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Na mjstč předmlnwp. .

Mukami a Usmrcowáujm Usilowali nepřátelé
Ježjssowi wyhladiti Učenj gehoe

Začátek Učinili žid é. Přede wssjm prowed:
li swaU krUraU bezbožnost na samémuBožsiém pux
wodct tohoto swatoswatého Učenje odprawiwsse
ho smrtj neyohawněgssj. Kogiliť .gsau se taU
wztekřaU naděgj, že tenro rhrozný osud Mčstrňw
msseckyrnčedlniky geho odstrassj, a zceúa od něho
odwrátj. Patrňoť innsj b,ýti každémU,domnjwalč
fe, že fe nekxzeďržett toho, gehožto neywyšssj du:
chowsň saud národnj co raUhače a podwodnjka
na sdňrtodsaUdžl, ani že nelze přikládati wjry k
gcho Učenj, ckn etýž saud co blUdné a bezbožx
né weřegnč zawr l. A kdyho pak wssrcko toto k
odwrácenj dšěktqrých nestačilo, že se zhroziti musex
gj ohawné smrti, která Mistra potkala, a w ktex

rrau by itaké oUi Ubéhli, nechrjce pUstitč od Uěho.
Když tod.y hlawy nebUde, že raké aUdowé pohy:
naU; když fe pramen Ucpe, že cc,rké potok téci
přestane. Zahubenjm Ježjsse rwii:?ělřw mysli swé
wssecky Učedlnjky geho zničené, a geho Učenj ze:
erb ,wuyhlazené.

Ale Bůh gjnáče saUdil, geho aumyslů ne:
může nčžádná chytxrost, cmif nefslechetnost lidská
erssiti. Ježjš wstal třetjho„dne zmrtwých. Nyr
nj přianli Ustrassenj prwé Učedlnjci geho celým
srdcem a celaU dUssj k UěmU, widauce, že Uemagj
za Mistra křehkého a bludného člowčka, nýbrž
wrčleného Boha, gehožto Učenj neomylné slowo
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Božj, a slčbowé geho docela gisti a nezrnssitelni
gfau; na něhož tedy we wssem aUplně zpoléhati
mohau. dewnoť gim bylo, že trpěl Ježjš pro
spasenj lidské, a že držche se ho, za wssecko, coa
xtxoliw pro něho trpěti budau, oďplqty nikdy neo
pomjgegjcj w nebesich dogdau.

Gešich wjra, enaděge ad wraucj přjchylnost k
Jéžjssi nabhla gesstě xwétssj, ano nenřemožitelné
sjlh, xkdhžzmrtwých wzkřjssený Pán a Mistr gea
gich na,potom před gegich očima na nebe wstaue
!pťol,a gim zasljbenéhox:Duchax swatého seslal. J
hned začali těmže šidům , kteřj gegich Božského
Mťstra ,ohawnč Ufmrtilie geho swaté Učenj wex
ťegnč ehbásati, a gim UkrntnaU Uesprawedlnosk, kren
dť sk byki proti neěmň dočimliz nwhroženť přčdu
stjrati A nynj se stalo, co byl Ježjš předpoe
wwťl , že se totiž celý fwět gakobh ohněm zapáe
lřl. Lidé hned po tisicrch uwěřili w Ježjsse, přia
gáli geho Učenj, a dali se od Aposstolů křtjti,
wolni gsauce pro božskšéhoMistra a Pána swé:
hoUUpro geho uxťenj,čili wer netoliko starky,u
ate i žiwoty swé občtowati.

Ale toto náhlé zmáhálrj a množenj fe wy:
znawačů wjry Ježjssowy rozpálilo eďakétjm krU:
tkgi Zuřiwoestnepřárel a protiwnžků geho. J hned
gjmali w Jerusalémě Aposstoly, wolali ge k sauo
dU swému, co nehpřjsněgi gim o Ježjssi kázaci
zeUporaUčaellpsázoli gr do žalářů, a neljdsky ge bta
čmali Alc nadarmo: Ddschswatý si nedal brá:
nřci; Aposstolmoé se jnedgennedali wssjm tjm zae
ňrassiti , alxeradowali fe, že gim dal Bůh mia
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ost, abh něco pro Ježjsse trpěli; a tjm horlio
oěgi kázali a křrili.

