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Pčknš a práwč dj swarý AUgUstčn: „Po:
řádek gest wůdce k BohU, a co od Boha
pochážj, gest pořádUé.“ Gakáž prawčdelnost
a pořádnost anUge w řjssi přirozersti! Nebč
Stwořitel swčta „wssecky wěci Umjře
a počtU a U wáze srpořxádaln),gelikož
Uer Bůh zmatkUmonbržpořáde. ij:
toť se i špůfob Uasseho gedřxánj a ce.lý žčwot Uáš
žprawowatimá. „.Wssecko poctiwě a po:
dlé řádU ať fe děge,“ld) Uapomjná Apxosstol
Páně. Nikdy prawe pobožnosti UedosáhUeme,g stli ze
dUeš plUi nábožnosti gsaUce, zegtra wsseho modlenj
oansstjme; gednoho dne přeš prjliš pracUgjce,
drUhý lerssenjm a saUxaU rozřržitostj stráwjme;
brzo přjfný kagjcj, b:zo rožmařilý a swětácký ži:
wot wedeme Nerť spasenj bez pořáde, bež
křefťaUských,stawU nassemU a silám Uassim primě:
řeUých prawtdel žiwota,gichžto Uám wěrUě a stat:
ně žachowáwati Uáležj. Protož spisowatel těchto
katolických prawidel žiwota kU wssem po cestě
fpaser kráčeti chtěgjcjm slowy sw. BerUuarda wo:
lá: „Prosjm wáš, stůǧte pewUěw Pá:

n) Kn. Maudr. 11, 21. d) 1. Kor, 14, 40.
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UU, pořádek š UstawičUaU péčj zachoe
wáwagjce, by pořádek zachowal wáš.“

„Když gest hodina wstáti, neoble:
ňUg se!:r) Angel Ua tebe gako drUhdy Ua Petra
wolá: „Wstaň rychle a poď za mUaU!“d)
Nedbey Ua šanzenj se astýskánj rozmařilé priro:
zenosti; čilémU dUchU ljné tělo přemcchati nátežj Pe)
O, gakž krásUaU rannj obětj gesti přemáháňj toto
před Hospodinem! Protož si Urči čaš spáUj, a od
Ustanoweného gedUaU pořáde bez potřeby neod:
stUpUg. MaUdré prawidlo dj: Sedm hodin spá:
ti dostačj. Wstaň záhy ráno, a Uečiň z Uoci
den, aniž ze dne noc. Před wýchodem slUUce má
maUna Božj milosti, genž znebe na anssť žiwota
pozemského padá, fbjrána dýti.

Perj twá mysslénkabUdiž: Bůh! „B o:
že! Bože můg, k tobě z gitra bdjm, po
tobč prahne dUsse má.“cx) uuoPoznameney
sei hned fw. křjžem Ua čele, ústech a prsaU.
We gménUUkřižowaného PánaJežjsse
wstáwám. Můg žiwot bUdiž š njm Ukři:
žowán, bhch Uěkdy gako on z hrobUk
wččnémU oslawenj powstal. KlekUanzem
a klaněg se co nowé stwořer Srwořiteli fwémU. T o:
bě ú neyswětěgssjTrogice se klaněge,
prach,z něhož tělo mé Utwořeno, ljbáme.

ex) Ečxcez.Z!, :5. d) Sk. Ap.U,xx. 8. e) Žalm.m,a.
aefr) szwlásstě sskodně, gak pro tělesně zdrawj tak ň

čafem pro dussi gest ljné powalowánj:fe na loži ša doby
rannž, kdwž giž bdjme aneb gen podřjmáwáme. Ga!ž ne:
bezpečná počusser magj tU přžstup.



5

Sláwa BohU thi i SyUU i DUchUsw.!
Pak se oblec, gsa pamětliw, že tč Bůh widj, a
sw.angel strážce po bokUtwém stogj. O Pane!
dey mi UaUchoeri.UUosti a swatosti, o
kteréž prwnj Uassi rodičowé w rági
skrze hřjch přissli. W Krista PáUa se
oblekU a w swětlU choditi bUdU. Obmyg
mne, ý Bože, wždy che od Ueprawosti
mé, očifť mUe od hřjchů mých. wu

Pokropiw se swěcenaU wodaU klekni před
krUcisi:: a modli fe před njm chwjli U wnitř, to
gest, gen w dUchU. Předstaw si gak náležj žiwě
weleonst Božj, š Ujž mlUwiti chceš, a děkUg
BohU za to, že tě minUlé Uoci milostiwč ochrá:
nil. Ach snad ge teUto deU, deU pofled:
nj žiwota mého! Gak mUoho gich Uoci
této zemřelo a giž i faUžer gest! Gá
mám gesstě čaš milosti, gesstěden spa:
ser. Paňe! tyš mč deU teUto propůgčis,
oU ti bUdiž cele obětowán. Wssecko k
sláwě twé! Mé myssléUky, mé žádosti,
a slowa má ať tě oflangj! Z lásky
ktobě chci pracowati a trpěti, Ue“boť
gfem Učedlnjk UkřižowaUého. PaUe
wložiž fáxU k“rjž Ua rameUa má, Urččžš
mi práci maU. Staň fe neyswěrčgssj
wůle twá! uo

Přemeyssleg chwjli Ua powinnosti stawU swého
a Ua dobré skUtky, gež tohoto dUe sUad bUdeš
moci wykonati; tolikéž i na UebezpečeUstwj a
přjležitosti k hřjchU, w Uěžto bhš přigjti :Uohl, a
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připmweelg fek dobrémU i Proti žlémU, ú:UUsly
Oewnými.Ne, ú PaUe, Uežbřessimuožwlá:
sstě ldřjchU... warowati se bUdU. Ach
Ořiliš často gfem giž tebe, cš PaUe,
Urašil! Tobxě,ršBože, připowjdám,a
pewUě si UfmyslUgi, od Udnjčka Uaprap
wowati žiwota swého. Nij wt)kotteywaU
ústUj modlitťm a proš Boha ža pošeť)UáUj Žeť)o.
MatkU Božj wssčck,sw. aUgela strážce a patrom)
fwé o přjmlUwU gegich wzýwey. Wszď třř
šošsié etUostť,wer, Uaděgi a láka, a kU
?oUcise pomodlč: Otče Uáš, Zdráwaš a
Aposstolfkšé wwšUáUj wjrw.

Když se ž ráUa žwonj kU kťekárxť, Utodťj si
Angel Páně přinesl anUě MMii poex
felstwi a t. d., a děkřxq Bok)xr: ža tagemstwj
?BtěťettjSyna Božjk)o Bůh se pr,o lUUe Ua:
1.odil!Bůh pro mUe Umřel! Q Uefšon!
čeUáxláfko, kdož tě může dostj miťox
wati!

Zbýwá:li ti časU, čti tolikéž něco dUr
choijho a rozgjmey. To čiň alxespoňw
Ueděli a we swátek. Když se modljme, UslijtUe š
Bohem; když čreme,mlij Bůh šUámi. „MlUw
čďHospodčUe! Ueboť flyssj slUžeijk
twůg.“ xa) Knihy dUchoij xýe)gsaU listowé (pfanj)

U) 1. Kn. Král. Z, 9.
2og) Gnkowéž uqe“exUzwlásstč: Zlatá knčha To:

másse Kempenfkého o náslrdowátxj Krčsta
Pána.Qd Stránskěho, wydánj starssjhondw HradcčK:ál.
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od Boha š nebe nám poslanj. Čcč ge 8 Ucti:
postj a přemeyssleg o tom, coš přečetl, t. g. roz:
81mel). Qbracege to na sebe, čiň dobrá předse:
wzetj. „Blahoslawenj, kteřjž slyssj
slowo Bošj a ostřjhagi l)oo“čx)

. Sťhš, možná:lk, každodeUně Uxssi swatxa U.
Gdt š radostj srdečnaU do chrá!m: Páně, a rci 8
Dawidem:„Weselil gsem se z toho,kdhž
gest mi pow!ědjno bylo: Do domU Ho:
fpodiUowa půgdeme.“d) „Gak milj gfaU
stanowé rwogi, ú onspodine!x TaUžj a
omdlé,waá dUsse má po fjnjchd twých.
Re,boť lepssj gest den gede!nu w f“ťUjch
twdch:, než risjce w xfráncjch herjssnjx

