

sslénkoU Ua weliké dobro, kteréš stratil totižnebe
a Boha,a aže tUto strátU nahraditi wire nelze.
Na wňli: wtda že fe mU wždy wssechno od:
pirá čeho si žádá „Zádost hťissnikUšahyne
(Ššlm 1ll 19) Bidnik Uičehonedostane
ěeho sižádá, a naprotitomU bnde wssechnopťed
febou miti pťed čimž fe hroži, totiž wěčné swe
trápeni Rád by UsselmUkám, a pokoj Ualešl;
wssak wždy bUde mučeu a nikdy pokoje ne:
Ualešne.

Powszžowáni aprosby.
Nch, Zežissi mňj! Twá krew a fmrt jfou
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náděje má. Tyš Umťel abyš mne od wěčně

fmrti ofwobodil Nch Bane! kdož měl w žá
skuhach UmUčeni Twěho wětssi podťl, nežli já
Uebohý, který jfem tak často peklo žaskonžil?
Nch, nedej, abych kdy erděčným fe stal ša Ue:
sčislné množstwi milosti, kteréš mi prokášal
Tyš mne žachránil pťed ohněm pekelným po:
Uěwadž nechceš abych w tomto trapltwém ohni
l)oťel, Uébrž abych fe žnal pťijemným ohněm
lásky Twé. Bomoz lnt tedy, abych žádosti
Twé žadost Učiniti mobl Kdybych w pekle
byl nemohl bych Tebe již milowati; moha
Tebe ale nyni milowati chci Tebe také milo:
wati MilUjiTebe, neskončená dobroto! milUji
Tebe Wkapiteli mňj! kterýž jsi mUe tak weli
ce milowal Jak jfem mohl tak dlonho nepa:
mětliw Tebe žiw býti! DěkUji Tobě, ašesšna
mne Uežapoměl Kdybyš Uebyl na mne paa
Umtowal byl bych nyni w pekle kde bhch ne:
měl bolesti nad hťichy fwými ,Tato bolest kte:
roU w frdci fwém nad tim citim, že jfem Tebe
Uražil tato toUžebnost, kteroU mám, abych Tebe
l)odně milowal, jsoU dary milosti Twé, ktera
mne posnd neopnstila Děkuji Tobě, Ježissi,

Za to a donám, že wssechny ostatni dny žiwo,
ta fwého Tobě wěnuji Wsseho fe odťikám, a
chci jen pamětliw býti abych Tobě sloUžil a se

šalibil Wťipominej mi wždy peklo, které jfem
si zasloužil a milosti kteréš mi prokázal; a ne:
dopoUsstěj, abych fe kdy opet hťbetem k Tobě
obratil a sám febe do propasti mukzatratil ao
Q Matko Boži! proš ža mne hťissnika Twa
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pťimluwa mne od pekla Uchránila; ji ofwoboď
mne, o matko má! i od hťichu, který by mne
famojediný opět do pekla odsonditi mohl

3. Rozjimáni.
Než wssechna tato trápeni Uic nejfoU proti

trápeni stráty Ne w pekle ani w temnosiech,

ani we fmradU, aniž w kťiku a ohni Uešáleži
.;peklo trápeni které peklo wlastnč peklcm děla,

xjest bolest, že Bčih pro dxlsst strareU jest Sw
BrUno di: Treipeni Uad trápeni mohla by naZ
wrssena býti, kdyby jen Boha Zbaweni Uebyli e
(8t!rm áe! julj 6U) N fw Jall Zlatoústý:
Kdybhš i tisic pekelnýchtrestU wypočetl nepo:
jmennješ pťedce žáěxého kterýby této bolestč
rowen byl “ (llc)m .9 čxá Mop) Y fw xAn:
gnstin dokladá kdyby šatracenci fe radowatč
mohli z twáťe Boži, žeby docela žádného trá:
peni necitili: „i peklo famo by w ráj promě:
Učnobylo“ (8 úu. tom 9 clš tuipj lmd.)
bechom o tomto trapeni jenom nějaký pojeln
1neli pomysleme si kU pťikladU že Učkdo drahý
kámen stratil který za sto dolarU steil Tato
siráta jest mU jistě welmi nepťijemlm; kdyby
byl ale ža dwě stě stál tU by jeho mrzutost
dwojnásobllě takwelká byla; kdybh byl za čtyry
sia fe renil bylaby bolest jeho tim wětssi
Zkratka, čim wětssi cena wěcčstracené tim wčre
roste i bolest Jaké dobro ale stratil žatrace:
nec? NeskoUčené dobro, Boha totiš; a proto,
di sw Tomáš, citi oni trápeni takměť neskon:
čené (l) Md 1 e. xqu.87 oat. 4) Téhoš
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dak trápeni obáwaji fe jedčně sioati: Tato
bolest jest pro milUjici ničoli ale pro opowr:
hujici, prawi fw NUgustin Sw Jgnác ž
Lojoly žwolal: „Wane, leaždé trápeni fnefn jeU
toho ne, abych Tebe zbawen byl “ Té wssak
bolesti nechápoU hťissmri kteťi celé měsire a
ročy bez Boha žiji, poněwadž tito bidUici w
temnosiech obcuji W fmrti wssak poznaji jake
dobro stratili Jak mile dnsse tento fwět opu:
sii, di fw Nntonin, požná ihned, še pro Boha
byla stwoťena a proto fe wžnássi hbytě, aby
ssla a nejwyšssi fwé dobro objala; jeli ale w
l)řichU7 Bůh jč žawrhnje Zočťli honici peš
jelena a šdržujelijej kdoťetě;em jakého násili
newynakládá aby ťetěš pťetrhl a koťisti se cho
pil? Když fe dUsse od tela rošděli, býwá pťt:
rozeným žpňfobem k Bohn táhnuta; hťich ale
ji od Boha dčli, a daleko do pekla odstrkUje:
„Neprawosti wasse roždčlili meši wuámi a Bo:
hem wassim.“ (lščai. 59? 2.) Celé peklo poš
žůstáwá tedy w prwnim slowě odfušUjiciho orr:
tele: „Qdejděte ode Ume zlorečenťe Qdejdě:
tež ode Ume ťekneJežiš El)ristnš wpk nemáte„
tak tomn chri Uikdy wťce na twáť moU patťiti.
Kdyby kdo i tisicpekelnýchtrestň wyjmenowal
ťi fw. ZlatoUstý (lxom 24 iu luňcd), pťrdce
by nic nejmenowal, coby tak strassliwé bylo
jako tento jediný, od Christa nenáwtděnn býti.
Když Dawid Nbfolona odsondil, aby fe již
wice pťed Uim neokázal tu pťichášel trest tento
YbfolonU tak weltký, že posilaje Zoaba kU králčx
ťekl jemU: ,Brosim, ať widim twáť králowU;
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pak:li jest pamětliw na Ueprawost moU, nechk
mne zabije.“ (2. jeu. lexeúj. 1.19 32.) Když
Filip u w kostele kohosi welkého ťisse fwé
widěl Uepočestně státi, ťekl jemU: „Nikdy wice
ak fe pťede mnoU erkášete “ To pať bolelo
tohoto welmože tak že domU ssel a bolesti ze:
1nťel Zak to teprw bUde ažBčch bežbožnémll

ohlási: Wryč ode mne, nechci tebe wice widěti:
„Skryji twáť fon od nčho, a naleznoU jej
wsseckyžlé wěci (5. leu mojš.Zl 17) Wy,
ťekne Wán w den foUdný k žatracencUm Uepa:
tťite wice ke mně, a já nejfem wice wáš „Nee

žow leéno jeho: Ne lid anj Uebo wy ne (jste
lid mllj, a já UebUdU(Blch) waš (0č838 1 9. )

Zake mnky jfoU pro ditě pťč fmrtt otre,
nebo pro manželkUpťifmrtimanžela když takto
ťici mnfi: Otče mUj, Umnželč mUj, nebudU tě

wiee widěti! nnn Nch, kdybychom nyni slysselč
dUsst šatracenon plakati, a kdybochom fe jt otá:
šalt: proč pak pláčeš tak tUze? Qna by jell
toto odpowčděla: Wláči proto že jfem Boha
stratila, a jej wice UeUšťim Llch, kdyby pťe:
bidná w pekle alefpoň Boha fwého milowati a
do jeho wňle fe odewšdati 1nohla! Wssak ni:
koli; neboť kdyby to mohla Učiniti, nebylo by
peklo peklem; nesstastnire nemňže fe do wUle

Boži odewšdati, poněwadš nepťitelkyni wUle
Boži fe stala Nemnže wice Boha fwého mi:
lowati; ona ho Uenáwidi a bUde ho anždy
nenáwidětl a to bude peklem jejťm, Boha po:
znáwati jakožto nejwyšss.i dobro a fe nUcena
widětl, ho fpolu nenáwiděti, ač ho za neskonče:
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Uě láskyhodného Uznáwa „Zá jfem lásky
Boži zbawený žlofyn,“ odpowěděl ďábel když
fe ho fwatá Kateťřna Janowská tázala,
kdo by byl Zatracený bnde Boha nenawiděti
a proklinati a klna Boha klne i dobrodini, ktee
réž mU prokášal siwoťeni wykoupeni fwaté
fwátosti obšwlásstě ale kťest a pokáni, a nej:
wice nejfwětějssi fwátost oltáťni Nenáwiděti
bude wesskerýchanjelů a fwatýchifwěticBožich,
žwlásstěfweho anjela strážre,aafwých fwatých pťi
mlnch, a nejwice matky Boži; pťede wssemi
ale tťi božských ofob, a meži těmito hlawně
SyUa Božiho (kterýš ,pro jeho fpaeri umťel);
proklinati bUde jeho rány, jeho krew, jeho UmU
čeni, a jeho fmrt kťiže

BowžbUšwáni a profby.
Nch, Bože můj! Ty jsi tedy mé nejwyšssi

dobro a já jfem Tebe tak často dobrowolně
stratil? Wěděl jfem dobťe že bych Tobě fwý
mi hťťchy welkoU osskliwost szfobil a mtlost
Ton stratil; a pťedre jfem to něinil! Nch,
kdybych newiděl Tebe o SyUU Boži! probode:
ného na kťiži ša mne Umirati, neměl bych fmě
losti abych od Tebe odpusstěni wyprossowal a
očekawal! Wěčm) Qtče! nepatť na mne hleď
na milého Syna Sweho, který Tebe pro wsse:
chny o milofrdenstwi prosi; wyslyš ho, a odest
mi Měl bych již tolik let w pekle býti, be;
náděje, že bychTebe opětmilowati mohs a stra:
cené Twé lnilosti opět podofáhl. Bože UUlj!
lituji nade wssechno šlé teto potnpy, kteroU jfem
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Tobť Učinil když jfem pťizně Twé se shostil
lasiu Two,U pro bidné weždejssi kocháni opowr:
bowal Q bych byl raději tisickráte Umťel!
Zak jfem mohl tak slepý a nesmyslný býti!
Děkuji Tobě Wane můj! že mi čaš dáwáš
abych UčiUěnčžlonaprawil NU fe milofrden:
stwim Twým jesstč wUě pekla nachážim a Te:
br, Boha fweho jesstě milowati mohU, chciTebe
milowati Nechci wťre odkládati, fe žcela a
žnplna k Tobč obrátiti Miluji Tebe neskon:
čená dobroto! milUji Tebe žiwote mnj, poklade
můj, lasko mei a mé wssecko! Spominej mi,o
Nane! wšdy Ua láskU Twou kteroUš ke mně
měl a Ua peklo kdejfem býti lněl aby mne
tato mysslénka wždy powžbnzowala ke wžbužo:
wáni lásky k Tobč a k UstawiěnémU woláni k

Tobě: milUji Tebe! milUji Tebe! UxilUjiTebe!
u Maria, kráťownomá, náděje a lnatko má
kdybych w pekle byl nemohl bych Tebe již mi:
lowati MilUji Tebe ano milnjč Tebe matko
má! a důwěťUji fe w Tebe, a doufám, že jiš
Uepťestann Tebe a Twého i mého Boha milo:
watč Bomoš mi o Maria! a proš Zežisse ša
mne!

xxru.Rošwažowářli.
Q wěčnosti pexkla.

J půjdou tito do trápeni wččnčho.ee dlat. 25. 46.

1. R o z j i má ni

Kdyby peko nebylo wěčné nebylo by žan
dným peklem. Utrpeni dloUho netrwajici neUť
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ntrpenim NemocnémUUťerje fe bonle ononm
wppalnje se rak: bolest jest sice welká; wstak
ale, poněwadž brzy pťestawá, nejfoU trapeni
ta přiliš welká Zak bolestné by ale bylo,
kdyřy toto ťežáni Ueb toto páleni týden aneb
celý měsic trwalo! Bolest:li ale welmt dloUho
trwajici jest byk i febe menssi byla, jako n. p
nepatrná bolest oči, nebo Uepatrna bolest šUbň
předre se stáwá nefnesitelnoll Co mluwim
ale o boleslech? J wefelohra aneb pčxknýl)n:
debný kuš trwalli by dloUho nebo dokonre
snad celý den, Uemohl by fe pro omrženi fnésti
Y co kdyby měfic Uebo rok trwal? u Pomni,
jak teprw w pekle bude kde se Ueslyssi tatáž
wefelohra nebo hUdba, kde fe nejenom bolest
oči nebo žubll citi, kde fe nejen bolest ťižnnti
nebo řeťawého želcxža čije: nébrš kde w echna
trápeni a wssechlw bolesti UajednoU na naš do:
léhaji N jak dloUho? Po eeloUwěčnost!
Mučeni bndoll we dne i w noci na wěky wě:
kUw“(Ljex 20 10)

Sw. wira náš Učť, že jest wěčnost, a nee
nčt to fnad jen nějaké miněni nébrž od Boha
na mnohých mistech ofwčxděenáprawda: „Qde:
jděte ode mUe, Zlorečenť! do ohně wěčného
(meu. :57 41) J pUjdoU do trápeni wěč:
Uěho (lčunlč:š)7 „kleťťž pokllty wěčné trpěti bu:
don (2 sllwx. xg 9.) „kašdý ohněm bnde
solen. (šlčuce 9 48) Zako sUl ťtomUsloU
ži abo fe wčci žachowali podobně koná ohen
pekelný slnžbn fole Zatracence Umče, a je spoln
na žiwě zachowáwaje ,Tams tráwi oheň e dť
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sw Bernard, „aby wždy Udržowale (meáit.
r.np. :1..) Neslonlli by ncfmyslným, jenžby se
dal odsoUditi ť žawťeni na 20 neb 30 let w
podšcmniho sklepn, aby fe den wyrášetč a obwe:
selowati mohl? Kdyby pečlo jenom sto letu
trnxalo wssak co prawim sto lot? kdyby jenom
dwě nob tťi lcta trwalo, bylaby to pťedc n:xrl,p
ká Uesnwflnost pro chatrnon rožfoš fe dáti na
dwě ncb tři léta k ohni odfoudi:i Nejedna se
tn o tiidcet Ue o sto, ani o tisir, aniž o deser
tixic let jednáf se tU o wčxčnost bčži lu o to,
abychom nefnásseli hrožn.i tráďeni ktrrá se nie
kdo nesťonči, Uikdye ani Ua okmnženi nežmenssi

Qprawdn, dobre mčli fwati když, poknd žťwi
dyli a tUdU také w Uebešpečenstui žatrateni fe

Uacháǧcli, plakali a fe tťásli. Blažrný poUstewe
nik Jjaiáš ačkoli w postn a kajicnosii žiw bol
pťedre často š pleiěem wolal: Q jei nebohý!
posUd nejfem š nebešpečrnstwi žatlaceni wy:
swobcxžen !4l e

Bowšbnžowánč a profby.
Ncb Boše můj! kdybyš mne byl dlc měe

ho pouhéhožaslollšeni do pekla zawrhl napotollt
ale Twým milofrdenstwim oprt wytáhl: jak
welikýmt diky byl bych Tobě ža to powinrn!
a jak fwatý žiwot byl bych napotom započal!
Y nyni, an jsi mne pťed timto pádem žachrá:
nil co chri učiniti? Mám Tě fnad poznowx::
Urašeti a k hnčwn popouzeti, abyo mne sknteč:
nť do wěšeni zawrhl kde lidé proti Tobě od:
lwšni hoťi, a tak mnoši hoťi pro mnohem men:
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jsi hťichw, nežli jakýchjfem fe ja dopustil? Nch,
Wykupitelt mUj! tak jfem pťedessle ččniwal:

misto toho, maje čafu mně od Tebe daného k
oplakáwáni fwých hťichU poUžiti, tráwil jfem
ho abnch Tebe na Uowo hUěwal DěkUji ne:
skončené dobrotě Twé, še mne tak dlouho fna
ssela! Kdyby Uebyla beš miry, jak by mnc

byla mohla tak dloUho fnásseti? Děknji Tobě
tedy, žeš na mne dofawáde š takowon trpěli:
:oosti čekal a Uǧšdáwám Ti fwé diky obšwlasstě
ža fwčxtlo které mč nyni dáwáš abych pošnal
bláznowsiwi fwé a pťťkoii která jfem Ti Učxi

nil žneUrtťwaje Tebr tolikerými hťichy Zežissl
xnt! Ulám je w osskliwosii a želim jich ž celého
srdce rdest lni pro UUxUčeniSwé, a š mi:
losti Swon mt pomoš, abrch Tebe jiš nikdy
Urnrášel Wráwem UUlsim fe Uyni obáwati že
lxnš mne opxlsiiti mohl kdybych fe jesstě něja:
kěho fmrtexlného hťčchUdopnstil Nch Wane mňj!
wolám k Tobě: :romkni mne toUto bášni, obé
žwlčsstč tenkráte ldyby Uepťitel Zlý mne požno:
wn pokonsseti Ulčl Bože lUUj! miluji Tebe
a nechci Tebe wire stratiti, pťifpčj mi Son
milosti. auu Wťijdiž nli kn pomori také Ty, ú
nejfwětějssi Bamro Maria! a Učin, abych fe
w pokussenich wždy k Tobě Utikal abych Boha
wice neslratil Maria! Ty jsi nádčje má

2 Rožjimáni
Kdo jrdnon do pekla pťijde na wěky ne

mxjde nxen Tato mysslénkažatťásla Dawidem:

„Yk mxne nepotopi bonťe wody, a1nǧžň:pohltimne
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hlUbina: aniž pťikwači nade mnoU propast Ufk
swých (Lnlm 68 16) Swrženli žatracener
w tnto propast mnk šawťe fe ona a neotewťc fe
Uiťdy, nikdy wice W pekle jest sice brána kc
wchašeni ale žádných tam wrat neni k wychá:
ženi. DolU pťijde fe owssem nikoli ale nahorU
prawi Eusebž Emefy, a wyfwětluje slowa žal:
misty takto: „Nedej, aby fe propast nademnolř
Zmoťela; nebrk tdyž koho pťijala šawčrá fe od
žhUra, a otwťrá fe od ždůla Boknd hťťssnik
žiw jest, může wždy jessrě spafenť doufati; paflř
ale od fmrti w hťichn Zachwácen wssechna Uá:

dčje pro nějžmižela „thž Umťečlowěkbeš:
božný, žádne nádčje nebnde wice ,e (9ři8lom
1! 7 ) Nch, kéž by fe žatracenci alefpoxxš
lichoU Uáději kojiti a tak we swé šonalosti Uě:
jaťon úlrlrn nachášeti mohli llbohý tento po:
raněUý a na lilžko twé odfouzený jest sire od
léťaťU opUsstěn Uež on fe jesstě koji a tessi
slowy: kdož wi jesili se po čafe nějaký lékař
Uebo proftťedek newyUalešUe akych ozdra:
wčl? Qnen po celý šiwot na galeje odfonže:
Uý zlofyn dčla si též nádéji ťka: kdoš wi, ro
se Uestane, co by mne ž těchto okow wyprosiiti
xnoh!o? Nch, kdyby lnohl Zatracelxec, já ťkn
alefpoň také tak ťici: Kdož wi, nen,dUlt
Uěkterého dne tomutožaláťi?e mohlby fe toUto
lichou Uáději alefpon ssáliti Wssak Uikoli; we
:xekle Ueni ani prawé, ani liché pražádné Uá:
dčxje; anišjakého„ Snad e „Postawim to protřx
twáři twé e llšnlm 49 21) NeUsiálefpa:
maje nesssastnik fwuj Zatracujici ortel še totiš
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ma wěky wěk!:w w těto propasti muk hťčchy
swé oplakawati mUsi „Jini prociti kžiwotu
wěč:xémUa jini k potupě aby (ji) widěliwždy
cky.e (l)šn. 12 2) Nroto trpťšatracený ne:
jenom to, co kašdého okamženi skutečně trpi

Uébrž jej mUci mtmo to i mUky wěěnosti š my:
sslenkoU: co nin trpim, to trpětimam bez kon:
ce „Onič jsoU bťemenem wěčnosti obtiženi
prawi Tertnllian Profmeš tedy Wána, jak jej
sw. NngUstiU prosil: „Pane, zde pal zde ťež,
žde UeUssetťUjnme abyš mne na wěčnosii Usse:
1ťil “ Trápeui tohoto žiwota pťejdou: Stťely
Twé pťecháši hlaš hřimálli Twého w kole e
(Lčxlm 76 18) Trápeniwssak onoho žiwota
Ueskončife Uikdy Těchto trápeni obáwejmež fe;
obáwejmež fe oněch hromů t. j. onoho hlafn
l)romowého zwěsiUjiciho Uám ortel k wěčnénm
šatraceni ktelý pťisoUdUž úst foUdcowýchprotč
BežbožUým žašUi: Odejděte ode Ume žloťečenč!
do ohUě wěčného“ Prawi fe: „hťimáni w
kole;“ kolo jest obraš wčěnosti, pro kteroU ko:
Uec neni: „Ja jsem wyxlal meč waj z posswy
fwé, jenž nemůše Zafe odwolán bx,xtie (b)mdclx
21 5 d Welký bUde trest pekelný; co ale Uaš
žesstě wice desiti mnsi, jest, že tento tresi neod:
wolatelný jest

Nle jak? namitne zde newěrec, jak by to
mohlo fprawedliwé býti, aby hťich na okamženč
trwajici wěčUýmtrápenim fe trestal? J odpo:
widam: Smi se hťissnikofměliti, Boba neskon:
čeUé slawy pro bidnoU, na okamžeui trwajicč
rozkoš chtiti Uraziti? J pťed fwčtským fondem,
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podotýťcifw Tolnaš (l 2. qu 87 7 urt
Z) wymčťUjefe trest ne dle trwáni nébrš dle
žpUjobU xorowiněni: Zabiti Uěkoho, protože w
okňmšeni fpácháno bylo, Uetresiá te trestem na
okamženi trwajicim Za hťťch smrtelný jest
peklo malým potrestáUim; nebok Urázka Ueskon
čené weťebnosti zaslUhuje UeskončeUý trest di
sw BerUardin Sienský Poněwadž ale di U
čitcl ailjelstý (Tomáš NqUiUský), stwoťeni žádné:
ho Ueskončeného trestU co oo wnitťné prUdkosti

Uebo fporosti fchopno Ueni fprawedliwě Buh
žaťidil že potrestáni w rozfahlosti UeskoUčenýxn
je stáwá.

Nad to newhhnUtelně žapotťebč jest aby
tento trest bhl wečný, a sice pťedně proto, že

žatrarenec za fon winU nemňže již šadost čtniti
W tomto žiwotě mUše hťissnik pokanim šadost
Učtniti, pokUd šáslnh Ehrista Zežisse ilčastna
fe čini. Zatracenec jest ale od Učastenstwi
těchto žaislnh wyloučen; an tedy Boha fmiťitč
Uemčlže, a hťich jeho wččUě trwei, mUsi i tra:
peni jebo wččnč trwati. „Nedát BohU Ukro:
reni swého, a pracowatt bnde na wěky“ (7šlm
48 8 9.) Proto di Winrenc šBeaUmčš
(lid.2 šca Z) wina mUsife tam wšdo tre:
siati,aažádného fmiťeni Uebude, pončwad; dle
fwědečtwi sw Nntonina hťissnik tam Uemxtže li:
towati; a proto l)něw Páně Uad nim Uebnde
Uikdy zhlašen: „Lid Ua nčhož fe hněwa BUh
ax Ua wěkye (xumaoix 1 4 ) Nad to hťiš:
nlk kdyby mU BUh i odp::stiti ch ěl odpusstěni
Uikdy nešádá, a protože wnle jeho jest zatwr:
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žela, a w nenáwisti proti Bohu Utwrzena Jn:
Uorenc Ul di: ,Zawršenci Uedokoťi fe wice,
nébrž zlomyslnost nenáwisti w nich ztnhnee A
xfw Zarolťm di: „Nenafyceni jfon w žadosti,
xhťessiti“ (in ťPror. 27.) Proto jest owssem
reina zatracence neshojitelná poněwadž fám Učo
kterak nechre oZdrawěti „Bolest jeho Ustawťč:
xlá a reina zonfmliwei Uechtěla se dáti zhojitč.
(.jerem. 15 18)

Bowžbllzowáni a profbh.
Kdybych tedy nyni, Wykupiteli mňj! ša:

tracen byl, jak jfem to tak často zaslonžil byt
bych w nenawisti k Tobě, jenž jsi Za mne U:

Udťel, žatwršen. Q Bože! jaké peklo by to
Pro mUe bylo, Tebe nenaiwiděti, kter)š mnr
tak welice milowal a s.im w fobě neskončená,
Ulilowáni hodnai dobrota a fpája jsi! Kdybych
tedy nyni w pekle byl nalezal bych se w tač
UessťastUém stawn že bych ani odpllsstěnč obdr:
šeti nechtěl které mi Uyni podáw.iš? Zežissi
můj! dčknji Tobě ža toto Uezaslou;eně milofr:
denstwi, a an nyni odesstěni dofahnoltti a
Zebe milowati mxodn chči Tě milowati Ty
mi podáwáš odpnsstěni,a á Tebe o Uě prosim,
a donfám je také skršeašáskuhy Twé Zelim
wssech Ureišek které jfem Tobě o Ueskončen.i
dobroto! Učinil a donf.im že mi odpousstčš
MilUji Tebe celou duss.i Nch Pane! N ro
jsi mt Zlého Učiuil žebych Tebe nawšdn jako
nepťitele swého nemiwiděti měl? Jakého
lepssčho pritele měl jfem kdy, kterýby pro mae
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Učinil a trpčl coš Ty, o Zežissi mňj! pro mne
Učinil a trpěl? Ych nedej mně wice do nemi:
losti Twé Upadnouti, a lásku Twou stratiti:
dej mi prwé U!Uťiti l,tež by nme toto nejwěrsir
nesstěsti potkalo uu O Maria! skrej mne celéo
ho pod Swůj ochralmý plássr a nedej, abych
fe kdy opět od Tebr wšdalil k žprotiweni:se
BohU a Tobě.

R ozj imáni
HťissUiri boji se w tomto žiwotě nejwice

fmrti w pekle ale bUdoU si ji nejtoUžebnčji ža:
dati „Hledati budoU lidé fmrti, a nenaleznou
ži a žadatt bUdoUšemťiti, a strt Utečeod nich.e
(újexx 9 3) Proto pfal fw Jarolim: „Q
jak skadka byla byš těm, kterýmš tak trpká
byla“ (4p 8 Uon šolit) Dawid di že
smrt na šatracených fe pástč bUde: „Smrt je
fpafe (žráti) bUde)“ (ňulm 48 15) Sw
Bernard wyfwětlUje to ťka: „Jako ko;a na
pastwě na kťowich list obžirá, koťeny ale státř
necháwá, tak podobně pase fe smrtna šarracen:
cich; každého okamšeni žabiji je sice; necháwa
jim ale žiwot aby je Ustawičně wěčným trápe:
Uim žabijela Wroto twrdi fxo Řehoť že kaš:
dého okamženi šatracený Umira, ačkoliw nikdy
nenmťe: „Mstieim plamenům wydán bnde on
UapoťádUmirati (bid s lucu Gp 12)
Weltkon li bolesti člowěčumirá, každýho lituje
Q by žatracený jen jediného měl, jenžby ho
politowal! Nle nikoli Uebohý Umirá každěho
okanlšeni bolesti, a nema Uičoho, aniž kdy koho
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miti bude, jenž by š Uim útrpnost měl Cisať
Zeno w jamč Ušawrený, wolal: „Bro nede
otewťete mi!,A Nebyl ale wyslyssán, a naležear
jest w žoufalstwi mrtew, maje imafo na swých
rukoU žUby rošerwané. Zatracenci wolaji ž
propasti pekelné, di fw Cyrill Nlesandrinský,
Učkdo ale nepťicházi, jich ofwobodit Qnčč
kwili a nikdo erfwobozUje jich, onit pláči, a
Uikdo UepolitUje jich e

N jak dloUho bUde toto jejich nesstěsti tr:
wati? Wždy a wěčně! W dUchownich cwi:
čenich patera Segneri mladssiho, které Mura:
tori sepfal wypraije fe: že w Řimě ďábrl
fe Uachážel w tčle pofedlého a tazaný, jakby dlon:
ho w pekle zUstati Umfel Udeťiw rUkoU pofe:
dlého na stolici žUťtwč odpowěděl: Wšdycky!
wždycky.7“ Hr:xza okolostojicich byla tak welka
že mnozi mladici ťťmského femináťe, jenž fe pťř
tom wynacházeli wsseobecxloU žpowěď š celeho

žiwota složili a Uásledkemtohoto kašani ze don
slow pozUstáwajiciho žiwot fwúj pťejinačili w
Nebohý Jidáš! Uběhloť wice než ofmnácte fel:
let co on w pekle hoťi, a peklo jel)o jest jako
w počatkn Nebohý Kain! Qn fe w ohni jiš
pťeš pět tisic osm fet let trápi, a peklo jeho
jest jesstě jako w počátkU JiUý ďábel tážan:
jak dloUho by to již bylo, co do pekla spadl?
ťekl: Qd wčerejsska! Zak od wčerejsska? od:
tUssilo fe; jak jest to možná, kdežto jsi již pťeš.
Pět tific ofm setlet žatracen? OU pak na to:
Qd wčerejsska!au Q byš wěděl co to slowo
Wěčnost“ ťiri chce, pak byš poch:šil že tčsicj
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let wzhledem na ni nic wice Uejfon Uešli oka:
mšeni Kdyby anjel ke zatracenci ťekl: Wye
jdeš ž pekla až Uběhne tolik stoleti, ťolik jest
kapek we wodě kolik lUpenU na stromech, a ko

lik erek pisku w moťt: mělby šatracenec wětssi
radost, nežli žebráč pťi pofelstwi, že se králem
ftal N oprade! Ueboťwssechna tato stoleti
pominoU a fe Ueskončenčkrát žopaknji, a peklo

bUde wždy opět jako z počatkU žacinati Kaž:
dýč zatracený by š Bohem tuto sinlouwn Uša:
wťel: Bane žwětsst muky mé, jakmnoho chceš
Uech at tak dlonho trwaji, jqk dlolcho fe Ti
libi; jerm Urči jistý čaš a ja jfem fpokojen
Wssak Uikoli nebUdeť čan wice; troUba božske
fprawedlnosti nebnde w pekle jinače žažxxiwati,

nežli: „wždycky, nikdy! uo wždycky a nikdy!e
Zatracenci tášati fe bUdoU ďablU: „Strcižný
co w noci? (lšši. 21 11) Jak poždč na
noc? Kdy fe skonči? Kdy pak koUečně pťe:
stanon tyto troUby, teUto fxnrad, tyto plamenh,
tyto nmky?“ Bl dostanoU ža odpowěď: „Nikdy,
nikdy, nikdy!“ Ll jak dlonho trwati budon?