Widauce tedy židé, že swými zákazy, užcxlá.ři
a bičowánjm nic neprospěgj, obrátili se k Usmre
:owáujd Učedlnjků Ježjssowých. Ukamenowali swa:
rého Štčpána, zwlásstě,DUchem swatým oscher
ného hlasatele xslowa Božjho; dali gjmari neroe
liko w Jerusalěmě, ale po wssem Judstwu kře:
sťany, a zxabjgeli,ge, k čemuž se zwlásstě Šawel
ochotným a nápomocným propůgčowal. J sám
ťrál Herodeš Agrippa začal zuřiti prori wdznao
wačům Učenj Ježjssowa; dal stjti w Jerusalémč
swatého Aposstola Jakuba; a také Petra, na smrt
giž odfauzenéhoz w žaláři držel, chtěge ho odprae
witi, gehož ale Bůh tehdáž zázďačně skrze Angela
wyswobodil. x „

Wssak Aposstolowé, k nimž i potom sám
Šawčl, zwlásftnj milostj Božjxna wer obrácený,
připogen gest, rozssed;sse se po wssech končinách
swěta, netoliko židům, nýbrž i pohanům swaté
Ewangelimn Ježjssowo zwěstowališ We wssechzee
mjch přigjmali tidé, pohanée i mezi nimi.bydljcj
židé, wer tuto a š nj křest swatý. Počet křee
sťanů rostl denp ode dne způxsobem podčwným. Ale
také ďábel, tento neUkogitelný nepřjrel Božj ilid:
ský, wssecko na gegich zahUber wynaložild Poe
pudiltě kromč židů takéi pohanů nynj proti nim;
a úby swého záměrU, gak se domnjwal, tjm bez:
pečněgi dossel, rpnukl netoliko obecnénmu lidU, ge:
sstě w židowstwu aneb w ohawnosti pohanské tr:
waq,ťcšm!!x, ale jnmo:nášxůx.:t a cssařům řj:nským,
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aby ge nntili, wjru zapjrati a modlám obětowa:
ti z a kdyžby toho Učjniti nechtěli, aby ge wssee

mi gen možnými způsoby pronásledowali, trápili,
mučili a Usmrcowali

Nij tedy powstalť také pohané proti
křefťanům. stařowéd začali wydáwati rozkazy
prori nim, a po wssech swých zemjch ge rozesjla:
li. Tuť gjmali wěrné slUhy Kristowh„ př.ikazox
wali gim, aby seuodřekli Ježjsse, a Ua důkaz tobo
modlám w ohěr kadidlo na Uhljrsypčxli;a když wěrnj
zaexistcrclidSpasiteli swému, nacpali gich často tolik
po xpodzemnjch žálářů, že pro puch ani Dýchsčlti
UemohaUce, omdléwali: TU. gsm swatá Pjsma
mocně brali a pálili, kostely gegtch l.ďořili,j ge že
wlasti, do ctzjch žemj a na.:wzdálené ostrowy wy:
háněli, nedo na skřipce natahowali, updchodnčxmi
pálili, tč!lc:jgegich železnýmj nástrogtx, gako drápy