1823 uu gesstč několik wýtisků zbšwá. Wodánj druhé auu
hledněgssj a š pěčnaxn rptinau giž dwě„ lčta rozexh„l,cknoo
Škoda, že se š třetjm wydánšm tč:o wť)borně a Uxtčfseně
klžčbeptqk Žšquh,p p,ro“dlěxpá!! uo Žiwot a ťečť PČUU
m rfečxoe J“uešťssťšsiske:t:sta doddJos. Dptrhcha. W Praze
1899.au Kacolická tnťšsionárnj lnjžčana r.d.
ch wpdánj. W Praže. uo Dobré sjmč Ux dobrau
zemč a t. d. Nowé, potťebnými oprawami š!e;xsseněwy:
dánj, a welmi laciné. W Hradci Kr. 1837. H.aU,bra
modlitbp. DrUhé wpdánj. W Praze 1835. Katechčš:
muš w rozxmlnwrách oď Ssl B. Wráno. W Praže
nákladem Dědčctwj sw. Jň:m. Biblčckri HiftorsŽ
slar. i now. Zákona, obS Bd Wrcčny. 2 djly, 2hé“wýgx
dánxť,w .Praze 1832. Zčxdot sw. pannr) Terezčč
od Jof. Čeďnébo, w Pkaže 1830. ťKěž se některi) š nassich
na slowo wžatxhch duch. p. spčfowatelů o sepxsánj (anebo
wolně pťeloženj) „ěcžgxmá„eeččcč žčwotů Swatč)ch
Swětčc Božjch pokajk quž by fe národU fxďěxxxxx
žawděčil, gakž wjtaný by toujbxd)tdá:xek!!)

U) Lxe:ke11, 28. d) Zaťm. 121.
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kůw.“:x) m Wegda do chrámU Páně pokrop se
swěcenaU wodaU, hřjchy swé na mhsli mage.
mPokropiž mne yzopem a očistěU bUdU,
Umyg mne a nad snjh šbjlen bUdU.“d)
W prawdě, mjsto toto gefr swaté,
dům Božj a bráUa Uebefká! thnč se
Ua koleUa a klaUěg se neyfwětěgssj Swátosti. Gá
se ti klanjm, w žpůsobě chleba skrytý
Bože! annxe múg, .Wkapriteli můg,
mš gedinké a Uey.wyšssj Dobro.! Wj tebe
wěřjm, w teb.aezcelého srdce swého
danám, tebe Uade wpsseckomilUgi!

Přede mssj swataU sewmysli UahorU Kalwariť,
a wszď w fobě city lásky,š.důwěry,wděčUosti,útero:
Uosti a ljtosti, gimiž Matka PáUě, Jan a Mag:
dalena progati, před křjžem stáli. Nobť teU samý
BeráUek Božj, geUž pro sUáš UfmrceU byl, má Ua
oltáři na odesstěUj hřjchůw ?xassich Uekrwawým
Způfobem obětowán býti. Předstaw si w osioBě
kněše Pána Zežjsse,gak pod břemeUemxkřj,žema horU
Kalwarii kráčj. Spog fe při wssech msse fw. částx
kách š kUězem,a rozgjmey UmUčer Krčsta Pána.
duPřt poskUpUj modlitbě wžbUďnad hřjchy

ými, geUž smrtč Krčstowy pčxjčanU byly, skraU:
anU ljtost. Gá gsem zhřessil, Č PaUe!

Uánoho a těžce„swaU wanU, swaU Ueh:
wětssj wanU! Q Spasiteli! Uesslechet:
Uosti mé.tě prodaly a žradily. Kriste

čx) Žarm. ZZ. d) Žarm. Zo.
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smilUg se UademUaU! PaUe smilUg se
Uade mUaU! xxxx

Při Gloria fe spog š angelý a fw.Uebe:
ssťaUyk chwáler Boha: Sláwa bUď Ua wý:
sostech BohU, ana zemi pokog lidem
dobré wůle. Swatý Bože! silný Bože!
nesmrtedlný Bože! Tobě bUdiž čest a
sláwa po wssecky wěky! uu

Po Episstole,kteráž se slowy: „BohU dj:
ky!“ koUčj,wzdáwey i ty BohU djky za,sw.slowo
prawdy wěčné, kteréž Uám skrz proroky a apo:
sstoly zděliti ráčil.

K EwaUgeliUm wstaň co swědekprawého
abožského Učenj Krista Ježjsse; pro Ušž hotow
gsi proti peklU a swětU bogowati a i krew fwaU
proljri uu

Při Kredo aposstolské wyzňáUj wjry
řjkage, radUg se z toho, žeš k prawe a samospa:
fčredlUéwjře powoláU. Rci še sw Terezij: Gá
gfem fx)U(dcera) řjmske katolické cjr:
kwe. W gegj swaté wjře chci žiw (a) bH:
ti ixUmřjti. u

Při foertorimn, kdyžknězchréba
wjno thiUebeskémú obětUge, wlož tělo fwei dUssř
fwaU, wssecky moci a zbožj fwé zároweň Ua oltáť,
a obětUg fe BohU w oběť dokanlaU: „Wiz,o
PaUe! wssecko, co gsem a mám, bUdiž
twé Q, bUdčži ty celý ng Tobě žiw
gsem, tobě Umjrám, thg gfem celý Ua
wěky wčkU nu Když si kUězrUcemyge, Uwaž,
že i ty Ua prosto čist a bez poskwrlty býti maš
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abyš 8 kxxěžemBeráxcka neposskwrttěnéh,.o občtowatt
mohl.

Předstaw si, gak fe welčcj zastUpowšdUchů nebe:
ských kolem oltáre fnássegj,a rcť 8 Uimi w UeyhlUbssj
Uctiwostjk San kt Uš: „S watý! Swatý,
Swatý! Pán BUh zástUpů! PlUá gufaU
Uebesa i země sláwy twé. xu Po San„k:
tUš zpomeň Ua žiwé prawowčřjcj wyzarawače, za
které zwlássrě fe modlitč obmeyssljš a prowinen gsi;
porUč BohU fw. geho cjrkew, wlast fwaU a krále
fwék)o, wsseckxxe)dU:ť)oij a swětské aUřady,. tolikéž
i newěřjcj a hřjssxxjčy.u

Když se sxo. Pozdwik)owáxřj bljžj,pokle:
kUa Ua koťetm, předstaw siwečeřadlo w JerUsi:lémě,r
kdež Pán Ježjš š apossroly swýmiǧ„poslednčx we:
čeřeť a nekrwawaU občť Uowého zákan slawil.
Wzaw chléb do fwatých rUkaU, dobrořečil láma!
a proměnilho slowy: „Totoč gest tělo mé“
A wžaw kalich proUrěUil wjno řka: „T a t o g e st
krew má Uowého šákan, k;řder„ádšawáš
a za mUohé wylčta l)UdeUa odesstěUj
hřjchů.“ uu Klaňěg sč PáUU BohU sté:UU w
žpččsobách chleba a ija š UeyhťxxbssjUctiwostj.
,P“ri pošdwihowáttj sw. Těla Krčstowa Uwa:
žUg, gak KristUš PáU U.akřjž powýsseUý, Za náxš Umřel.
feu Ježžsstl genžš řekl: „„Až bUdU powýssen
od žemě, wssecko potáhUU kfobě,“ tál)Uč
mUe k sobě,spog mUe Uaprosto š feoaU,
abych řjcč mohl: kdo :UUe odlaUčj od
lásky Krislowxo š Q Bože,patř na oblj:
čeg fwé.)o PomažaUého, odwrač oči
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swé od hřjchů mých! uu Při pozdwihowálxj
sw. krwe Krtstowy UwažUg, že ž raU Kristo:
wých k smytj hřjchůw Uassich fe preysstila. w
Klanm se ti, čdfwatá krwi, genžš ža
mUe a za celé člowěčeUstwo Ua ode
pUsstěnj hřjchúw Uassich wylita by:
la! Qbmyg mUe wždy che od Uepra:
wostč mé, očisť mne od ťgřjchů mých.cke)
w Ježjš ža Uáš Umřel uno smrt goe
l)o gest šžiwotem Uassjm a rány geho
spasenjm Uassim; krew geho wolá
k thi o milost a odesstěUjpro náš
hřjss:tjkh.