Wždyrky, wždycky! uo Nch, Bane! ofwěť žasle:
penre kteťi těm, jenž jich prosi aby fami febe
nežatracowali, odpowidaji: ZUU, když do pekla
pťijdn, mnsim to trpěliwě fnásseti Q Boše!
kteťi ani dost malo žimy Uefnefon kteťi newy:
drži w pťiliš teplé fwětnicč déle pobýti kteťč

pťi každém malém zawaděni neb potnpeni trpě,
liwost stráci uo jak tam fnefon trpěliwé pťe:
býwáni w ohiném moťi kde bUdoU od ďáblů
fslapani, od Boha a od každého opnsstěni na
wěky wěkůw
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Bowžbnzoweilli a profby

Nch, Qtěe fmilowáni! Ty neopoUsstišhle:
dajiciho Tebe! (Lčxdm 9 11) Já jfem fe
k Tobě fpisse tak často hťoetem obrátil a Tyš
mne erpustil; Ty mne nepUstiš ani nhni,
an Tebe hledrim Lťro jest mi o nejwyšssč
dobro! že jsem U“milosti Twe tak málo waǧil
še jfem jč za marné nic dal ))xtť na rany
Syna Swého wyslyš hlasU Jeho jenž Tebe
ža odpusstěni prosi a odest mi! N Ty, o
Wyknpiteli mUj! dej, at jfem wšdy pamětliw
mUk kteréš ža mne wytrpěl a nedej, abych kdy
opět šapo ninal Ua láskU kteroUš ke mně měl
a Ua newděčnost, kteroU jfem tak často peklo

žasloužil abych wšdy kťide Tobě Učiněnou o:
plakáwal a wždy laskoU k Tobě Uaplněný žiw
byl Nch,Ježissč můj! jakoU láskoU bych mělk
Tobě roznicen býti rošpomenrlli fe, že jfean již
po tolik let a někdy na wěky wěkňw w pekle ho:
ťeti měl a když fe rošpomenU, žeš Umťel abyllš

Ume wyfwobodil a mUe takoon laskou od
něho žachránil? Kdybychnyni w pekle byl tu
bych Tebe nenáwiděl a na wždy nenáwiděl;
ale nyni milUji Tebe, a wšdy chri Tebe milo:
wati! To donam od krwe Twé Ty nme
milUješ, a já milujiTebe nápodobně Ty mne
wždy milowati bUdeš pakli fe Tebe nefpnstim.
Nch Spsiteli můj! Uchran mne pťed zkázon, a
:pak čiň še mnon, cokoli chceš. Jat zasluhnjč

každý trest, a pťijimám jej take, abyšmne pťed
trestem pozbaweni laskyTwe žachrániti ráčil uo
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Q Maria, útočisstě mé! jak často jfem sám febe
do pekla odezowal a Tyš mne pťed nim U:
chranila! Nch wyprost mne ž hťčchn který samot:
Uý mne Unlostt Bo.ži žbawiti a do pekla Uwr:
hnoUtč mUše

xxrul.Rozwažowáxli.
Hrpzelti fwědomi zatracenců.

„Čerw jejčch UeUmirá.“ dlnrc. 9. 27.

1.Nošjimálli.
Bod timto čerwem neUmirajirim wyrozU:

miwá fe dle wyjádťeni fw Tomásse hryzelli
fwrdomi, ktcrxýmšatracenec w pekle wěčně trá:
prU bUde Nxožličným hryšeUim bnde fwědomi

žlého srdce hlodati; troje wssaknejwicejej trápitč
bnde: Mysslénka na malčchernost a krátkost roz:
kosse pro kteroU fám sebe šatralil; že takmálo
činčli mčl, aby spafen byl a konečněmysslén:
ka Ua weliké dobro jehož strátU Utrpěl Brw:
ni hryzeni jwědomi tedy, které šatracenec trpěti
Ulusi, bUde: mysslénka, pro jak malo on k za:
hynuci pťissel Když Esau oUU krmi ščočo:
wice snědl Za kterou fwé prworozenstwi prodal
počal di pijmo bolesti a litosti kwileti: „Za:
ťwal kťikemweltkým.“ (l len dlojš 277 :“)
W jak hlasité kwileni a ťwani teprw zatrace:
Uec se dá, když pomysli, že pro Upokojeni něčo:

liča málo na okamženi trwajicich a jedem na:
kažených žádosti wxěčnon ťiš radosti stratil a že
na wěky ke sinrti wždy trwajici sebe tim odfon:
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dil Mnohem hoťčeji plakati bnde nešli Zona:
taš plakal kdyžssodSaule otce fwého, k fmrti
odfoUzen byl protože jenoxn něco málo medu

snědl: „OťoUsseje okUsil jfem maličko medu
(na konci prUtU, kterýž byl w rUce mé), a hle,
ja Umirámej(l lčn lmžl m 43) QBože,
jaké pťehoťké wýčitky bUde si žatrarenec dělati,
až pťičilm šatraceni fwého požná? Jať nám
pťtcházi nyni minUlý žtwot? Jako fen, jako
okamžeUn uu Jak bude teprw onomn kterýšto
w pekle fe pali oněch padefát let které na
tomto swětě prožil pťichážeti, když sew propastř
xoěčne whnxcházeri bnde, kde požná že, když
sto tisic UlilionU let pominulo, pťedce jeho wěč:
nost trxprw žapočiná! Wssak co dim, padefát
let žiwota? Bylo pač těchto padesat let fnad
wssech Uaplněno radosti? Jak? radee fe fnad
hťissnik který bez Boha žije, powždy nad hťichy
fwými? Jak dloUho trwaji radosti hťissne?
Něčolik málo okamženi nu a celý ostatni čaů

jest pro toho, kdo w nemilosti Boži žiw éestpčaš trápeUi a mUk! Jač budoU tedy bidn mu

Zatracenci ona okamženi pťichážeti? Y jak fe
mU bUde obžwlasstě tento jediný a posledni
l)ťich, kteréhož fe dopUstil zdáti pro který on
wzahynnti pťčsiel Pro bidné zhowadilé ko:
cháni tedy, ktere Ua okamženi trwá,a fotwa
okUsseno, jako witr pťecháži, musim, ťekne one
w tomto ohni býwati a hoťett plU šonanliwo:
sti, a opnsstěn ode wssech, pokUd Bňh Bohem
bUde, na wěky wěkňw!
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Powšbnšowáni aqrofby
WaUe ofwěk mne, abych poznal nefprawer

dlnost, které jfem fe proti Tobě dopustil Tebe

Urážeje, a trest wěčný, který jfem si tim pťi:
táhl. Boše mňj, citim náramUoU bolest, žejfem
Tebe Urazil než taro bolest potěssnje mne; kdye
Byš mne dle mého žasloUšeni do pekla bhl ža:
wrhl požůstáwaloby w tomto hryženi fwědomi

peklo mého pekla, žpominaje si totiž, tač jfem
fe pro UepatrnoU wěc žatratil; nyni pak toto
hryzeni fwědomi Umě UtěchUdáwá a mne wsz:
žUje abych w Tebe donal anš litujicimll od:
pUsstěni slibil. Nno, Wane můj, lito jest mi, že
jfem Tebe Urašil; pťijťmám tUto sladkon boleft,
anojá Tebe iprosim, abyš ji žwětssil a až do
fmrti mi ji Uechal abych wšdy kiiwdy Tobě
žpůfobene hoťce oplakáwal Ježissi můj, odest
mi! O Wyknpiteli mňj, jenš jf, abyš nade
mnoU fe smilowati Ulobl famého febe nessetťil
a abyš mne pťed peklem Uchránil, febe k boe
lcstné fmrtt odfoUdil fmtluj fe Uede mnoU!
UčiU tedy, aby Ume hryženi fwědomi nad tim, že
jfem Tebe Urazil Ustawičně w skroUssenostiUdro

žowalo, a spolu k láfce k Tobě rozněcowalo,
jeUž jsi mne tak welice milowal a š takowon
trpěliwosti fnássel, a nyni misto tobo, maje mne
trestati, mne ofwicenim a milosti oboharuješ.
Děkuji Tobě ža to, Ježissi můj, a miluji Tebe
ano milUjiTebe wice nežli faměho sebe, milujč
Tebe z celého frdce Tyt nemůšeš žapowrhnouti
milUjirťho Tebe Milujř Tebe, nezamitej mne
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od twáťeSwé Bťijmi mne opět na milost,a
Uedej, qbych Tebe opět stratil. u Maria matko
lná, pťijmi mne ža slllšebnika Swého,a fpoj
mne š Zežissem, Synem Swým Broš Ho
aby mi rdpnstil a mne láskn Son a milost
fetlwanliwosti až do konce uděltsi ráčil

2. Rozjimani.
Sw Tomáš di nejtrap.iwějssiwýčitkaša:

tracenců bUde w tom pošňstáwati že nahlidnon,
jak fe pro nic do šáhUby Uwrhli, jessto welmi
lehko nebeskoU sláwU žiskati si mohli kdyby jen
byli chteli DrUhým hryženim fwědomi bUde
tedy mysslénka, že ke swémU spafeni jen tak
málo Učiniti zapotťebi bylo. SwatémU HUm:
bertU (jak fe prawi) Ukášal fe prý žatracener,
ťka: že nejwětssi bolest, která jej w pekle souši,
jest mysslénka, že pro tak málo fe do žáhUby

Uwrhl a že jen tak málo bylo žapotťebi činiti,
aby byl fpasen býwal Tehdáš žwolá bidnik:
o bych U byl násili Učinil a na tento pťedmět
nebyl pohledl o bych byl tuto bášeU lidskon
pťemohl; o bych fe byl warowal této pťiležč:
tosti tohoto fpolečnika, tohoto obchodu; nebyl
bych žatracen Kež bych fe byl každý týden
zpowidawal; kěž bych byl toto sl)romážděni a
dnchowni fpolečnosti pilnč nawsltěwowal, de.nně
w těto neb oné kniZe čital; kéž bych fe byl
ChristU Ježissi a Marii Panně odporoUčel nee
byl bych opět klesl Tak často jfem si Umiňo:
wal to činiti, a nečinil jfem, započal jfem,a
později zanechal jfem to opět, uu a proto jsem
konečně zahynnl.
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Tripeni této wýčitky se šwtssi Upominkou
Ua pťiklady, které na ostatnich fwých prátclich
a fpolečnicich měl a jesstě wice fpominkoll na
dary, které mU Bčih kU poswěceni jeho propUj:
čil; a sire pťirožené dary, jako: dobré ždrawi,
wešdejssi statky, schopnosti které mU BUh dal aby
je dobťe wynakládal a fwatým byl; a na dary
Uadpťčrozené čili na dary milosti jako: tolike:
rá ofwiceni nabádáni, napomináni powšbUšo:
wáni a tolikera kUapraweUť UčiUěného zlého

propňjčená léta; nynť ale nahlišeti musi, že w
onom žalostněm stawu, do kterého pťissel časil
ku pomoci neni wice Teš Uslyssť, jak anjel
PáUě prowolawa a pťipahoU doswědčUje že
tento čaš pominul: „N anjel kterého
jfem widěl stojiciho, prisáhl skrze
žiwého Ua wěky wěkUw auže čafu wice
nebUde (Lje:x 10 5 6) O jak Ukrutnš
bUdoU wssechny tyto obdršeUé milosti jako dýko:
wé body frdce šatracencowo probodáwati, aš
Ušťi, že nyni čaš pťessel kde by mohlo wččně:
mU šatraceni fe pťedežiti! Kwileje š ostatni:

mi společniko fwého žonalstwi žwola: „Bomč:
Unla žeU, skonalo fe léto, a my wyfwobozeni
nejfme“ (.ler 8 20) Onť ťekne:Q bych
si byl tU práci pro Boha dal kterou jfem na
swé žatraceni wynakládal u byl bych fe wel:
kým fwatým stal; nyni ale nemám ž toho ni:
čeho, kromě hryzeni swědomi, a trapeni, ktere
Ume na wěky mUčiti bnde u Nch, mnohem
xoicee nešli oheň a wssechny ostatni mUky pe:
kelné, bnde zatraceného mysslénka trápitč, že
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mohl na wšdy sssastným býti, nyni pať že Ua
xwždy nesskastným býtč mUsi

Bowszzoxwáni a profby.
Qlch, Ježissi mUj! Zakš mohl tak dlouho

xnne fnasseti? Qbracel jfem fe k Tobě často:
kráte hťbetem, Tyď ale neopomijel po mně
jiti Za jsem Tebe tak často Uraštl a Tyš
mi odpustil já jfem Tě Urašil opětně a Tyš
mi odestil na nowo Nch, dejš mi Uěastml
býti oné bolesti kteroUš w žahradě Getfeman:
ské nade mnon pocitčl tak žeš krwi se potil
Lito jest mi milý mňjWkaptteli že jfem lásku
Ton tak sspatně fplácel! O wy žloťeče.lé roz:
kosse! Wáš siosskliwim a proklinám; wyt jste
mne pťiprawily o milost Wána mého Nožmt,
lý mňj Zešissa! nyni milUji Tebe nade wssecko;
odťikam se wssech žakázaných žadosti, a wolim
raději Umťiti nežlt Tebe opčt Uraziti Ych,

pro láskU kteroUš mne na kťišimilowal aboš:
ské Swé žiwobyti Za mne občtowal dej mi fwě:
tlo a filU, abych pokussenim odpiral a w fwůd:
ných Ukladech pomoci U Tehe hledal! uu O
Maria naděje ma, Ty mUžešwssechnoUBoha;
wyproš mt swatoU fetrwanliwost; podofáhni mi
abych se od fwaté Zeho lásky již nikdy neodlončil.

3. Rožjimáni.
Tťeti hryšeni fwědomi žatracence bUde po:

PozUstáwati w pozneini welikého dobra které
siratil Sw ZaU Zlatoústý di že šarracencč
budoU wice mysslénkou, že nebe stratilt trápeni,
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Uežli ostatnimi pekelndxni mukami Nessťastnax
Nlžběta. králowna Nnglická prawila: „Dxa lié
mně BUh jesstě 40 rokú wladaťiti chci se nebe
odťiri “ Těchto 40 rokčl wladaťstwť dostalo fe

ji než co mžni ťekne, tento swět již opnstiwssi?
Zajisté že již tak nesinejssli Q jak zarmoucena
ažonaUliwosti plna bUde nyni, rozpomeneli
fe še pro čtyrydcet let wezdejssi ťisse w strachu a
Uškosti nyni ťiš Uebeskou na wěky stratčla!

Nndek ale Zatrarence na wěčnosti nrjwčce

r:noUtiti poznáxli, že Uebe a nejwyšssi dx.xbo,
Boha twého ne fnad odporným osUdem neb
něči šťomyslnosti nébrš wlastni winon siratil
Qnť bUde nahližeti že pro Uebe stwoťen byl;

bUde nahližeti, še Buh mU Ua fwobodně wUli
Uechal wěčný žiwot nebo wěčnoU fmrt fobě ži:

skatč: „Wťed člowěkem žiwoti t,fmrt eu co fe
mu bUdelibiti dáUobudejemu “ (b)mcl.15 l8)
Bude tedy Uahližeti, že w moci jeho bylo, wěěně
ssleasiným fe stári, kdybh byl jeU chtěl; afpolU
bude nahližeti, še fe do této propasti mlek fám
dobrowolně Uwrhl z Uiž Uikdy jiš newyjde aniž
ho kdo wyprosttti mUže Zatracenú bude dále
tolik fwých pťátel spafených widěti kreťi w těch:
týchž a famd jesstě we wětstich nebezpečenstwich

hťichu byli kteťiž ale wěěného fpajeni dosslř
doněwadž fe hťichU ždrželi BohU odporoUčejtce
fe aneb také li kdy klesli hned šaš se pozdwi
.xhli a Bohu odewzdali OU pak Uech:ěje hťisslm
konec Uěiniri nessťastně do pekla fe Uwrhl aby
xo tomto moťthknstawičně se trápilbez Uáděje
na wyfwoboženi Milý kťeskane!byl liš prwe
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txké tak nefxnyskuý, žeš ráj i Boha pro
Bidnon rozkoš stratiti chtěl napraw teď hned
chybu fwou, pokUd čaš jest NebUď déle tak
nesxnyslný, a tťeš fe abyš fnad nefmyslnost
fon na wěky oplakawati nemeel Kdož wť,
nenili to rožjimáni které čteš poslednim zawo:
xlánim Božim Ua tebe? Kdož wi nynieli ži:
xoota nešměniš, jiného li jesstě hťčchUfe dopu:

stťš: neopnstilt tě Blch, a nezawrhneli tebe do
Pekla abyš wěčně mezi žástUpem possetilcu tr:
pěl kteťiš w pekle jsoU a blUd fwůj sice wy:
„žnáwxji: „tedy jfme pochybili!e uu ale ž poUhého

žen onfalstwi jessto nahližeji, že chybUnapra:
witi již nemohon Láká li tedy ďábel tebe po:
šUowU k hťichn zpomeňsi na peklo, a Utikej fe

ť Bohn a k Uejblahoslawenějssl Banně, šajiste
xnhsslénka na peklo tebe pťed peklem Uchráni.
„Womni na posledni wěci swé, a na wěky ne:

žhressťš lb)c:od 7 40.;) “ neboť mysslénkana
peklo probi že fe k BohU útoččssrěbéťe

Bowszzwani a prosbh.
Nch nejwyšssi mé dobro, jak často jfem

Tebe pro poUhé Učc skratil a zaslonžil Tebe
Ua wěky stratiti! BotěssUji mne wssak slowa
xororoka: „as fe wefeli frdce hledajicich Hofpo:
dina“ (Lňlm 101 3) Nemnsim se tedy
náděje fpnstiti že Tebe Bohxa fwebo opět na:
leznn Tebeli jen z celéhofrdce hledam Nno,
Uejsladssi Nane! nyni tonšim po milosti Twě
wice, nežli po kterěmkoli dobru Rad chci wssea
chUo, i žiwot stratiti prwé nežli abych poznowu
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Twou láskn stratil Miluji Tebe, Stwoťiteli,
Uade wssecko, a že Tebe milnji proto jest mi
lito, že jfem Tebe Uražil Ty, o Bože můj,
kteréhož jjem stratil azapowrhl! odest minyni
.hned a dej fe opět ode mne Ualezti; Uebot
Uechci již nikdy Tebe stratiti Mne li ale po
ZUown na milost pťijmeš chci wssechno opUstiti
a lxiskoU k Tobě jedinénm pťilnouti; tak to
O.onam od milosrdenstwi Twého Qtče wěčný!
wyslxžš mne pro Ježisse Christa; odpust mi,
Propňjč mnč milost, abych fe nikdy wice od Tebe

erdloUčil; Ueboť kdybych Tebe pošnow t:obrol
wolně stralil meel bych fe obáwati, že od
Tebe docela opnsstěU bUdU au Q Maria, ú
prostťedllice hťissuikn! žprostťedkllj také mně po:
koj š Bohem, a drž mUe pewně pod ochran:
ným plásstěm Swým, abych ho nikdy wice
Uestratil

xxlx.Rozwažowáni.
Q U e b i.

„Z.irumtek weiš obreiti se w rařosť “ Ečxn 167 20.

1 Nožjimáni

Snažme se soUšeUi tohoto žiwota trpěliwč
snássett obětUjice je BohU ša ona Utrpeni, ktera
Ježiš Ehristnš z lásky kncim wytrpěl a doná:
nim Uebe wždy nowé szšilosii nabýwejme.
Wssechny nynějssi strasti, bolesti úzkosti a pro:
Uásledowani konec wezmoU a když bndeme fpa:
seni, w kralowstwi blahoslawených w famou ra:
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dosi a rozkoš se proměni Sam Bán Uáš tak
powšbUzUje: „ZarmUtek wáš obráti fe w rax
dost (uau 16 20) RožwažUjmetedydneš
co jest nebe Neš co mohU wám o nebi ťici
jessto ani nejotwicenějsti swati nemohli Uám omc
radost pochopitelnoU Učiniti, kterou Bůh fwýnr

wěrným slnžebnikmxt pťiprqwil Dawid newě,
děl o tom Uic jinrho ťici lcxčže ráj pťežádoucč
dobro jest „Zak jfoU mili stanwé Twojt,
Hofpodine mornosti (Lšlm 83 2) Ty
ale fwatý Wawle, jenš jU aš do nebe wytržen
byl ťci ty nám afpon něco, ro jsi tam widěl
Ničoli di apostol neni možna wyjadťiti ro
jfem widěl Nebeské radosti jyon tajná slowa
kterýchž UeslUssiěloněkU mlUwit“ (e Qort
1? 4.) Zfouť tak weliké, že fe nedaji wyjá:
dťiti, nébrž toliko oťoUsseti Zá mohU wám
jen tolik řici ťi týž apostol: Qko newidalo,
ani Ucho Ueslýchalo, ani Ua frdce lidské newstoU:
pilo, co připrawil Buh těm, kteťižZej milUji
(l l(or. 2 9) Zádný člowěk Ua šemi ne:
widčl neslyssel al:iž pochopil kráfy fpofojenosti
sadosti které BUh těm pťiprawil kdo Zes
lnilnji.
px. My Uejfme ani fchopnč abychom pochopili„

ao dobrého Ua Uáš w nebesich čeká, poněwadž
sobč toliko o wěcech pozemských pojemi činitc
mušeme Kdyby koně mohlt něco pochopiti a

mnwiti, a kdyby zwčrěi že jejich Pánk žar:
fnoubeni swému welkoU hostinU pťiprawil, jistě
žeby fe ďomýssleli, že počastowáni to w niěem
jiném pozuftáwatč nebude leda w dobrém feněd
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w dobrém owfu a ječmenU; nebot konč o

jiUé potrawě ani pojemU nemaji Téš tak fe
nám wede, chremeli si nčco z wěci nebeských
pťedstawiti Hwězdnatá obloha w pěkné letni
noci pllfobi žajisté spanilé prdiwáni; poskytuje
to rozkoš když zjara člowčk z bťchU Ua tichou.
l)ladinU Uxoťskon je dčwá a wUkol pahorky li:
stim a sspendličim fe odťwaji a wrlcbné tčňxo
jenom po chwilichryba fe wymrssujicipťetrb:lje

Rožčoš jest to w žahradě fe procháǧeti, jenž
jest owoce a kwětin plna, kteroU čerstlré pra:

meny protikaji a žpčw ptáči ožiwxlje TU snad
Ulnobý ťeklxr: O jaký to ráj! jaké to nebe na
ženxi! Než nikoli, dobra nebeská jiného jfoU
Způfobn! Bychom jen še wštxáli Uěco o Urbč
pochopili, pťedstawmež fobě, že ono jjest fčdlo
wssemohonriho Boha, Boha, jenž chce dussem,
kterc milUje radost pťiprawiti! Sw Berxmrd
táše fe: chceš wěděti, co w Uebi jest? Nččrho
fe tu tn nenalešá, co ty nechceš Wssech:ro
jest tU, čeho si žadáš T:amk Ueni Uičeho, ro
fe ti nelibi, a zwssechno jest tam, co se tobě,
libi.e

D Boš e! co ťckne dusse wchážejici do této

země blaženosii? Pťedstawme fobě, že pamm
Uebo mladenec Umirá tento fwět oprussti, když
fe bhl láfre Christa Ježisse wěnowal Dusse
se bned pťed soUdcxepťedstaweje on pak ji ole:

jimáa za blahoslawenoll prohlassltje. TU ji wita
welmi pťin.xětiwč jejť anjel strážre, ona pak m:;
děknje ša prokáz.aná pťifpčni, načež anjel k ni
di: NUže tedy, tráfna dUsse, bud jen hodně
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wefcla, tyqš blahoslmrena: pojď, natwáť Wána
swcho patťit N ejhle; již kwapi dnsse skrze
oblačy, již nad obory a hwězdy wystUpUje a
do nebe wcháši O Bože! co ťekne až ponejǧ
prw do této blaženč wlasti wkroči a ponejprw
na toto pťeutěssené mčsto pohledne? Nnjelé a
fwati půjdoU ji Uxsiťir, a ji bluěuě Uwitaji; ro
ša radost bnde napotom mitj, když jejipřibušnie
kteťi jiš dřiwe do Uebr pitssll a jeji fwati pa:
tronowé ji wstťťc přijdoU? onak bUde chtiti na
kolena fwá podnoUti a jim fwon UrtU složiti;
než tito fwati ťeknou ji: „Hleď aby.š tobo ne:
ččnila Uebok jfem fpolUslnšebniktwťlj (Zjer
22 9! Nato bude wxedenaaby nejblahosla:
wc::ějssťPanně Marči jakožto králownč nebeš
noby poltbila Eo ša U:xřimnoU láskn :xocitč
dUsse kdy; ponejprw bošskou tUto MalkU naUči
sc znati ktera tač wěrne po ni stála abn kbla:
hoslawrnstwi pťissla Tehdáž dUsse pošná wsse:
chny milosti, kterých ji Marie podosáhla, načež
řošskeimatka jt oďejme Nebeš králoan fama
dnssl napotom k Zežissi sprowodi, jmž ji hnedx
jako fon choť přijme, ťka: „Wojdiž ž
teťbanU choti má, pojď: bUdeš korunowana“e
(9i8edu 8nlom. 4 8) Nadnj fe nyni; pťe:x
sly jiš slze, trápeni a starosti pťijmtž kornmr
wččnoU kteronž jscm ti fwou krwi wxxdobil
Konečně powede ji Ježiš k Swémn nečxeskémU
Otcl aby také od Nčho byla pošeh:rxina Qn
obejme ji a žehnaje ťekUe: Wejdiž w radost
Bána sioého,“ (mát. 257 2l ) a tolltěž bla:
ženofti ji oblaži ktercž fám pošiwá
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Bowzbnzowáni a profby

Ejhle, o Boše! erděčnika UnohouTwých.
Tyš jej sire pro nebe siwoťil; on wssak Tobě
pro bidna potčxsseni často w twáť odporowal
a raději do pekla odfoUžen býti chtěl Ywssačx
donám žeš mi již wssechny tyto UčiněUé kťiw:
dy odpuftil kterých wždy pošUowU želeti a až

do fmrti želeti chci, abyš je wždy po šnown
odpousslčl Llle, o Bože! byš mně t odpnstil
šůstane pťedce wšdy prawdou že jfrm fe ofmě
lil Tebe Wkapitele fwého, žarmoUtiti kterýž
jsi žiwot ža mne obětowal abyš mne do krá:
lowstwi Swého wšitč lnohl Twé milofrden:
stwi, o Zežissi mnj! bUdtž wšdy chwáleno a
welebeno! Uebok jsi mne pťehojnoU trpčliwosii
fnássel a mčsto toho maje UUte trestati rož:
množil jsi jesstě milosti ofwěcowáni a napomi:
náni Bošnáwáln o Spasiteli, še Sam tpase:
ni mél)ožádaš, že Sám mne we Swé wlasii
mitč chceš abych Tebe wěčně milowal Nwssak

take chceš, abych Tebe spisse již šde na tomto
swětě hodně milowal Ejhle o Boše! já chcř
Tebe milowatt Kdyby anč nebe nebylo chtěl
bych Tebe pťedce pokud žiji, š cele dusse a ze

wssi sily fwé milowati Dosti mi na tom, že
wim, Ty, Boše můj! že ode mne milowán býti
žádaš Ježissc můj! pťifpěj lni Son milostč
ku pomoci, neoponsstěj mne DUsse má bndl!s
wěěně trwati; proto bUdU Tebe bUď wěčně
milowati, aneb wěčnč nenáwčděti. Nch žádám
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na wěky Tebe milowati, a proto chci Tebe w
žiwotť tomto co nejwroncněji milowati, abych
Tobč w žiwotč onom š nejwťelejssi láskoU od
dán byl! Nalož še mnoU jak chreš jenom
lasky Twé mne nešbaij, a čiň pak še Umon,
co fe Tobě libi Ješissi mUj! záslUhy Twe
jfoU náděje ma uu O Maria! w pťčmlqu
Ton fe dňwěťuji šcela a žnplna Tyš mne
Uchránila pťed peklem když jsem w hťissichbyl
Uyni, an po Bohn toUžim, žajisté mně pťč„
fpěješ abych fe sial fwatým

2 Rošjimáni
Kddž dUsse do blahoslawenstwi Božiho we

ssla, nebude Uičeho wice co by ji protiwne
bylo, aneb co by ji žarmoutiti mohlo „Setťe
Bůh wsselikoU slšU Z oči jejich; a fmrtt wice
Uebnde ani kwileni, an kťiku ani bolestť UebUde
wice, nebo prwni wěci pominUly Z ťekl teU
kterýž feděl na trUUU: Hle Uowé činim wssecky
wěci“(újer. 21 4 5)

W nebi neni žádnc Uemoce, šádné chUdoby,
šádne obtižnosti tam neni šměny dnň a noci,
zimy a tepla: tamt jest Ustawičný jafný den
Ustawičxté, wždy roškossné jaro Tamč Ueni
pronásledowcini aniž žáwisti, w oUom králowstwi
lasky miluji fe wssickni Upťimně a kašdý se ra
dnje ž toho, že fe drnhémn dobťe wede, jakoby
to fám okoussel Tam také neni strachn; Ueboť

dusse w milosti Utwlzená UemUše nikdh hťessiti,
anž Boha fwého stratiti „Hle nowé činim
wssecky wěci ,e Wssecky wěci jsoU Uowé, awsse:

15
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cky wčci obwefelUji a naschji ji,x tam jest wsse,
chno, cokoli chceš Tam bnde oko dokonale
Ufpokojeno, fpatťujic toto pťekráfné město: „Mě:
sio Bokonalc kráfy “ (Mšč: uča. 2 15) Jakě
útčchy by Ueposkytowalo mčsio jehoš dlažba by
žkťissfalU byla, paláce že stťibra še Zlatými
stťechami a wssechno kwětinowúmi wěncemi o:
krássleUe Jak mnohem kráfnějssi ale bude mě
sio nebeské! Zaké podiwáni žprobi občané
města tohoto, ježto wssickni odčxwy klalowskč
nosi, pončxwadž wssickni králowé jfon; nebof
sw YUgUstindi: „Kolik občaUU toličtéž králů“
Jaké bnde teprw podiwánč na Marii kterax
kráfnčji jesstě, nežli celé Uebe skwiti fe bude!
Jaké konečuě Ua bexánka Božiho, na ženicha
Ježisse? Sotwa že sw Teresia rUkUZežisse
Christa Zočila ončmčla pro tak welikoU kráfne
Cich bnde lťbežnými žápachy nebeš Ufpokojen;:
a sluch nebeskl,xmlibol)lafem obwefelowán Sw.
Frantissek Serasinský slyssel jedenkrát od anela
jediný žwuk l)lan a bylby bežmála lťbešnostř
Umťel: jaká radost mnsi teprw býti, slyssett
wssechny fwaté anjely w celých fborech weleb:

Uost Boži prožpěwowati? Na wěky wěkůw
chwálitč bUdoU Tebe,é (šnum 83 5) Zak
lťbežně ale pťede wssim bUdez misostných Ust
Marie chwála Boži žašniwati?z Hlaš Marie
w aebi, di fw Franlissek Saleský bude žazni:
watt jako hlaš slawikťlw w kťowi, který nad
Zpěw wsseho osiatniho ptaclwa pťedči Slowrm„
lams jfoU wssechnyradosti, kterých si jen žádatř
můžeme
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Než wssechny tyto pofUd wyobrazené rae
dosti jfon to nejmenssi co dob:ého w nebi jest
Dobré které wlastně Uebe nebem čini jest nej:
wyšssi dobro, Bčch fám Wssecko, co očekáwá:

Ule di fw Yngustin můšeme jediným slowem
pošnamenati: Bčch woOdměna, kteroUnám Pán
žaslibuje nepozňstáwá jedině w kráfných wěcech
a ostatnčch radostech tohoto blaženého města;
nejhlawnějssi odměna jest BUh fám; nebok tam
fe fpatťUje a UlilUje BUh twáťi w twáť „Zať
jfem odplata twá pťiliš weliká“ (j. len mojš
15 1) Sw YUgUsiindi: „Kdyby Bčřhdal
Ua twáť fwon žatracencčim patťiti famo peklo
bU w okamženi proměněno bylo w pťijemný
ráj (Pom. 9. áe txipj dšbir.) Ndoklada,
kdyby ž tohoto fwěta odloUčená dUsse fwobodně

woliti mohla, bUď aby Boha widěla a do pe:
kelného trápeni pťissla aneb aby ho eridčla
a od pekla ofwobošella byla: radějt by na
Boha patřiti a w mUkách žUstati chtěla Této
radosti, na Boha twáťi w twár patťiti a jej
milowati nemUžeme arci w tomtožiwotě pocho:
piti; UUlžeme ale něco ž toho tUsslti wědoUre,
jak láska Boži již w tomto žiwotč sladká jest,
takše na tomto fwětě nejen dusse swatých, Uébrž
téměť č tě.a jejich nad žem powšnesla Sw
Filip Neri byl jednoU i še stolici, na niž fe
držel do powětťi pozdwišen Sw Betr ť Yle
kantary byl nápodobně tak násilně wyzdwižen,
že sirom, jejž objal z koťene whwrátil a š
feboU táhl Dále wime že fwati mUčedlnici
sladkosti lásky Boži i Uprosiťed mnk jásali.15



340

Kdyz fw Wincenc mučen byl mluwil, dle
žpráwy fw NUgnsiina, takowýmšpufobem jako:
by jiný Unlčen byl a jiný mlUwil Když fw
Wawťinec Ua rrssti fe pekl pofmiwal fe tyra:
nU ťka: Qbrat mne a jež; nebof di dále
fwatý Anqustin láskon Boži rožuicený fwatý
Wmoťin necitil palčliwostt ohně Jakon slast
pocisuje i hťissnik žde, hťichn skronssenč oplaka:
wajici! Broto di sw BerUard: „Jižli tak
sladke pro Tebe plakati, jak sladsé teprw bnde
ž Tebe fe radowati?“ JakoU slast dUsse citi,

ktera w modlřlbě paprskem božské lásky tantá
požlxáwa, jake milofrdenstwi Blch na ni wyko,
Ual jakoU láskU Ježťš Christnš k Ui mčl a po:
sild má! TU dUsse se rožplynte a láskoU n
wytrženi pťichážť N pťedce newidime na tomto
swětě Boha tak jak skUtečně jcxst, widimeč jej
šde jeU temě w podobensiwi „Nhni widťme
Boha skrze žrcadlo w podobenstwi: tehdáž pak
twaťi w twáť“ (l ()oxl 13 12) Nynř
Uláme obwašek Ua očich, a BUh stoji ža opo:
Uon wiry, a nedáwá se widčti; ale docela ji:
Uáče to Uěkdy bnde, až obwazek š oči Uasstch
fe fejme, a opona fewyždwil)ne a my Ua Boha
twáťi w twáť patťiti budeme! TU Uwidime
jak krásný, jak welký, jak fprawcdliwú jak do:
konalý, a jak milofrdný a milowáni hodný
Blch jest!