uoxrozeedjrau,žilami a biči, Ua koncjch železem nebo
olowěnými knličkami okowanými, až do kostju
mrskali; yahé, ǧiž.po celěm těle zraněné, na dstré
střepy a morské sskořepiny kladlč; nebo uhlccdem
a žjznjo mUčili, w neykrUtěgssj zimě odnažené Ua
ledč dlauhý čaš státi nUtili , holemi a kygi Ubj:
geli,. gim gazhky z úst rrhali, zUby wytlaukali,
ženáxn prfo Uřezáwali; nebo ge na řeřawé stolia
ce připjnali, ano i do slámy zaobalowali, ktea
šraužto smolaú poliwsse, zapálili TU z nich za
žiwa kůži stahowali, Uebo přiwázawsse ke stromu,
ssjpy do nich střjleli, na křjž přibjgelj, do .rozhax
sseného a wařjcjho wápna metali, do moře poa
tápěli, mečem stjnali, za žiwa na rossti pekli,
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Upalowali, ljré zřoěři k zadáwenj a roztrťxánj wye
dáwali, i do mčděnéhowola zawjxali, a rozdě:
lawsse oheň pod njm, UkUtně Usmrcowali Co gen
Bezbožnost a necitliwost lidsiá bolestného wymy.
sliti mohla, wssecko proti křesťanům obraceli.

f Mezč cjsaři a panownjky řjmstými, kteřj
krwawé rozkašy proti kčxesťanůnswydáwali, aneb
za nichž křefťané neyche trpěli,u byli Néro, Dou
mician, Trajan„Hadrian, Markuš AUreliUš,Se:
werUš, u a:imtnUš. Decřuš„Walerian, Aurelčan,
Dioklecianu, Galerinš .a„ Marimian. Wssak on:
ředlnjci ucjfarsstj po kragjnách nečekali wždycky
nm takowé rozkazy pánů swých , nýbrž wčdaUce,
bUď že se gim tjm zawdččj, aneb aspoň že gim
to promiUUto bude., sami často w fwých okrsslcjch
křesťanh pronásledowali, mučili,a Ua smrtǧodst
zomali.r Také erozwzteklený lxid sedčasto semxtam
srorčl, šg wyžnawačt Kristowými ukrUrně nakládal,
a gich i mnphdykráte mnccho pobil. .Byliť gsau
tchdáž Ubozj křesťansstj p,ředkowé unassi čast.ouga:
ko zaaudiwokaU:žwčř pokládáni, jtš kteraužby kaž:
dý djo ljbosti nakládati aa gť usmrtjtj :moljl.š ,

bWssUi)y wssak, i mezi po.hany, ochotný:niekepr.odre
následowánj křésťanů prokazowaxli se židé, kteřjžto
zwluásstě po zbořenž města Jerusaléma a rxaouwh:
pálenjuchrámu po wssech končinxách řjmského cj:
sarstwjo byli rozptýleni. Byloť gim to za roza
koš, když. swau zuřiwaů nenáwist a mstU na wya
žnawačjch Jxežjssowých,u ochladiti mohli. P,osstj„a
xwali pohanů proti nim, pomáhali k gegich mUe
čenj a usmrcenjz radowali sejz gegich bolestj, a
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ptesali, když nčkterý, mulami překonaný, ij
swau zapřel Giž proti fwatémU Pawlu popu:
diti w Lystře lidu tak, že byl kamenowán, a po:
lomrťwý ležeti zůstal; a pozděgi byl týž fwatý
Pawel náwodem žldů w Jerufalémě gat, a když
gim ho tisjcnjk usmrtxiti nedal, do Řjma do žau
láře odwezen.

Proč ale nenáwiděližidé i pohané tck weln
mi wjry kťesťanské a wyznawačů geg ? Proto
že se nechtčli pkeswědčiti o prawdě até wjry
té, a gi za bludnau a powčrečnau, ge.gj pak wya
znawače za blUdařeo a powěrečnjky měli; Dle
domnčnj gegich byla gen ta wjra prawá, kU kteu
ré se sami přťznáwali. Bogjce se tedy, žeby roz:
máhánjm se nšjry Kristowh gegich wlastnj wjra
ugm, a naposledy docela uzkázn trpěla, snažili se
ommo wyhubiti. Mohliť gsan se owssem lehko
přeswčdčirk, še pauze a gediné wjra .!ristowa
prawá a božská gesk Mohliť gsau gen patřin
na nehswětěgssj, wssj posskrwny prázdný a prawč
dožskýr žiwoc Krista Ježjsse,x půwodce wj:y té;
mohli patkiti na geho zázrakyz co patrné důkazy
dožské moci geho , a zwlásstč na zázrak wssech
zázraků , na geho z mrtwýchdwstánj; mohli pau
cňti i na zázraly , které geho Učedlnjci činiliž, a
kterých by byli ččnjti nemohli , kdydy nebhli od
samého Boha posláni; mohli powážiň, gak swau