Po sw. Pozdwihowánj zpomeň Ua
žemřelé prawowěřjcj wyžanače, rodiče, bratřj,
festry a přijzUé swé, tělesné i dUchoij dobroa
diUce, :ňárely a Uepřátely, ina ty,Ua Uěžnikdo zwká:
sstčnezpoijá „Swaté a fpafitedllle gest
mysslenj za mrtwé se modliti, aby hřjr
chUw fpďosstěUč bx,xli.“ň) oue

K Pater Uoster se modli š kUěšem:ch:
če Uášna děkUgPánU Ježjssi, že Uáš modlčti
fe UaUčil. Proš o prawého dUcha modlčtby. nu

K AgUUš Dei rci š kUězem:Beránk
Božj, kterýž snjmáš hřjchy swěta at
d. RadUg fe a plésey, že tak slmanU oGěk
kU fmjřer Boha š Uámi, w rUkaU máchx. Wlož

ňsk

P) Co zde a pťč sw. přčgjm. kpůwodemu pťčdánoa
to z gxťslé téčǧož spisow. k:xiby wyňato gest.

a) 2o Kne Tck)řa(l)d12, 46t



12

wssecky hřjchy, žádosti a prošby fwé Ua BeráUka
Božjho, abyš w KristU PáUU a skrzč něho před
trůUem Božjm milosti dossel. wu

K sw. Přigjmánj pokleknaUa koleUa,bj
fe třikráte skraUsseněw prsa,a rci pokaždé š pra:
waUpokoraU:O Pane,negfem hodeU, abyš
wssel Hod střechU srdce mého, ale toliko
rci slowem,a UzdraweUa ijde dUssemá.“
Wszď w foběwrach žádost po KristUPánU, a proš
ho,by aspoň milostj swaUdo srdcetwého wstaUpil,to
gest, přigjmey dUchowUě.uuuAch, kýž gest srd ce
mé dostogným hrobem těla twého, úJe:
žjssi!wDUsseKristowa poswěť mne; Tě:
lo Kristowo wkap mUe; Krew Kristo:
wa Uapog mne, woda žbokU Kristowa
oččsťmUe; údobrý Ježjssi, wyslyš mne;
šchowey mUe do swých swatých ran,a
Uedey mi od tebe odlaUčeUU býti! uu
Pohřiž se cele do raU Ukřčžowattého Pána, žwlásstě
do neyswětěgssshosrdcegcho. Zde chci obýwati,
žde chci odpočjwati! Kdo mne odlaUčj
od lásky Kristowy? xux

Koyž kUěz požtháUj dáwá, wiz w
HUchU Krista Pána Ua hore Qliwetské, gak Ua
nebefa wstUpUge,Učedlnijwswýchžehnal woP ri
pofledem ewaUgeliUm děkUgBohUz toho,
že se KristUš ráčil wtěliti a Uáš wykaUpiti: „S l o:
wo tělem UčiUěUo gest a p“rebýwalo :Uezi
námi. TUto poklekni Ua prawé koler a rci š
pohmxtým sldcem še slUžeijkem Pánš: BohU
d j k y! uuUwažc:g chwjli welikaU milost, žeš mssi
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fw. přjtomeU býti mohl, a proš Boha, by UehodnaU
modlith twaU pro zásl:chyJežjsse Krčsta dobrotiwě
wyslyssetiráčil. Otče! wiz SyUa swého, w
Uěmž fe ti zaljbilo! Než ž chrámU Páně
wykroč1š, proš Boha za požchnáňj, š arciorcem
JakUbemřka: „PaUe! UepUstjm tebe, leč mi
požtháUj dáš.“čx)

Z chrámU Páně domů přčssed, gdi še wssj
chUtj po fwé práci. Nemčižeš Boh:l lépe slaUžiti,
gako když powinnosti stawU swého Uáležťtěwykonáš.
PowažUg každé zaměstnánj za úkol Božj, a koney
gako aUgelé w nebi wůli gcho š poslUssnostj ochot:
UaU. S Bohem počni, š Bohem skončč. uu BUU
pilný a řádný , ne abyš lidem, anbrž Bo:
hU fe zaljbil. Wssecko k sláwě Božj, xx wssecko z
lásky k UěxUU!mu Neprepatrněgssj skUtek
pro Boha wykonaný geftč zlaté zU:
no pro wččUost. Pročež úmyfl dobrý
častěgi obnow a wssecko BohU obětUg. Každé
dechUUtj, každé bitj frdce a hUUtj gir:
ných nassich aUdůw, každé pomysslenj
dUsse Uassj chwaliž Hofpodina!uu Choď
wždy š Bohem, t. g. weď Bohu ljbezný žčwot

a nehřessiž. Bůh tě widj, Bůh tě ǧslyssj, Bůhl
zná i Ueytagněgssj pohyby srdce twého. MWssecko
se Uapjsse, wssecko někdy čteno bUde; gedenkaždý
saUzen bUde poďlé skUtkůswých.um

PracUg,dokUdž den gest,nebť přigde
noc, noc smrti, kdež žádUý nebUde moci

::) 1. Mogž. 32, 26e
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pracowati. BUB olxratUý a wofelý při q.dx:áci
fwé, bezofpalosti a newrlosti. Wosel ého dárce
milUge BUh. SlUžte BohU š radostj!
exeMUožstwjm práce fe Uedey odstrassiri a žmásti
Nepokog rUssj wssecko. Čiň wsse š rošwahaU a
rozmyslem xxuxNenamáhey se přeš přjliš nýbrž
čan Ušjwati se Uč.. Každé okamženj gest drahé!
euu Netitěrkx:ga nepipley se: žiwot náš Uenj
žádná hra. .W zápětj ho UásledUge
wččnost! uu J obrjžných pracj se nesstjtě, pra:
cUg w dUchU kagchostť, kdostiUččněUpj za hřjchh
fwé. Pro hřjch bylo Adamowi řečeno: D„W pox:
cU rwáři swé gjsti bUdeš chléb“čd) Ner
starey se aUzkostliwč o pozemské zdařenj práce swé.
Čiň, seč gsi; ostatek porUč BohUw Řjdjť on
wsseckok lepssij tčch, kdož ho milU,qj
mlDařj li se ti práce po wUli twé, děkUgBohU,
čest gemU wzdáwage; nedařjli se, pomysli: J
Bůh doansstj; Bůh wssexckododře ččUj. xu

Za dne mysl swaU častěgi knebi pozdwihni.
auu RUkU k práci, srdcekBohU! uxu PohledUi časem
Ua krUcčfťr.TeU na křjži gest nasse láskas
iáska Uasse Ježjš KristUš! xxxWiž obraz
milé Matky Božj; gakž laskawě patřj na tebe!
š:uZdráwaš Maria! Zdráwaš Králowe
n o! xu, Pozdwihni očj swých k nebi; tamť twá
wlast! „Q gak potUpy hodUá se mi zdá
Země,když knebi hledjm! dj sw.JgUác.
uu Když hodčny bigj, rci w srdcť swém: Ay gak

ň) 1. Mogž. Z, 19.
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prchá čaš. Uběhla hodčna, aUčž se che Uena:
xwrátj. PaUe, dey Utně milosti dogjti
Uynj i w hxodiUU smďti!nxx

W poledUe se modli: Angel Páně
a t. d. a zpthg chwjli fwědomj swé wžhledem na
7hř.jchten, kterého se často doanxsstjš. Stráwil:liš
prwnj demtj polowici sspatUč, poUžj drxché lépe. uo
Při gjdle wiz, w dUchU,the na Uebesjch, gak k
nasycenj wssehoj., co žde žige, rUkU swaU sstědře
otwžrá. ou Nezanedbey an w poledne ani z wečera
modlith před stolem a puostole. „S tůl , genž
š modsltbaU začjná a končj, wssbho
bUde mjjti dústat.e k.“ dj sw. Jan Zlatoústý.
euxoSkroť swaU k gjdlU UešřjžeUaU chUť a střez se
nestřjdmostřw gjdle a pitj. „BUďto že gjte
nebo pigere, neb cožginého koli činjte:
wssecko k fláwě Božj čiňte.“n)nuNebUď
mlsný a přjliš wýběračUý:Gezte, což fe wám
př edložj.“ b) uu Negfmeťžiwj, abychom gedli,
alebrž gjmex, abychom žiwi byli. uu Krmjš:li tělo
swé, nežapomeňi dUsstswaUkrmiti: Zd aliž nenj
žiwot (dUsse) che Uež:li pokrm?“l!)
Blahoflawer, kteřjž lačněgj a žjžnčgj
fprawedonstj, Uebo oni nafyceni bU:
d aU.“ 0) Mezi gjdlem mlUw, co powyrážj á
wzděláwá, Uikdy pak, co gméno bližnjho poskwru
ňUge. BUď wesel, alew PánU; nebťPán Ježjš sedj
co newiditedl!xý host U stolU twého. Zbýwá:li ti