Bowszzowáni a prosby

Ych nejwyšssi dobro! já jfem bidnik který
fe od Tebe odwrátil a lásky Twé odťekl. Proto
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mezaskuhnji abych Tebe Uwiděl anišabych Tebe
milowal Tyš ale fmilowaw se Uade mnoU
fám še feboU fmilowani neměl a sebe odfondil
kbolestné a potnpné siUrti krťže Twá tedy
fmrt dáwá Uli náději že někdy Ua twáť Ton
patťiti, ž toho fe radowati a napotom ze wssi
sily faoé Tebe milowati bUdU Nyni ale jfa
jesstě w Uebešpečenstwi Tebe Ua wždy stratiti,
xlyni, an jfem skrze l)řichy fwé Tebe tak často
stratil cxoxnám po celý ostatnč jesstěčaš žiwota
čtniti? Meim Ueustáwati Tebe Urážeti? Nčx
koli, Ježissi Ulůj, já xxnám w osskliwosti a UeUa:
.widim Urážek Tobě UěiUěných: jest mi na nej
xxdýš lito že jjem Tebe Urašil a milUji Tebe
z celeho frdce. Měl byš ale dUsst šawrhUoUti,
ktera hřichň želi a Teoe milUje? Nikoli, wimť
to dobťe, coš prawil; že Ty, milý můj Wykn:
piteli! žadněho žawrhnonti nentňžeš kdo š litosti
k Uohonm Twým pťčchaZi: „Kdož ke mně pťčx
cházi newywrhml wen. (.sčm 6 37) Ješissi
mčlj, opoUsstim wssechno, a obracim se ť Tobě;
objichim Tebe tiskuU Tebe k frdci fwému; o:
bejmiž i Ty xUUe a pťitiskui mne k frdci Swé:
mU Qsmčlujř je tač mlUwiti; Uebof mlUwim
a jednám š UeskončerU dobroron: mlUwimč š
Bohem který ž lásky ke Umč dobrowolně a rád
Umťel Nejdražssi mňj Spasiteli dej mi fetr:
wanliwost w lafre k Tobě w Nejmilejssimat:
ko má, Maria! obdrž mi tUto fetrwanliwost
pro láskU Swou k eržisst Christu Tak dou:
fám, tak to budiž
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3 Rozjimcini
Zde na tomto fwětě dUssč Boha milUjici

a w bežUtěssenosti žijici nic wice nežarmUche,

jako bažen že Boha nemilUje, a že od Boha
milowána neUi „Newi člowěk zdali lásky čili
Uenawisti hodeU jest“ (ť(čw 9 1.) dW nebi
ale jest dusse Ujisstěna, že Boha milUje a od
Boha milowána jest; olmk widi, jak jest bla:
ženě do láskoBána fwého ponoťena a od Bálla
jako drahá dcera objata a poznáwá též, že
tato láska na wěky nikdo UeUstane Tato wroUc:
nost lásky dUsse rožněcuje fe jesstě wice patrným
pošnánim, jak weliká to laska Boži byla, když
Pro Uáš člowěkem fe stal i Umťel; pošnánim,
jakoxl láskU nám pronkášal Ustanowenim nejfwě:

tějssi fwatosti kde fe Bčch ža pokrm čerwu těto
žemě dáwá Tehdáž dUsse také patrně wssechny
milosti pošná, kterých BUh ji Udělil an ji od
tolikerých pokUsseUi anebešpečenstwi skášh ofwo:

bodil; též bude nahližeti, že foUženi, pronásle,
dowáni a stráty, kterež Uesstěstim a trestem Boc
žim nazýwala byly famě důkašy lásky a pro:
šťetelnosti Boži kterými Pan dnsst do nebe
pčiwéstč chtěl Wožná fhowiwajicnost Boši an
ji wšdor tolikerých hťichů fnássel a jeho slito:
wan, kteráž ji pronázal dánim tolika fwětla,
pošnáni a laskawých napomenUti S blažené
wyfosti bude Umohé dUsse w pekle widěti ktere
pro méně hťichň, nežli fe ona dopUstila zatra:
ceny byly; samU pak sebe fpatťi šachraněnn,
Boha majici a Ujisttěml, že toto Uejwyšssi do:
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Bro jiš na wěky stratiti Uemů(e Blahoslawe,
Uý bude tedy UeUsiále požiwati blahosla
wenstwi a oUo mU budekaždého okamženi po
celoU wěčnost wždy Uowým pťicházeti, jakoby

je práwě ponejprw požiwal Wzdo bUde po
této radosti bašiti a wždy bUde jt dosobě okon:
sseti; wšdy jpokojen a wšdy po Uižišniw; wždy
po nč lačen a pťedc wždy nafycen poněwadž
loUžebnostpo nebčne;proije trápeni aniž po:
šiwáni jakého omrženi Zkrátka jako šatracencč
1fon Uádoby plně žlosti, tak jfoU blahoslaweni
Uádoby plné radosti tač sire, že Uemaji, čeho
By si žádali S:Uatei Teresie dč: t na tomto

swětě když B:ch dUssč do winného sklepU to
jest do požiwáni božské sioé lásky Uwede, čiUč
jt blažellě opojenoU tak že náklonUost ke wssem
wěcem wešdejssim trati Wkroči li ale wywo:
leni do nebe bUdoUdokanleji jak Dawid di:
„opoje:li od hojnosti doxnU Twého!“ (Lxlm
35 9) Tehdáž fe stane, že dUsse nejwyšssi
swé dobro beš Zaclony spatťlljci a objimajici,
celá láskoU opojeua bUde tak že blašeuě se
strati w Bohu Ua tebe žapomene a Ua nic
jinébo mysletč Uebnde leč jakby toro neskončem:
dobro hodně chwalltt a welebiti mohla

Swiraji:lt náš tedy dčťižestohoto šiwota,
tU powšbnzlljme fe nádějť na nebe, abychom je
trpčliwť fnásseli. Kdyš fe opatZosimUš fwatou
Marii EgyptskoU Ua konci jejiho žiwota ptal
jak mohla toliklet na poUssciwydršetč? odpowě:
děla: „W náději na nebe “ Kdyš fw FilčpU
Neri kardinalska hodnost podawana byla, wyho:
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dil fwňi klobon do powětťi wolaje: D nebe,
o nebe! Slysselli bratr Jilji, fraUtisskán jen
slowo „nebe“ whslowiti býwal wytrženim do
powětťi wyzdwižen Býwameli bidami tohoto
swěta foUšeni, poždwihněmež oči k Uebi a w
toUžebnosti se těssme slowy: O nebe o Uebe!
uu Pomněmež,že jedenkráte žůstanemeliBohU
wěrni Uasse trápeni, bidy a starosti konec we:
šmou a že bUdeme do blažene wlasti wpUsstěni
a dokonale stťastni OokudBUh mBohem bude
Ejhle, již očekáwaji náš fwati, čeká Maria
a Ježiš na Uáš š korUnoU w rUce, aby náš za
krcile wččného králowstwi Učinili

BowszšowáUi a profby.
Milý mňj Spasiteli, quš mne Učil, Tebe

prositi: Bťijď králowstwi Twé. Brosim Tebe
Uyni, aby králowstwi Twé do dUsse mé pťisslo
tak aby žcela Tobě pťinaležela, a Tebe, nej
wyšssi dobro! mčla Q Ježissi UUlj! Tyš
ničeho neopomilml abhšmnezachowal aSobě
lásku an šiskal; Učisl mne tedy spafena a
celé mé ssrěsti w to wlož, abych Tebe w tomto
i w onom žiwotě stále mllowal Nch, tak často
jfem fe k Tobě hrbetem obracel a pťedc mi
žjeiješ že w Uebesich Ua wěky wěknw tako:
won láskoU mne objčmati bndeš, jakobych Tebe

nebyl nikdy Uražil; i jak bych onhl toto wěda,
jesstě něco jiného, kromě Tebe milowati jessto
widim, že Umě ačkoliw jdem tak často peklo
šaslonžil nebe dáti chceš? Nch B,ane můj,
kéž bych Tebe Uebyl nikdy Urašil! Q kdybych
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jesstě jednoU se narodil wšdy bych Tebe mi,
lowal! Eo fe wssak stalo, stalo sč jiš Nyni Ue:
mobU nic jiného čtUiti, leč tento žbytek žiwota
swého Tobě obětowati Nno Tobě fe dáwam
žcela a šUplna; docela wšdáwám fe láste Twé
Qdstnpte Ze frdce mého wy eoešdejssi Uáklonno:

sti Upráždněte misto BohU mémn neboť on chre
je celé miti Wládnt Uplně še mnoU, o Wy:
kUpitelč mUj, lásko lná, Bože mnj! Qd těto
chwile chci jeU toho pamětltw býti abych fe

Tobě libil Podporltj mne milosti Son, to
i donám od žáslUh Twých Nošmnož we mUě
wždy wice láskU a tonžebnost, Tobě fe dobťe
šalibiti Q nebe, o nebe! kdy o BaUe! bUdU
Ua Tebe twáťi w twáť patťiti a kdy fe š Te:
boU fpojim bez strachU stráty? Nch, Bože můj!
drž nade Umou rUkUSon, abych Tebe snad
na Uowo neurašil. u Q anrta! kdy se ko:
Uečně w nebi U Uoho:l Twých fpatťim? Poe
xnoz ml Umtko ma! a nedej, abych zatracen byl
a Tebe i Syna Twého wzdalowati fe mnfel

xxx.Nožwažowúni.
Q M o d l i t b ě.

„Brostej, a bUdek wám dáno, . ncbot kašdý, kdož prosť,
ďěťe.“ pl.uxx. 117 9. 10.

1. Rozjimáni.

Netoliko na tomto, nébr7 i na tjsicf jinǧch
mistech starěhoi nowého žakona.sllbuje Buh

whslysseti, kdo ho profi. „Wolejxc:e mně, a
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wyslyssrm tě.,l (Cme. 337 3.) „Wžýwej mne. .,
wytrhnU tebe“ (Lu!m 491 15) a ze wssech
nebe;pečenstwi wyfwobodiln „Bndeteli žač
prositt mUe we jménU mém to Uěinim “ (!exu
11 14) Q cokoli skrže žáslUhy mé žadáte,
chci Učiniti „Eoškoli budete chritie prosteš a
staUek se wáxU“ (ckau 15 7.) Žádejte jač
mnoho chcete; proste jenom, a Učastni se toho

stanete Nad to jestjemtě mnoho jiných podobe
ných mist Nroto prawilTheodoret: Modlitba
sire jeslom jedna jest,awssak wsseho podofahUje
Sw. Beruard dť že prosimeli Bůh Uám ža:
dané milosti Ušxčxl:xje aUeb jesstě Užitečněissč
dawa (Zšaln. 5 ju fr!l 4 t)jušé!) K mo:
dleUi powšbušnje Uáš prorok Ujisstěnim, že BUh
ke wšýwajicim Ho plU jest milofrdenstwi: „Ty
jsl Wane libešný a tichy, a mnohého lUilos:,
deUstwi wssempožiwajicimTě (Kčum 85. 5)
ZeUrě wice fxlaětosti nám ale fwatZ JakUb do:
dáwi, ťka: „Jestliše pak kdo z weiš potťebuje
moUdrosti, žádejš (ji) od Boha, který; dáwa
wnechUěm hojně, a erdmťomda: a budef jemu
dána“ (.jala. 1 5) Tento Npostoldi bý
wixli Bcin prossen, že OU ruce fwé rozprostira
adáwa wice Ušžli fe od Něho žádá: On dáwa
rossechněm hojnč a ničeho neomloUwá Kťiwd
jemU Uči:xěnýchnewyčitá, a ždá fe, o něco:li
prossen býwá, še na wssechny mU Učiněné UrážZ
ky šapoměl.

Swatý Jan Klimak di, že modlitba jako:
ťka BohU Ucistli čini aby nám Udělil, co po
Něm žádáme Zesti aletoto n.isili Bohu milé jak
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TertUllian poznamenáwa To pak odtnd po:
chazi jak fw AUgUstin di že Bnh wětssi toUr
žeonst má, nám dobrodialipronkášati, nežli my,
je obdršeti Nonéwadž BUh dle fwě bytostč
neskončená dobrota jest jak fw Leopisse: proto
UejwroUcněji žádei faoé dobroty náš Učastnými
Učiniti B,lno di fwatá Magdalena ž Bažšiš
Bčch jest dUsil Ho prosiri takoťfa šawažán;
nebok ona ZemU cestU otwirá k Uspokojeni ža:
dosti fwé aby milosti Uam Udělil Takě Da:
wid dť že tato dobrota Wáněn fpěssněwyslýchatč
toho kdo ho prosi u jemu požnati dala, že QU
prawým jeho Bohem jest: „W kterýžkoli den
wolati bUdU k Tobčx: hle pošnal jfem, že Bůh
Utůj jsi (Lexjru 557 10) Nepráwě žalnji
si někteťi, pošnamenáwá fwarý Bernard že je
Wan oponssti, wssim práwem žalUje si ale Pan,
Že mnozi Ho opoUsstčxji, aU č NěmU Uepťtchá:
šeji, Ho o milost prosit N práwě toho, žda
fe, že jednoU Wkapitel U UěedlnikU fwých toU:
žil řča: „?lž pofawád ša nic jste neprosili we
jmenu mem: P:oste a wezměte, aby radost
wasse dokonalá byla “ (.Ačm16 21) Jako
By byl ťekl: Nestěžnjte si na mne, dopofUdlč
blaženými jste Uebyli; stěžthe si raději famč
na febe že jste milosti k tomU ode mne nežaa

dali; ode dnesska proste mne o to, a Ufpokojim
wáš Z toho že losseho staťi mUissi Uzawiraťl,

že neni nic k fpafeni profpěssnějssiho Uad Usta:
wičné w xnodlitbxách ťiť.ini:x Paue, pomoš mi!

Bože, kU pomoci mé wšežťi, Pane, k fpomože:
Ui mémU pofpěš! (Kalm 69.) Etihodný otec
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Pawel Segneri o fobě prawil šezapočaw rozr
jimati, šprwopočátkU wice powszšowánim febe
fe šabýwal později ale welikoU Učinliwost mo:
dlitby poznaw že wětssim dilem pťi profebne
modlitbě fe šdržowal Einmež též tak; když
máme Boha, jenž Uaš tak wroUrUě milUje o
Uasse fpafeni tak welice pečUje a proto wždy

hotow jest, proficčho wyslysseti Knižata tohoto
fwěta di fw Zlatoústý, slyssi jen málo koho
Bňh ale poslouchá každého, kdo jen toho žadá.
(bid 3 áš 0xčxt. čul j)čum)

BowžbUzoweiUi a profby.
Qtče wěčný, klanim fe Tobě, a děkUjiTobě

Za prokášana mi dobrodini Děknji Tobě, žeš
mne stwoťil a skrže Ježisse Christa wykoupil;

žeš mne kU kťestanstwn powolal aa mně fho:wťwal když jfem w hťissich byl; ažeš mi tak
často odestil Nch, Bože můj! Uikdy bych ne:
byl kťesl, a Uikdy bych ebeT nebyl Uražil, kdy:

bych se byl w pokllssenich wždy k Tobě Utikal
Děknjč Tobě ža fwětlo kterýmš mně dal po:
žnati že celé mé fpafeni w tom šáleži, abych
k Tobě fe modlil a Tebe o milosij Upěnliwě

žádal thle prosim Tebe we jménU Zežisse
Christa o welkoU bolest nad hťichyfwými; pro:
sim Tebe o fwatoU fettwanliwost w milosič
Twé; prodim Tebe o sskastnou a blaženon fmrt;
prosim Tebe o Uebe, a pťede wssim o dar ze
wsseho nejwětssi u o láskU k Tobě, a o doko:
Ualé odewždánč donejfwětějssi wůle Twé Wimt
dobťe, že těchto milosti UezaslUhUji, awssak Tyš
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slibil tomU je dáti kdo Tebe skrze žaslUbh Je:
žisse Ehrista o Uě profi; jáť tedy projim Tebe
fkrže zásluhy ZežisseEhrista a wyplněni profby
fwe donám uo O Maria! Twé profby obdrx
žuji wssechilo proš také Ty za mne

2 Rošjimáni
Rožwažujme dále potťeblwstmodlitby Sw

JaU Zlatonstý di, jako tělo beš dusse mrtwé
jest, tak jest dnsse i bez modlčtby mrtwa N
di také dále, jako wody rostlinám šapotrebi jest,
aby neUfchly, tak jest modlitba Uám potťebna,
abychom kžahynUti nepťissli (lxom1uom.
77) Buh chce naš wssechnh fpasiti: Ehce,
aby wssicknilidé fpafeni byli“ (l lim 2
4) „Trpěliwě čeka pro wáš, nechtě aby ně:
kteťi žahynuli ale aby fe wssicknt k pokani o:
brátilt“ f2 9ecr Z 9) Nle on také chce
obychom Ho o milosti k spafeni potťebné pro:
sili; nebok jednak nemožno nám pťikašani Bo:
žich zachowáwati a tUdiž také ani fpasenu býti,
beš skutečného pťispěni Báně, jednak chce On
Uam tyto milosti obyčejně jen tehdáž dáti, když
ť)o o Uě prosime Brotož di sněm Tridentský,
že Bčib UeUkládá nám nemožných pťikázani;
nebo bnď nám dawá nejbližssi a skntečnoUmilost,
abychom jiichžachowáwali aneb dáwá nam milost,
jabychom Ho o Učinlion milost prosili; „Bůh
neporončč Uic nemožného Uébrž tim že poronči,d
Uapomina. abyš dělal, co můžeš a prosil o
to, co nemUšeš a pomáhá, abyš mohl (8688.
6 op 11) Sw. NUgUstinwssakUči,že Bňh,
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wyjimajice prwni milosti, jakož jfoU: powolánč
k wiťe, nebo kupokáni wssechny ostatni milosti
a obzwlasstěsetrwanliwost jerm tomU propůj
čllje kdo o Ui profl (08 l)ono pouššru. cp
16) Z toho Uzawiraji bohoslowci še fw Bl:
siliem, še fw NUgUstinem fw Janem Zlato
Ustým fw Klementem Nlerandrinským a jinými,
že modlitba wšrostlým eryhnntelně potťebna
jest tak že nikomU Uelše jest lžez modlitby spa:
fenU býti N toto Učeni di Učený Lešjmš

mUsi fe ša článek wiry powašowati, poxlěwadš
ona ž pijma sioatého docela jasně wyfwitá (l)e
.lušt ljd 2 očxp37 num9)

Wčlmi janě wyslownji to takš následujici
Ulista pisma fw.: „Wotťebi jest wždycky fe mo:
dliti. (bule. 15. 1.) „Modlece fe, abyste
eresslt w pokUssenť.e(lxulc. 2Bq 40.) „Broste
a xďezmete.“ (.jčxu 167 21.) Modlete fe bez
pťestan (l Mxešš5 17) Slowa: potťe:
bi jest, modlete fe proste dle wsseobec:
neho wyťknutč UčitelU cirkewnich (xg 8r Poo
mčišem3 pčut qu 39. mt 5.) whjádťnjipťi:
kažani ktere pod tčxškým hťichem šawazUje a

to obšwlásstě we tťech pťipadnostech: pťedně
když člowěk w stawU hťichu fe Uacházi; ša drU:
he, když w Uebežpeěenstwi žiwota jest za tťeti,
ťdyž we welkem Uebezpečenstwi jest Uějakého hťi:
chU fe dopUstiti Také jrsstě mimo to ša to
1naji, kdo by mesic, aneb nejwýš dwa mě:
fice modlith docela žanedbáwal žeby fmre
telného hťichU prost nebyl, jak fe o tom w u:
wrdeném mistě U Lešsia dočistč můžeme Pťi:
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čina toho jest, že fčxmodlitba ša prostťedek po:

wažowati mUsi beZUěhož pťifpěni ke fpafenipoe
tťebného obdržetčnemčlžeme. „Proste a wežmete “
deo prosi béie kdo Ueprosi, dokládá fw To:
Utáš také nic nebéťe N pťed nim prawil již
fw Zakub: „Nemite proroše Ueprositee (.lala
1 2) Qbšwlástcě ale jest modlitby šapotťebč
k šachowini čtstoty: „N jakž jfem widěl žebych
jinače Ueonhl býti šdrženliwý, lečby Búh dal:
pťistoUpil jsem kU Pánn, a prosil jfem ho.e
(Mouáa. 87 2!) Ukončme; tedy rošjimáni
toto takto: Kdo se Ulodli bUde jistě foafen;
koo fe nemodli, bude jistč žatracen Wssickni,
kteťi fpafeuými se stali byli skrže modlith fpae
feni Wssickni, kteři fe do wčxčnéšáhUby Uwr:
hli, šahynuli proto, že fe nexnodlili; tato pak
Ulysslénka také w pekťe nebohé žatracence do

Uejwětssihožonalstwi Uwrhuje še totiž modlit:
boU tak fnadno by bwli mohli fpafeni býti, nyni
pak že neni jiš pro ně čan k obstaráwáni mo:
dlirboU fpafeni fwého

BowšbUžowani a profby.
Ych, Wokupiteli mUj! jak jfem mohl tak

žiw býti, že jsem na Tebe ani nepamatowal?
Tyš byl hotow mi wssechxtymilosti propůjččtř,
o které bych Tebe proUl Tyš čekal jen na
mé prosseni; ja wssak myslil jfem jenom na U:
fpokojeni fwých žádosti tělesných a malo mi na
tom záleželo lasky Twé a milosti Twých zba:
wenU býti Bane! zapomeň na wstechnu mou
newděčnost, a smilUj se nade mnon; odest mi
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wssechrxy Urážky, které jfem Tobě Učinil a dej
mi stálost; uděl mi milosti k Ustawičnémll pro:
sseUi Tebe o pomoc abych Tebe o Bože dUsse
Uxé! wire Uenrazil Nedej, abych w tom opět
Uedbalým fe stal jakož jfem pred tim byl Dej
mt fwčtlo a silU kU poroUčeUi fe wšdy k Tobě,
obzwlásstě, když mne nepťátelé pokoUsseji abych
Tebe pošnowxl Uražil Pronaž mi Bože mUj,
tUto milost pro šaslUhyJežisse Ebrista a pro
lásku, kteroU k NěmU máš Ja jfem fe Tebe,
Bána fwébo! dosti naUrášel; Uyni ale chri
Tebe w ostatnim fwém žiwotě milowati Dej
mi Ton fwatoU lásku a Učtst,aby mne wždy
pťipominala na to, abych Tebe o pťčspěni pro
sil když fe w nebezpeěensiwi Uachášim, T.ebe
poznow hťichemstratiti u Maria! náděje mči
od Tebe donám milost tU, abych fe Toběi
Synu Twému we fwých pokUssenichwždy po:
roučel Wyslyš mne kralowno má! pro laskU
Ton k Zežissl

3 Nožjimáni
RošwažUjmež koneěUě wlastnosti modlitby

Mnoši fe modli a neobdržUji protože fe nemodli,
jak fe slUssi: „Prosite, a nebéťete; protože žle
prosite “ (.lalč 4 3) bechom dobťepro:
sili jest pťedně pekory potťebi. BUh fe pyš:
ným protiwi pokorným pak dáwa milost (1::!:

4 6,) Bůh newyslýchá prodby pyssných, nix
žádným ale způfobem neodmrssťUje profby pu:
ťorných bez wyslysseni „Modlitba koťicihose
oblaky pronikne, a erdstoUpi, dokudš Nejwyšssi
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Uepopatťie (Tool 35 21) A to fe stciwá,
kdyby i fpisse do těškých hťichii byli býwali pa:
dli: Srdceln skrousseným a pokorným Bože
Uežhrziš“ (Lňlm 50 19) Za drUhě, po
šadnje fe dUwěra „Zcidrxý nedonal w
Wána, ašahanbenjest,e (b)ool. 2 ll Broto
Učť náš Ježčš Ehristuš: že Uemáme Boha o
Ulilosti Ho prosice jináče Uazýwati, než otcem
Qtče nciš“j abychom jej š toU bezpečnostipro,
sili, kteroU fe ditě k otci obraci Kdo tedy š
Bešpečllostč prosi, obdržUje wstechno. Wssečťy
wěri, ža kterékolč modlťce fe prosite, wěťre, že
wezmetea stanUt fewim (Maxo 11 24)
N kdož by fe mohl také obáwati dč fw Nngu:

stiU žeby mU mělo pochybiti co fe mU od fa:
xnš prawdy od Boha sliije?uu BUh pak Ueni
jako lidé kteťčžsliiji, a pak slowo nedrži po:
Uěwadž buď sliijice lhoU aneb poněwadž por
tom wlili flooU měnť. „Neni Bůb jako člox
wěč aby B,klamal: ani jako fyxl člowěka, aby fe
měnil Rekť tedy, a neUččni?e (1 lču. mojš
23 19) N pročby náš Pan di sw NUguu
stin, tak Usilně nabišel k prosseni o milosti kdy:
By jich Uám Udělitt nechtčl? (l)š Ndrd. l)mn.
Berm 4) Sxoým šaslťbenimfám fe zawášal
xnilosti nám Uděliti o které ho prosime „Sli:
ldenim Učinil fe dlUžnikem“ (Zoc xxuš. idirl
Boum 2)

Nle ťekne Uěkdo, jáč jfem hťissnik a proto
Uešasllthji wyslyssen býti Sw Tomciš ale
odpowidá, že pťi obdržeUi milosti, o ktere prosi:
Ute Uepťijde to na ZaskUhynasse něbrž na mi:
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lofrdenstwiBoži (2. 2 qu 178 art 2mj 1).
„Každý, kdož prosi béťee (bud 11 10)
ť čemnš nábožný jeden spifowatel dokláda:
„Každý, bUďon jprawedliwý neb hťissnike (slom.
18) Než fám Wykllpitel odnal nám w tom
každoUbázeuťča: „.lmen amen, prawimwám:
BUdete li šač prositi Otce we jménU lném, dát
wám“ (.jčxu 16 :ZZ.) Zde wssak dlnžno
nám žnamenatř, že toto pťislibeni neni dáno
pro mtlosti ěafné pro wešdejssi statky a těm
podobně wěci; Uebof tyto milosti práwem od:
pirá Uám častěžř Pán, wida, šeby nam ke
fpafenť wččnémU jenom sskodliwy byly Eo ne:

mocnémU Užitečné jest wi lokať lépe, Uežli ne:
Ulocný; tak fe pronássi fw NUgUstin (com Z
o 212) a dokládá, Bůh odpirá jednomu z
xnilofrdenstwč to, co jinémU z hněwU pťipoUssti

Protož mnsime o wešdejssťstatky wždy jen pod
wýminkoU žádati totiš jestli k fpasenixmssidUsse
slouži O dnchowni milosti ale, jako n p o
odesstěUi hťčchn o fetrwanliwost, o leisku božskoU,
a těm podobxxé milosti, mnsime naskrze š pew:
Uon bešpečnostť, že nám ndělelly budoU, žádati

Zestli tedy wy, šlť jfoUce di Ježiš EhristUš
Umite dobré dary dáwati fyUům fwým; čim
wice Qtec w.iše Uebeský dá dUcha dobrého těm,
kteťižho prosi?“ (bulč 11 13)

Pťede wssčm ale jest konečně fetrwanliwost
w modlitbě potřebná Kornel a Lapide di na
čfw Luk kap 11.: „Pan chce abychom w
modlitbě až do neodbytnosti fetrwalt“ N to
naznačUji ona mista zpisma swatého: „Potťebi
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žest wždyckyfe modliti e (dub 18. 1) Pro:p
1ož bděte každeho časil modlice je e (leule 21
36) „Modlete fe bez pťestáni.ck (1. Mxešm.
5 17 ) Toť wyznamenáwaji i slowa opako:
wana: „Proste, a budeť wám dáno; hledejte
a naleznete: tlUcte, a bndet wám otewťino“
(bujc 11 9) thedem pťikážanibylobydosti
ťici: Proste: wssak nikoli BiU chtčl Uám na
frošnměnoll dáti že bychom měli ččniti, jako
lidé chudobni, kteťi Uepťestáwajiprositi a pťede
dweťmi státi a klepati dokud almnžuy neobdrši
1Zde požnamenati slUssi že milost setrwanliwosti
aš do konce obzwlásstna jest milost, kcerá se je:
Uonl Ustawičnoll modlitboU podofahnje TUto

fetrwanliwost nemňžeme si nijak žasloUžiri, mo:
dlitbou ale ji fobě téměť šaslUhUjeme „Tento

dar Boži mužexnejenom profebně t j pokor:
Uým prossenim podosáhnoUti“ (l)š l)ono nerš.
()p 6) Profmež tedy wždycky, a Uepťestá:
wejmež .prosici chremeli fpafeni býti N kdo
žpowědlnikem neb kašatelem jsi, erpomijej ni:
ťdy č modlitbě napominati, chreš li, aby dnsse
kspafenť pťissly N dle napomenuti fw Ber:
Uarda chceme my též wždy Marii o jeji pomoc
prositi: „Zádejmež milosti dažádejmeš ji skrze
Marii; neboť co ona hledá, nalešá, a nemožno
tU podwedennbýti (8rrm áš unnráuc:c)

BowžbUzowáUi a profby
Bože můj! donám, žeš mi jiš odestil;

nepťátelé moji wssak nepťestanou, proti nmě
až do fmrtt bojowati; nepomužešlč Ty mně
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Uwrhnn se poznowU do skášy Nch! prosim
Tebe pro žásluhy Ješisse Ehrčsta o fwatoU fe
trwanliwost Nedej mč se od Tebe oddělitč
N o tUtéž milost prosim Tebe také pro wsse:
chny, kteťiž fe Uyni w milostt Twé nacházeji
BlU dčiwěryw žaslibeni Twě jist jsem že mč
fetrwaxlliwost dáš když Tebe stále o ni prositt
bUdU Obáwám fe jedUoho totiš: že opominU
w poknssenich fwých Tebe prositi a že tak po:
Znowu klefml Proto Tebe prosim o milost,
abych o to prositč Uikdy nepťestáwal Uččn,a

bych fe w pťiležitostech opětného kleanti wždy
Tobě porončel a nejfwětějssi jména Ježťš a
Maria wždy kn pomoci wolal Bože mňj!
toto berU si pťed febe a to donám činiti š
xnilostiTon Wyslyš mne pro Ježisse Chri:
sta nu OMaria matko mci, wyproš mi abych
pťi nastalém Uebežpečenstwi stráty Boha wždy
k Tobě a k SynU Twémll Utočisstě fwé bral.

xxxl.Rošwažowálti.
Q fetrwanliwosti.