,porěssitelná a spasitelná Učenj wjra Kristol
wa w sobt zawjrá , gsauc gen sprostými rybáťj
hlásána, a gak radostnč wyznawači gegj ry neye
hrozněgssj mUky a smrt samu pro ni podstUpuu
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gj : to wssecko bylo by gim patrně okázalo , že
sám Bůh neyswěrťgssj a neomylný gegjm půwou
dem gest, a že w gegjch wyznawačjch působj a
gřch posilňUge. Ale na to na wsseeko nechtšlt zraa
kU swého obrátiti. Ano práwě proto mnáwiděš
také wjry Kristowy, že Učila žiwotU swatémue
který gim nikoliw po chUti nebyl , a že prosto.r
pássnosti a neprawosti lidské kárala a zawrhowaa
la. Židé obzwlásstnč gi měli i proto w mnép
wisti, že pocházelexa od Krisk:a, gehožco nádddnj
saud gegich zawrhlx, a na ohanném dř„ewěodprar
wil. ZawržrUěho a Učř.ižowauého se přidržetř,
byllo gim ohawnostj. Pohansstj pak kněžj, w!r
daUce, že čjm che se zmáhá wjra Krlstowa, tjw
che UgmU beraU přjgmy i wáženost gegřch, po:
sscjwali gakumocnářů, tak auředlnjků a obecného
lidn proti křesiaňůxmr, swědčjce, že se bohowé gec
gich pro ki:esiany na swět hněwagj e a pokolenj
lidské w hněwU swém wss:likýmt metlami rrestm
gju:xwssecko tedy zlé, cokoliw na zem přisslo, křar
stanům přičjtalť , ge zá weliké bezbožnjky wydát
wáli, a wsseliké neprawosti, !.j p. že děti.zabjgeo
gj, gegich krew pigj a maso gegicl;pjgesoj,x a w
swých ďhromážděnjch. neywčtssjch ,hanebnosti se dou
pausstčgj, o nich wymedsskeli a lhalť. TUdn měli
!řefťauy za ty neyohawněgssj lidi, gichžby. žádný
dost trýzniti, a o gegich wyhUbenj dost přřčinťci sc
nemohl. . .

Někteřj pak mocnářowé řjmsstj Umnčowali křcc
skany gen zanhé gim gako přirozené znřiwostj a
UkrUrnosti. Tak pjsseLaktalzciUš oGaleriowi Ma:
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rimimwwi: Kdykoliw se mn zaljbilo, něgaké wy:
raženj si Udělati, porUčil pčiwesti člowěka, gehožto
gen gméUem pogmenowal. Chowal pak medwědy,
nad giné ljtěgssi Těm kázal člowěka hoditi ne
ťar abp ho sežralť, ale aby celého rozdrtili; a kdhž
slysscl, gakdljtým sselmá:n tč!m kostiw zubech chrau:
pagj, smál se gako w neywěrssj rozkossi. A to ufe
nestáwaloxgen pořjdku, nikoliw, nýbrž on se er:
mohl ani za stůlxposaditf, aby byl krwe lidsié ne:
prolil. Zwlásstě .pak š křesťany ukrutně nakládal.
Neyprwé gim dal skrowuý oheň pod nohy rozděla:
ti, a když se tUhá kůže pospod nohaU scwrkala,
a od kostj odpauchla, dal rozpáliti pohodně, a gi:
mi gegich aUdy geden po edruhémpáliti, tač aby
gediného mjstečka Ua celém tčťe nepáxleného neosta:
lo. uPři :om gim musili katané obljčeg stUdenaU
wodáu a ústa Udápogexmobmýwatř a xfwlaožowatiz
aby wyprahnútjxhrdla žčwotU gegich tUč;edbďzy koňue
ceencučiUibo, což se teprwa stári snxuťlo,rkdyž dlčm:
hým :nUčerm kůže giž sesskwařena bylua, a prUde
ťostuxohně, .až do wnitť:noustjpronikla. z Potom ge
t.ePrwa.úařxhrmúcjch upálilj , a.po.pel .zezspáleňých
těl U aúdů do moře uňebo do čřeky wmetalč.“ .