J B..
U) 1. Kor. 19, Z1. b) Luk. 1o, 8. c) Mat. 6,

25. u) Mar. o, 6.
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Uěco, zpomeň Ua chUdého Lažara, a doxoře!ǧdmU ale:
fpoň drobtů še stoťU twého. uu Po gjdle děkUg
BohU, gako geden žpěti tifjců, gežtoJežjš žázračňě
Uafytil. Proš o chléb dUchoij, t. g. o milost
Božj a slowo geho. uun

Můžeš:li,ansstěw iodxooledne chrám
Páně,a držj:li se požehnánj, zůstaň na
něm. RadUg se ztoho, že nám smrtelnjkům na
zemi dopřáno š angely w Uebčžpjwati: Swatý!
Swatý! Swatý!uKristU PánU,žeUprostřed
náš Ustawičně přebýwatč ráčj, djky wzdáwage,
při wychášenj žchrámU Božjho rci: Pane zů:
staň š Uámi, Ueb se připozdjwá a den
se giž Uachýlil Neoanssrěg Uáš, o neyo
fladssj Pane Ježjssi! uo

Z wečera,při klekánj semodli:Angel
Páně a t. d. uu U wečeře pozorUgto samé,
co při obědč. Mysli na poslednj wečeři, kteran
Ježjš š UčedlUjky swýmč w JerUsalémě držel. xxu
Než se Ua odpočťUUtjpoložjš,podjwey se, zdaž podřj:
zenj twogi, máš lř gaké, doma gsaU,a nařiď wsse,
čeho zapotřebj uo Čti UěgakaU dUchownj knihU a
dey i ostatUjm čter toho účastnU býri Q gak Uži:
tečno by to bylo w rodiUách! uxu Wyčoney na co
swaU modlčth wečerUj před krUcisi:em.cke)uu Dě:

x.z.p7ú

xř) J domácj, dětč, čeládka a podťjzenj magj od ť,xo:
spodáťe ahospodhně k modlitbě pťťdržáni bbti. Gakž žádost:
ná by proto b:)la fpolečná rannj, polednj a wečernj
modlitba Pťedstawenj gfaU we swědomj fwém zawázáni,
o žčwotn a cwičewj se w náboženstwl podťjzetchch fM)ch fe
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kUg BohU Za wssecka tělesUá i dUchoij dobrodčnj.
„Chwalte Hospodan, Uebť dobrý gestll,
Ua wěky trwá milosrdenstwj geho!“
Zpthg swědomj fwé hledě Ua wssecko,
coš koli preš den myslil, mlUxoila činil a wszď
dokanlaU ljtost Uad hrjchy fwými. O té
newděčnosti! Boha lásiy neyhodněgssjho, dobrodince
Uehwětssjho,Otce UeylaskawěgssjhoUraziti!uoSUď
sebe fám, byš pak Uebyl faUžen Kdož wj, zdaž
BUh této Uoci dusse twe od tebe Uepožádá? O gak
hrozUo by bylo UpadUaUti w rUce Ueyweyš sprawe:
dliwého Boha, bez předesslého š Ujm se smjřer
skrze prawaU ljtost a swataU zpowěd Neboť Uale:
žáš:li těžkého hřjchU w frdci fwém, mejš si před:
sewšjti, co Ueydřjw bUdeš moci, fe wyšpowjdati.
Gak bychom :Uohli pokogni býti, když ge dUsse
mrtwá? PorUč fe do ochrany Ueyblahoslaweněgssj
PanUy Marie, swého angela strážce,a wywolených
patroUů swých. KoUečně se pomodťi za dUsse w.
očistci.w

Po wečernjmodlitbězachowáwey mlče:
Uj; swlékna se w počestUosti, pokrop se swčceUaU
wodaU,předstange sobě, gak gj Uěkdy tčlo twé

pťeswědččtč,zdaž totiž se modlj zdaž do chrámU Páně chodj,
zdaž častěgi do roka fw Swátosti přigjmagj, ždaž žadm)ch
nedowolenych anebo afpoň nebezpečnť,dchspolků nemagj
Ano, pčedstawenj gsaU pťed Bohem Zawázánč, podťjze:
nych swhch slowem ť pťjkladem k pobožnosti wszzowati a
o gegich fpafenj pečowatč „Gestliže kdo o fwe a
neyche o domácj péče nemá, zapťel wžr!) a

gest hocssj než newěčjcj. (1.2Tim. 5, 8.)
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pokropeno dUda,a powažUg lože ža hrob do něhož
polože:rbýtimáš xx Setrweywe žbožUýchmysslerch
a cčtech,až Uerš. Předstaw si Ua prawici RodičkU
Božj, Ua lewici sw Jožefa, a U prostřed obaU obeu
gmiUeysladssjhoPánachšjsse.Ježjssi! tobě žiw
gsem; xJežjssi, tobě Umjrám; Ježjssi,
twůg gsem žiw i mrtew. Qtče! w rUce
twé poraUčjm dUcha fwého! u Procjre
Uešliw Uoci,modlise!„W Uoci p ozd wihUgte
rUkaU swých kswatin a dobrořečte
HospodiUU.“čd) Dawid wstáwal w Uoci k
chwáler Pána. Kolik nocj stráwil PáU Ježjš na
modlitbách. Zpomeň Ua pobožné dUsse w klássteřjch
a we fwětě, genž dobaU Uočnj Pána welebj; zpo:
meň Ua bdjcj nemocné a Umjragjcj.:, gežto U
welikých bolestech a trápenjch ležj; zpomeň Ua
hřxjssUjky,kteřj w Uoci Boha Urážegj.m D en dni
wyxprang a noc k jUoci woleh: čest a
sláwa, moc i sjla BohU Uasse:UU Ua wě:
ky wčkú. AmeU.

Milý křefťaUe!slx)š prawidlo wssech prawidel:
Žádáš:li ssťastně žiw býri, Uwrhni se
cerle do UárUčj B ožjho! Nepokognoť gest
srdce nasse, pokUd w BohU erdpočjwá. w Wsse:
cek žiwot twůg w BohU bUď pohřjžen. Nečťň nic
protč Bos.)U, Uečiň Uic kdez Bokya; Uchledey Uic
uterom Bok,da; wssecko čiň a sUásseg pro Boha! xu

?,xsc powně prawé famospasiredl:ré wjry. „Beš
wjry Uemožno gest, ljbiti se BohU d)

„ p„ouň buumu,

f!n. 123. RKxňŽč.d 11, 6
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ZáťladU giUého (prawdy a spaseslj) žá:
dný položiti UemUž, mimo teU, kterýž
ǧiž položetr gšst, geUžgestKristUšJežjš
w fwaré řjmsčé katolické cjrkwi. m
TolikorgedUa prawda, gedeUJežjš, gen
dna cjrťew!NemůžeťBoha mjti ža otce
teU, kdož cjrkew UxemáZamatkU,“ djfw.
Cyprčan. uu Wčř tedy proto, že cjrkew DUchem
fw. wedeUá takto wěťšitiUčj, Ue pak, že toho slabý
rožU:U Uechápá. xxo O gak často kozUm Uáš blaUu
dj! ijra pokorUá cestUxk spasenj UFažUge a mae
ličkým roszU UdělUge. WyUčUg se U wjře wždy
che a che poslaUchánjm dobrých kážan, čterrjm
kUčhdUchoijch„ obcowánjm š kněžjmi a š Uábože
nými lidmi; Zwlásstšpať ondlitbaU a žiwou
temkřesťanským era gest swětloBoa
hem rožžaté; tyť ho ša Uě prositi mU:
sjš era ge přefwědče:xjže ZkUssersti
wnitřUj; proto mUozj nepřigdaUk
swětlU,gelikož skUtkowégegich zlj gsaU
„BUdeli kdo chtjtč wUli geho (t Ježj:
sseKr) čiUiti, rozežrcáť Učenj to, gestli
z Boha“čx) Wsseličé pochybenstij wjxčemizj,
gak mile fe hřjchU wýhost dá.