„Kdoš fetr“wei aš do konce, ten fpasext bnde.“ čilčxrx2,1. 13.

1 NdšjQUáUň

Sw Zarolim di še Ulnoho jich šačina
dobťe málo ale jerrwawa (bib l oonne
.joxiu) Dobťe žapočal SxUl Jidáš TertUl
lian; konččli ale šle, poněwadž w dobrém ne:
Zůstali stáli „PáU,“ dokláda týž fwatý (8
uier lšp aá Kur ), nežadatoliko, aby lčesian
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dobrým žiwotcm žačal nébrž aby jim také do:
konal; Uebok konecjestto, který korUnU obdrži e
Sw Bonawentllra di, že jenom setranliwost
bUde kornnowána Broto nažýwá fw Wa:
wťinec Jnsiiniall fetrwanliwost bránon k nebi
Nemňše trdy nikdo do Uebewejťti, kdo brá:
Uy, kteronž fe wcháši, nenalršá Bratťe tyš
Uyni opUstil l)ťich, a práwem donáš odpusstěni
Tyš tedy pťitelem Božim wssqk wěz, bežprčný
jesstě Uejsi N kdh pak bndeš bežpečen? až
dokonce fetrwáš „Kdo fet:wá až do konce,
ten bUde fpafen. “ Započal li jsi UábožUý žiwot
dekUjPáUU, než fw Bonawentnra tčjčžnapťed pťi
pomina, že tomU jenžto šapočiUá, odměna jen
fe slibnje a jenom tomU ťdo fetrwá, Uděluje
fe (8cxrm 6 .eácxmoáo dcxnš xix!) Běh o
žapafný žáklad jest dobrý, ale Ueni dostačitelný;

žapotťebi jest tak dloUho běžeti, aš fe obdrži:
Tak bčxžteabyste dosál)li di Npostol (l ch
9 24) Tyš nyni jiš rUkUna pllch položil
Tyš dobrý žiwot šapočal; boj fe ale teď, a
tťeš fe wice jak kdy jindy: „S bášni a tťefe:
Uim fpafeni fwé koUejte“ (bilip 2 12) A
proč? Brotože Bčch fe wyjádťil kdybyš u
od ěeho Tě Bčch Uchowej u opět Uašpčtfe o
hližrl požnown šlý žiwot šapočna, žebyš nebe
žbawen byl: ZadUý, kdožwštahuje rUkUson
č plnhU,a ohlidá se nažpět neni žpňfobný klt
králowstwi BožimUe (lxule 99 6.2) Nynixl:
tikáš skrze milost Wáně pťed šlými pťiležitostmi
pťijimáš často fwátosii demlčkonáš nčjaké na:
božné rožwašowánť Blaše tobě setrwášli w
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tom a Ban li tebe tak činčcihonaležne až pťi::
jde tebe toUdit: Blaboslawený slUžebniťten„
kteréhož, když pťijde Wán jeho Ualezne, an tak
čini“ (mšld 21 46) Nemysli ale, jakoby
Uyni, an fe slUžbě Boši oddawaš pokUssenč
twá již pťestálá byla, aneb jakobypražádných
wice nebylo slyš co Tobě DUch fwatý prawi:
„,SynU pťisioUpě k službě Boži pťipraw dUsst
Uoou kU poknsseni“ (d)ocj 2 1) Wěš, že
te nyni, wice jak kdy, kbojowáni strojiti Ulusiš;
nebok nepťatelé twoji, fwět ďábelatělo, ošbroji
se nyni wire nešli kdy jindy, aby proti tobě
boj wedli, a telxe o wssechno pťiwedli, co jsi

již wydobyl Dionyš kartusian di: čim wice
fe kdo Bohu oddáwá, tim wire hleda peklo
jej fU pádU pťiwésti a tim prUdčeji šnři prott
němU odpůrce Wýslowně jest totéž wyťknnto
w ewanjeliUm fw Lukásse, kdežto fe di: „Když
nečistý dUch whjde ž člowěka, chodi po mistech
fuchých, hledaje od očinUti: a nenaležna di:
Wrátťm fe do domU fwého, odkud jfem pťissel
uu Tehdy jde a pťijme k fobějiných fedm de
chU horssťch Uežli jest fám, a wejdonre prebý:
wajč tam J jfoU posledni wěcxičlowěka horssi
nežli peri. e, (bulč 11 ::4 26) Když je
dUch žlý ž dUsse whhosstěn, tU nenalešá poťoje,
a wssechnn pilnost wynakládá, aby opět wssel
do ni; wolá ifwé fpolečniky kU pomort a
ždaťili fe mU opět do ni pťijiti bUde pro dussi

drUhé Uesstěsti wětssi nad prwni
Rožwaž tedy, dnsse má jaké zbroje Užiwati

nUtsiš abnš pťed těmito nepťátely fe Uchránila



359

a w milosti Boži Udržela Bychom od dUcha
jzlého pťemoženi Uebyli neni jiného ochrannjiciho
prosiťedkll kromě modlitby Sw Wawel di, že
nestojime w boji jenom proti lidem kteťi jako
my z těla a krwe pošustáwaji nébrž i protř
knižatmn pekla „Neni bojowáni Uasse protr
tělU a krwi: ale prott knišatům a mocUostem,“
(bfeš 6 1?) a chre Uáš lim pošorUy Učiniti,
že nasse sčly Uepostačnjč abpchom takowým Uwc:

Uostem odolali; Uébrž že pomoci Boži potťebU:
jenxe S pomrci Boži wssechno dowedeme:
„Wssecko mohU w tom, kterýž mne posilUjee
(bilip 4 13) Tak mlUwilon a tak ma
každý ž Uáš mlUwiti Než tato pomoc jeU
tomU býwa Udčlena kdo o ni prosi: „Prostež
a wežmete! Newěťme tedy pťedfewšetim fwým,
neboť dňwěťnjemelt se xre swa pťedfewžeti
bUde weta po náš, celoxl nassi bešpečnost skla:
dejme, jsoUce od ďábla pokonss,eni w Bo;i po:
moc poroUčejice fe tehdáš ChristU Ježissi a
Uejfwětějssi Banně Marii N to mUsime obš
Zwlásstě činiti, když protč čistotě pokonsseni bý:

wáme; Ueboť toto pokUsseni jest meši wssemč
to nejhroznějssi, a onok jest to, kterým Uepťitel
zlý Uejčastěji witěžstwi odnássi Myt nemáme

sily, čistotU Zachowati;A BUh mnsi nám ji dátiŠalamoun prawil: Ajakž jfčm widěl žebych
jináče nrmohl býti ždrženliwý lečby Blch dal
pťistoupil jfem kU WánU, a prosil jfem ho“
.(lxu mouur 8 2l) W tomto pokusseni
musime tedy beš prodleni kU Ehristn Zežissi a
k jeho nejswětějssi Matce Utočisstě fwé bráti,
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a sice častějssim wžýwánim jejich nzejfwětějssich
jmen. Kdož tak čtni, zxoitězi, kdo tak nečini,
straren bUde!

BowšbUzowáUi a profby.
Nešamitej mne od twári Swé! Nch Boše

můj! nezawrhUj nme od obličeje fwého! Wimč
dobťe že mne neopUstiš, leda bych se prsitl
Tebe; ale práwě pťed tim fe tťer poněwadž
jfem slabost fon pcžžlml. Ty fam, Wane a
Bože mUj! mnsiš Umě silU dáti, ktere potťeiji
proti peklU, ježto mne poznowU w šajeti swém
miti chce, š lásky k Ješissi EhristU prosim Tebe
o ni. Užawťi o Spasiteli mňj! meži mnoU a
Tebon ferwanliwý mir na weky Ueerssitelný
A proto dej mi fwatoU láskU Swon; kdo Tebe
Uemiluje, žůstáwáwfmrti Bťed toUto Uessfastx
noU smrti mUsťšTy mne Uchraniti oBože dUsse
mé! Ty to dobťe wiš že jfem byť jiš stracen
To pak Uxanl Zcela a žúpl!!a Twé dobrotě k:oo:
dčkowáni, že jfem opět do toho stawU pťissel
w kterém fe :UdniUachážim an donfám, že jfem
w lnilosti Twé postawený! Ych Zežissi mUj!
nedopollsstěj pro trpkon ža mne podstoupenou
fmrt abych Tebe opět stratil! MilUji Tebe
nade wsseckcž a donám, že tonto fwaton láskoux
wždy spontán žčlstann a še w těchto pUtech U:
mrU i wěěně žiw bndU u OMaria, Ty na:r
žýwáš febe matkoU fetrwanliwosti; tento welký
dar fe od Tebe Udělnje. Tebe prosim o něj,
a od Tebe ho také donfám
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2 Rozjimáni
7 Nyni wišme jak fe swět pťemahati musi

Dabel jest weliký nepťitel jesstě horssi ale jest
fwět Kdyby nepritel žlý swěta a šlých lidi,
pod kterými fe fwět wyrošnmiwá nepoUšiwal
nikdy by nebyltolikerých witěžstwi odnesl,z kte:
rých fe nyni radee Wyknpitel dáwá nám
wýstrahll že ne tak tUše pťed ďáblem jakox
pťed lidmi Ua pozorU fe mitt máme: „Wystťi:
hejtež fe pak lidi (Mšc 10 17) Lidéjfon
často horssi Uad ďábly, nebok ďábli Utikaji pťed
UtodlitboUa pťed wzýwáni nejfwětějssichjmen Ze:
žisse a Marie; když ale fpolečnirt sspatni něko:

ho k hťťchU lákaji UeUtikaji, když fe jim Uábož:
Ua odpowěď dá ano onik člowěka pokoUsseji
aposiniwaji fe mU tim wice fpilajťce mU spro
stákn a newzdělancň, k UičemU fe Uehodicťch,a

nemohoUli proti němU Uičehoťici našýwaji jej
alespoU pokrytcem který si na fwatého hrátč
chce N jsoU dUsse slabé, které aby těmto wý:

čitkam a tomUto UsstěpačnémU pofměchU Ussly,
nessťastně těmto slUžebnikUmlučiferowým fe pťi:
towaryssUji a k starým hťichům fe opět anra:

rUjr Bndiž ale dnsse kťeffanská pťefwčdčena,
še, chceš:li cnostně žiwa býtč od žlomyslných
pofmiwána a žapowrhowána býti musiš: „W
ohmrnosti maji bešbožni ty, kteťč Ua pťiméjfon
restě (l)iťal 29 27) Kdo sspatný wede
žiwot. nemUže ani pohled nábošných fnésti
proč? Wrotože jejich obcowáni jeUlU UstawičFx
UoU jest wýčitkoU a proto by rád abyto wssi:

16



362

ckni po nčnl dčlali, jen aby trapné wýčitky
nemčl již Um dobré obrowáni jiných žpňfobnje
Nenit to jináče, dť apostol kdo Bohn sloUži
mnsi od fwčta pronásledowán býti „Wssčckni
kteťiž chtčxjipobožnč žiwi lbýti w Ehristl: Zešissi
protiwellsiwi trpčti budr.U“ (2 slluim 3 12)
Wssčckni fwati lxyli pronásledowáni Kdož jest
swčtčjssi nad Cl)rista Ježsscx Bl pťcxkc Oroná:
sledowal ho fwčt tak, že pťibťtý Ua ťťižt šemťrl.p

To také Uenx.llžean janče lýti poltčwadž
šáfady swěta žasadáxn Chřista Ježisze pťlmo jfoxl
Ua odpor Echo si fwčt wáži našiwa Ehrisillš
blášnowsiwťm: „Molxdxost šajisté tohoto swěta
lďlášnowstnxijest U Boha“e (l s(ox Z 19)
Naopak Uažl,xwáfUčt hlonposii, to od Christa
Ježisse wášeno jrst, jakož jsoxl kiiže bolesli o:
powrhoxreini: „Nebo slr.wo kťiše tčxm šajisté,
kteťiš hynoU, blašnowsiwťm jest “ (l l(or 1
15) Tčssme fe alex, ťdx,xžžliUámšioťečť anáš
hani, toU mysslénkoU, že BUh Uáš želxná a chn:xáli:
„Zloťeččti lUdoU oni, a Ty požrhnáš ee(úšdm
10ď 28) )čemáme Ua tom řosi,še od Bo:
ha, od Marie a ode wssech anjellr od fwatých
a fwětir, a wssech wžsrafmxch lťdi chwáleni bý:
wáme? Nechmež tedy hťissniky mlUwiti co chtěji
a nepťestáwejmeš Ua to p.amatowaki alchchcmičues

fe BohU libili, kterýž k tčm, jrnš jchU slonžť
tať wdččný a wěrný jest Čim wice odporč:
a odmlmo Uaš konáni dobxého sioji tim wčtssť.

bUde žaflibenťBoži a šásluhanasse Pťedstaw:
mež si, jakoby Ua swětč žádného jinrho Uebylo
kromě Boha a naš Pofmiwnjťli fe nám Zli



363

tU poroUčejice je BánU děkujme BobU ža oswť:
ceni, které nám dáwá, oněm pak bidnikům ode

pirá, a jděme pokojně fon cestoU dcile Ne:
styďmež fe jako kťesiané se Ukášati; Ueboť kdy

bychom fe ža Ehrista Zežisse stydčxli, i on by
fe, dle fwého Ujisstěni w don foUdný Za Uáš

siyděl: „Nebo kdož by fe ša mne stydel a ša
mé ťeči ža tohof fe Syn člowěka styděti bUde,
když pťijde w slawě fwé. (bulč 9 26)

Ehceme li spafeni býti mnsime jednoU pro
wždy na trápenť fe pťiprawiti mUsime fe
odhodlati Uásili potrebowati a pťisně š feboU
žachášeti, bd to i bolelo: Užká cesta jest, kteráž
wede k žiwotU“ (mšt 7 14.) „Králowstwi
Uebeskénásili trpi, ati kteťižllasili čini, Uchwa
cuji je “ (mut.11 12) Kdo si žádného
Uásili Uečini, neďnde fpafen TomU neni mož:
na wywáznoUti, Uebot mUsime proti Uasst zpoUe

Zliwe pťiroženosti wystUpowati chcemeli dobré
konati Qbšwlásstě z počátkU mUsime si násili
činiti abychom šlé Uáwyky wymitili, a dobré
wsstipili; staloli fe dobréjednon žwykem lehko
jano takoťka i sladke bude nám, šákoU Boži ža:
chowati Sám BáU prawil k fwaté Brigitě,
že tomU, kdo w konáni čnosti prwni trnowe
body mUšUě a trpěliwě fnefe, že fe trny famé
Uapotom rUšemi stanoU BUď tedy na pozorn,
kťessane milý; nebo ai Christllš Zežiš č Tobě
nyni di, co k onomu Uemornémll prawil: „Hle
zdráw Učiněn jsi: jřž nehťeš, aby fe tobě něco
horssiho nepťihodilo“ (.lňn 5 14) PozorUj
dobre Uči opět fw Bernard klesneš:li nessťast16
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ně opět wěž, že nesstěsti twé horssi bUde nežlť
wssechny twé pťedesslé pády Bčda těm, di
Hofpodin, kteťi na čestU Páně fe dali a pak
š ni scházeji. „Běda,fynonowé odpadlci!“ (lšši
30 l) Tik bUdoU jako bUťičowéproti boš:
ským ofwicenčm potresiáni „Oni byli odporni
1wětlU;e (.lcdd 24 13) a trest těchto odboj:
UikU, kteťiž welkoU wědomosii od Boha nadaťe:
Ui byli a fe jemn napotom fprollewěťili požňu
stáwa w tom že žaslepenižůstanoxx a tak žiwot
waj w hťissichskonči „Pakli fe odwráti fpra:
wedliwý od fprawedlnosti fwe . ždaliž žiw
bUde? Wssecky fprawedlnosti jeho kteréž byl
Učinil, UebUdoUfpomemlly .w hťichUfwem
Umťe.“ (b)xšob. 187 24e)

BowžbUzowáni a profby
Nch Bože mUj! takowý trest jfem již ča:

stěji žasl:chowal an jfem Twým ofwicenim l)ťichň
sice žanechal Uapotom ale opět k Uim fe na:
wratil Milofrdensiwi TwčmU neskončené diky

wzdáwám, že mne Uplným šbawenim swčtla w
Zaslepenostč ménenechalo jak bych to byl ZaslUž
howal erm tUdižTobě, o Ježissi! Uallejwýš
žawášán a byl bych Tobě přiltš newděčným
kdybych se k Tobě opět hťbetem obrátil Ne
tak Wykllpiteli mUj! Milofrdenstwi Hofpodi:
Uowa na wěky zpiwati bUdU“ Donfám, že w
ostatnim fwém žiwolě a po celou wččnost mi:

lofrdenstwi TwémU wždy chwálU prožpěwowati,
Tebe stále milowati bUdU, a že milosii Twe
nikdy zbawen nebUdU Dofawádni má welka
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mewděčnost k Tobě ktere nyni nenáwidim, ař

kteroU nade wssechno žlé w osskliwosti mam,
sioUži mně k tomu abych Učiněné Tobě kťiwdy
wždy trpce oplakáwal a w fobě lásku k Tobě
tim wice rožněcowal maje pťed očima welké.

mřlosti kteréš mi po tolikerých ode mne Utr:
pených Urážkáchpronážal Nno, mtlUji Tebe
meskončené lásky hodný Bože! Ode dnesska bU:
diž jedinoU mou laskon, jediným mým dobrem.
Qtče wěčný! pro záslUhy Zežisse Christa pro:
sim Tebe o fetrwaUliwost w milosti a w láfce
Twé aš do konce Wim sice že mi ji dáš
bUdUJli Tebe o Ui prositi. Wroto tedy prosim
Tebe, Bože mťij! o fetrwanliwost a o milost,
abych Tebe wždy o fetrwanliwost do koncepro:
sil w Q Maria pťimlanice ma útočisstěmš
a náděje má! padofáhni mi Ton pťčmluwou
stálost, abych Boha wždy o konečnou fetrwanx
liwost prosil. Prosim Tebe, wymoz mi ji z
lasky kU ChristU Ježissi

Nojimáni
Nyni pťichášim kU tťetimU Uepťiteli kterýš

jest wssech nejhorssi totiž tělo; a Uwidinte, jač
se proti UčmU brániti mnsime Za prwni skrže

modlitbu, wssak o tom rozwažowali jfme iiž na
hoťe Za drUhé warowánim fe kašdé pťiležito:
sti a o toln bUdeme nin rozjimati Swatý
BernardiU Sienský di: že nejdnležitějssl rada,
ano téměť podpora nábožeUstwi jest ona rada
abychom pťed hťissnýmipťkležitostmiUtikali (Mdm
1 Berm 21. nrt op 3) N ďablU žajistš
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Uejodpornějssim kášanimjest kázani o UtěkU pťed
pťiležitosti ato práwem; neboť ďábelpofmiwá se
wssem pťedfewzetim a slibUm které kajici hťiš:

nik činť pťiležitostili k hťichU fpolU nezanechá:
wá Pťiležitost jest obšwlásstě ohledem tčlefných
žádosti, jako žaclona Ua oči pťiwášaná, pro
kteroU lidé eridi ani Učiněných fwých pťedfe:
wšeti ani obdržených ofwiceni, ani wěčných
prawd; škrátka an čini, že Ua wssechUozapo2
mináme a jako slepi fe stáwámex Brwni pťi:
čina pádU prwnich rodičU pozůstáwala práwš

w tom, že fe pťiležitosti newarowali Blch jim
meži jinym i šapowěděl owoce žakážaného fe
dotknoUtč: „Pťikášal Uám B:ch, abychom neje,
dli a abychomfe ho nedotýkali“ (l icn mojš.
3 Z.) Neopatrná ale Ewa šhledla, wšala a
jedla Zper poěala na owoce bliše pohližeti,
pak wšala je do rUky u a jedla Kdo se
dobrowolně w Uebešpečenstwi wydáwa, žahyne
w něm (b)col 3 :7) Swatý Wetr di: že
dábel jako lew ťonci obcháži, hledaje, koho by
fežral Co čini oU tedy, aby do dUsse wessel
ž které jiš šahnáU byl? táže se fw Eyprian
QU jdř tam a pátrai, šdaliž by nějaké pťileži:
tosti nena.ešl do dnsse fe wedrati. Dali se
dUsse Zawésti k wydani se do pťiležitosti šlý ne:
pťitel do ni opět fe wráti, a jipohltne Dale
požnamenáwá opat GUerik: že Lašar wstat
swášaUý: „wpssel maje fwášanénohy i rUce;e
a takto wstana Umťel opět Běda tomn chre
tento fpifowatel ťťci kdo ž hťichU sice wstáwa,
než pťčležitosti fwázaný wstawa Ten, když
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xl wstane pťedre opět šemťe Kdo tedy fpafexl
býti chče Umsi Uejenom hťich, ale t pťiležitost
k l)ťichu opUstiti; to jest on mnfi onoho fpo:
lečnika oUeU dUm ono dopihowáni zanechati.

Nle ťekneš: Uonť jfemžiwot Změnil a Ue:
mam Uic Zlého w Umyslu š touto osobou an
nečitim ani jakého pokussenť Odpowidám: W

Mallxitanskčl jťon jak te wyprawllje jisté med:
wědice, kceré proti opici:n Ua hoU wycháziwaji.
Když pak opice žoči medwědire Utikaji Ua stro:
my; co Uečini ale medwědice? Natáhne fe
pod stromexn a stawi fe mrton; widili pak
že opice festonpily, wstane Uchwacnje a žere je.
Bráwě tak žaw.idi co nepťitel šlý; on žaslepllje
Uáš abychom fe dominali, že poknsseni jiš
docela pťcxsslo; wyd.ili fe ale osoba pozuow

do pťiležitosti tU powstáwá pUsobeUim fatano:
wým pokUsseni krexé ji nepochybně pohlcllje

Q jak jest Umoho nesstastných dUssi, které často
fe modllly, pťijťmaly, a které fwatými Uašý
wati fe mohly staly fe ale fkr;e pťťlešitost ko:
řisti pekla! W cirkew:lčm dějepim wyprawuje
fe, že jslei Ueibošn.i šelm, která muěedlniky po:
chowáwala Ualežla jednoU Uleži Uimi jednoho,
klerý jesslč Uebyl sional; ona ho odxdesla do
domU f:oého a oU fe poždrawil J co fe ne:

stalo? Bliškoll pťilešitostč stratili tito dwa
swati (jak fe oerm Uašýwati mohli) Uapťed
milost Boži a pak fe i fwaté wčry odťekli

Hofpodin porUčil Jsaieissowi kcizati, že každý
člowčk jest feno: „Wolej, wsseliké tělo jeno e
(l8ai 40 6.) Zde pozUamenawx.isw Zlato:u
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Ustý, čka: jest to lnožná aby feno nehoťelo,
když fe oheU k němU doloži? „Polož jiskry
ohniwé na feno a pak opowaš fe twrditi že
feno Uehoťi. N podobně Uemožno jest, di Ey
prian, w ohUi stati, a od plamena Uchwacemc
Uebýti (0e 8igx.Ǧlex) Nasse sila, di pro
rok jest jako do ohně whošená koUdel: „N
bnde sila wasie jako pejť koUdelUý“ Také
ŠalamoUn di žeby byl Uesmyslným ten jenžto
by twrdil žrxmllže po ťeřawém Uhli jiti a se
nefpaltti „Zdaž mUše člowčk choditi na ťeťa:
wé:n Uhli aby nebyly fpáleny nohy jeho? (9ix.
djori 6 27 28) Nápodobnčnefmysiný byl
by, kdo by fe pťiležitostt eryhýbal toho jsa
miUěUi, že Ueklefne MUsime Utikati pťed hťi
chem jako pťed hadem „Jako pťedtwáťi hada
Utičej pťed hťčchy.e(b)oal 21 2) Tedy mU
fime fe batč UsstkUUti hada, Uejenom dotknuti

se ho, dť Gllalfrid, Uébrž i jeho pťiblišeni
Yle namitá šde někdo onen dňm ono pťátel
stwi, jest mi napomocné k mémU profpěchn
Nahližiš ale, že onen dům cestoU k pekln pro
tebe jest „Cesty pekla dUm jejl “ (l)ji.xxjori
7 27.) Nezbýwá ti tedy jiného prostťedku,
neš abyš ho žanechal chcešli fpaer býti
Kdyby to i oko twé prawé bylo dč Pein mUx
siš je wyloUpuoUti a daleko od febe žahodtti:
„Jestliže oko twé prawe horssi tě wylupiž je,
a wrz od sebe“ (Mac 5 ::9) Bošorujmež
slowo: od febe; nemá fe bliško pťed febe né:
brž daleko pryč šahoditi to jest: lnnsime fe
od čašdé pťiležitosti odtrhnoUti. Sw. Frantissek
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žAšsiU prawil že ďabel nábožné dusse, jenš
fe docela BohU odewšdali, Ua jčný Způfob po:
čoUssi, nešli ty, ješto nepoťádxaý žiwot wedoU.
Qn fe fpokojUje z počátkU misto prowašU jelt
xwlafem je wázati pak je wáše nitkon napo:
tom motnžkem, pak teprw prowazem, naěeš
xe konečně strbnje š feboU do hťichn Kdo

tedy Uebežpečenstwi toho chce býti prost pťeťi:
žni hned z počátkU oUeU wlaš a waruj fe kaš
dé pťilešitosti, těchto pošdrawowáni darU pfa:
Uiček a podobných wěči Wro ty pak U nich;
Ueprawost nečistoty U;iwykem se stala, Ueni dost,

aby nejbližssipťilešitosti fe warowali nebudou li
fe také wšdálených pťilešitosti wystťihati žajtstč
poznowU klesnoU

Kdo skUtečně fpajeU býti chre mUsi pewně
pťedfewzeti miti a je wždy obnowowati že fe
Uechce od Boha wire odloUččti a proto at o
pakuje často wýror fwatých: „Bych i wssechno
stratil jen když Boha nestratim ,e BoUhé pak
pťedfewzeti, že nechreme Boha wice stratiti, ne:
postačuje, mnsime fe i prostťedkll Uchopiti aby:
chom nikdy od Boha odloněeni nebyli Prwnč

prostťedek jest Utěk pťed priležitosti; o čemž již
Uahoťe ťečeno Drlchý prostťedek jest časie
pťijimáni swátosti pokáni a nejfwětějssi fwátostč
oltáťni W domě, w kterém fe často wymetá,

neanUje Uečistota Zpowědi UdržUje fe dUsse
cistá, a obdržUjeme skrše ni nejenom odpusstěnč
hťichň, nébrš i pomoc k odporU proti úkladům
Swárost oltáťni ale šwe se práwem chlebem

nebeským, a jako tělo bez pokrmU wezdejssaho
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žiwo býti nemů;e nemUže ani dUsse bez těhož
pokrmU nebeskehožiwa býti Nebndete li jisti

těla fyna člowěka, a piti je6ho krwe UebUdetemiti žiwota w foběez(lčmš , 5:) Kdo nao:
pak chleb tento často požiwá Ujisitěn jest, že na

wěky žiw bUde „BUdelik kdo jisti š chleba
todoto žiw bxeldeUa wěky“ (.lčxu 6 52)
Proto Uažýwa fněm Trčdentský pťijimáxxi lékar:
stwim, které náš hťichú wssednich fprosstnjex, a
pťed fmrtelnými bežpečnc čini (Miá 8888.
13. očxp 2) Tťeti ptostťedek jest rozwažowax
ni čili modlitba wnitťni „Bomni na posle:
dni wěci swé, a Ua wěky nezbťessiš (b)c:o!
7 40) Kdo prawdy wěčne, fmrt foUd, wěč,a
Uost pťed očima lná, Ueupadne do hťichU. Bůh
náš osxoěcuje w rozjimáni: „PťistUpte k němU,

a ofwiceni bUdete“ (7alm 33; 6) Tamtě
mluwi k n.im, a deiwa nám wěděti čeho fe
warowati a ro činitt máme: „PowedU ji na
poussf a UllUwiti bUdU kfrdcijejimn. “ (0šeaš
2 11) Rozjimáňi jest dále ono kráfné ohnč:
sko Ua kterém láska božska se rošněcuje „W
rozjimáni mém rožpálič fe ohen “ (Lexlm 387
4) bechom se konečně w milosti Boži zan
chowali, jest jak jiš častěji pťipomenuto newy
hnntelně žapotťebi, xxož.dyo potťebnoU ktomU milost
prositi a Upěnliwě žadati kdo fe ale w modlitbě
wnitťni Uecwiči, bUde těžko prositi a Upěnliwč
žádati a Ue:nodliš li fe, w zahynUti přichá iš.