Wssak křefťaUé podnikalč wssecky, gakkoliw
hrozné ml:kwe, nsetolikox trpěliwč, alošdi šhradostj.
Bywsse.gati, mjce se obáwali, propusstěnu„nežli
UmUčenUlbýti. Neboť gsau měli na famém xKristU
Ježjssi přjklad nehnepřemoženěgssj. trpčliwostř.! Byx
li gisti, že ne pro něgaký blud, ale pro prade
neomylnaU, Bohem samým zgewenaU, trpj g Umj:
ragj, a že za swé mUčy wččné radosti, a za časný
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!enro žiwot žiwota yikdy nepomjgegjcjho ddogdllaU;,

!dež gim rossecko, .co zde trpěli a ztratili, neskon:
čenč nahraženo bude. Aniž by pak byli sami
fwau silaU mohli mUk těch fnésti, čxle Bůh ge fjli.l,e
Bůh byl ,š nimi; Bůh fe gim. w duchUzgewowal,
awnitřnjmx poréssenjm ge občerstmowal,u neboť gsm:s
podlé geho swaté wůle a zzlásky ckdnčmn trpěli.
Proto gfaU také krurj nepřárelé Kristowi wssj zUa
řiwostj swaU nic newyřjdili; :lidé se negen nedalix
dd, přigetj wjry křesťanstť odstrasslti,. ale tjm wj:x
cegi zamilowali, a na ni fe obracelio j jm chex
fe křesťan.ůUfmrcowalo, tjm che gich přibýwalo;
krew mUčedlnjřů byla gako femenem, z něhož noeo
wj wyznawači wjry Kristowy wzrůstalt. Neboť
práwě to radostné trpenjx a Umjránjx křesťanů byloxx
gim důkazem, že Bůh wssemohancj pš nimi gest,.
a že tedy dobraU cestaU kráčeǧj, kteráž ge k BohUx
smnémU a do geho radosti přinšoďe.x

W tom přeswědčeunjge .posilňowaly také di:
wy, které se častěgř při, Usmrcoroánjd swatých mU:
čedlUjků zbčhly; gakož i tčesty, kterédna odpaďlcex
od w.jry přifsly, a spolu bdeý konec, gegž častěgix
mnčirelé sami wzcali.u NegednaU fe stalo, že se
swatým dnmčrdlnjkům náhle xmssecky,od karanů u:
šněné rány zahogily, nebo že ljré ssekmy, které ge
rozsápúri xměly, odložiwsse wzteklost swau, co timx
beráukowé k gegich rnohám se rswim:ly, a že i hlasy
š nebe, k nim mlijcj, slyssetibylo. Mnozj pak
z těch, genž wjrn zapřeli, bUď náhle skonali, nebox
d roznm přissli, nebo oněměli, nebo giným trestcm
stjžcni byli. .Co rossak protiwnj.ky křestanů potkaa
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lo, tolilo několik přjkladů zde utmď powěděno. U
krUtnsk Néro, byw š trůnu swržen a na smrt eod
saUzen, dťjwe než ho gali, sám fe dykau probodl
Domiciana aUklřxdnéozawraždřti. Walerian byl oe:
krále Perského w bitwěa poražen a gat, král tex
ho w ohawném zoagetj držel, a kdy,korřw chtěl s
whsswihnaútt na koně,na hřdermu wstaUpilx; a kdy
sex w strastech téch seskaral , za žiwa š něhš kůž
stáhli, a wycpanau we swém chrámě postawilj
Aurelian xbyl zabit, práwč !dyž křesťany pronásle
dowatř xpoťal. Ma:iminUš nqwsstjwen gest stra
jsliwau nemocjjč oči mU zhlawy wylezly, slellpýe
žanalýd Umřele Galerjuš dostal raka, a čerwi hl
za žiwa žrc:li.ul Ma:imian sám se oběsil.d