S blUdaři aš pofměwáčky UábožeUstwjerbe
cUš.Gaké gest towaryšstwj fwětla š tea
mUo st m i ? uuuNchlaney w tom, co wyšssj gest rote
mUtwého. „Kdo skaUmatelem ,qest welebe
Uostč, zachwácert bUde od sláxúy.“b) Nestyď

čx.) 7 17. ť)) Pťesl. 25. 27a
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se ža snxčxU nxer, alebxž wyžUáwey gi před
fwětrm, žastáwáUjm Hrawdy xer) a weřegným w
Uáložmxsinxjfe cwičerm. wu Chlana twá bUdiž
w krjži KxistowU! BUď bláznem Hřed fwětem pro
Boha, pak bndeš maUdrým Hřed Bohem. uu

Daney w Hofpodan; UebťoU BUh
twůg a spafcxnjtwáři twé.uOdpočjwey w UárUčj
sprawedlnosii Božské, gako djtko w kljnU matčiUě.
Gestiť gedeU, geUž wsse řjdj, bez gehož
wčdomj aniewlaš š hlawy twé nespa:
ř)ne.nw Za taU přjčinaU se warUg wssech aUzkost:
Uýchstarosij, Uebť PáU o tebe fe stará. uu

Střež se wssak i Uečinnosti a leinosti; Ueboť
HofpodiU chccx,abyš 8 Ujm aUččUkowal. xxn Násle:
dUg UaHoU:eUUtjfw. JgUáce: „Twá w B oha
dUwěra bUdiž tak účiUUá, gako kdyšty
wssecko čiUll, BUh pak Uic; činUost twá
tak w Boha dUwěřUg, gako by BUh
wssecko čiUil, ty pak Uic.mu NxčbUdw sstěstj
wysokomhslťtým aniž w Uesstěstj malomyslxným.
Žiwtč xstarý Búh, oU pomáhá w každé UaUži. m
Žádtxého žlého se Uebog, leč hřjchU; gelikož dUssi
žabjgj. u Zhřessil:liš pak, Uežaney! Mámeť U
rožhněiďar.ého the! prostřednjka Ježjsse Krista
spčawedčťwého; oUtě smjřer za hřjchuy nasse. w

:x:.x)Wčz„PročgsemKatoljkem?uuod Jana
Wř Jčxsjka W sze UáklademDěd fw Jana. Boho:
:nil od téčxcža tamtež, gakož i dťjwe giž gmenowany:

K a t ePchi š mU š w rož:UlUwách od S. .B Wrány, náklademtěč)cžDs W
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W raUách Krista Pána milost bUde dáncx, w nich
spaerj kUaleženj. pn Náslexdlxgtedy wěrUě hlan
fwčdomj fwého a wUUkUUtjBožjch. wuu„GedU aU
mlij Bůh, a podrUhétéhož erpa:
kUge.“ň) NeodporUg DUchU fwatémU! kdo praw:
dU pošnáwá, kdo wúli PáUč wj a podlé Uj žiw
nenj, těžce hřessj. uu Přemáhey tolikéž pokUssenj
khřjchU; U wěci té wssak UebUď přjliš aUškostliw.
Zlý Uepřžtel tě sice k hřjchU může wábiti, fwolenj
ale gest wmoci twé. Ne, ú PaUe, Uezhřessjm! To:
bě gedUo fe chci klaněti, gedUo tobě slaUžitil uu
Nespolcheh Ua fle swaU; gsiť slexbý.u DůwěřUg w
Krista; ťdyž oU š tebaU, kdo proti tok)ě? xn W
Hospodan danám, UebUdUžahaneU Ua wěky!

MilUg Boha Uade wssechUo,a odřekni
se, afpoň w srdci, wsseho, což gest z swěta. un
kéž bychom mohli š aposstoťy žwolatč: Pane!
wssecko gfme opUstili a tebe Uáfledo:
wali mMUže!me myBoha, geUžUáš až k fmrti
milowal milowatč2m Žádáš seUaUčěrmilowati,uw
gdi kU krjži. Hora Kalwarie gest wyfoká sskolčclá:
sky.uMyslipilUě Ua Boha; UwažUgdokonalostia
djlč: geho. Každá byliUka, každé kwjtko k tobě wolá:
Bůh náš Učinil. nxu Chwal Hospodan a plésey
mU z celého frdce. O prastará a wěčUě Uowá,
kráso, tak pošdč gfem tě pošnal, tak poždě tebe
milowal! xu MlUw rád o BohU, ale wždy š ney:
hlUbssj Uctiwostj PanUčUá a přjkladUá rozmlaU:
wáUj gsaU fjljcj potrawaU pobožUosti. „Žádná

u) Job ZZ, 14.
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rožpráwka mi ner milá, aniž sč mi
gaká kniha ljbj, kde gméUo „Jexžjš“ slye
ssetč Uer,“ dj sw. Bernard. uux WžbUď častěgj
wrach ljtost nad hřjchyswými Boha gsem Urašil
genž pro mUe slše wyléwal geslž pro mUe krwácel!
Ach! kdož dá potoky slzj očjm mým, abych plakal
a plakati UeUstal? u Zachowch w sobč wždh
wrach žádost Boha milowati a wěčUěš Ujm Býti.
Kde gest Ježjš, gehož milUǧe dUssemá? WstaUa
bUdU hťedati, až ho nagdU. uu BUď horow pro
Boha wsscho se žhosttti, od wsscho se ošlaUčiti,
gedUo Ue od gcho lásky Láska mej oběti přináe
sseti. Q wážUé slowo: Gá chcčBoha nade wssecko
milowati!

UčiUil:liš wsse, co ti přikázáno bylo, rci:
„SlUžeijk neUžitečUý gsem. nu St“rez
se maonsti a peychy, onatě kořen wsselikého hřjchU
a smrt wsseho dobrého. uo Proč fe medle prach a
popel wyijá? wo Co máš dobrého, gesstobyš ode
giUUd Uebyl wžal? proč se chceš tedy chlUbiri, gaa
koby odgirmd nebyl wžal? uuo Bčch sláwU swan
žádUémU ginémU nedá. oxu Hleď se tedy we wssem,
cokoli fmeyssljš, mkijš aUeb činjš, Ue lčdem, Ue
sobě, alebrž BohU zaljbčtč uu Mysli častšgi na
křehčosti a hřxchy swé; ach, gak slepý, gak chUdý,
gak ťodeý gsi nuo Žádey si od swěta raděgi nepoe
zUáUU a potUpenU, Uež chwáleUU a ctčUU bxýti BUď
malťčký w očjch swých, byš byl welký před Bohem
Kdo se ponZUǧe, bUde powýssett xxe

Gsa od Uščoho UražeU,UebUď přjliš UedUtklčw.
Blahoslax;:xš:tj tissj! uxo Kdož byl che cx:
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UesprawedliwěgiUráženUad Pána Ježjsse ?uu „U čt e
se ode mne, Ueboť gfem tichý a pokorUý
s rdcem.“ň) HUěw žaslepUgerozUm a gest pra:
meUem mUohých hřjchů.mW hněwU UemlUw, aUčž
gedUey! Nedeh slUUci zapadUaUti Uad hnčwem, ale
fmiř fe w bržcešbťižnjm fwým. m,Bčih Uáš gest
Bčih pokoge.w Pokog wám! bylo Ježj:
ssowo poZdrawer Aposstolů. w Potlač
hUed perj mysslenj proti bljšUij fwěUxU.
DokUd had Uepřátelstwj malý gest,
zabj ho, kdyon, gfa wětssjm,nežabil tebe.
u deUfťte, bUde wám odesstěno. uw
MilUgte nepřátely fwé, dobrořečte těm,
kteřjž wáš Uenáwidj, dobřč ččňte těm,
ktreřj wám bežpďáwj (Uátřsky) čin.mn
Geden drUhǧého břemeUa neste a tak Uae
plthe šákoU Kristůw.uu