MUsime tedy newyhUUtelně prostťede k

dofaženi blahoslawenstwi Užiwati a dobťe fpo:
ťadane žiwobyti wésti Náno wstawaje wszď
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kťesfanské ctnosti dičučiněni, lásky, obětowáUi a
pťeďfewžeti, mimo modlith k Pánu Zešissi a
Marii Panně, aby tě tento den od hťichU zaǧ
chrániti račili Nato Učixl rošjimáui, a skyš
msst fwaton; meži dnem potom dUchoin čtens
nawssriweni nejfwětčjssi fwátosti oltaťui a mateťe
Boži wykonej Wečer rťlšexleca špytowáni swědo:
mi Častějssi pťijimáni do téhodne (alefpočc
duchowni) dle rady žpowědlnikowy, kteréhož fe
wždy dršeti Umme Welmi Užitečné byloby tež,
jednou w roce w něčterém klássreťe dllchownč
cwičenč pťedewžiti J UejblaboslawenějssčPan:
UU Marii mUsime obzlasstnipobožnosti, ipostem
Ua každoU fobotu rtiti Oua fe zwe ma.tkou
1etrwanliwosti, kreroUsliijetomU kdo ji slonžť.
„Kteťi prachi we xnně (kteťi mně sloUši), neo
šUdoUhťesstti (u)c:cl 2: 30) Bťedewssim
mUsime Boha wždy o fwatou fetrwanliwost pro:
siti, a obžwlássrěwčaš pokUsseUi; nebok tehdaš
Ulaji fe neustále swatá jmšna Ze;iš a Marča
wšýwati pokud pokUsseui trwei Jestliže to tak
čtniš bUdeš jistě fparen, a pakli nečiniš tak
.šawršen

BowšbUšowáUi a profbh

Milý můj Wykaiteli! děkUjiTobě ža o:
smireni, keré mi dáwáš a ža prostťedky, kterě
mi Udáwaš abyš mne fpafena nčinil Sliiji
Tobě jich statečně Užiwati Pomoz mi abych
Tobě wěrným ziistal Nahlišim, že mne fpa:
sena Učiniti chceš a ja chct fpafen bútč ob:
Zwlásstně abych dle žádosti frdce Twého, kterč
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mc fpásy tak toUžebně žádáj jednal Nikolč,
Bože mUj! Uechci lafce Twé, kteroU ke mně
chowaš wiče odpor klásti Tato láska bylak
to ktera Ulne š tak welkoU trpěliwosti snasselae
co jsem j.i Tebe tak často Urážel Ty mne
wyšýwáš k opětné láske a ejhle, nežadam si
Uččeho jineho, kromě milowati Tebe MilUji
Tebe, o Ueskončenadobroto, milUji Tebe, one:
neskončené dobro! O bych Tebe nejwroncnějč
milowal! Bro zcislUby Zežisse Cl)rista nedej,
abych kdy wice newděčnúm k Tobě byl; Učiň,
abych bUď pťestal Tobě newděčným býti aneb

dej Uai ak žiwot fwnj skončim Wane! Tysš
započal toto dilo dobré, dokonej je také: Bo„:
twrdiž toho, Bože, cožeš žpůfobil
meži námi D,ej mi fwěllo dej mč siln,
dej mi lasku no Q Maria! keráž opatrownice
pokladn milostiwých jsi pťijď mi kU pomoci,

prohlaš mne ša slnžebnčťa fwého, jakýmž býti
chci a proš Ježisse a mne Spafa má za:
wisi pťede wssťm od šaslnh Christa Zežisse, pak
ale č od pťemilostiwe Twé pťimlmoy.

xxxu.Rozwažowáxli.
Q důwčťe w ochraml UejblahoslawenějssčW Marie
„Kdoby mne nalezl najde žiwot a wywaši spasenč od Hospo:

djna“ j)riďjoxi 8 35

1 Romimáni
Jak Umoho máme co děkowati milosrden:

stwi Bana Boha nasseho, an nám Marii za
pťimlmonici dal která fwými profbami wssechny
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milosti kterých jen žádáme na:n podosáhnontč
Utůže? Q pťepodiwná dobrota Boha nasseho!
wolá fwatý BonawentUra, která fwým slUžebnix
kmn Tebe, o pani ža orodownici dáwci abyš
cožkoli chceš, nam wymoci mohla! (lu 8::lw
liče:) Q hťissnici, Uznáwáteli fe ža dlUžUiky
božské fprawedlnosti pro hťichy do pekla odson:
žené, at tU nezoufejte; Utikejte fe k této božske
:natce a odewšdejte fe pod jeji ochranný plásss
a ona uu waš Zachráni. Zapotťebi jest nant
toltko dobré wUle nasse žiwobytižměnitt: dobré
wňle a welké dUwčry k Marii a dojdeme ša:
jisté fpafeni A proč2 WrotožeMaria jest orodow:
Uire mocua a milostdná, že jest orodownice,
ktera wssechny fpafeny Učiniri žádá

Bowažujmrž tedy Marii pťede wsslm ja:
kožto mocnou orodownici ktera U foudce k pro:
spěchU fwých ctitelU wssechno wymáha Totot
žest obzwlásstni pťednost, která ji dle slow fwe
Bonawentllry od tchož foUdre, jenš jeji jest fyn,
:ldělena byla. (Bot. 30učdr. ju špeo. jxňot.
6) Jan Gerfon (Maoc dup mčx:u) di, še
blahoslawená Wanna ničehož od Boha nežádá,
čeho by také skUtečněnepodofahla, a on dokla:

dá še ona jakožto králowna fwé anjely wysila,
aby služebniky jeji ofwitili, je čisté a dokonao

lé Učinilč Proto i Eirkew abychom tim wět:
ssi dmoěroU k této welke pťimlnwnici naplněni
byli, nám dawa ji jménem mocne Banny po:
zdrawowati: Panno mocna orode za nášl A
proč jest ale ochrana Marie tak mnohomocna?
Broto že ona MatkoU Boži jest: Modlitba
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Rodičky Božť di fw Nntonin, ma téměť jako
nčco poroUčejiriho do febe; protožnemožno jest,
aby nebyla wyslyssána,z (9ch 4. tit 25 o
17 š 4) Zessto profby Marie profbami
Umtčy jfon, proco jfoU pro Zežisse Ehrista téx
měť porllěenimi, a tUdiž ani možná neni, aby
kdyžprosi eryslyssena šůstala Sw Řehoť,
arcibiskUpNikomedsio, di, že Wykupitel Uáš wy
slejchá wssechny jeji profby, aby tim jakoťka
fon powinUost k Ui jako k matce ža to, že
xnU ona lidskoU bytost jeho šdělila wyplnit
„Syn Tij fplUUje profby Twé, jakoby tim
oplácel dth waj “ (0aac áe čxitu mčnxiw)
N tak čteme též w fpirechfw Bohomila (Theo:

sila), bisknpa Nlerandrinského: „Syn fwolnje k
prcǧfbám matky fwé; nebok chre wssechno dati
žxačho žada, aby tak odměnil dobrodini kterě
od ni obdržel kdyš mU lidske tčxlodala “ Proto

žwolal fw mučedlnik MethUd: „Zraduj fe kte:
rážto Syna Božiho dlnšnikem Ulaš! nebos my
wsslchni jfme dlužnici Roži Twým pak dlnžni:
kem ráčil fe on fám státi!“ (0am uyxp l)om)
Wefel se o Maria! wefel fe Ty máš sstěstř,
syna fwého za dlUšnika miti; jehož dlUšniky
my wsslchni jsme; nebok wssechno, čim wlčxdne:
me, jest dar jeho milosti

Broto prawil Košmaš Jerusalémský, že
Pomoc Marie jest wssemocná: „Wssemohoucč jest
pomocTwá, o Maria “ N w prawdě potwre
znje fw WawťiUer onajest wssemocnáUebofjest
wěc slnssná. aby Umtka w moci syna fwého po:
dil měla; a proto fyn wssemohoUci Učinil swon



375

wssemohoUcnosti také matkU ,wssemohonri. (lgib.
4 áš lauá Girš) SyU jest od pťčrozenosti
wssemohollci matka jest to skrze milost; to jest:
ona podofahuje fwými profbami, jak mnoho

žádá, dle oněch proslUldch slow: „Eo BUh moci
fxoou mťlže to dowedeš Ty, o Banno, profboll
Son,e Totéž bylo i fwaté Briǧčtě žjeweno
(Uer lib 1 (Tp. 4); nebokjednobo dne sly:
Uela fwata táž pJežis)e čMarii rici: „Žadej
ode mne, cokoli chceš; nebot žádná z profeb
Twých nemňže bez Užitkn býti. N pak pťičt:

UU doložil: „Boněwadž jsi mi na žemi Uičeho
neodepťela, slUssná také wěc jest, abych ani ja

tobě w nebi Uičeho erdepťel e
Zkrátka neni žádného, byk i febe wic ne:

prawostem oddan byl kodoby Maria pťimlnx
wou fon šachowati nemohla Ty máš nepťee
kanUoU moc di sio Řehoť Nikomedský, takže
ani xnnožstwi hťichů dobrotiwosti Twé nepťeko:
nci aniž jest, coby moci Twe odporowalo; ne:
bof Stwoťitel powažUje skáwU Twon za fwon
wlastni (0rat áežexitu 3 7) Boněwadž
tedy wssechnomůžeš Uzawirá fw Petr Dami:
an tedy Umžeš žonfalce k náději we fwé fpa:
feni opětpowžnesii(Borm 1 áo natix. 3 7.)

Bowžbnšwani a profby.
Mila králowno a Matko má Maria! še

fw Germanem wolám k Tobě: „Tyš wssr:
Utocna k žachráněni hťissnikú a nepotťebuješ ji:
Uého poručeni U Boha, poněwadš jsi fama mat
ka žiwotapraweho (88rm. 3. iuáom. 3 U)
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UtekU li fe tedy k Tobě o pani Ulei! nemohoU
xnne wssechny mé hťichy nedUwěrou we spafe

Ui mé šnepokojowati Ty podosahUješ profboU
fwon o cokoli žádaš; nrosišli tedy za mne,
žajisté fpafen bUdU Nch, proš za mne Uebo:
hebo! Se sxo Bernardem wolám k Tobě:
Q weliká matko Boši! Syn Twůj slyssiTebe,
a wssechno Ti pťiwolnje, o co ho prosiš: o
xnlUw tedy ža mne o ani! Uebot Syn Twůj
Tebe posloUchá, a čehokoližádáš podofahuješ e
Brawdq že hťissnik jfem; neš chci fe polepssttč,
a chlnbim fe žr jfemjeden zezwlásstnich Twých
slUžebUikU Twé ochranyjsem fe arci nehodUý:U
Učinil wim wssak žeš jesstě žádného neopusti:
la kdo w Tebe dUwěrU fwollskládal Ty mů:
žeš a chreš mne fpasena Učiniti, a proto dů,
wěťuji fe w Tebe Kdyš jjem marnotratně žil
a na Tebe Uepamatowal pamatowala jsi Ty
Ua mne, a podofáhla mně milost, že jsem opěr
do febe ssel Zak mnohem wětssi dxlwčrnost
Uemnfim tedy nin w Twe milofrdenstwi kla:
sti aU jfem fe Twé skužbě šcela wěnowal aU
se do Twé p,ťimluwy poroUččm a fe w Tebe
dňwěťuji? O Maria! proš ša mne a poswěk
mne Wodofáhni mi jetrwanliwost fwaton, wyc
Proš mi láskU wronci k Synu Swenm a k
Tobě jeto tak milowani hodna matka jsi
Miluj take Ty mne a skrze láskU Sxoou pro:
:měň mne hťissnika w fwatého

2. Nožjimáni.
BowažUjme ža drUhé, še xMaria jak milo:
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srdná tak i mocna pťimlnwnice jest, ktera
tUdiž ochranU fon žádnémU odepťiti nemňže,
kdo k ni útočisstě béťe „Qči Hofpodinowy,
xdi Dawid Uad sprawedliwými;“ (Lšlm 33
16) tato ale marka milofrdenstwi, jakNichard
od fw Wawťince UjisstUje,oči fwéjakna fpra:
wedliwé tak i Ua hťissniky ťidi, aby oUino ne:
padli a aby tito padssejejipťimlUon od pádU
opět powstali: Qči panipatťeji Ua sprawedliwe
i na hťissné, tak jako očt matky na ditě Uptatš
jfoU aby Uepadlo, aneb aby je, kdyš již Upa
dlo zwedlaej Sw Bonawentnra di že mU
pťi pohledU na Marii pťichazelo, jakoby milo:
trdenstwi famé widěl Proto powszšUje Uáš
fw Bernard abycholn fe we wssechžáležitostech
a potťebách fwých této mocUé pťimlanici š
welkoU dUwěroU poroUčeli; Uebok ona jest plna

sladkosti a milosti kU každémU, kdo fe jiporouči
Proto fe Maria olion nazýwá: „Jaťo oliwa
krásná na polich“ (Malal 9 14) šJako ž
oliwy jen olej teče, kterýž milofrdellstwi wy
obražuje, podobně proUdi se ž rUkoUMarie jelt
samei milost a smilowáxdi, klerého wssem UdělU
je kdo pod jeji ochranU fe Utikaji Broto na:

dZ,ýwáji Dionyš kartUsian, práwem pťimlUwš
Uici wssech hťissnikU U ni pomoci hledajicich
O Bože, jakon bolest pociti kťeslan šmďržený,
kdyš powáži že taklehťo mohl fpafen býti kdy:
By byl jen k této matce milofrdenstwi zde na
zemč fwe Utočisstě bráwal a když powáži, že
teď neUi jiš č tomU časU Nejblahoslawruějssl
Panna prawila jednoU k fw Brigitě: Matkou
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milofrdenstwi se našýwam a jse:n to také, Ue:

boč milofrdčnstwi Božimne tim Učinilo (stoxžed
lid l. očxp 6) N w prawdě také, kdo jiný
Uám tUto pťimlxlwnčci k nassemU Zastáni dal

Uežlt miloskdenstwi Boži poněwadž ono náš
spafeny miti chre? „Nebohý bUde tedy, do:
kláda Maria kdo, ač moha kmilofrdenstwi
se erdebirá“ Nesskastným jest a bnde na
wěky, kdo moha fe žde na zemi mnč po:ončeri,

ježto jfem ke wssem tak dobrotiw.i a foUtrpná, ke
fwémU Uesstěsti pťedre U mne pomoci nehledá,
a proto Zarracell býwá Bojčme fe simd taže
fe fw Bonawentllra kdyš U Marie pomoci hle:
dame, žeby Uám jč odepťela 2 Ntkoli di sioatý
ten, an nikdy Uemňže aniž kdy emohla aby
jakémnkolt UUZUČ:UU,jenš se k ni Utikal útrp:
Uost a pomoc odepťela QUa to UenUlže a jest
toho neschopUa protože jest Uám od Boha ža
králowml a matkU milostdensiwi dána, jakožto
kralowna a Umtka milosrdenstwi jest kméči o
chUdé žawášaxlá: „Tyš králowna milofrdenstwč,
wola k Ui fw Bernard a kdož jfou poddani
milostdenstwi Ueš práwěwssickniltxlžni?,e Broto
doložil týž fwatý plný pokory jesslč tato slowa:
Poněwadž Ty tedy, ú rodičťo Boši! kralowna
Ux.ilofrdenstwť jsi, Uxusiš o Ume tim wice péči
miti an mezi wssemi nejbidxlejssi hřissnik jfem.
Zako Umtka milofrdenstwi musi dále peěowati,
aby nemocné dirky swé pťed fmrti zachowala,
kterýmž se jen milofrdeUstwim matkou stáwa
Proto ji nazýwá fw Basil wsseobecnoUUemoc:
Uici Weťejné nemocnice jsoU jenom pro chne
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ďobné nemocné zťišeny, a čim kdo chudfsi tim
wětssi ma prawo tam pťijatn býti; podobně
mnsi i Maria, dle wyťěeni fw Basilia, wětssi
hťissniky, pomoci U ni hledajici š tim wětssč
laskawosti a pečliwosti pťijimati

Nepochyijmež tedy o milofrdenstwi Ma:
rie JedUoU šaslechla fxo Brigita, jak Spasi
tel ke fwé matce prawil: Ty byš teměť i ďáblU
milofrdenstwi prokázala kdybytebe pokorně pro
sil Pyssný lncifer fe k tomU arci nikdy Ue:
fniži Kdyby fe ale bčdák pťed toUto bošskoU
matkoU pokoťil a o pomoc prosil Maria by
ho pťixUlUon fon wyfwobodila Tim chtěl
Ježiš Ua frošUměUoUdati, co napotom Maria
fama k oné fwaté ťekla, Utiká li fe k Ui bťiš:
Uik febe wětssi, že nepatťi ona Ua hťichy, kte:

rými obtčžen jest, Uébrž na wUli š kteroU pťi:
chaži; pťtchažili š wUli dobron, fe polepssiti,
pťijimá jej ochotně a UZdraije wssechny jeho
rany; slnjik doložila, a jfem skutečně matka
milofrdemstwť Y proto dodáwá fw Bonawen:
tura hťissnikllm smělosti: „Wždychejte k ni,
marnotratni hťissnici a ona Uwede wáš do
pťistawll“ (lu ťPščxjm8) Neboži hťlssnicl
Uešmálomyslsxte, nežonfejte, pozdwihněte oči fwé

k Marii, a wždychejte plni důwčxry w milofr:
denstwi této dobré matky Hledejmeš tedy, na:
pomina náš fwatý Bernard sirace:le milostie
a sire prostťedllictwimMarie (Zeam áe ao
quwáuot.) Tnto od náš stracenoU milost, di
Richard od sw Wawťince, Maria opět Uale:
šla, proto mnsime fe k Ni odebrati, abychom
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ji opšt obdršelč (j)š jšuá 7jrš jild 2.)
thž archanjelGabriel nejblahoslawenějssiPan:
Uě pofelstwi o jejim bošském mateťstwi pťinesl,
prawil k ni meži jiným: „Neboj fe Maria
Uebok jsi nalezla milost U Boha,e (bub 1
30) Jessto ale Maria Uikdy milosti Božč
žbawena nebyla, ano, jessto ona wždy milostč
Uaplněna bwla: jak mohl archanjel k ni ťici
že milost Ualešla? Na to odpowidá kardinal
HUgo: že Maria nenalezla jť pro febe; Uebot
fe těsslla š ni powždy, owssem ale pro náš
jessto jsme jt stratili; a prolož, di on máme k
Ui fe Ubiratt wolajice: „Wani, co kdo nassel
mUsi totomU anrátitč, kdo to stratil, tato od
Tebenalešená milost UenťTwá, nebot Tyš mi:
losti nikdynestratila; Uám patťi ona, my jfme
ji fon winoU stratili Uám ji mUsiš nawrátitč.
Nk tedy hrissllict kU pťeblahoslawené Nanně

chwátaji, oni, kteťiš hťessice milost stratili,
dňwěrxlě ať k ni di: Dej Uám nassi majetnost
žpatkem, kteroUš nalezla

Bowšbllžowáni a profby.
Ejhle wšnessena Matko Boži! U nohon

Swých nebohého hťissnika, jenš nejednou nébrš
často Ulilost Bošč stratil kteroU Syn Twůj je:
an smrti fon šiskal O matko milofrdenstwi!
pťichážim k Tobě š dUssi plnoU ran a neťesti
Blch! Uešawrhuj mne Uébrž dej se tim wice k

Utrpnosti pohnoUti, a pomož lni Popatř na
důwěrn, kteroU kTobě mám a neoponsstěj
mne Neprosim Tebe o wezdejssi statky, nikoli,
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wolcim k Tobě o milost Boži a o láskn k
Syml TwémU Matko má, proš ža mne a
nepťestáwej ža mne prositi Záslnhy Ehrista
Zežisse a pťimlUwa Twá meeji mUe žachowatt
Twého úťadn jest, ža hťissnikyprositi; plň tedy,
o pťimlanire nasse! takkTobě še fw Tomá:
ssem Billaltowským wolam plU Uťad fwllj; po:
roUčej mne Bohn,a šastáwej mne Nenič žá:
dné práwni pťe, byť i febe wčc nejisté ktera
by fe siratiti mol)la, Tyli žastáwáš! Tyš
náděje hťissnikň Tyš bešpečnostmá, oMaria!

NeUstanU Tobě sloUžiti, Tebe milowati, a weždy
k Tobě Utočisstě fwé brati; ale nepťestáwej také
Ty, mně pomáhati obzwlásstě ťdyž mne w Ue:
bepečenstwi widiš, žebych milost Boži opět
stratiti mohl Maria, o wžnessenámatičkoBoži,
fmilUj fe nade mnch!

3. Rošjimáni.
PošorUjme za tťeti, jak Maria tak milo:

frdná pťimlnwnice jest že Uejenom tonm po:
mábá, kdo fe k Ui Utika, Uébrž sama wyhťedá:
wa nUznúch,aby ješachránila. Ejhle jak na naš
Ua wssechny wolá, a nám fmělosti dodáwá k
donáni wsseho dobrého, k nť li fe oblacime:
„We mně wsselikánáděježiwota a cnosti Mi:
stuptež ke mně wssickni“ (B)ool 21 e5)
Toto misto nábožný Pelbart takto wykládá:
Na wssechny wolá, Ua fprawedliwé i hťissné
Dábel wždy obcházi di fwatý Petr a chledá,
koho by fežral: „Qbchaši hledaje, koho by fe:
žralxl (l 9etr 5 8.) Tato matka božska
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ale, di Bernardin žBUstiš, hledá, kohoby fpa:
sena Učinitimohla (marial parr 3. šem Z)
Maria jest matka milosidensiwi poněwadž mi7
lofrdenstwi které k nám chowá čini, že š námč
iltrpnost Uni, a Ustawičně o nasse fpaseni pečli,u
wa jest, jako matka ktera UemUže fwé ditky w
Uebezpečenstwť šahynnti widěti, nepťifpějic jim
kU pomoci N kdo by také di fw German
po Zežisst ChristU wice péče o Uaste fpafeni
mčl Uešli Ty, o matko milotrdenstwi? (ššrm
uo wouš Uijš) Sw Boxmwentlxradi: Ma:
ria w pečowanť o Uebohé jest tak horliwá, že
fe šdá, jakoby wčxtssi toužebnosti nad tUto ne:
xněla (8upcdu ščxlm kieš) Maria Uám ša:
jisté pomUše, na nili fe ob:átime; nebok jesstě
Uikdy nebyl Uikdo od Ui žawržen „Tak weli:
ká jest dobrota jeji, di fw Jourdan, že nikdo
Ucbýwá od ni odmrsstěn“ (UxBfUt in l)čmtia)
Než tim :neUfpokojUje fe útrpné freoce Marie
dokládá Nichard od fw Wiktora; ans i pťed:
chaši profby Uasse, a hledi pomáhatiprwé Uežli
jl prosime (ju ()ňut cňp 23.) Dále di
tentýž fpifowatel: še Maria jest milofrdenstwi
tak plná že pohledxloUc na btdy nasse hned
ku pomoct ypěchá, a Ua Uouži kohokoli patťiti
Uemčlže aby xUU nepomohla Tak jsi mřlosr:

denstnži plna di on, že, jakmile bťdy člowěka
požnáš ihned mléko mčlofrdensiwi wyléwáš a
že o žaťné bidě wčdčti UemUžeš abyš ji Ulewu
Uepřinesla Takk činila, doknd Ua tomto swětě
žila, jaťž to požnáwáme; ž Ud;ilosti o fwatbě
w Kant Galejské, neboť tdyž fe wina nedo:d
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stáwalo, nečekala, až by prossena byla, nébr;
útrpnost Uad žármntkem a žahanbenim oněch
Zasnonbencň majťč st)na fwého proslla, aby je
potěssil pročežiprawila: Nemaji wina! ahned

.podofál)la, že fyU jeji šášrakem wodn we wino
proměnil Bylali ale di fw Bonawentura„
Utrpnost Marče še žarmoucenýmč již tehdáž tak
welká pokUd Ua šemč žila Zajisté bUde ona Uyni
mnohem w.ětssi k pomáháni Uám ježto w nebi
jest odknd bidU Uqssi n:nohem lépe požnáwá
a š Uámi tixn wětssi ťltrpnost má (ln 8pear
U 7 op 8) N Nooarin jesstč doťládá:
Když Maria i beš prosseni ku pomoči tak ochot:
UoU fe prokášala jak Umohem wčce bUde ochot:
na k těsseui prosiciho jě

Nropomijejmež tedy nikdy, we wssech pox
tťebách k této božské Umtce tr Utikati, ktorá wždy

ochotná jest, pomorč tomn, kdo ji prosi; Ueboč
wždy nalešá ji kU Homoci pťiprawonou, di Nt:e

chard Y Bernardilx žBUstiŽ Ujisit:!je že toU:
žebnčji žádá Uúlostinámproukažowati nežlimy
1lch o.d Ui podofahowati (ld1ariňl 1. ščrm
5 áe Wom mariw) Protož dl on takc: že
kdykoli fe k ni Utikáme ji wšdy š rllkama, Uxt
losti a slitowani plnýma naležneme oUžebT
Uost Wanny po tom, aby nám dobťe čiUila a
náš fpaseny widela, jest tak welká že fe Za
UraženoU má Uejenom od toť,xo, kdo ji fchwal:
Uě lťide čini, Uebrš i od tčch, kteťi ji o mi:
lost nedrosi (8 Uon. ju špeot. Ujrš) Na:
opak ale, Ujissfuje náš túš sioatý, še kdo jř
wzýwá (to fe rošUmi. že š úmyslem, fe polep:
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sslti), již blahoslawen jest, proto ji fpáfoU těch
Uažwal kteťiž ji wšýwaji Obracejme fe tedy
wždy na tUto božskoU matkn, š timto fwatým
kni ťikajice: „Na Tebe, o pani má! jfem
donal nebUdU zahanben na wěky!“ O krá:
lowno ma a matko Boha Ulého, pťeblahoslawee

na Paxmo Maria! Uešahynu zajisté an jfem
fon náději w Tebe skládal

BowžbUzowani a profby.
Č) Maria! popatť na bidneho wěžnč pekx

la n noboU swúch, jenš kTobě o milofrdenstwi
wolá NešasthUji arci Uicdobrého Tyš ale
matka milojrdenstwi a útrpnost lnaš i ď tim,
kdo roho UešaslUhuje Celý fwět Uašýwá Tebe
Utočisstěm a Uáději hťissnťků bUď tedy i Uto:
čisstě me a náděje má Já jfem owčička sirau
cená; wěčné Slowo pťisslo ale š nebeš dolU
a bylo Synem Twým k žachraněni owčtčky
siracené, a chce abych fe kTobě obrátil a a:
byš Ty mně pomáhala pťimlUon Son
Swatá, Maria. matkoBoši! proš ša náš břiš:
Ué O wšnessená matko Boži! Ty prosiš ša
wssechny, o proš tedy i Za mne U fyUa Swe:
ho Rci xUU že jsem ctitelem Twým a Ty
že jsi ochranitelkyni moU. Řci MU jen, žejsem
wssechm:fwou náději w Tebe složil Řri MU
aby mi odpustil, že jest mt lito wssech Ze:

UU: učiněných Urážek Řci mu, aby mi pro
milofrdenstwi Swe ráčil swaté fetrwanliwostř
Uděliti Wromluw š Nim aby mně milost
dal abych Jej z celého frdre fwého milowatč
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mobl Slowem ťci MU, že mne chceš fpafena
miti nebok OU čini wssechno, čeho od Něho
žádeiš O Maria, náděje má! na Tebe fe
fpoléhám měj Utrpnost še mnoU!

.xxxlu.Nošwažowcixli.
Q lásce k Bohn.

„Mh tedy milUjme Boba, nebo Bňh prwč xnilowal neiš.“
e l. .lčm 4. 19.

1.Nošjimáni.
Rozwažlxj prede wssim, že Bňh zaslachnje

od tebe milowáU býtč, poněwadž tebe spiste

milowal nežliš ty jej milowal a on pťede
wssemi prwni bhl, jenž tebe milowal: „W
lájce nstawične milowal jfem tě“ (.lea Zl
3) Prwni kteťi na tomto swětč tebe milo:
wali byli rodičowé twoji awssak oni tebe
teprw tehdáž milowali kdyš jsi jiš byl;
prwé ale nežliš byll milowal tč již Blch
Nebylo na fwěě tomto ani otce twého aniž
matky twé, a BUh Ulčlowal již tebe ?lno
swět nebyl jesstě stwoťen, a Bňb milowal tebe
N jak dloUho již milowal tebe Bnh, p:wé
nešlt fwět stwoťil? Snad tisic let fuad tisc
stoleti? Nepočitej léta a stoleti, ale wěz, že
Bčih od wěěUosit milowal tebe „W lcisce
Ustawičné milowal jfem tě, protoš pťitáhl jfem
tě fmilowaw se“ f.ler. 31 Z) Slowem,
jak dlouho Bůh u Bohem jest, milowal tebe
wždy; jak dloxcho faměho febe miluje, xnilowal

17
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i tebc Dobre prawila tedy fwatá anežka:
Mám již jiného milého e Když tworowé jč
o laskn prosili odpowěděla: „Ntkoli, ty fwěte,
a wy tworowé! nemohU fe k wámlaskou fwon
nišadným žpůsobem pťiwinontč; Buh muj mne
prwé milowal slUssná wěc jest tedy, abych wsse:
chnn fwou láskn Bohu fwému jedině wě:
Uowala e

Tcdy tebe milý fťeskane! od wččnosti mix
lnje Bůh, a jen ž lásky tebe z takwého množ:
siwi lidi kterc stwoťitt mohl wyjmnl tobě dal
ďytnost (abyš byl), a na tento fwět tě posta:
wil. Tobč č wllli stwoťtl též tolikeré jiné two:
ry, aby tobě sloužili a tobě onU lásku pťipo:
minali, kteron k tobč měl a ťteron ty jemU
powinen jsi „Nebe a žemě prawil fw NUgU:
stiU a wssechna siwoťeni wolaji na Ume, še
mam Tebe milowati “ Pozorowalli tento fwa:
tý slnncee měsic, hwěšdy. kopre, ťeky, tU mU

bylo, jakoby wssechUo na Uěj wolalo: NUgUsti:
ne, milUj Boha, Uebot Qn pro tebe náš stwo:
ťil abyš Zej milowal Když opat Rancé ša:
kiadatcl trapistn pahorkh, proUdy, kwitč požo:

rowal wždycháwal že wssechnd tyto twory je:
mU laskU pťipominaji, kteroU BUh k němU měl
Sw Teresia stčxšowalasinápodobně, že ji two,
lowé jeji newdéčnost k BohU wyčitajť Držee
la li fw Maria Magdalena zBaššiš pěkně
kwitko aneb owoce w rure cťtila frdce fwé la:.
sioU k BohU jako nějakým ssipem poraněné,a ;
pak ťikáwala k sobě: „Tedy myslel Bůh od.
wěčnosti na to aby toto kwitko toto owoce
pro mne stwoťil, abych já Ho milowala.e
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BošorUj dále obzwlásstni láskn kteroU Bťch
k tobě měl an tř dal w kťefťanskéžemi w lUnU
prawe cirkwe fe Uaroditi Zak množi nebýwaji
mezi modloslUžebniky, mezi Židy a Mohamea
dany, nebo meži kaciri narošeni a pťichážeji
bidnč k žahym:ti! Zen málo lidi ma sstěsti
aby fe narodili kde prawa wira panuje; .a
mezi těmito málo lidmi Pán tebe wywolil! O
jak nefmirná milost jest tento dar wiry! Kolik
milioml osob jest twatých fwátosti, kášani do:
brých pťikladU nábožných spolulidi a wssech o:

statnich prostťedkn, jichžto fe nám w fwate cir:
kwi katolické podáwá, žbaweno; a wssech těch:
to žwlásstnich prostťede ráčil Blch tobě beze
wtsi šáslnhy twé Uděliti, a ačkoli i ton tresta:
trlnost pťedžwidal; neboť když Uzawťel tebe
stwoťiti, a tobč Udilostipronášati widěl jiš na:
před křtwdy, které jemU Učiniš

Bowszzowani a profby.
D nejwyšssi Pane nebeš a šemě neskon:

čené dobro, nobmežena sláwo! Nch jak jsipťi
Twé newyslowitelné láfce k lidem tak tUše od
lidi opowrhowán! N mezi těmito lidmi Tyš
Bože můj, obzwlásstě mne milowal anš mně
obzwlásstě milosti Udělil kterýchš tolika jiným
nepronázal, a pťedce jsem Tebon wice nad
jiné opowrhowal! D Ježissi Spasiteli mUj!
padám Tobč k nobomn, nešamitej mne od twá:
ťe Swé Bro pťewelkoU newděčnost zaslUhoel
wal jfem od Tebe zawrhnnt býti; Tyeš ale
prawťl že nemůžeš hťissnika skrousseněho, jenžse17
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k Tobě nawraci, žawrhnoUti: „Toho, kdož ke
Umě pťichazi newywrhnu wen ee (1čxn 6 37)
Zežissl můj, lito jest mi, že jfem Tebe Urazil
Nepoznáwal jfem Tebe tehdáž, nyni ale požná:
wám Tebe jakožto Pána a Wkapitele fwého,.
který za mne Ua fmrt ssel aby mne fpasena
Učinil a ode mne milowán byl Q Ježissu
můj! kdypťestann, newděčným Tobě býti? Kdy
započlm, Tebe oprawdowč milowati? Ejhle,
tohoto okamženi chci šapočiti Tebe š celého
frdce milowatt a kromč Tebe žárného jiného..
Neskončená dobroto! o bych molsl ža wssechny
ty se klaněti a Tebe milowat fteťi Tebe ne:
miluji. Wěťčm w Trbe doufám w Tebe Ulč:
lnji Tebe Tobč fe odewždáwam Womož Ult
Son milosii; nebok Znáš slabost lnoU Kddšx
jsi ale již tehdáž ke Umě tak welice milostiw
búti ráčil když jfem ebeT jesstč nemilowal, a:
žádal Tebe milowati čim wšre mohu Uyni

m Twé milofrdenstwi fe dUwěrowati, an Tebe

miluji a Uic jinéholsi nežádám lrč Tebe mt:
lowati? Wane mUj, Uděl mi lásko Swě, Uděl
wroUcné lásky, která by špnfobila, abych Ua wsse,

chna siwoťeni šapoměl Uděl silnélásky, kterážby
mi sily kU pťemaháUi wssech obtižnosti poskyto:
wala abych fe Tobě šalibil; Uděl stálé lásky,
kteráby mezi mnoU a TeboU nikdy Uepťestala

Wsseho se Uaději od šásluh Twých, o Zežissi!
a donám to skrše pťimluwll Twon o xnatko
1ná Maria!
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2. Rošjimáni.

Bňh stwoťil ncxjen tolikerei kráfua stwoťeni

Pro naš Uébržllad to fpisse fe nefpokojil, dokud
i sebe famého newydal ša náš „Qn žamilo,
wal naš a wydal jebe faméhoža naš e (šnk
2 20) Hťich pročlatý piiprmoil naš o mč:
lost Boži i o nebr, a Uwedl U.iš do žajeti pe:
kla Syn Boži ale ráčil k Užafnnti nebe a
šemě na fwčxt pťřjiti aby fe wtělil neiš od
wěčné fmrti wykoupil a Uim milosti Boži a
straceněho nebe opčt podofahl Zdališ by tn
nebyl diw k Uerěťeni kdyby člowěk k wůki
čerwům čerwem fe byl stal? Neskončeně wire
mUsime se ale obdiwowatt widouce že Buhž
lásky k ltdem člowěkem fe stal! Samého febe
Zmaťčl šprob služebnika pťijaw k podobenstmč
lidi UčinťU a w špčifobU Ualežen jako člowěč
(bilip 2 7) Bťch jest tčlem pťčodě:l! N
slowo tělem nčiněno jest (1nn s 14) Nasse
podiweUi jest tim wětssi powášimeli, co wssech
Uo tento SyU Boži x lásky č náln Učinil a wy:
trpěl K nassemU wpkonpeni bylaby jedina krne
pčje krwe jeho jedina slze jediUá profba posta:
čowala; nebo jeho profba, jakožto profba bož:
ské ofoby, bylaby Uesiončenc ceUy, a tndiž dux
statečná celý fwět a nefčislUé fwčty wykonpitť.
N e nikoli, di Zlatoustý, ro postačowalo k na:
ssemU wykonpeni, nepostačowalo neskončene la:
sce, kteron Bňh k nám mčl OU chtčl náš Ue:

jeU spafeny Učiniti nébrž proto že náš tak wc:
lice milowal chtěl též š tak welikon láskon mi:
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lowán býti a proto wolil žiwot pln Utrpeni
a potUpy, a nejtrpssi fmrt, aby jen láskUUeskon:
čenon pošnati dal kteroU k nám lidem plaipo:
lal „Bonižil febe samého Učiněn jfa posluš:
ným až do fmrti fmrti pak kťižee (Kiučp 2
8) Q pťehojnosti božskě láskh, která wefskeré
poznáni wssech lidi i anjelů daleko pťewyssUje!
pťehojnosti to Uazýwam jak to nažwali i Moj:
žiš a Eli.iš na hoťe Tabor rozmlonwajice o
smrri Zežisse Ehrista (dul( 9. Zl) Bťe:
hojnost bolesti, pťehojnost lásky! di fw Bona:
wentUra Kdyby Wykllpitel byl Bohem Uebyl
nébrž toliko někým ž nassich pťatcl nebo přibnz:
ných, ždaliž by byl mohl nám wětssiho dúkazn
lasky fwé dari nad ten, že ža náš Umťel? Wět:
ssihoť milowáni Uad to žádný nemá než aby
dUssi fwou (šiwot swilj) kdo položil ša pťátely
swée (uau 15 13) Kdybdbleežiš Chri:
siUš fwémll wlastnimU Otci fpafeni šaopatťiti
měl nebylby šajisié Uic roťce ž lásko k Němn
Učiniti lnohl! Llno, rožmilá dnsse, kdybyš ty
fama Bohem kdybyš sama Stwoťitelem Zeži,
sse Christa byla býwala co by byl mohl ji:
ného pro tebe Učiniti nežli žiwot swťlj w moťř

upotupy a bolest obětowati? Kdyby nejchatrněj:
ssi člowěk Ua fwětě to pro tebe Učinil, co Zrc
žiš Chrtstnš UčiUil šdališ byš mohl žiw býti
a ho nemilowati? Ql co diš ke wssemn to:
mn ? Wťťiš we wtěleni a fmrc Ježisse Chrio
sta? Nno, ty wěťiš a uu nemilnješ ho pťed:
ce! MUšeš pak jesstě na to mosliti, abyš něco
jiného milowal nežlč Zežisse Christa? Bochy:x
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šbnješ fnad zdaliž tebe lniluje? Qnt pťissrs
di fw LlUgUstin,ť tomU cili a konci na dwět
aby za tebe trpěl a Umťel a tim tobě nesmir
non lásku poznati d.xl, kteroU k tobě má. Bťed
wtělenim bwl bh mohl člowěč jesstě pochybo:
wati, Bůhxli jej Upťimně milUje; jak bychom
ale lnol)li nyni, když Ze,šiš Ehristuš se wtělil
a Umťel jesstč nějakoU pochybnost o tom miti?
W prawdě nižádnúm žďufobem Uebylby molxl
welikoU něšnost lásky swé lépe na jewo daťř
jako tim že waj žtwotzanáš obětowal. Wesak
žel toho poněwadž Ucho nasse již Uwyklo siý
chati slowa: stxooťeni, wykoUpeni Bůhw jeslich
Bůh na drewě křiže prqto žůstáwáme pťt
tom studeni a nrcitelni Q swata wťro o:
fwčk náš!

Bowzbužowáni a profby.
Q Ježissl poznáwám žeš nemohl wire

Učiniti, jakoš Učinilk donuceni lnne abych Tebe
milowal a dobťe nahlčžim, že fwým ne:oděkem
Tebe donUrUji mne opustiti Trpěliwost Tmon
bUdU wždy welebiti kterei mnxe tak dlonho fna:

ssela Byl bych arci peklo žwlásstě pro mnc
stwoťené zasloužil Twá pak smrt Uádčji mne
Uaplňnje Dej mi poznati, jak welire To, ý
Ueskončené dobro! milowán býti zasluhUjeŽ a
jak welice žawášan jrem, Tebe milowati. Wě:

dělť jfem, žeš Ty, můj Zežissl za mne Umťel
a jak jfem mohl o Bože! tolik rokU Tebe si
newssimaje žiw býti? D bych mohl žčwotfwňj
poznow započiti, tU bych wssechny dny žiwota
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swé o Tobě BeinU mémU, wěnowal! Než xni:
nula leta Urnawráti fe wice; u ach Udůl mi,
abych aspon ostatný fwňj žiwot žcela w láfce
k Tobě a k Twémll žaslibeni stráwil Drahý
Umj Wkapiteli! milUji Trbe z relého srdce;
ale rošmnož tuto láskU we mně, a nedej, abych
kdy wice newdččným k To č byl Ne nikdy
wice nechci ofwicenim odpolowati kterých mč
Učxdělnješ Ty žádáš ode mne milowán býti,
a já žadám Tebe milowati N koho jiného
ldych také mčxl milowati, nežli Boha který Uee
skomrná kráfa Ueskončená dobrota jest? au
Boha ktelý ža mne Umťel? u Boha, který
t!pčxliwě Ume silassel? u ktrrý tresty ode mne
Zaslonžrnéw milosti a dobrodini proměnil?
:)lno, milnji Tebe, čd Ueskončené lásky hodný
Bože! a netonžim po ničem jinem leč abych
láskoU k Tobě žrela te šabýwal a na wssechno
Zapomněl ro Ty nejsi O UeskoUčenálásko Wána
xného! pomoš dUsii, která tonži šce.a a žnplna
Twon býti u Q stňj pťč mně, wrliká Matko
Boži, Maria! wymoš TrdoU piimlnwou, aby rl
mne Bnh docrla priwlastnil

3 Rojimani
Jesstě wýsse roste Uasse Oodiweui pošorn,

jemeli toužebnost kteroU Zežiš Ehristuš měl
aby ša náš trpčl a Umťel „Kťtem xnam křtěn

býti,“ tak pxawil dokUd žiw byl, „a kterakjsem
šewťen dokndž fe ncxwykollállz(budc 12 50.)
Musim kťtem wlastni fwé krwe křtěu býti, a
Umirám skoro toUhoU po mém Utrpeni a fmrtř,
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aby člowěk bržy leiskcl poznal kterou k néxml
mám Broto Urawil také w nori pťed swým
Utrpenťm: „Zádosti žádal jsem tohoto beránka
jistt š wámi “ (dxxU 22 15) Zdá se tedy„
di fw Basilinš še SeleUcie, že fe Bůh Uáš
w láfce k lčdrm nxfytiti nomůše (8oc Uše4l6)

Nch Ježissi lUnj! lidé Tebe Uemilnji, po:
Uěwadž Uemysli na ro, jakoU láskU jsi knim
měl. Q Bož e! Jnk jest to lnožUá, aby dnsse,
ktera powáži, že Bčch š lásky k ni nmťel a že
tak UármUUě tonžil Umritř, aby ji láskon fon
dokázal ta dUsse, aby mohla žiwa býtč a to:
boto Boha opět fama Uemilowati? „Láska
ChristowaUUtináš“ (Z l(or 2 14) Sw.
Wawel chň Zde ťčri: Ne tak tUže to co Chrčr
stuš Ježiš Učinil a Utrpěl Uébrž raději lasia
kteron ža náš trpčxl šawašnje Uáš a čini
nám jakoťka neisili abychom jej opět milowalť.
Toto Umážiw šwolal fw. WawťčU JUstiniall:
Z pťehoonsti lásky widime žde moudreho blci:
žnem býti Kdožby mohl také wťťčti, kdyby
Uaš wira fwatai o řom neujissťowala že Stwo:
ťitel ša fwé siwoťeni Umťiti račil? Když je:
dnoU f.w Maria Maqdalena š Wažšiš U whtr:
šeni dUcha obraz Ukťižowaného w rUkoU držela,r
nažwala Ehrista Zežisse nápodobně blážnem ž
lásky, žwolajic: „Nno JežťssimUj!Tyš opraw:
dU láskoU blášniwým e Podobným způsobem
wyjádťili fe již pohané když jim o fmrti Ze:

žisse Ehrista kázano bylo; mčlis ji ža blaznow:
ftwi, kterémU by fe nikdy Uwěťiti nemělo, jak
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apostol dofwědčUje: „My kášeme Ehrista Ukťč:
žowaného ZidUm šajisté pohorsseni, Uárodčlm
(pohanmn) pakbláznowstwi,e (l l(eu. l.BZ)
N jať by mohl prawili Bčch, který již fám w
fobě nejwejš ssčastný jest, a nčkohonepotťeije
Ua feoět šestoUpiti, fe wtěliti a šlásky k lidem,
fwým to stwoťenim, Umťčti? Tos by práwě
tolčk bylo jačo čdyby fe wěťčlo, že fe BUbk wňťč
lidem zblášnil N pťedce jest tomn tak, jest
lo článek wiry, že Ježiš EhristUš prawý syn
Boši, sebe ž lásky k nčUU na fčnrt wydal
„EhristUš milowal náš, a wydal febe faměho
ža Uaš “ (si)sdbtxe5 2)

N proč to Uěinil? Učinil to, abychom Ue
wice fwěu Uébrž WanU, který ža náš umťitč
ráětl, Ziwi byli. „Za wssecky UmťelChristuš
aby i si kteťiž jfoU žiwi již ne fami fobě žiwř
bnli„ a e tomn kterýš ša ně Umťele (2 l(ar.
2 l5) Quk to Učinil aby láskoU nám do:
kaz.xnčU, wssechny n.iťlonnosti frdci nassčch zic

skal: „Na tot šajisté EhristUš Umťel a š mrtx
wých wstal; aby i nad mrtwými i nad žiwýmč
panowal.“ (lšim 11 9) Proto fwati fmrt
Zežisse Ehrista rozwašnjire powqžowali to za
Učco nepatrUého, žiwot fwůj ž lásky k tak mi:

lUjician BohU ooětowati Jať anoši Urošeni,
jak mnoha knžata opUstili pťibnzné, bohatstwi,
Qlast i fwe králowstwi Ušmoťelife do klassteru,
cby jen láfce Ježisie Christa šafwěcený žiwot
wedli Jak Umoši mněedlnici obětowali jemu
šiwoc fwůj! Zak mnohé útle palmy odťekly fe
fňatkn š nejwžnessenějssčmčstátnimimnži, a ssly
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žáfajiče na fmrt aby tim láskU Boha za nč
Umrlého afpoxt poněkud šplatily! N ty kťesiax
ne milý, coš aš dofawáde z lásky kZežifsi
ChristU Učinil? Jako on ža fwaté nmťel za
swatél)o Wawťince, ža fwatoU LUrii, za fwaton
NneškU podobně i Za tebe Umřel co žamýssliš
činiti afpon w ostatnich dUech žtwota, který tč
Bůb proto prodlUžUje abyš ho milowal? Batť
afch ode dnesskačasto na obrašUkťižowého,a
fpomeú si pťi tomto patreni Ua láskU, kterou k
tobě měl a ťci fám U febe: Tyš tedy, oBoše
mUj! Umťťtiráčil ža mne? Čin afpoň totoa
Učiň to často; Ueboť dělášli takto, Ucitiš fe
Oťijemnýmžpxlfobem táhnuta abyš Boha mi:
lowal který tebe tač wroUrnč milowal

BowšbUšowani a profby
Nch Wyknpiteli můj! prawda jest, Uemi:

lowal jfem Tebe proto, že jsem Ua lásku, kte:
roUš ke mně měl nemyslil! Nch Ježissl mčřj!
jei bylpťiliš newděčný!n k Tobč! Tyš wydal
fwůj žiwot na smrt pťehoťkoUša mne ja pak
mohl jfem tak newděčný:n býti, že jfem na to
ani mysliti Uechtěl? Llch, odpnst mi, nebos hle!
sliiji, že Ukťižowaná lásko má, ode dnesska
žedinxšln pťedmětem mých mhsslenek a wssech
1ných Utěsseni býti mciš N podáwálč nmě
ďábel nebo fwět šakážanéjablko, UpamatUj mne
milý mčlj Spartteli, na Utrpeni, kteréš z lasky
ke mně wytrpěl abych nepťestal Tebe milo:
wati a abych Tebe již neUrazil! Ych, kdyby
Uěkdo š mých slnšebnikU to byl pro mne Učinil,
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coš Ty pro Ume Učinil, šajiste žebych fe neo:
pxwážil, jej Urašiti! Bl já jfem fe opowážil k
Tobčx, jenžš ža mne Umťel tak často hťbelem
fe obraceti? nu O krásxlé plamelly lásky, ktere
jslr Boha ť tomU pohnUly, že Za Ume žiwot
řal! o Ubthjte fe i U mnč, rošněste we Umč

láskU, Uaplxxte mne celého ji, a Zničte wssechny
Uáklon:xosti kU siwoťeným wčcem we mně Nch,
Wyknritelř mňj! jak jest mošnci abych Trbe w
jeslich Betlemských, Uebo Ua kťiži Kalwárském
Urb w nejswčxtějstifwátosti widěl a Tebe nade
wssecko Uemilowal? Mčlj Ježissi! ano milUjč

Trbe milUji Tebe Z celé dUsse W ostatných
lrtech mého žiwobyti bUdiž Ty jediným mým
dobrém a jedtnou moU láskou Dosti dlonho
jsem již bidně a Uepamětliwě na Utrpenialásklt
Twon žiw byl! Ode dnrsska odewšdáwám fe
žeela a žUplna Tobě, a kdybych to doťdťe nen:

činil, jak bychmčl wešmižmno a opant frdcc
mé chla a žnplna Bťijd kralowstwi
Twé Toto frdce me od této chwile nema
nikomU, leč Tobě famému sloužiti, a o ničem
j:ném chmlnwiti, leč o Tobě Ua nic jinrho nemd:

sliti po ničem jčnčm newzdychati lrč po lafce
Twé, po šalibeni Twém Mijpčj mi jenwždy
láskoU Swon, abychTobě wěrným Zňsial Spo:
léhám fe Ua žásluhy Twé o Zežissi m Q
matko kráfného milowáni, dejše at welmi wrouc:
nč Syna Twého milUji který tak lasky hoden
jrst a tak tuše mne lnilowalQ
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MMTRožwažowáni.
Q fwatčm epťijčmáxti

„Wezmčte a jezte: totot 1:xsttčlo mč.“ k.!čxt 26 26

1.Nošjimáni.
Rozjimejme o welčkém daru, který w ncj:

fwětčjssi fwatosti slryt jest, o weliké láfcxe k:e:
roU tťmto darem Uam Ježiš dokázal a o jeho

prUdké tonžebnosti, abychom tohoto pokrnlu wel:

mi často požiwali dRozjimejme tedy pťedewssťm, jak welikého daru nám Ježiš Ehristuš
Udělil když se neim celý w.e fwatém pťiximani

d.iti reičil Sw Nngnstiu di že Zcxžiš aěkoli
xest wssemohonci Búh, pťedce nám wire daitč
Ueanže, nežli famého sebe Bokladu pak n:čtlc
ssčho táše fe tw. Bcrnadtn Sienský, ždaž modla
dUsse dostati Ucb žádati. neš swatofwatého tčla
Corista Zežisse? Brorok Jsaiaš wola: „aname
činte mezi lidmi Uálezkyjeho (leni 12 4)
QšUamujte, o lidě láskyplnc nálezky a Ustano:
weni Boha dobrotiwého kdyby Sám Spasitel
nčbyl nám tohoto darn dal kdož by byl fmťl
o něj prositi! N kdobw byl kdy měl fmělost,
ZemU ťici: Wane chceš:li lasku fon nám pro:
jewiti skrej fe pod způfobu chleba a dowol
bychom TeboU fe krmili? Zen pomyssleni na
to, dyloby xiž possetilostbýwalo Eož se nezda,
di fw Nugustin, nesmyslem ťici: Jezte z tčla
mého, a pite z krwe mc“?e Kdyš Zešiš Ehri:
stuš ďe fwými Učcdlniky o tomto tajemstwipl:
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Uém darU který nám zanechati chtěl, mlUwil
tU pťewyssowalo tajemstwi toto tak welice wirU

jejich, že fe množi od Uěho wzdálili ťkoUre:
Kterak mnže tento Uám deiti tčlo sioé k jede:
ni?“ Twrdá jest tato ťeě, i kdož jimnše sky:
sseti? (ckáu 6 53 6l) Eo ale lidé ša Ue:
mošlte kwiťe lUčxli, to obmýsslela a wywedla
weliká leiska Z žčsse Christa

Sw Bernardin di: Pádr Zanechal Ueim
tuto fwátost Ua památkU leisky nám we swém
Utrpeni dokážané to fe fhodee še slowy
faxného Wána Ježisse: „Toto činte Ua mon pax
mátku“ (leulc 22 19) Láska nassehoSpax
xsitele, di sw BčrUardin Uefpokojila se tim, aby
žiwot ša náš obětowala: prwé nešli na fmrt
j,fel nntila ho práwě tato láska, nám nejwětssi

wssech darň kterých neim kdy Uděli., totiž febe
.famšhoža pokrm datj (Mdm 2. 8erm 54 art.
c:xp t) Qpat Guerrik di, že w léto sioáto:
sti Ješiš moc lásky fwc wyčerpal (8erm 5.
áč: .ašaenZ) Ll jesslě lépe wyjadťnje fe cir:

kewni snětn Tridelltský, ťka, že Ješiš relé bo:
hatstwi lásky fwé k lidem w tajemstwi fwátosti
oltáťni wywášil (8e:aa 1:.? ap 2) Za jak
UpťimnoU lásku by se to Uáčlo, taže fe fwatý
Frantissek Saleský, kdyby čniže od fwého stolu
chudémU část smého pokrmU poslal? Tim wýsse

by fe to pokládalo kdyby mU celý pokrm za:
slal Tim wětssi jesstě by fe tato láska uťei:
žala ťdyby mU kUš mafa že fwého ramena
poslal aby fe tim obžiwil? Ježiš ale dáwa
nám we twatěm pťijimáni nejenom dil swého
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pokrmU, ne kuš fwého tčla, něbrš ccle fwč
tělo! Wešměte a je te totoť jest tělo mé a
mimo tělo swé dawá Uám spolU též dnssi
son a božstwi fwé Zkrátča di swz Jan
ZlatoUstý, že Zešiš Christxlš famého Sebe we
fwatem pťijimáni tobě dáwaje ti dáwá wssecko,

co má; a pro sebe ničeho nezadršUje N fw.
Tomáš Yquinsko di: „Buh nám dal wssechno
we fxoátosti oltaxťni, co jest a co mi e Ejhle,
wolá tU fxoatý Bonawentura plU podiweelě,
jak tento weličý BUh, kterého swťt st:ooťiti ne:

:Uůše w nejswětějssi sid.itosti oltáťni nasslm
wěžnem se činitt ráěi. Kdyš ale P.in we sčoa:
tosti oltáťni famého Sebe nám dorela dawa,
jak bychom se onhli jessrě báti še neim nčja:
koU milost odepťe o kteroU prosime: „Kterarš
také š nim nedarowal nám wssrch wěcč?,e
(Uim. 87 32.)

BowszZwáni a profby.
O Ježissi muj! což pak tě mohlo k tomU

pohnouti, Sebe celeho nám Za pokrm dáti? A
co bo Ti mohlo po takowémto darU jesstě k
činěnč žbýwati, abyš naš šawázal Tebe mi:
iowati? Ofwěk náš a dej nam poznati jaka
přehojnost lásky to byla, žeš Sebe famého poé
krmem Učinil abyš fe š námi Ubohými hřiš:
Uikyspojil! N nin když fe celého nam wy:
dawáš, jestit slussno abychom se i my zcela a
zúplna Tobě odewzdali Ych! jak ssem mohl
Tebe Uražeti Wyknpiteli můj! kterýš mne tak
welice milowal a kterýš nic wice nčiniti nc:
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mohl, abylš moU opětnoU láskU fobě žiskal?
Tyš pro mUe fe wtělil Tyš pro Ulne umťel,
Tyš fe pokrmem pro mne stal; uo coby pak
mohlo jesstě šbýwati co byš pro mne Učintl?
O Urskončená dobroto! milUji Tebe erbme:
žena lásko! Bane! račiž welmi často do dUsse
mé pťichášeti rošněť mne relého swatou láskoU
Son, a dejž mi Ua wssechno šapomenoutř,
abych jenom Ua Tebe myslel a jenom Tebe
milowal au Bťeblahoslawená Panno Maria!
proš ša mncx, a Učtex mne Swou pťimluwou
hodna, abych Twého w nrjxwčtčjssi swátostč skry:
:rho Syna často pťčjimal

2 Rožjimáni
Rošjťmejme za drUhé welikoU láskU, kteroU

timto darem Uam Zežčš ChristUš dokášql Nej:
fwětějssi fwatost jestš lásky pochážejici dar.
Dle božskcho UfoUšeni bylo potťebi aby Wyku3
pitel pro spafeni nasse Umťrl a oběti fwého
žiwota fprawedlnosti božsté Za hťichy nasie ža:
dost Učintl; ncbylot ale žapotťebi, aby Ježiš
Christnš po fwé smrti také Sebe ža pokrm
Uám žanechal Než láska chtěla tomU tak Ze
žadné jiné pťičiny, di fw Wawťin Zustinian
Ueustanowil Uejfw fwátost oltáťni, nežli jedině
na ZnameUi fwé pťeweliké lásky kUám N
práwč totéž napfal fw JaU: „Wěda Ježiš še
pťissla hodina jeho aby ssel š tohoto fwěta k
thi, kdyš milowal fwé, až do konce je miloe
wale (lnn 13 1) Wěda Zežiš že by se
byl nyni čaš je.ho odchodU š tohoto fwěta pťi:
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bližil chtěl nám neǧwětsii dnkaš lásky swé zane:
chati, a tos byl prawě dar Uejfwětějssi fwátox:
sti; tento wýleam maji wýš Uwedrná slowa:
„až do konce je milowal “ to jest, „láskou zce:
la mimořádnoU nanejwýš xnilowal náš, jat
Theosilaktllš še fw Zanem wyfwčtluji

Bowažme dálo, jak apostol wýslowně di,
še ěaš w kterém chž iš tento dar žanechati rá:
ěil čaš jeho fmrti byl: Pán Ježiš w kteroU
Uoc zrašen byl wzal chléb i dikyčině lámal a
ťekl: wezmčxtea jezte: totok jest tčlo mé e (l
s(oa 11 23) W tomtéš čase kde ltdě pro
Uěj biče trni a křiž strojili abh jej šabčli rá:
cil QU toto posledni žUameni lásky swe Uám
šanechati Proč ale, mohl by se někdo ptáti,
Ustanowil tnto fwátost pťi swé fmrti, a proč
Ue fpisse? Na to odpowida fw Bernard že
to Učinil poněwadž dňkažy lásky, které sipřá:
telé w fmrti pronazUji do paměti hloub se
wtiskujť a mdčxji se šachowáwaji Ježiš Chri5
stUš di týž fwatý, dal fe nám tpisse již mUo:
l)onafobným šonob.em: OU fr dal nám za prčl:
wodce za Učttele ša otre ša fwici, ša wzor
a ša občxt; pozUstáwal jesscě posledni stUpečl
lásky aby fe Uám ša pokrm dal aby fe dorela
š nimi fpojil, jakož pokrm fe fpojUje š tim,
kdo ho požiwá To pak Učinil Spatltel kdwž
xfe nám w nejfwětcjssi fwátosti dal Nespokojil
fe trdy Spasltel naš tim, že lidskoU pťirošenost
na se wzal nikoli Qnchtěl také toUto sweitosti
prostťedek nalešti, aby fe š každým š naš žwlci:
sstě fpojowal
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Sw Frantissek Saleský prawil: Bťi žáde
ném jiném jednani neprojewuje se Spasitel 5neiš
něžnčji aniž laskawěji jako w tomto kde on
jakoťka sebe zničUje a pokrmem se stawá, aby
do dUsse nastl wnikl a še frdcem fwých wěr:
šných fe fpojil Tak jfme tehdy, wola fw Zan
Zlatoilsto, š Bánem Ua kterého ani anjelé fwé
oči Upťiti fe neofmělUji, tak úšce fpojeni že fe

stawame jedno tělo š Nim. Kterýž pastýr,
táže fe týž swatý, krmi owčičky swe wlastx
:U“ fxooU krwi? N co dim o pasiýťich?

ZfoUť i Umohé matky, které ditky fxoé dáwaji
kojnám ke krmeni Zežiš Ehristnš ale krmi
Uaš w nejswětějssiswátostt fon wlastni krwi
(uom 6 ) N proč chtčl nassim pokrmem
býti? Brotoše náš odpowidá týž fwatý, co
nejwronrněji miluje š té pťičiny chtčl se š
námi fpojitt a jedUoš námi býti! (slom 5! )
Ehrtstuš chtěl tedy nejwětssi wssech zázraků U:
činiti: „PamatkU Učinil diwných skUtkňfwých,

Bočrm dal bojicim fe sebe,w sňalm 110), aby
tak Son touhu, pťt náš býti a nasse i
Swé nejdwětějssifrdce w jedno fpojiti wypl:
Uil Q podiwná lásko Spasitele nasseho! wola

fw Wexwťin Znstinian: Bane Ježissl! Ty bjfiUáš š tělem Swým tak Ušce fpojiti chtěl
chom jedno tělo a jednu dussl š Tebou neroz:
lučttelně půfobili

Welký slU;ebnik Boši, pater de la Coo
lombiére, prawil mohlo liby kdy co wirU jeho
xd tajemstwi swátosti oltáťnť rozklatiti, že by
to nebyla pochhbnost o mori nébrž raději po5
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chybnost o lásce kteroU Bůh w těto fwatostč

xnám Ukazuje. Jak chleb tčlem Zežissowým fe
stáwá, jak Ježiš na wire mistech soUčastně na
jednoU pťitomen jest o tom dim: Bohu jest
wssechno možné “ Tážete fe mne ale, jak Bčih
člowčka tak welice milUje že jeho pokrmem fe
státi ráčil? na to mohU toliko odpowěditi že
lomu nerošUmim a že láska Ježissowa jest tak
nefmirná, že fe pochopiti nedá Než, úWa:
Ue dowol mi poznamenati: takowá pťebojnost
lásky, še pokrmem fwých tworň býti chtělš zda
fe Uefyodowatife š weleonsti Twon Swatý
pak Bernard odpowidá, že láska čini mtlUjiciho
wlastni fwé hodnosti x.epamětliwým xA fw
uZlatoUstý odpowida napodobně: že láska neběťe
ohledu na slussnost, kdyš fe o to jedná abyl
chom milémU dali se poznati Nejdeme, ťam
by se pťislusselo nébrž kam tifni srdce fwého
wedenibýwáme ťšeam 115) Práwem Ua:
Zwal tedy anjelský Učitel fw Tomáš Nqnina,
fwátost tUto fwátosti lásky,a žáwaškem lasky
(0nuďa 115) a sw Bernard láskoU lasky;
také fw Magdalena z Pažziš nazwala šelený
čtwrtek na ťrerém tato fwátost Ustanowena byla,
dnem lasky

Bowžbnzowáni a profby

O neskončená lásko mého Ze;isse! kteráš
neskončenoxx opětnoU láskU zaslUhUješ Ych. kdy
bUdU Tebe o Zežissi! milowatč, jakožš Ty
mne Ulilowal? Tyš nemohl wice Učiniti k
ziskáni leisky mé, a já jfem fe opowúžil, Tebe,
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neskončené dobro opnstiti abych fe k nizkým a
bťdným wčxeem této žemě obrátil Nch, ofwčk
mne, o Bože můj! a UkažUj mně wždy wice
welikost dobroty Twé abych relon son lásku
Tobě wěUowal a Tobě samému žalibitč fe snaš
šil MilUji Tebe, Zežťssi, lásko má a mě wsseo
chno! a chci fe skrše tUto swátost ěasto š Tes

bou šjednocowati, abych fe odr wsseho odtrhl
a jenom Tebe ožiwote mUj! milowal Wo:
moš mi, o Spasiteli Utťlj! skrze zásluhy Twého
Utrpeni Womoz mi i Ty, o Matko Ježissowa
a též i má Matko proš ho aby mne šcela a
župlna fwaton fxooU láskoUrošnittti ráčil

Z Rozjimani
Nošjimejme konečně jesstě, jak welice Ze:

žiš Ehrislnš žada abychom jej w fwátosti ol
táťni přijimalt u „Wčda Ježiš že pťissiaho:
dan jeho“ (!čm 13 1) Jak mohl ale
Zežiš onU Uoc snooU hodiUoU Uašwati, je:
ssto přetrpkě jeho UmUčeni w ni šapočiti mělo?