BUď trpěliw w tráponch a faUžec
njch. uxo Nenjť žádUé giUé cesth k Uebi, krom
cestykřjže.wurKráťowstwj Uebeskeésnásilj
trpj, a ti, kteřjž Uásilj čin, UchwacUgj
g e.uuParř Ua UkřižowattéhoPána Ježžsse, a UásledUg
přjkladU Ua hoře Kalwarii tobě zůstaweUého! wo
Učiň z UaUže ctUost. uu Trpěliwost wsse lchkým
č1Uj. uux Wsseliká tďápenj gfaU miťosk Božj, nšbť
od hřjchů očissťUgjce kBoť)U wedaU. u DškUg ter
dy BohUi Za trápe:tj. Koho milUge PáU,
toř,doť rresce. PřjčanU toho dokládá sw.
AUgUstčU:„Weliký křjž gřst, žádného křj:

:!ď Mat. 11, 29.
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že Uemjti. mWarUg serozkossUosii.MaUd rost
Uebýwá UaležeUa w žemi těch, kteřjž
rožkossňč žiwi gsaU.“sl) uu Uloha žiwota
ǧčst, šapjráUj febe a oprawdowá kagchost. xxe
KristUšdj: NebUdete:li pokánj čiUiti,
wssickUi žahynete.“b) Za taU přjčanU skroť
télestxost fwaU a Uweď tělo swé w podrobenost, by
dUssetwá byla swobodna. u

Uchowey očj swých,aby wssetečnosti
a UeřádUosti UeslaUžily. Oči býwagj
často b„raUaU fmrti pro dUssi. Modli se
tedy š ZaleistaU Páně: „Odwrať očč mé, ý
Pane, aby eriděly maonsti.“o) u
Qhraď Ussi fwé trUy bohabogUosti, by
oplzlých r.ožpráwek UeposlaUcharlh.
„Zlá rožmlanáUj porUssUgj dobcǧé
mrawy.“cl) Ncbaž po nowinách; nebť to roz:
tržitU čin dUssiaw lehkomyslnost gť Uwádj. „Nic
Uenj Uowého pod slUUcolU.“B) Skroť
hrdlo swé a UebUď gedeU z těch, gichž Bohem
břich gest. Prwnj přikázmtj, gež Bčch lidllemdal,
byl půst.uNářjzené posty swědomitěžachowáweh,
a erygjmey se od Uich z onci swě. Gakž často
snássel Ježjš hlad a žjžeň, horko a zimU! gakž
Uepohodlný Uocleh, gakž přjkré měl smrtedlUé lůž:
kox; gakž fe kážanm Uanil a cestami žemdlel!
Kolik Uocj probděl! uu .W kterých že wssech tě.chto
mrtwer UásledUgešJežjsse Krčsta? uu Slyš, co

:a) Jc:x W, 1Z. b) Luk. 18, Z. e) Žarm. 118.
ň) 1. Kor. 15, ZZ. o) Kaš. 1. 10.
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dj mistr Božsčý: Chce:li kdo přčgjtř ža
mUaU, zapřř fám febe a beř fwůg křjž
na každý deU, a UásledUg mne.“ča)

Kroceslj gazyka gestwelikésebezapjránš.
Tento malý aUd,gakž weliké wčcč často
prowodj! u Gest wsselikoft Ueprawo:
sti, Uepokogné žlé, plné gedU smrtedl:
Uéh o. d) Swaté pjsmo prawj: „ Mnohš
mlUwenj Uebýwá bez hřjchU.“o) BU.č
zpozdilým (zdlmchawým) k mlUwenj, a před ústa
swá postaw stráž. m Gestiť čaš mlUwer ččaš
mlčer. uu Zřjdka kdo toho litowal, že mťčel, ale
přečasto že nemlčel. uo W řeči swé bUď wždy
wěrenprawdě.„Usta,kteráž lhaU,zabjgeǧj
dUssi.“ňx) uu ch!UlUw o cizjch chybách, leč z dú:
ležiré přjčth. Láska přikrýwá wssecko, láska wy:
mlaná wssecko.Neččň přjťčš často Uáwsstěwy.
Obyčegně fe horssj domů wracjme, Uež gste wx)sllť.

BUď kU každémU přjwětčwým a ochorUým,
důwěrně ale a šstaUpUěgi š mUohými zacházeg.
Kdo naiézá přjtele wěr:rého, nalézá poklad; ale z
tifjcůw si wywol gednoť)o,prawj maUdrý Syrach.
ao Wyhýbey fe towaryssc:lj še swětáky; še zbož:
Uými bUdeš zbožným, š lehkowážnými lchkowá:
žUým.c) MilUǧ famotU, onatě matka
modlitk)y a swatostxi.

ll) Lšcko9, 2Zd d) Jslkall Z, 50 c) Pčjske 10, 19o
ň) Kn. MaUdr. 1, 11. o) Zalm. 25, 56.
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Milý po BohU prahUach křesťane! (křesťan:
ko), Uechoď po radostech a rozkossech swětských! xee)
Tyť gsi pro Uěco wyšssjť)o stwořen; Uebo má
řxwým podjlem, twaU nad mer welikaU odmě:taU
Bůh sám býti. w U tworů Uchledey útěchy ; s l ad:
ký se zdá kalich, gegž ti swět podáwá,
ale konec geho gestuhořkost.unLepssz:tě
ocet a žlUč we sskole křjže Ježjssowa,Uež:li med
we sskole fwšta. uu Kdo Boha od srdce milUge,
wždy bUde !thi radosti. OkUš gen, gak sladký gesk
Hofpodin twůg ! uu Což gsaU wsselčké radostč po:
Femské U přirownáUj ď rozkossj dUsse, kteraUžto ge:
diUké milostUé wžezřeltj PáUčxpůfobj? Rožkoš swěr:
fká Učkdý UeUasytj; wždy gest Uowý hlad, wždy
Uowé muky!

Co gest fpanilost a krása? ijtka, genž w
bržce wadUmc. uu Co ge čest a sláwa? Lesknach
fe š. mydlin bUbliny, genž se brzo rozplaskUgj. uu
Co gestbohařstwj? Newěrný přjtel, kterýž Uáš w
smrrřopmlsstš.uu Wsse?cko pomjšj; Zedno
ctnost trwá! uu

Z achowey newiUUUst; antě okra,sa

ck šu) Qwssemtě dowoleno ba č powčnno a náležčto, po:
derážetč se. Kéžbo gen práwě hřjssná a na pwofost nebež:
pečná wyráženj wyhledáwána aobjrána nebyla! Gak weliké
mrawů onaženj způfobUgj! Sw. Frantissek Saleský prawj:
„Tance abáln gfaU wedlě pťčrozenosti fwč
wěcčlwostegně;gak sealeobyčegněprowádě:
qj,welmťfečzrémU slloňUgU agsaUplnyne:
bežpeče?xslx:xx.
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dUsse. „Q,gak krásné gest pohlawj či:
stš! geť U Boha žUámé i U lidj.“:x) Bdi
Uad myfslermi a žádostmi swými, a warUg se i
stjnUnečistoty.„Blahoslawer čistého frd:
ce, Uedo oni Boha widěti bUdaU.“jx)
Nic Uečistého eregde do králowstwj
Uebeského. u deorUg zlémU hUed ž
počátkU; Uebť gestliže se žlé rožmohlo, poždš
fe ljk Užjwá.c:)duuZertů, smyslU dwogjho
Ueposl aUchey š ob lč baU,anž kUwssetečným
řečem mysl fwaU přikáldey; Uýbrž Ueljbost a ossťli:
wost fwaU Ua wssem, což Uečistého kolč gest, šřegmš
progeng. My křesťané gsme pokolenj fwaté; co
Uečistého gest, aniž gménowáUo bUď mezi Uámi. wu
Neklade fe Ueposkrwnětté a aneUfké tč:
lo Kristowo Ua gažyk twůg?nBUď wáž:
Uý a„ dostogUýw zacháženj š pohlawjm
že Usiým, wždy Ua paměti Umǧe, že tě Bůh Uxidj
a angel strážce twůg tebe požorUge.w Čistota
gest welmi UěžUá (aUtlá)kwětčeUka, gedčnr
kým dotkUUtjm wadne. uxu Utjkey, prchUi přcd Ue:
přjtelem; nebť gedno útěkem se zwjtěšUge.u
MilUgeš:li Uebezpečenstwj, žahyneš Čw Uěm. w
Přetrhey anta, gimiž w porobč potUpUé
fewřen gsi. Nelžeť dwěma pánům zároweň slaUžčtieeš
Přátelstwj fwěta tohoto gest Uepřátel:
stwjm Božjm. uu NespoleheyUa fwaU sle;

a) KU. Maudr. 4, 1. 2. d) Mat. 5, 8. c) 1.
Koro 6, 9au15, 5oo Galat 5, 210 Efeša 5, 5.