Nažwal ji proto hodinoU fon, poněwadž nam
práwč teď tnto bo,žskoUfwátost Zanrchati chtěl
abys Zrela š milými swýmt dnssemt spojil:
„Zadosiť žadal jscm tohoto Beranka jisti š
wámi,u ( ulč :: 15) nu Slowa, kterými
Wyknpitel fon wronrnoU žádost po tom, aby
š každým š Uáš w této fwátostt se špojil
wyjádťčtt ráččl, žádo.sti žádal jsem, tak weli mu
Uesmirna láska mluwiti di fw Wawťin Znsti:
nian; nebo to jest reč nejwťelejssi lásky Ehtěl
pak febe pod způjobami chleba zňstawiti, aby ho
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každý pťijimati mohl. Kdyby byl špňfoby něe
jakého drahébo pokrmn žwolil nebyliby mohli
chUdi je pťijimati; a kdyby pod žpllfobami ji:
ného napodobně nedrahého pokrmU u náš žú:
sial nebyl by fe tyž pokrm na každém mistě
fwčta nacházel; Ježlš ale práwě proto pod
žpůfobami chleba ráčil febe nám šanechati po,
Uěwadž chléb málo stoji a wssnde pobotowě jaests
tak že fe na každem mistě Ualěžtt a pťijimatř
mňže

Tato prUdkei žádost Spasltele nasseho, od
náš přijimánU býti, wyfwitá ž mnoha mist pi:
fma fwatého an powžbušuje náš č pťčjimá:
Ui mnohým pošwánim: Pojďte, ješte chleb
mUj, a pite wino ktere jsem jmisil wám ,e (Urio
ďlori 9 5 ) Zešte pťátelé a pitcx,a opojte
se Uejmilejssi“ (l,ťqeuu 8Ulom 57 1) YUo,
oU to námi ža pťikášani Ukladá: „Wešměte
a ješte totoč jejt tělo mé (mčxc.26 26)
Qn Uáš dále i wábi č pťijimani žňslibenim ži:
wota wěčného: „Kdož ji mé tčso, mát iwor
wěčný„ (.!ňn 6 55) „Budeli kdo jlsti ž
chleba tohoto, žiw bUde Ua wěky (wn 6
52) N Uechcemeli tak ěiniti wyhrožxlje Uám
wywrhnntťm š nebe: „Nebndete:li jisti těla
Syna člowčxka a piti jeho frwe UebUdete mitř
žiwoca w fobě“ (umx 6 24)

Tato pozwáni, žaslťbenť wyhrožowáni pťio
chášeji wssechna š žádosti, kterou Ježťš Ehrisiuš
ma, aby se 8 námi w těto fwátosti fpojil N
tato žádost prejssti fe š welké lásky, kteroU k
Uam má; Ueboť jak fw Frantissek Salefký ldi,d
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účel lásky neni jiný, leč š milowaným pťedměš
tem fe šjednotiti,aaproto šjednocuje fe w této
fwátosti Zešiš žcela a šúplna 8 dUssi: Kdožfj
ji mé tělo, a pije lnou krew, we wně pťebýwá,
a já w něm,“ (uan 67 57) a proto žádá takx
toUžebUě abychom jej pťijimali. Nenťt žádné
wčely, prawil Pán jednobo dne k fw Mathil:
dě kteráby š takoon prUdkostilásiy na kwitx
ka fe Uwrhowala aby medoon sstáwn ž nich
šsála, jako š kteroU ja k dUssim fpěchám ktere
mne žadaji

O by wěťici pochopili, jak weliké dobro
fwaté pťijimani nassim dUssimžaopatťUje! Je:
žiš jest Pan nade wssim bohatsiwim; Uebok
otec jeho Učinil jej Pánem nade wssim Wěda
(Zežiš), že wsseckywěcidal jemll otec w ruce e
l.!mu 13 Z) Když tedy Ježčš EhristUš fw.
ďťtjimánim do dUsse wchaži, pťinássť nefmirnr
poklady milosti š feboU: S nť pťtsslo mi též
spoln wssechno dobré, dť ŠalamoUn rošmlon:
waje o mondrosti wěčné

Sw Diwiš prawil že nejfwětejssiswátost
oltaťni welmi účinliwa jest k pofwěceni dUsse.

N fwatý Bincenc Ferrerský žanechal nám
Uaučeni že dusse ziskáwá jediným prijimánim
wice, nežli kdyby se týden pťi wodě a chlebě

postila Wťijimáni jest, jak cirkewni fněln Trient:
ský Uči, welký prostťedek kfpaseni, který náš
od wssedných hťichU ofwobožnje a pťed fmrtel:
nými chráni (,leuju do88 13. op e) Protor
našýwal fw Zgnác nejfwětějssi swátost lékent
nefmrtelnosti4 a Jnocenc lll prawil žeJežiš
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ChristUš náš Utrpenim fwým od trestU hťichn,e
swaton swátosti oltáťni ale od hťesseni famé:e
bo, t j od moci k hťesseni ofwobodtl Dalr
tato swatost rošněcuje w náš lásku Boži: Ux
wedl mne do sklepU winného, spoťádal we mně
laskn Upewněte mne kwitime a ohrnte mne
jablky: nebo milowánim omdléwám“ (Ršeu
8alom 2 4) Sw Řehoť Nifenský Učť, že
dťijimáni jest tento sklep widmý, kde dUsse lá:
skoU Boži tak opojena býwá, že na fwět a na
wssechno siwoťeni žapomťná; a tot jest wlastně
ono omdléwáni láskou fwatou J ctihodný pa:
ter Frantissek Qlimp, z ťádU Theatinského ijix
sstuje, že nic Ueni 8 to aby náš tak tUše k
láfce Boži rošplamenilo, jako fwate pťijimánť
Bňh jest láska a ohen láskw „Bčih jest láska “
(l .!an 8.) „Qheň žširajici jest on“
(7 lmid.4d1on 4 2:) Tohoto ohnělásky
roznititšestonpilo Slowo wěčnéna zem: „Qheň

pťissel jfem pUstiti na zemi a co chci jedi:
ně, aby fe žapálile (OUK 1: 49) N jak
kráfné plameny lasky swaté rošžehnje w dUssich,
kterč w této swátosti jej tonžebně pťijimaji!
Swatá Kateťčna Sienská widěla jedenkrát w
rUce kněžské Ježisse w nejsioětějssi fwátosti jako
pec lasky š kteréž pťičiny fe napotom táž swata
diwila, jak srdce lidská od takowéto palčliwosti
wssechna w oheň a popel se neproměňUji Sw.

Růžena Limská prawila že pťi sw pťijimáni
fe ji zda, jakoby slUnce pťijimala: a tudiž z

jejiho obličeje takowé paprsky wychážely, že ažx.
zrakx osiepowaly, a š jeňch úst wycházelo takowě
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horko, že, kdo ji po fw pťijimáni něco k pitr
podal rUkUfon tak borkon citil jakoby jt Ua
kamnech byl držel Sw Waclaw býwal pťč
ansstěwowaui nejfwětějssi fwatosti oltáťnť tako:
won horkosti i wně roznicen že slnšebnik jeho
jenž ho na cestě fněbem fprowášel swýma no:o
hama do sslepějifwatého wstUpowal aby Zimyne:
citil Horoncnost jest nejnwětčjsti jwátost oltáťe
ni di fw Jan ZlatoUstý, která Uáš tak roš:
Uěcnje še jako lwowé ol)en xoptčri od stollr
BaUě odchášiule a ďaibln hrošnými pťichážime.
Jessto Uejjwčtějssť swátost ohen jest Uáš rošně:

cnjici mělabo wťastUě kdhž od oltáťe odstUpU
jeme takowé plameny lásky rožssiťowati, aby
šlý Uepťitel wice již jmělosti neměl náš po:
koUsseti

TU ale fnad někdo ťekne: proto nepřč:

stUpUji tač čgsto k fw pťijllnanl polplťwadš fe
w láfce Boži tak stndenýln ritim To by, di
Gerson, tolik bylo, jako kdyby nčťdo ťekl, že fe
nechce k ohni pťiblištti protože jest mu tak žima
Čim tedy stndenčxjssimi fe citčme tim častějt
musime fe Uejfwčtčjssč fwátosii bližiti toUžťmelř
jen wždy potom, abychont Boha milowali.
Ptaji lt fe wáš pissesw FrantissekSaleský, proč
tak často pťčjimate ťrete jim: dwa druhowé
lidi musejičasto pťijimati dokonali a Uedokonali;

dokonali aby fe w dokonalostt Udrěeli a nedo:konalť, abh dokonalosti nabyli sw Bona:
weUtUra di Uápodobně: „Yčkolj se ti šdá, že jsi
celý wlažný, pťedce se pťibliž k Zežissl w dUe
wěťe w milostdenstwi Bošť Cčm nemocnějssťm
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se kdo citi, tim wire ma lěkaťe šapotťebi e (l)e
ťllror Uej cp 75) N Zežlš Christllš pra:
wil k fw Mathildě: Ehrešli pťijimati, žadej
wssechnn láskn miti, kteroU kdy frdce jaťé mělo
ke mně a já ji tak pťiij jakkoli si ji žádáš

Bowzbnžowáni a profby.
Q Zežifsi, milowniče dnssi! Nemňšeš

Uám wětssich důkašů lásky již dáti Zdaž by
také mohl jesstě jaký prostťedek žbýwati k žiská:

Ui toho, abyš od náš milowán byl? Nch U:
čiň, o Ueskončena dobroto! abych Tebe ode
dnessťa še wssi sily fwé a Ze wssi frdečé
nosit milowal! Koho jtného, o Spasiteli
UxUj, meloby také srdce mé š wětssi frdečnosti

milowati nežliTebe kterýž šiwotswnj dokonaw
jsi také jesstč Sebe samého w těto fwátosti mně
darowal Nch, Wane Umj! dej, ak jfem wždn

lásky Twé pamětliw, abych na wssechno šapo:
měl a jerlU Tebe bež pťestáni a bež wymln:
ky milowall MilUji Tebe mUj Ježissi! Uade
wssecko ajenom Tebe chci milowati Wypuď
Ze frdre mcho prosim Tebe wssechna pohnntť,
která k Tobě nefměťUji Děkuji Tobě Ze mč
čaš dawáš abych Tebe milowal a wssech Ura
žek Tobě Učiněmšchoplakal Mňj Zežissi žá:
dám abyš jediným pťednxětemwssech mých toU:

žebnostť byl Nomoz mi, a Učin mne spasena;
fpafxeni pak mc pošňstáwejž w tom, abych Tebe
ž celěho srdce swého a powždy, Uyni i na wěky
wěleňw xnilowal. u Maria! matko má, pomož
mi Zežisse milowati, a proš ho ža mne
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xxxs.Rozwažowú.Ui.
Q laskawém pťebýwáni Ježisse na oltáťichx

w nejfwětěj ssi swátosti.
„Bojďtež ke mněxwssickni, kteťiš pracujete, a obtiženi jste, a já

wáš občerstwixu.“ ůlčxc. 11., 28.

1. Nožjimeini.

Když laskmrý náš Sdasitcl dilo Uassebox
wykoUpeni fon fmrti dokonal, a fwčt opUstilia
Uxčl, Uechtěl Ueiď w tomto slžawém údoli famot:

ných Uechati Sw. :letr žQllfalltary di, že
žádný jažyk wypowědčti Uemňže láskU, ktcxroU
Ježi:: kU každé dnssi má; a proto aby U jeho
Ucpťitomnosii Ua Učxj Uešapomčxla, žanechal ji
pťt fwčm odchodU ž tohoto žiwota Uejfwětčjssť
xwátost w kte!é on fám :,xřiromen jest, an Ue:

chtěl, aby mežt oboUma jiné Zájtawy láskn bylo„
Uež QU Sam Tento weliký dllkaš lasky Ze:
šisxeChrista žaslnhowal š Uaszi strauy, abychom
ho oxxčtmilowalt xrrollcně; a proto PáU take
chtěl aby ša nassich čan slaonst ke cti jeho
nejfwětejssiho srdce Ustanowena byla, jakš to
sirc slUžebnici, ctthché sestie Markytě Mariř
Ylacoqne žjenxil almchom jeho leiskyplne pťebý:
Uxani na oltáťxch še ctčnim a mysle pošdwiže:
Uim alrxfpoU poněkUd odplatili a sldoťUlehko:

wašnost naprawili kteron w tomto tajemstwi
lasky od kaciťU a sspatných katolikU tak často U:
lrpěl a jessrě wždy Utrpuje

Zežiš Sebe w nejjwčtějssi fwátosti proton
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xzanechal, 1. aby fe dal wssem Ualéšti, 2. aby
wssechny wyslejchal, Z. aby tim wssem mohl
milosti prokašowati

Pťedně šdržnje se Ua wice oltáťich, aby

ho wssickni, ježto po Uěm toUži Unlézti mohli
Té noci w které Spasitel náš še fwými Uče:
dlUiky fe loUčil aby na smrc ssel plakali oni

šcirmutkem, myslice na to že š milým fwým
xnistrem rožlo:lčiti fe lUUfejr Ježiš ale těssil
je, ťka (totéž prawtl tehdáž i k nám): „Synox
wé moji, jdn ša wáš Umťit abych wám
laskU dokašal kteroU mám k wám; ale i Umi:

raje Uechci eoaš famotných šanechati: nébrž po:
knd na tomto fwětě bUdete, chci š wámi w Uej:
swětějssi jxoátosit olráťni šňstáwati. ZaUechá
wam wám mé tělo, moU dnssi, lné božstwi, a
moU (eloU bytost Qprawdll poknd Ua fwčtč
budete nechct fe od wáš odlončiti „Lli, ja
š wámi jfem po wsicxcky dny až do sionani
fwěta (Mm :8 eU) Zenich, tak di fw
Petr ž Nlrantary, chtčl choti w tak dlonhc ne:
pťčtomnosti swé nějakoU fpolečnast žanrchati
aby famotna nebyla a proto žanechal tUto Uej
fwčxtějssifwátost, w které on fám žUsial Za
jisic Uejlepssi to fpolrčnost kteroU šaUechatilnohl!

Wymyslilit fobě pohané nejčislné množstwi bo:
l)U než nemohli si nikdy tak laskawého Bol)a
předstawiti jako neiš Bťch jest, kterýž nám tač
Ua blxšku šmtáwei, kterýž Uám tak laskawě po:
n:áhá.„ Nniž jrst jiny narod tak weliký, kterúžby
mťl bohy k sobč pťiblčšujiti fe, ako Bůh náš pťitou
men jestprosbamwassim e Tohoto mista5 k Mojž
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4 7 poUžiwá w tomtéž smyslu nasse fwatčť
Cirkew o slaonsit Božiho Těla (Uex8p 2q
Woot. 3) aby nám welikoUlaskUZežisseChri:
sta pripominala

Wižme, jak Zežiš Ehrisiuš Ua oltáťichxxx
jaťo w tolikerých wězenich lásky se nachaži

BeroU jej kněži š tabernaklU (že swatyně) a
jrj wystawllji Uebo podáwaji we fwatém pťiji:
mani, a Ušawiraji jej opět u N Ježiš ráči tU
ochotně ZUstáwati we dne i w noct Proč jsi„
o mUj Spasiteli! i Uočniho čan w tolikerých

kostelich prodléwati chtěl kde lčdé dwéře žamiš
kaji a Tebe famébo Uecháwajť? Což nemáš
Ua tom dosti, abyš we dlle meži námi pťebý:
wai? Nikoli, ta é nočniho čan chrr Zežiš Utežř
Uámt žiljtáwati a to proto abychom ho hnedb
žráua ansstiwiti mohli ,

Qbchášela chokw pifni Šalanlonnowě, aby
swého milého hledala tášajčc sekaždého kdožjř
potkal: Zdaž jsie widěli koho mčlUjedUssemá?“
(i)idx Bšl 3. 3) A nalešnouc jej powýssilax
hlan fwěho ťkoUc: „Ošnam mi kdepafeš kde
ležiš o poledni?“ (l1i8 ššl 1 6) Tehdeáš
Uenaležla ho jesstě chcf nebck Uebyl jesstě w
Uejfwětějssi fweitosti; chceli ale ani dUsseJeed
žisseEhrista naležUoUti potťeije jenom do fwého
farUiho, neb do nčklerého klássterniho kostela

jiti a tam Ualezne fwého milého, který jť již
očekáwá Nenis wefnice byť i sebe bidnějssi

byla aniž klásstera ťcholnikň kdeby w ko:
siele Uejfwětějssi fwátost fe nepťechowáwala a
na wssech těchto mistech dáwá si to král nebeše



413o

Aibiti že fe we fwatyni (taberuaklu) ze dťewa
neb kamena šhotowené Uzawirá a dli tu často
tak famojediný, že tU ani lampička olejem na
Plněna nehoťi To ale o Bane! di fw. Berǧ
nard nepťislnssi welebnosti Twé! Bl Zežiš
dáwa ža odpowěď: Dosti na tom, jen ťdyž fe
to Ulé láfce pťislUssi

Boutuici nawsstěwnji še frdečnoUnábožno
stč sioatý dňm Lorettansko, nebo mista swatr
žemě, chléw Betlemskú, horU Kalwarskou, swatý
hrob mista totiš, kdeJežiš EhristUš Uarozen byl
kde šnstáwal Umťel a pochowán byl Nle jak
xnnohem wčxtssia frdečnějssi nemá nasse nábož:
xlost býti když fe w nškrerém kostele n pťitom:

nosti Ježisse Ehrista Uachážime kde on w nej:
swčtějssi fw.itosti pťitomen jest? Etihodný otec
Jan Noilský prawil, že by newěděl swatého
mista, které by fchopno bylo, nábožnějssi city a
hojnějssi Utěchu poskytnoUti, nežli kostel kde
Zežiš Cbristnš we fwátosti pťitomen jest Otec
Baltafar Nloarež plakáwal spatťilli paláce
knišat plné lidi kostely pak kde Zešiš Ehristllš
pťebýwá opUsstěnéa pUsié O Bože! kdyby
Bán a Spaslrel neiš jen w jednom jeřiném ko:
stele na fwčtě na pťiklad w kostele fw Betra
w Řimě tělefně pťčtomen byl a kdyby fe tam
jenom jeden den w roce nalézti mohl ojak
mnozi poUtnici že wssech stawů, jak množi onro:
šeUci a panownici by fe co nejwice newynafnae
žowali aby toho sstěsti dossli a w onen den na
tomž mistě fe wynachašeli, a aby krali nebeskěé
mu, jenž opět na šem šestoUpil poklonn složčti
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mohli Jak nákladná fwatyně zlatem a dra:
hým kamenim ždobená by fe tU Synn Božimn
pťichystala, a jak nádherným oswětleUčmbychom
w onen den pťebýwáni Ješ isse Ehrista na zrmř
slawilt! Wkapitel ale di: Nikoli, ja nechci w
jediném toliko kostele, aniž jediný den na
žemi pťebýwati aniž žádám tak welkého nákla:
dn, a tak lesklého ofwětlenť; nikoli ja chci ra:
dějč Ustawičně po wssechny dny a na wssech
mistech pťťtomen býti kde wěrné dnsse fe wy:
nale;aji aby mne wssickni lehko nalezti mohlt,
a to kdykolč chtěji

Kdyby nebyl sám Zežiš Christuš tento
wýjew lásky wynalešl kd)ž by mohl na to po:
mysliti? Za welkou opowážliwost by fe to bylo
mělo, kdyby pťi jeho na nebesa wstUpow.inť
Uěkdo k němU byl promlUwil: „Pane, chceš lt
láskU swou Uám pacrně projewiti, žňstaň nám
Ua oltáťich pod szsobamt chleba abychom tě
tam ansstěwowati mol)li kdybychomkoli chtěli
Na co ale žňdný š lidi an pomyslitt nemohl
to wymyslil a Učinil Spasitel naš! n Llle
ach! kde jest Uasse wděčnost ša takowý dnkaž

Uxilosti? Kdyby kuiše š daleka přissel w tom
Umhsln aby náwsstěwn nějakého fedláka očeka:
wal jaký newděk by to byl od tohoto fedláka
kdyby ho bUď docela nechtěl nawsstiwiti, aneb
kdyby ho jeU mimojda widěti chtěl.

Wowzbnzowani a profby
BJežissč WkapiteliUžůjl O lásio dusse

mě! jak mnoho Trbe to stálo, abyš U náš w
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!!éto fwátosti šUstáwal Napťed jsi mnfel fmrt
podstoUpiti, abyš na oltáťich nassich býw.dtč
txnohl; w této pak fwátosti mnsiš tolikeré Urášp
ky ša to kuUti, že chceš nám Swon pťčtomno:
sti kU pomoci pťichá;eti N pťedce jsme linia
medbanliwi w nawsstěwowáni Tebe ačkoli wimr
še nasse náwsstěwy Tobě fe libi, abyš náš
dobrými wěcmi obfypati mohl když Tobě na
dliku dlime Wano odpnst mi, neboťjfemtaké
j.i byl jedeU š těchto erděčnikn Qd těto
chwile, mnj Zožisst! chči Tebe často nawsstě:
xwowati, a w pťitonmosti Twé co Uejdéle fe ždržo:
xwati abych Tobě děkowal Tebe milowal a o
xnilosti prosil neboť proto jsi žde we fwatyni
Uzawťen žtlstati a š lásky nassim wěžnem fe
státi ráčil! MilUji Tebe o neskončená lasko!
xniluji Tebe o Boše láskh! milUji Tebe, o Uej:
wyšssi dobro o milowani nejhodnějssl dobro!
Učiň, ať f.im na febe a na wssechno zapome:
UU, abych jenom lásky Twe pamětliw byl a
ostatni fxonj žiwot šcela dle Twé libosti strei:
wil Dej, abych ode dnesskt wětssi radosti Ue
žnal lxnž U Twých nohoU se Uacheižeti Rozx
Uěč mne cclého fwou swaton laskon! uo O
Maria! má Matko podofáhni mně welkon lásill
ť nejjwětějssi swátosti a Uwidišli mne nedbao
lěho, pťipomeň mne slib, který nyni čtnim,
že ji denně nawssttwim.

2 Rozjimcini
Ža druhé wyslejchá wssechny Ehristnš we

fwátosti oltáťni. Sw Teresie di: že na tomto
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fwětě nemohoU wssickni še fwým klližetem Uxer
witi Chudi fotwa že smi si náději dělati fe
k němU pťibližiti nebo skrže tťeti ofobU jemu
side potťeby pťednésti; U krale wssakUebeš neni
šapotťebi nějake prostťednické osoby. Wssickni,

jak Uroženi tak chndi, mohoU š nim w Uejswěo
tějssi fwátosti twáťi w twáť mlnwiti Ježiš
žwe fe proto kwětem polnim: „Já kwět polnč
a lilimn Udolni“ (l)iq 8al 2 1) K to:
mnto kwětu mohoU wssicknipťistoupiti: Zá jfem

kmět polni to jest, jak kardanl HUgo wyfwět:
oluje: já fe dáwám wssem nalezti

S Zežissem El)ristem w nejswětějssi fwa:
tosti mohoU tedy wsslckni a každouhadinU mlU:
witi Sw Betr Ehryfolognš (Zlatoslowný)w
ťeči o Uarošeni Wyknpitelowě w chléwě betlem5
ském di: Králowé nedáwaji wšdy slysseni (aUš
dienci); často se stáwá, chceli kdo še swým
knižetem mluwiti že stráže jej odmrssfuxi, ťkoU:
ce že nyni Ueni časil k wýslechUm aby pťissel
až později Spasitel Uáš ale ráčil w otewťené
jeskyni pťebýwati, bez dweťi a beš tělesných

stráži, aby kašdý a každon hodinu pťistnp měl.
Timtéž žpslfobem nctcházi fe Ježiš w nejrwě:
tějssi fwatosti Wšdy stoji chrámowě otewťeni
jedenkaždý mUše, kdy chre tam jiti a š krailem

nebeš mlUwiti AJežiš EhristUš chce, abychom
š nim tam š úplnon důwěroU mlUwili proso
je šahalnje w žpůfobU chleba Kdyby fe
Ježiš na oltáťich na jasně skoncim siolri Uka:
zowal jak fe někdy pťi poslednim foudn okáže,
kdož by z náš tolik fmělosti měl aby k němn
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fe bližil? Boněwadž ale Ban žádá, di fw.
Teresie abychom š důwěroU az bez bázně š
nim rozmlonwali, a milosti od Uěhodosahowalie
proto son welebnost a sláwU pod nepatrnoU
žpůfobU chleba skryl

Z Tomáš Kempenský di, še Ježiš žádá,
abychom š nim jako š pťitelem zacházeli: „jako
pťitel š pťitelem mluwiwá

Dnsseli na stUpni oltaťe prodlewa, zda fe
jakoby Zešiš k ni slowy pifněSalamounowy
(2 10) mluwil: Wstaň, pospěšpťitelkyněma,
kráfná má, a pojď “ Wstaň, o dUssemá! prawč
oU k Ui pofpěš, a neboj se pťitelkyně ma, nee
buď mi wice nepťizniwa, Uebot milUji tebe, a
ty želiš wssechUra;ek kterěš mi učinila Kra:
sna má nyni nejsi wice ohyzdna w očichmých;
milost má tě kráfnoUUčinila Bojď Uyni pojď
powstaň, ťri mi co chceš Jáč jfem proto Ua
oltaťi tomto, abych tebe wyslyssel Jakon ra:
dost byš měl čtenaťi můj, kdyby tebekrál twůj
do fwé tajne komnaty Uwedl ťka k tobě: Řcč
mi čehožádáš čehopotťeiješ? Já miluji tede
.a rádbych tobě něco dobrého Učinil Bodobným
žpůfobem mlnwi král nebeš Zežiš ChrisiUů
ke wssem těm, kteťi jej nawsstěwuji: „Pojďtež
ke mně wssickni kteťiž pracujete a obtiženi jste,
a já wáš občerstwim (luar 11 28.) Bojď:
tež, wy chUdi wy nemocni, wy fmUtni, já chci
a mohU waš obohatiti Uzdrawiti a potěsseti;
k tomn konci jfem zde na tomto oltári pťitomen.
„Wolati bndeš a ťeknek: Hle teď jfem!eellqa;.

58, 9) R
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Bowzbnzowáni a profby
Yl fe ted!), milý mňj Ježissi Ua oltáťich

ždržUjeŽ abyš prosby nebohých wyslýchal kteři
U Tebe pomoai hledaji slyš dneš i prost ktea
roU ja nebohý brissnik Tobě přednefu BrráU:
ku Boši Ua kťčžiobětowaný a Umrlý! hle ja

jfem dnsse Ton krwi wykoupexxá; od.pUst mř
wssechUy Tobe Učiněné Urážky, a pomoz mč
Son milosti, abych wice k strqceni nepťisses
Dejž, o mňj Ježisst! ak podil mám w oUé bo:

lesti, kteronš w žahradě Gecfcxmanské Uad l)ťie
chy mými pocitil Nch, Bože UU:j, kéž bych Tč
ntkdy nxxbyl Urašill Jak kdhbych bwl w fwúcb
hťissichumťel 2 ach milý Pax:e, nrďyl bych mohl
wice Tebe miloxoati; Tyš ale čekak Ua ane
abych Tebe Uxilowal Dčxknji Tobčx Za Uděle:
UoU mi ulhňtUdžixocdta, a an Tě nyni milowati
mohxl, chci Tebe mtlowati Dejž Uli U:ilost
fxoaté lásky, ale takowé lásky, kteráby Učřuita,
abych na wsscxchnožapoměl, a fe sna;il famo:
jedině Twémn UejfwětějssčmU frdci fr libi:i
Nch můj Jržissi! Tyš cely Sij šiwot pro
Ume wynaložll Nťitáhni mne celého k Sobě
UčiU mne celého Txdým prwš, Uežli UmrU Za
wssechno doufám od šásluh Twého Umučenieu
N i w Twoll pťťlnlxle dUwěťUji fe o Ma:
lia! Ty wiš, že Tebe milUji sinilnj fe naťdcd
xnnoU!

3. Rožjimáni.
Ježiš wyslrjchai w nejfwčtšjssi swátosti wsseo
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cbny, abh wssem fwých milostč Uděliť Swatý
AUgUsttn di, že Bin wětssi šádost m.i, swdch
milosti uděliti nežli my nleime, je obdrťeti.
Bťičina toho jest, poněwadž Bůh neskončena
dobrota jest, a an dobrota dle fwé pťirozenosič
sstědrei jest žádei dobrých fmých wčci wssem ndělo:
wati Bňh tonži toho, že dusse k němu neprč:
ch.ižeji a o milost Ueprosi: „Zdali pustinoxc
UčiUěUjfem Jfaelowť, aneb žemi pošdni? proč
tedy ťekl lid mňj: OdstoUpili jfme, Uepťijdeme wice
k Tobě?“ (jex. 2 31.) Broč, žaluje žde
Hofpodin, proč nechcete wice ke mlě pťichizeti?
Nalešli jste mUe fnad jako UeUrodnoU nebo
poždUi žem, když jste Utne o milosti prosilč?
Sw Zan widěl Wana š prfeen plným mléka,
plným lUilosrdeUstwi totiš, a na prfon šlatýnt
páfem, lasky totiž, ropafmlchouuowydodobm:jm
to žnameni která našnačltji jccho šádost po U:
dělowxaninám mičostť (žjšr j:iy l) Ježiš
Ehrčstnš jest siče wždy ho ow dx.)bxéwěci pro:
Ukazowati ditýžnčedlnič Uežw!lejfwčtějssiswa:
tosti Udělllje fwých milosti w Uejwětssi hojnosti.
Tačé blaboslawený Smo di, še w nejfw fwa:
tostč Ješiš Uejraději nasse profby posloncha.
.Pa er Baltafar Nloarez widěl Uapodobně Zežč:
sse w nejfwětějssi fwátosti š rukama mčlostmč
Uaplněnýma pťipraweného, je mežř lidi rošdělo:
wati wssač nenale;l fe Uičdo jenš by o ně
žádal Q sskastná dusse ktera na stupnich ol:
táťe prodléwa, a Zežisse Ehrista o milostiprosi.
Hraběnka Feria, z ťádUfw Klary, kdykolimo:r
hla, pťed nejswětějsti fwátosti fe šastawowala,
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afe proto chotinejfwětějssiswátosti Uažýwala a
Usiawičně žde nowé poklady milosti si šhromaža
ďowala Bwasi jednoU tázána, co by po tolit
hodin pťed nejfwětějssi fwátosti dělala odpowě:
děla: „Za bych žde po celoU wěčnost zůstala.

Y co fe čini pťed nejfwětějssi fwátosti? co čini
chudý pťed bohatým? co Uemocný pťed lékax
ťem? Co se zde čini? DěkUje fe milnje se
a chwáli prosi se a žádá “ Jak bohatonlátkn
dawaji posledni tato slowa, abychom š Užitkem
pťed nejfwčtějssi fwátosti messkali

Ježiš Christnš stěžowal si festťe Markytě
Alacoqne Ua erděčnost š jakoU lidé k Uěmn
w těto fwatostč lasky fe maji Ukázal ji nejx
fwětějssi fwé srdce na plamenném trUnU a tr:
nim obklopené nad kterém se kťiš nacházel
čimž laskawé fwé pťebýwánč w nejfwětějssi fwá:
tosti naznačil a napotom takto k ni promlnwil:
„Wiš toto frdre kterc lidt tak welire milowalo,
Uičeho nessetťic hle, jak fe celé stráwilo, aby
jim lásku son dokášalo Než ach, wětssi dil
lidi fpláci mně jen newděkem, jessto mne w
teto fwcitosti lásky jen zneUctčwaji a zapowrhnji2
Nejwice mne ale boli že i frdre která fe mi
obětowala w počtU těchto newděčniků jfoU. uu

Lidé nechtěji se š Ježissem we fwatosti wyrá:
žeti protože ho nemilnji S pritelem rošmloU:
waji radi celé hodiny, pozdržeti se ale půl ho:
diny U Zežisse Christa, dčlá jčm dlonhoU chwili
Rekne fnad ale někdo, proč mi Zežiš nedáwa
lásky fwé? Zá pak odpowidám: Newyobcuješ li
jwěr a jeho žádosti ze frdce jak může láska
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Boši k Tobě šesioUpiti? Nch, o byš mohl w
prawdě a od frdce ťici co fw Filipp Nerinš
pťi pohledu na nejswětějssi swatost prawil:
„Ejhle, láska má ejhle láska má!es pak byů
nemčl dlouhé chwile, celě dni a noci pťed nej:
swětějssi fweitosti messkati! Bohamilujici dUssi
pťčcházeji hodiny pťed nejswětějssi fwátosti jato

okamženi Swatý Frantissek ckawer pracowal
celý den o fpafeni dUssi, a w čem požůstáwalo

jeho odpočinuti w nori? Wždržowanife pťed
Uejsioětějssifwátosti! Swatý Frantissek Regiš
tento weliký mišsionáť FranroUzska chodil žwe:
čera, když byl celý den kášanim a slyssenim
žpowědi stráwil do kostela; naležna ho něko:
likráte žawťený, messkal w zimě a bouťi pťede
dweťmi, aby afpon ž daleka milémn Ncimc
fwémnnawsstěwU nčinil Sw Nloišž Gon:
žagy žádal si wždy pťed Uejfwětějssi fwatosti
prodlewati Když mU to od jeho pťedstawené
ho žapowězeno bylo a on se mimojda okolo
oltaťe od Zežisse k delssime zdrženi pťitahowao
na citil mnfel fe neisilim odtrhUoUti aby po:
siUssnost žachowal w Broto také týž fwatý
:nládenec láskoUroznicený zwolal: Zdiode mne„
o Wane! jdt ode mne Bane nez.dršUjmne
Uetahni mne kSobě nech at jdn, tak toho
žádá poslussnost Necitiš li ale, dusse kťesianská,
této lasky kn EhristU Ježissi hleď ho dennš
nawsstěwowati a on ti srdce laskoU rozžehne.
Citiš fe staldeným, jdi k ohni, prawia fwata
Kateťina Sienská. A blaze tobče, jestli Ješiš
tobě té milosii nděli, abhš jeho láskoU roznicen
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loyl! Napotom ňebudeš jiš zajistě wesskerýchwex
ždajssichwěcinrtlowati, raději budeš jimi opowr:
boxoati Sw Frantissek Saleský di: „Zejmelč
se dčim ol)něm, wssechny wěcč wyhazuji se ok:
Uem wen.e

BowžbUšowáni čl prosby
Nch, mňj Ježťssi! Učin, abyš poznán abyš

milowán byl Tyš pak fám Ua Sobě tak
lásky hoden, žeš nemohl ničeho wire Učiniti
abyš od lidi milowáU byl a proč je tak málo
lidi, kteťť Tebe mčluji? Žel že t ja bidnik
š těchto jsem erděčniků K tworům Ukazowal
jfem wdččnost sioou kdy; mi UějakéhodarU Udělili,
Ueb Uxi něro k wUlt Učinili; jenom k Tobě,
kterýš celon fon bytost Umě darem dal, byl
jfem tak erděčným že jfem Tebe často hrichy
swými tě;ce Urášel Ke fwé Utěsse wssak wi:

:dim, že Ty, misto toho maje mne opUstiti ža
mUoU neUstále jesttě jdeš, a lásk) me žadáš
Slyssčm, že nenstáwáš xni laskawé pťikašanč
Zwěstowati Miluj Nána Boha sioého ž releho
sldee Když tedy i ode Ume erděěněka
milowán býti žádáš také já žádám co nejwrouc
něji Tebe mčlowatt Ty žádáš lásky mé„ a jei
milosti Ton osstědťexlnic jiného nechci kromě
Tebe xnilowati Blno, milUji Tebe, lásko mei
a me wssechuo! Twá za mne wylitá krew silxr
tUne w láfce k Tobě Milý mňj Wykupiteli,
na tUto krew se fpoleham wefskeroU fon na:d
ději u a na pťimlnmu Twé nejfwětějsslmat:
ký, jejižto prosby dle Twe rady spafeni Uasse.
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Užpnfobitimaji u Q Maria, matko má! proš
Ježisse za mne Ty rozněcnješ wssechny ctitele
xswc láskoU Božie rozněk také mne, jenšto Tebe
tak wroUcUě miluji

xxlljo Ro šxwa ž o w áU i.
O frowUáwáni:fe š wůlč Božě.

„Žiwot we wůli jeho.“ Žčňm 29. 6z

1. Rošjimáni.

Nasse fpafeni i dokonalost pošUstawa w
láfce kBobU Kdo Boha nemiluje, žllstáwa
wfmrti (j .jun 3 U) Láskajest fwažck
dokolmlosti (l(ol 3 14) Sama ale doko:
Ualost pozUstáwá w tom, abychom wuli nassiš
w:lli Boži jednostejnoxl Učinili; Uebok tof jest
nejpťednějssi Učinek lásky, jak Nreopaqita di, že
ona wUli milujicichšjednoéuje takžejen jedno
frdce a jednU wUli maji Notnd se tedy
BohU Uasse jedUáni nasse kajici skUrky,ppťijima:

Ui, almnšny libi pokUd jfoU podle wůle Boži:
:Uebok jinak UejfoU rtnostné Ucbrž trestU hodné

Aby nám toto Učeni swým pťikladem Uka:
žal proto Spasitel š nebe šestoupil Poslyš:
xnr, co pťi fwěm wkročeni do fwčta, jak apoe
stol pisse prawil: „Qběti a obrtowáni nechtěl
jdl (o Bože); ale tělo žprobil jsi mi. Tedn
ťekl jfem: Ni jdn, abych činil wnli ton
(ěxiá 10 5 7) Ty, Qtče můj. Zapowrhu:
ješ oběti lidsiďch, Ty chreš abych skrze fon
sinrt toto tělo obětowal ktereš mi dal;
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ai, hotow jdem Ton wUli činitč. To dofwěd:
čowal Ježiš často ťka že na fwět pťissel aby
wůli the fwého plnil: „Sstoupil jfemš nebe,
ne abych činil wUli fon ale wňli toho kte:
rýž mne poslal.“ (lšn 5 38) N Bán chtěl
abychom Jeho welkoU lásku k Otci w tom po:
Znáwali, že tak ochotně na fmrt ssel aby po:
slUssenbyl wůli Otce nebeského: „be poznal
swět že milUji Otce a jakož mi pťikázani dal
Qtec, tak činim uu WstaUte, pojďme odtud.
(.lan 14 31) N proto také prawil že jelt
ty ža fwe Uznáwá, kteťiwUliBožť plnť Nebo
kdožkoli bUde činitt wůli the mého, jenž w
nebesťch jest: tent jest bratr mňj, i festra č
matkamá (mac.12 50) Plněni wůle Boži
bylo také jediný cil, jedina toUha wssech swa:
tých pťi wssech jednánich. Blahoslawený Zin:
dťčchSUfo prawil: Naději chci š willi Boši
bidným žemě čerwem nežli dle fwé wůle fera:
fem býti Ql fw Teresie naš Uči: „Kdo mo:
dlitbu kona pťede wssim ať hledi, aby fwon

wUli frownal š wůli Boži; a můše býti Ujča
sstěn že w tom nejwhšssidokonalost požňstáwá;
kdo se w tom nejobžwlásstněji cwiči, také nej5

wětssi dary od Boha obdrži a U wnitťnim ži:
wotě welké pokroky nčini. Blahoslaweni nebeš
xnilUji Boha proto dokonale, poUěwadž š wůli

Boži zcela feCfrownawaji a proto naš napo:nxina Zežiš EhristUš k prosseni o milost, by:i
chom wůli Boži Ua žemitak plnili jak ji fwaci
w nebi plni: „BUď wůle twá jako w nebi tak
i na zemi Kdo podle wůle Boži jedna, čloa
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wěkem dle srdre Božiho fe nazýwá, jakož Wán
dDawida nažwal: Nalezl jsem mUžepodle srdce
xného, kterýž bUde činiti wssecku wňli moU
f1 larčřl 14) N proč to? Proto, že
Dawid wždy botow byl, činiti, čeho BUh žá:
dal: „Hotowo srdre mé Bože hotowo srdce
mé (Lalm 107 2): a neprosil Wána o nic
žiného kromě abh jej nančtl wUli jeho plniti:
Nauč mnečinitiwUliTon (Lčxluu142 10)

O jak weliké ceny jest jediné wzbuženč

dokonalého oddani:se do wúle Boži; postačňrel7
né jest š náš fwaté Učiniti! Když fw Pawel
jesstě jako Šawel Eirkew Boži pronásledowal
Ukázal femUZežiš ofwitila obrátil jej Swatý
pak Uic jiného nečinil, Uežli že zrela hotowým
búti fe prol)lasil wňli Boži plniti: Wane ro
chceš, abych činil? (Zleut. 9 6) Y hle
řhned prohlásil jej Zežiš Ehristnš ša Uadobn
,wywoleni a Zex apostola swěta: Nádobou wy:
wolenoU jesl mi on, aby nosil jméno mé pťed

pohany, i krály i syny Jfraelskými (chut
9 15) Někdoli fe posti almužnU dáwá, fe
pro Boha mrtwi, dáwá BohU toliko dil febe;
kdo lml ale fon wnli dáwá, ten dáwá mn
wssechno. Y toť jest wssechno, čeho Bůh od naiš

šádá, totiž srdce, wuli: Dej, synU můj, srdce
fwe mně (9řť8loxi 23 26) Blněni wúle
Boži bUdiš tedy cilem nassich žádosti nassich
pobožnosti rozwašowániapťijimam Ten toltko
Umysl pťi fwých modlitbách meime také mčti

abychom totiž tU milost od Boha obdršeli, by
chom jenom to činili co Bůh po naš chce K
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tomU mnsime take pťimlUwU fwatých a obzwlá:
sstě Uejfwětťjssi NanUy Marie wzýwati aby
Uám totiž od Boha fwětlo a silU wyprosili,
bychom we wssech wěcech wUli swon š wUli

Boži šrownáwali obšwlásstě pak w těch které
nassemU milowáni debe famých Uejwice na od:
Por jfon Sw Janš Qloily prawil: Zedine
„BUď BohU chwála“ w protiwenstwich pro:

xxUlUweně, stoji wice, nršli tisiceré dikňčiněnč w
radostech.

BowszzowáUi a profby.
Blch Bože UUlj! celei má šáhllba pozůstá:

xoala někdy w tom, še jsem fe nechtčl š Twou
wnli šrownáwati Nyni ale osskliwim si,a
proklinám tisickrát dny a okamženi, w kterých

jfem Twé wňli fe zprotiwowal abych fwon
wňli činil O Boše dUsse mé! dáwám wůlč
fwon Tobě nyni šrela a žUplna! pťřjmi ji ý
Bane můj!aaspoUtej ji láskon Swon tak sice,
aby fe Tobě šprotiwiti wice nemohla Miluji
Tebe, Ueskončená dobroto, a ž lásky k Tobě R
lětnji sebe famého ZcelaTobě Nalož še mnon
aše wssinl, ro mého jest, jak fe Tobě libi ja
se podrobnji Twé fwaté wUli we wssem Bane,
šachowej mne jenom pťed Uesstěstim Uěčehoproti
Twé wUli fe dopUstiti, jinak nčiň še mnon,
co a jak fe Tobě libi Qtče wečný, z lásky k
Zežissi ChristU wyslyš mne! Ježissi můj, wh:
slyš mne pro šáslUhy Twého umUčeni! u Bl

Ty, o nejfwětčjssiPanno Maria! pomoz mi
a podofáhni mi té milosti abych we wssem Ua
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fobě wůlč Boži plllil . neboť w tom poznstáwa
celá má spáfa, ejhle, neprosim Tebe o nic
jčného

2 Nozjimáni
Mnsime se odewšdáwati nejenom w protč:

wenstwich, které Uám pťimo od Boba pťichažeji,
žakož jsoU: nemore neutěssenost dUcha, siráta
jměni nebo pťibnzných; nébrž také w těch pro:
tiwenstwich, které nám sice také od Boba pťč:
chážejť, awssak prostťedně totiž skrze lidi, jako

U p potnpy, oprwrženi, nebo nefprawedlnosti
a wssechny jiné zpmoby pronásledowáni W

rxkowé pťipadnosti, kdyš od někoho na jměni
neb na cti Uboxm trpime, máme si zpomenouti,
že BUh sice bťich nasseho winnika nechre, owssem
ale chre nassi chndobu a natsi pokorU Jisio
jest, že wssechno, co fe stáwá, wUli Boži se
stáwá: „Zá Hofpodčn pčifobiciswětlo,a stwo:
ťUjici tlny, ččuici pokoj, a stwoťujici zlé e (jmi
45 6.) N fpisse již prmoil fyn SirachUw:
Doblé i šlé wěci žiwot i fmrt chndobaipo:
čestUostod Boha jfon (lšcrol lt U)
Zťkátťň, wssechno pťicbáši od Boba, dobre tak
jako zlé Zlými wěcmi fe to sire nazýwá, po:
Uěwadš my je tak nažýwáme, kdybychom je ale
jak bychom měli, pťčjimali, totiš š odewzdano
sti do wUle Boži, nrbylyby pro náš zlými„
Uébrž dobrými wěcmi Drahé kameny w korue
nách fwatých jfoU foušeni, která pro Boha wy
trdělj powažnjice je za pťichážejici z rukou
Bošich
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Eo ťekl nábožný Job pťi zpráwě, že Sabeť:
ssti jeho statky wyloUpjli? „Hofpodin dal,
Hofpodin wzal.“ (.wb 17 21.) Ontnepra:
čwil: Hofpodin mUě tyto statky dal, a Sabeissti
mt je wzali, Uébrž: Hofpodin mi je dal, a Ho:
fpodin mi je wzale N proto welebil jej,
wěťe, že wssechno dle jeho wule fe stalo: „Jak
se N.inU libčlo, tak fe stalo, bnď jlnéno Wáně

oozehnano “ (mmtčřx ) Když swati mUčedlnici
Epikret a Ntho želežnými háky a hoťirimi po:
chodnčmi mUčeUt bylč newolali jilmk neš:
„Pane Twá wůle staU fe š námie N když
Umirali tato byla jejich posledni slowa: „an
diš weleben, o wěěný Bože! neboť Th UdčlU:
ieš nám milosti aby fe na náš wyplnilo, co
se Tobě zalibiloe Cesariuš wyprawnje (lid
10 crp 6), že jeden mUich mnohé žážraky
čiuil ačkoli newedl tUžssi žiwot ostatnich mni:
chů Když fe ho opar š podiwenim jednou
tázal coby Za skUtkypobožné wykonáwal odpo:
wěděl že jest Umohem nedokonalejssi ostatnich,
jen na to že wždy žťetel obraci, aby fe we
wssem š wnli Boži frownáwal Nemržel jsi
se, pokračowal dále pťedstawený, nad sskodoU,
kteroU nám pťed málo dny naš nepťitrl na
polich Učinil? u Nikoli, otče, odowěděl bratr
já dťkUji raději PánU ža to, an wssechno
k nassemU profpěchxl ěini nebo dopoUssti.
Z toho poznal opat fwatost tohoto dobrého ťe:
holnifa

Čiňmež neipodobně kdyš Uáš protiwenstwi
potkáwaji; pťijimejmež je wssechnyerky Boži,
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nejenom 8 trpěliwosti ale i radosti dle pťikla:
dU apostolů kreťi pe radowali když pro Chrius
sta pohaněni Utrpěli: „Qni ssli od twáťi fborlc
radnjice se, že jfon hodni Učiněni pro jméno
Ježissowo pohaněni trpěti“ (dlaut. 57 41)
Y jaké wětssi radosti může býtt pro naš nežlč
kťiž nésti a pťi tom wšděti, že BohU žalibeni
w tom Učinime, jej trpčltwě Ua fe beronce?
Chcemeli tedy w stálém pokojt žiwi býti hler
dejmež od této chwile pťede wssťm, š wůlč
Boži fe frownáwati pťi wssem, ro náš potkás
wždy řkoUce: „Yno, Otče neb fe tak libilo
pťed Tebon (mčt 26) Wane tak fe
Tobě libilo, tak fe stan Takowý fměr mnsime
wssechněmrošwažowánim, pťijimánim ansstěé
wowánim Uejswětějssifwátosti a modlitbám dáti,
neuftále Boha prosice aby náš š wůli fon
šjednotiti ráčil. QbetUjmež te wždy Báml
ťkoUre: Bože mllj, žde jsine, Uččn Uám, co fe
Tobě libi Sw Teresie obětowáwala fe BohU
Za den pťeš padesátkráte: aby š ni dle fwcx
ltbosti naložiti ráčil

WowšbUšowáni a p“rofby
Ych, bošský mUj králi, milý muj Wyknpi:

teli, pťijď a anUj Ty famojediný od této chwile
w dnsst me! Zaujmi celoU wúlč moU tak aby
Uičeho Uešádala, ničeho necťtěla Uežlč co Ty

chceš Mčij Zežissi, pofud Urašel jfem Tebe
tak tnše tťnt, že jfem fe Twé swaté wňli zpro:
tiwowal; to mne wice boli, Uežaby fe mi bylo
jatékoli jine nessrěsii pťihodilo: želim toho nadex
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wssecko ž celčbo frdre jest mi toho lito Za:
sluhUji pokárani, nepťičim fe tonm pťijimám

je Ussetťmne ale w tom, abyš me odeijtim
lásko Swé netrestal jinač nalož še mnoU, jak
se Tobě libi Milnji Tebe, mňj Wyknpiteli
milujt Tebe Bože Uxňj; a poněwadž Tebe mi:
lnji chci wssechno činiti co Ty chceš. O wUle

Boži, Tyš láska ma! Krwi Ježissowa tnš
Uaděje ma! od Tebe donám že ode dnesska
wždy š wUli Bošť fpojen bndU; on bUde wčldce
mňj, tonha má, žiwot mňj a odpočinUti mé
W tom chci wšdycky žiti a odpočťxoati: Ehcl
w pokoji spaiti a odpočiwatč Wždyx
bUdU pťi wssem co fe mně prihodť, ťikati:

Bože mňj chci jen co Th chceš; Ua mnš stačt
se wUle Twá: BUď wůle Twá! MUj Zežissi
propitjč mi pro šáslUhySwémilost, abych wždy
tnto propowěď lásky opakowal: „Bnď wille
Twá bUď wllle Twá! u O Maria„
Matko ma! Tyš blahoslawelm, poněwadž jsi
každého časil a we wssech wčcech Uxňli Boži
plnila wyploš mi abych ji ode dnessťa takš
wždy wykonáwnl Králowno má, podosáhnř
mt pro lásku k Zešissi El)ristU této milosti; ne:
bot hle douf.im ji od Tebe!

3 Rožji..náni
Kdo š wúlť Boži šjednocen jest požiwei

jiš na tomto swětě Ustawičméhopokoje: Nešae
rmoUti fprawedliwého, cožkoli l!y fe pťthodilo
jch. “ (RťZloxi 12 e:l) Takk jest neboč
dusse nemťlše wětssi radosti miti, jaťo kdwž fe
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wssechno co ona chce, stáwa. Kdonic jineho nes
chce, nežli co Bůh chce ma wždy, co chce
neboť wssechno, co fe stáwá, stáweiť fe dle wůle
Boži Býwajili dusse hodně do wůle Božč
odewzdané, di Salwian ponižowány, jest jim
to milé; trpili chndobn chtěji chndými býtč;
slowem wssechno jim je whod, eokolt fe stáwa„
a proto wedoU sskastný žiwot Wřichazili hor:
ko nebo zima désst nebo witr, wšdy prawi š
wůli Boži šjednoce:lý, jei chci toto horko, tUto
žimn tento dessť atd protože tomU Bčch chre
Udá li fe nějaká stráta, neb prouásledowáni,
opowili fe nemoc nebo bližilt fe fUUt tU dč
BohU oddaný: j.i chci chud pronasledowán„
Uemocen býti, t fmrt jest mt witána protože
tomU Bťch chre Kdo we wllli Boši fpočiwa
a si wstechno libiti dáwá, co WáU čtnť, ten jesr
jako nad oblaky; on widi sice boUťcx, kterš trc

dole ťádi, ale ty mU nenbllšnjč, ančžjej UmtoU
Tot jest, jak apostol dť oUeUkráfný pokoj, kte:

rýž pťewyssuje wsseliký fmysl gdidipp 4 7 )„
který jest nade wssechUU roškoš fwčta, a stálý
jest, tak že netrpi žádné proměny „Blášen
jako měsic fe měni . člowčk fwatý w mon:
drosti šňstáwá jako slUUre“ (B)lam. 27 l2)
Blážen, t j hťčssnik měni fe jako měsir, křeré
ho dneď pťibýwá,aašejtra Ubýwaa; dneš jej
widime slx fmáti, šejtra plakati dneš relého
wefelého, šejtra zarmonceného a rozwšteklenél)o
žkrátka on fe promčxňUje Uxždy dle šměny sstěstt
Ueb nesstěstť ktcxréjej potká Sprawedliwýjest
alčc jako slnnce wšdy stejný a jednotwárný we
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fwém pokoji pťi wssem, co fe stawá; nebot jehox

pokoj stoji pewněw odewzdani:fe do wůle Boži:
„Na zemi pokoj lidem dobrc wůle “ (blxa 2
14 ) Když iw Maria Magdalena š Bazžiš
o wňli Boži mluwiti slyssela citila fe tak po:
těssenou, že láskou U wytržeUi bež febe byla
Dák fe sice při rožličných protiwexlstwich tohoto

žiwota Uějaký nepokoj w dolejssim dilu dusse
Ucititi, w hoťejssim ale diln Ustawičný pokoj

panowati bUde, pokUd wčlle Uasse š wůli Boži
šjednocena jest: „Nadosti wassižádný neodejme
od wáš. “ f.jčxu 16 ZB) Zakweliké alejest
blašnowsiwi ončech kteťť fe wůli Boži sproti:
iji! Ceho Buh žádň, Uxusibeš odkladU wy:
plněUobúti; Uebo wUli jeho kdo odpi:
ra? (liim 9 19) Wroto mUsi tito Ueboži
kťiž nésti, ale beš žáslnhy, bež pokoje: „Kdo fe
protiwil jemn, a mčl pokoj?“ (1od 9 4)

N což chce Buh jineho, nežlt nasse dobro?
Nebo tato jest wUle Boži pofwěcex
ni wasse (l e1luxqe1 Z) On clxcenaš
pofwěttti, abychontw šiwotě tomto fpokojent a w
žiwotě oUom fpafeni býti mohli Wěšmež, že iťčže
které Bllh na Uáš šesilá k Uasse mU dobré:
mU napomábaji luim ď, 28.) Z wsse:
obecná fonženi toboto fweta nepťichážeji k nasse:
mU nesstěsti ncbxš abychom fe polepsiili, a wěč:
nc blahoslawenstwť si ZasloUšili „Že k polep:
sseni a ne k zahynnti nassemu fe pťčhodily,
wčťme“ (..luá 8 27) Bčch lnilnje náš tak
tnše, že sstčsiťxkažkél)ož náš nejenom žadá, ale
i o ně pečnje „Wan pečnje o lnne?éz (Žalm
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39 18) N coby nám mohl také Bán ode:
pťiti kdyš Uám i wlasiučho fwébo Syna dal?
Kterýž ani wlastnimU Synn fwémn neodpn:
stll ale za nx.šš wsseckywydal ho: Kkterakt také
š nim nedarowal n.im wssech wčci ee (liťm d

31) Qdewšdáwejme fe tedy wždyckydo rUkoU
Boha, o nasse dobro wždy pečliwého poknd na
fwětě fe nachaši:ne WneltkoU péči fon Uu
wrhouce :!a něj, nebo un má péči o wáš “ (l
leola. 57 7.) „Moslt Ua Ume prawil Wán k
fw. Kateťinč Sřenské a já bndn každého čafxl
na tebe Umsliti “ Ncemež často š choti fwatoU:

Milý mňj jest Umj a ja jehoe (9:8 8al
B ler) Milý Umj mysli na mé blaho, a ja
cbci dbáti qbwch se jemu Zalibila a se š jeho
fwatoU wťili sroeonáwala „Nemáme prositi
Učil opat NtlUš, aby Bnh UčiUil co my chceme:

něbrž abyclxom ččnili co on chce.e Kdo tak
ččni toho žiwt bnde ssťastný, afmrt jeho
fwatei Kdo umirei Zcela oddam,š daonxůle Boži,
žanechaiwá U pošustalých Udrawni jitlotll fwého
spafeni Kdo ale w žčwotě š wúli Božč šjed:
nocen neni, UebUde to ani w fmrti, a proto

nebuře také spafen bechom tedy š wnli
Boži wždy šjednoceni šllstáwali, l)leďmež fe
hodně šešnámitt š prxwowědmi pifma fwatého:
Banr co chreš aťUčinim? Pane ťci
mi, čeho žádáš ode mne, wssechno chci činiti
Yt, děwka Báně dUsselncijestTwi slnž:
ka, čiň tedy š Ui co fe Tobě lčbi; Tobč pťi:
naležim a jiš nikolt fobče Když šnameiaitčjssi
Uehoda fe stane, ťcemešhnedle: „Tak, Qtče,
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Uebtě fe tak libilo pred TeboUsz
(ťuat 11 26) Mčij Bože, tak fe Tobě li:u
bilo, tak fe stnuiž Nejmilejssi bUdiž nám tťetr
projba w modlitbě Páně: BUď wUle twa.d
Řikejmež ji š láskon, a opakUjmež ji ěastoa
mnodokrát Blaze nam, žijemeli a Umirámelř
še slowy: BUď wUle twá!

Bowzbuzowáni a prosby.
Q Ježissl, Wykupiteli můj! Tyš na kťižč

w bolestechpťewelikýchžiwotswůj dokonal abyď
tim pramenem mého spafeni byl: fmiluj fe nade
mnou a Učin mne fpafena; nedoponsstějž, aby
dUsso toliferými twlestmi a takoon láskoU odo
Tebe wykoupena, Tebe na wěky w pekle Uená,
widěla Nebol byš mohl wice Učtniti, abyš
mne k lásce k Tobč šawazal. Tot chtčlš mr
na šroznměnoU dáti, anš Umiraje na hoťe kalx
warsképromluwil: Dokonáno jest. Zak
jfem ale lásku Ton dofawáde fplácel? Moo
huť práwem ťici že jsem w minUlosii nic wice
činiti nemohl abych Tebe urážel a k žlosti:
proti mnč popoUzel. Děknji Tobě. žeš mne
š takowon trpěliwosti fnássel aže mně čan
UdělUješ ke žléčeni swědomi fwébo prwé, nežlt
Umrn Nno, chri Tebe milowati, ano, chcr
welmi wronrně milowati Tebe, mUj Wkapi:
teli, muj Bože, ma lásko a me wssechno!
Wssechno chci činiti dle Twé libosti, a dáwám
Tobě celon fon wňli, a celou swon fwobodU,
žkrátka wssechno, co mého jest. Těž obětnjt
Tobě od této hodiny žiwot swůj, a pťijimám
smrt jakoU mi šessleš č še wssemi bolestmi a
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okolnostlni, které ji sprowázeti budo.U. Spojnji
od této chwile tnto son obět š onoU wel:
koU oběti, kteroUš Ty, mUj Zežissi na kťiži pťi:
Uesl, když jsi žiwotfwuj za mne položil! Umťiti
chci, abych wnli Ton splnil. Zlch, skrze záslU:
hy Twěho UmUčeni darUj mně milost, abych po
celý waj žčwot ťišenim Twé wUle wždy fe
podrobowal a Učiň, fmrt:li pťijde, abych ji š
úplným frownánim se š Twým fwatým žalibea
Uim obejmnl! Chci Umťiti, o Zešissi můj!
abych fe Tobě šalibil žádám Umťiti še slowy:
BUď wůle Twa! Maria, matko mei, Tyš
takowým žpůfobem Umťela ach, wyproš mi, a:
bych já takě tak Umťel!

W žije Ježiš, láska nasse!
Ql Maria, náděje nasse!

wuuu

Modlitba
pťed obrazem Ukťižowaného.

Ejhle nejdobrotiwějssi, nejfpanilejssi Ze:
řšissl! zde pred Ton twaťi klečim a š nej:
wětssi wroUcnosti dnsse fwé prosim a úpim:
Wtiskni hlUboce do trdce mého žiwé cith wiry,
enáděje a lásky, jakož i praon litost nad hťi:
chy mými fpolnš nejpewnějssi wuli fe polep:

Eti, an š laskawým, soUtrpným srdcem
wých pět ran U sebe rozwažnji w dUchUspaž

lťUji a pťi tom slowa si zpťčtomňUji která již19
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králďdúský protok Dmrid o Tobě, ý nejdobro:
tiwčjssi Ježissl! wrťkl: „Zbodli rure mce
inohy mé, ščetli wsseckykosti mée
Blmen

Kdokoli po přijmnti swátosti pokáuč a Uejswčtčjssš
sn:xátostt oltáťni afposl še sirousseným frdcexm a nábožUěx
.Ulso modlisbn pťed Učžaťdšm obraželn Ukřišowaného wxy:
?iká, ša blabo fwatč Cirkwe obecnč fe pomodlť, nxňžex
ponmocnýcb odpustkllwod Pia Nl w roqbodumi
sw Congrrgare obpxsstkowéod 9. dnbna 1821 l)rdiš et
0lbj8 požnewu Udčlenwcha na wěčné čafy potws;enýcb,
Ziskali llerčš dle wyřkmrtř Lwa xll w Uzawřruč tčtcš
sw Cougregacr od t7 žáťi 1825 také w profpčch dussč
w očistcč se obralčti Uxok,xon.

0. 4. 01. l). 0.
Ǧ

3. M. 7. U.
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