Z xse
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gsiť křehký člowěk. Kdož stogj, hlediž aby nepadl.
Čistota gest dar Uebeský;toliko pokornjgsaU
gj účastUi. nn WarUg se maonsti a peychy i w
ssatstwU. Gakýž ssat gest čistotněgssj Uad eriUUost?
Peycha gxde před pádem.cke)

Cti swčxtskéi dUchoij swé wrchUosti, a
bUď gim š láskaU poddán; Uebť gfaU od Boha
žřjžeUy. Přemáhey fwéhlawost swaU; kdo fám
febe UásledUge, wůdce slepého UáslodUge. uo BUď
wčchUosti swých poslUsseU Ue z bázně, ančž abyš fe
žaljbil, Uýbrž skrz fwědomj.čx) au

SPUU! cti rodiče swé, abyš dlačcho
žiw byť a dobťxese ti wedlo Ua zemi. „Pože:

ž)náUTtMUge domysyUů;šlďxřtčenž pak otcow ěe“wserebúmxatxrřiňroz
,žkořexnewywracj základy.“b) uu

MládeUče! Panno! BUďte poslUssni
Učitelů a wychowatelů swých, genž wáš kdobrémU
wedaU, aby Uěkdy š rařxostj a Ue U wzdychánj z
dUssjwassich počet dáwalč. ux M anž elko, bUď
OoslUssna maUžela fwého; ontě PáUem twým a
Pkawa:: rodin od Boha UstanwenaU. un Man:
žele! roškažlcg laskawě a rossafně, gsa pamětliw,

neduř)Co čistotu w stoletj nassem neywšce podkopáwá, gest
xožmaťilč wx)cidowáwánj, ncxd.xstxatekkázně a poťádku w ro:
xčnách; nemjrné kaženj po wyrexženžch a společnostech; leb:
šowážne, a pťjliš swobodné očacowánj otxého pot)lawj; čtenj
nemrcxwšť)ch knik), a oswčta bez Boha a beš swědomj.

n) ij. 13, 1 u 5. j. Petr. U. 13 uu 19. b) Ek:
Sš. Z, 11.
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že i ty máš Pána w nebi. nu KřefťaUe! kře:
fťaUko! bog se Boha, milUg wlast, cti krále,
poslaUchey dUchoijch i swětfkých wrchnostje u
Nehlaney w Uařjzenjch wrchnostenských, aniž hleď
na lidské wrchUostj swých wlastUostt, Uobrž Ua Bo:
ha, geUž ge nad tebaU Ustanowil. wu Přigjmch š
Uctiwým mlčenjm domlUwy, těsse fe, že chyby fwé
poznáš. Lepssjť gsaU ráUy od maUdre“ho nám šae
sazeUé, Uež lichotiwá pochwala possetilcowa. ux
Cti zwlásstě kněze.U) Kdo tčmi pohďdáa
Kristem pohrdá.b)

.We wssech wěcech UásledUg Pána Ježjsse, geUž
dj: „Gá gsem swčtlo swěta,kdož mne ná:
sledUge, Uechodjť w temUostech.“o) We
wsselikých Hřjpadxwstech sámǧeše fe taž: Co by
byl PáU Ježjš zde smehsslel, mlUwil a činilx?,wujn
RozwažUgtedy pilně fwatý žiwot geho: „Cho dil
dobře čiUě.“ů) NáslčdUg sslépěgj gcho. UdělUg
ráld chUdým; gsaUť aUdowé Kristowi. ur Co
gedUomU z bratřj UeymeUssjch Učinš,
UčiUilš KristU Pán U. řckNawssrěwxlgnemoc:
ných, těš trpjcjch, přispěg kUpoonci potřekmým, bnď
kewssemwldeý aochotUý.čo„Láska přťkrý wá
množstwj hřjchů.“e) Angeťskégcxstto zamšst:
nánj,djtky pčstowati a w bážUi Božj wychowáwatč.

Wyttafnaž se sw. wer wssUde rožssirowati,
dobrými knihami, chwálerm dobrých kazatelů a

U) l. Tim. 5, 17 b) Luk. 10, 16. c) Jarx. 8,
U. cl) Sk. Ap.1o,Z8. o) Pecr. 4,8.
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zpowědnjků. uu WyUčUg hřjssnjky cestě PáUě, a
slowem i přjkťadem k pokáUj gich Uapoijey. uo
Pobožný žiwot gest tichým účinUým ká:
žanm.u Béda wssaktomU, kdo pohor:
sser dáwá! oxu GedUoho gest za potřebj, uw
dUssi swaU žachowati k žiwotU wěčnémU.

Milý křefťaUe! chceš:li weliké toto djlo wr,d:
konati, bUď přjtelem modlitby. u Bůh dobré:
ho DUcha swého UdělUge tčm, kteřj ho
žaň prosj. u Modlitba a mrtwer gsaUdwš
křjdla dUchoij, gessto tě Uad potUpUý fwět
wžUesaU. NabUď srdce! Uebe bUde twaU odměnaU.
Obegmi sw křjž; wiž Umjragjcjho Pána Ježjsse, gak
hlawU fwaUk poltBer pokoge k tobě skloňUgew
Q!té slasti! o té blaženosti! PaUe! žde gest
dobře býti! mMěǧ se dobře swěte krásUý!uu
Co gest tak kráfUého gako můg Spasitel?uuPane!
šde gest dokd“rebýti; dey mi U tebe stáUek siUdělatč
a U křjže twého odpočiUUtj Ualežti! u

deoččUUtj Ualeztč? Zde Uenj odpočinUtj
dokonaleho,Uýbrž až wegdčme k odpočiUUtj wěčUé:
mU Žiwot Uáš gest bog, genž se gedUo smrtj
čončj Žčwor Uaš gest pUtowáUj, gehož koUec wěč:
Uostj fe dosahUge
r Milý křefťaUe! máš dalekaU cestUpřed
sebaU, cestU welmi UebezpečUaU a temnaU Za
raU přjčanU si wywol wčrného wUdce, maUdrého
d U ch o w nj l) o p a st ý ř e, doko:talého zpowědnj:
ša Proš Bolya o wUUantj,by ti toho ponázal
gehož Ustanwčl dUssi twé. TeUť mej býti maU:
drý, pobožný a laskawý. u Nalera ho, wlož
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Zcela dUssi fwaU do rUkaU geho. PowažUg ho ša
angela Bohem tobě poslaslého. Měg kněmUUctiwost,
láka a důwěrU. Ukaž mU wssecky frdce swého žá:
hyby; bez chady gcho Uic dúležiréť)o Uebe“rpřed sebe;
bUdiž ho poslUsseU, gakožto zastxcpiteťe božjho. ne

Chceš:li cestU pobožUosti UastaUpiti, žpowěď z
celého žiwota twého Ueli porřebná, předce welmi Uži:
tečná bUde.uaPřiǧjmey častěgisw. Swátosti;čiň to
xnožná:li každý mčxsjc,Ueb aš po čtwrt lerj. uu BUď
UegeU Upřjr:mý w Udánj hřjchů swých, anbrž i
skraUsseUč gich litUg. Bez ljrosti Uer h“x:xjchůwod:
pUsstéUj. Polepssexxj fe gest ale Ueylepssjm důkazem.
uuSroery tedy častěgi UyUěgssjstaxo dUsse.swé še
stawem časU předesslého. GakaU wadU gsi še sebe
složiť, gaťm: ctUostj gsi profpčl? uo Wěz: kdo
Uekráčj kU předU, gde z.pět.queďi swa:
tých odestkň!o účastxert dýti. Q gexk potřebni ǧfme
takowého časm)ch te:estů promřmttj, přžčť.me sladosti
Uam.unPo:nUi Uapřsté kagicj skUrkyza perj do:
by cjrkweUamj Gedno borliwémUkagjcij odest
ky mohaU prospšri ČiUě pokáUj, š gakéž gsi,
důwěřUg fe, pro Ježjsse Krista, Zo milosrd.e:tstwj
Božj. ao Nawssršng pilnč UeyswětěgssjSwátost
oltářnj. Pogďme a modleme fe; co Uám xUůžeBčch
Ua trůUU milosti fwé odepřjti? Wyleg srdce
fwé p“red Kristem PáUem, genž wolá: „P o gďtež
ke mUš wssčckni, kreřjž pracUgete a
obtjženi gste,a gá wáš občerstx.ojm.
Cri zwlásstš sw křjž Křjž gestkažateanU obrácer:
se,oUtěsskolaUswatosti K Mat ce Bo zj progeng
wrach Uábožnost, aniž fe styď k gegj účtš rUšeUec
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častegise modliri. QUa:tě zrcadťo sprawedl:
Uosti, sstjt čistoty, útočisstě hřjssnjků;
ona:tě Matka ou Matka milofrdenstwj.
u .Wžýwey i Swaté a Swětice Božj, čjtey ži:
woty gegich, a wywol si gich Učkolik stawU swémU
priměřeUých za ochrance a za zwlásstnj wzory
(přjklady) k UásledowáUj ao Swěť welké
S wátky še zwlasstnj pobožslostj W čaš adwent:
nj a postnj rošmnož modlitby i mrtwenj fwé. uau
W těch třech tak Uazwaných sUchých dUech každého
čtwrt léta, kdož Uám cjrkew Uasse přjsněgi se poe
stiti přikange, modli se žwlássť za záležitosti kře:
fťanstwa, za Uasscho swatého otce řjmského Papeže,
ža biskUpy a kUšze; a žádey Boha, aby dobré a
pilné dšlUjky Ua winictx swaU wysjlal; ao nebť w
sUché dni býwalč drUhdy knšžj obyčeg!lě swěceni.uo
Welmi profpšssno by bylo, každoročnč od starostj
swětských po něčolik dnj se Uchýliti, a w tichém
samotenstwj dUchoijmč cwťče:xjmise objrati. Urči
si afpoň ǧedm deU každého měsjce, kdežto byš š
obzwlásstnj bedliwostj o spasenj dUsse swé, a o po:
slednjch wěcech člowěka přemeysslel ij gi:
Uým ma pozemský žiwot náš býti, leč
přjprawaU kssťastné smrti? PamarUg
iústawičnš Ua poslednj wěci,a Uehřessjš.um Blaho:
slawený ten, kdožš fw. Dawidem řjci může: „Pře:
meysslel gfem o dnech starých, a léta
wččná Ua mysli mám?!
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DUsse milá! nawykni z cela tomUto
swatodentmU po„řáde a těmto pra:
widlům žiwota. Cti, a opět čti a zacho:
wáwey! „Blahoslawenj, kteřjž slyssj
slowo Božj a ostřjhagjho.“ Přikázan
Božj negfaU těžká; nebť láska přemáhá wssecko.
Slyš hlaš pastýře dobrého,Ježjsse Krista: „Gho
mé gest sladké, a břjmě mé lehké. Po:
kog wám!Pokog swůg dáwám wám, ne
gaký swět dáwá wám.“uPokogtoběčrená:
ři nábožný; zde w dobrém fwědomj, a pak na
wěčUosti, w nebi!

eď



Náwěsstj.

Kxxčhy, kceréž posxxd wyssty Ua swěrlo dě:
dictwjm sw. JaUa NepomUckého, magjť
owssem daleko che odxbjratelůw, Uež každá giUá
kUiha, poněwadž tento ústaw nowý gest, poněwadž
redakcj ž Užitečm)ch wěcj wybjrá, co by lidU bylo
UeyUžitečUčgssjho, a poUěwadž laciUěgssjch kUčh Ua
prodeg Uenj, Uežťi tšchto. Nic méně wssak Uemagj
tolič odbjratelůw, kolik se gich při wydánj kaž:
dého čjsla obmeysslj, a kolik gich úplné zobec:
Uěnj wědomostj nábožných požadUge. A co gest
toho přjčanU? uo Dobrý Uáš lčd o tom celém
ústawU po dUeš bUď :Uálo, buď docela Uic erj.
Stalo fe owssem ohlássenj úplné giž kolikrár, a
při wygitj každého čjsla obnonge se z částky w
nowi:řách wčřegttých., Kdo ale držj Uowiny? xxu
Sprostý čťowšk, gchožřo blaho se tjmto ústawem
H“Uadpřede wssjm a neyche obmeysslj, teU weřegslé
Uowiny držetč Uemůže. AU ale Ua obchém blcchU,
kteréž wyplýwá š prawé bázně Božj a křesťansšé

qdokotmlosti, každémU gest žáležon, wssickni siš
máme též podporowati. Stalo fe to giž z částky
hogUým počtem spoanUdňw téhož Dědictwj. Kdyby
se ale Ua tom přestáwalo, tjm by se Uedocjlil
fpasitelný aUnysl téhož ústawU. Ležj:li mnobo
pexnčž na gistiUách a mswho tisstěných knčh we



skladU, tjm frdce lth ani útěchy UeUabUde, an
mrawnjho UsslechtěUj. Když ale p. p. spoanUdowé
Dědictwj sw.Jana NepomUck., a meži Uimi zwlássť
welebUé dUchoweUstwo, a wssicknč, kreřjž o tomto
dědictwj úpanU magj powšdomost, z křesťanfké
lásiy kU swým kragaUům přičiňowati se bUdaU
ozUamowánjm, poraUčenjm, schwalowánjm, aby
Uebylo českého města, wefnice, a w Uich téměř
ani gedUoho přjbytku, w nčmžby chybčxla knjžka
fwatojanská, a srdce rodin gexgjho UaUčenj Uedylo
prászě: napotom se docjlj ke cti a chwále Božj
a kU sprafenj lidU to, co zwěčnělý weleb. p. žakla:
datel dědictwjm tjmto obmeysslel, k če:UU fe
poslede wůle geho přigala, od G.cjf. král.Milosti
potwrdila, ak čemUcelý teUto ústaw gest. ij
bUde možUá, aby kUjžky týmž Dédictwjm bUdaUcně
wydáwané wždy laciUěgssj byly, až ďy se ť to daťo
Uka:tečniti, aby, dle wůle šakladatelowy, chUdým z
darma se podáwaly.

Posléz žádagj se p. p. spoanUdowé, aby
každý sobš Uáležegjcj wýtčsk, gak wygitj geho fe w
nowinách oznámj, fám cestaU sobč Ueykratssj a
UeypohodťUěgssjobstarati Ueštjžil, aU redakcj toliko
těm knihy zasjlati může, kteřjž mUoho wýtčskůw
UagedUaUodbjragj Kdo by wssak se rád dowj:
dal, gaký gest staw, erst a účiUnosttéhož Dědictwjf
teU nechať držj, Uebo afpoň Uahlédá do časopisU
pro katol dUchoweUstwo, w Uěmž čtwrtletně zprá:
wy o dčdictwj swatojaUském se podáwagj.

!Uciclaw estt. chsleincts
kanownjk na hradč Pražskčmp

redaktor.



Zpďciwa.

Na mnohá poptáwáUj, zdaž knihy nákladem
Dědictwj Swatojankého wydaUé,gesstč
k doskánj gfaU, Ua wědomj dáwáme, že gak w
konsistornjm kanceláři, a U redakcj (U chrámU Páně
U sw. tha, čjsl. 41.) tak i w každém kněhkUpec:
twj gfaU k dostánj:
Proč gfem katoljkem. Qd Jirsjka, po 4kr.
BohUmčl. Od téhož : x x : : e m Zš.p.
Panna Orleaňsiá. Qd J.Zimmermanna un 10u
Náboženstwjw rozmlUwách.Od Wrányuo24u
Rodčna Bohowěrných. Qd Pohořelého : uu Z0aw
Swato dennj pořádek Od Kamarýta : uo 5md
Qdměna pilným djtkám š 8 nápěwyOdŽltka:: :: :::u10u
Scr Ničlaškirchean der AltstadtPrag

Od Jana ZimmermaUna: : : : : : uu 15um
Rorátnj zpěwy z 15 stoletj Wydánh

odPesslUy:: :::::lauu15nup
erkewnj obřad korUnowánj českýchkrá:

lůaOdPessiUh :::::::uuu40pu