Gakož wssak Bůh na protiwnjky křesťani
wsselřké tresty dopaussre:, ca! připrawil swarýn
mučřdlújkům xgiž na tomo swětě jnšelikan peoctu
erkew ge mčla nčezwlássrnjn uctiwosti auwážnosti
Nae grgjch přjmlmdu., dokáwad w žaláixi byli, odlx
ansstela zawinělým nloženédpokuty , a kdokoliw č
křesťanň pfeek aim přiBijžiti. :mohl, ljbal Uctiwá

pauta a okowh gegich. x Po zdřesiálém Umnčenxj
,sxbjrali se nábožně ostatkowé gegxch, a bywsse wom
nxýmir wěcmi: obloženix, cou neydraxžssj pokladowé n
ekoskrljch sedUkládali. Nelugegich hrobjch stawěli se

dǧoll!ářowée,gegich gména si o slUžbáǧd Božjch wex
ixegnťd čjtalxa ,„ a den Umučenj gegich nábožně sd
swěrilx.u Shromážděnj kixesťanéokolo swatých ostatx
ků nebo: hrobů gegich připomjnali sobě gegich přju
k.laďyx,posilňowalix fe we wjře , a wszzowalillsl
wespolek k: ochotnémn též podstUUpenj mnk ř smra
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ri, kdyby toho pro Krista a pro wjru třeba
dhlo. . z

Takť my také čtauce, nebo gakkoliw sobč
přjpomjnagjce utrpenj a smrtxswarých mUčedlnjků,
máme se předewssjm Učiti, wysoce sobě wáži:
ti wjryx křesťanské Draho:tě přissio
gegj Udrženj a rozssiřenj.u Po tři sta ler ťrpěli
křesčané neykrUtčgssj jprotiwenstmj , neyhrozněgssj
muky a smrr. ohawnau pro swatau wjru, ruto.
Potoky krwe tekly, a na tisjce žiwotů bylo oběe
towáno, aby se wjra Kristowa nhágila, a do

, wzdáleněgssjch zemj a na pozdněgssj potomky, te:
dy také na náš se dostala. Kdyby bylč tehdeg
sij křesťané ani trpěti ani žiworů swých dári mr
chtěli,xnýbrž pro obhágenj žiwota swého wjry se
byli odřekli, a opět pohanstwj aneb židowského
Učenj se přichytili; nebo kdyby se ginj Umnčowá:
njm křesťanů tak bhli zastrassiti dali;.džeby se.by:
li báli, pronásledowallnau rojrnd toho přigmauri:
bylaby swatá wjra Kristowa wyhynantixmUsila,
a poťolenj lidské byloby fe opět w pohanských
ohawnostech anebo w židowstwU ocrlo. A w tom
trudném osUdu raké my bychom se dylt zrodili;
také my bychom před modlamě, rnkau lidskan u:
dělanými, na kolena padali, nemagjte ani, prawé:
hox poučenje gak bychom na swětě tomtoš pokoge
dUssem swým nalezli , anř žúdné porěssitelné na:
děgex po dokonánj žiwota wezdegssjho. Aler kře:
sťané podstupowali ochotnědwssecky,.gakékoliw mU:x
ko, ua radostně dxáwali px:o, wjruššixdoty swé, a
tudy gi pozdněgssjmu potomstwu a také námu zax
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ehowali. Gaťllwelřce si tedy wážiti máme tolix
kaU krwj a rolikými žiwoty odhňgené.a nám do:
chowané wj.rh .skristowy ;. wjry, krerážto, gest pra:

menem Ueysladssj útěchy a neywýtečněǧssjch rado:
stj, a základem wssj mrawnj dobrory, wsseho bla:
ha wezdeqssjho, a po smrti dlaženosti wěčně tro
wagjcjl Nezapomeňme tedy nikdy , gak mnoho
přebolestných oběrj to stálo , abychom my draho:
.cenné wjry té mohli aučastni býci z ctěme gč na:
de wssecko; dáweyme se rádi w nj poučowati z
uzachoweyme a plňme wěrně rozkazh gegj, a ni:
xkdyq,bychom febe che trpěli, aneb lgakého kollw
zjskUxdo.gjti mohli, ani fami gjxnxezlehčngmef cmi,d
bd od oginých zlehčowána bhla; nepřianxssrčgme.
Drahý:tě to poklad; gixnj nám ho xpřetěžcex
dobylj a zachowali , a xmy gsme k ně:m: tak lehu
teP heza wsseho namáhánj a utrpenj, přissli.

,x Wssak rozwažugjce múky , a nadobyčegUaU
ochotnost a rstáloste. š kteraU ge swatj mnčedlnjci
podstupowati, máme see.také posilňow a ri we
wjře swé Dobrý křefťan sicen.ikdy nepochy:
bU.geo tomz čemu ho swatá wjra Krčstowa Učj,
ale rád se we swém wěřenj wjdy che a che
posilňowati a Upewniti hledj Neboť čjm pewneg
ssj a žiwěgssj gest wjra w frdci .,nassem ťjm
wraucnčgi Boha mčlugeme, tjm ochotněgi a srdeč:
něgi mU sla„ušj„mee tjm rwěrněgi plnjme geho při:
kázánj, a tjm fwatěgi gsme žiwix; ale tjm slad:

,ssj a spokogeněgssjgest raké žiwot náš , tjm che
útěchy nacházjme w swých zármUtcjch, a rjm bez
pečněgi danati můžeme radost a sláwn nebeskaU
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Neboť zagistě wssecka wlažnost w službách Božjch,
wssecky neprawosti a wssecka nespokogenost, gakauž
jU mnohých křesťanů spatixugeme, pocházj na wětn
ssjm djleu z wlažnosti we wjře. Kde se wjry nea
edostáwá, Uedostáwá, fe wsseho dobrého; a čjm
che wjra slábne, rjm hognčglse množj wsseckozlé.
dWssak když pohlédneme w dUchu na fwaté mua
xčedlnjky a powážjme, že radčgi wssecko na swěté
gopausstěli, a wssrcky wymysslené muky i smrt tra
pěli, nežliby od wjry swé byli pUstili, zdažby se
tjm nrměla posilnčti wjra nasse? Mámeť tU přjo

uklad před očima. který nám okazuge, gak pewnč
wěřitř má křesťan, a který náš zahanbuge, gestlic
že sobč powědomi gsme, že mdlj aned wiřlawj

.gfme .we swém wěřenj , že. wsselikým pochybnoo
stem w lfrdci swém mjsto dáwáme, a horowi Ue:
gfme, pewnť a nepohnutě státi w rom, .čemu náš
KristUš a cjrkew gehox Učj , byťby náš lidé zlj
gakkoliw blňdy swými dxnakwasiti chtěli , anxeb bh
miš cokoliw zlého potkati mčlo. Swatj mnčedl:
njci gfaure nepohnuti we wjře swé erěřili z
něgaké possetilosti, ale docela a aUplnč byli přee
swědčeni, že wssecko. čemU wěřj, gistá a neomyla
ná prawda gest Neboť gsaU byli tak blj,zcj fa:
mébo pramene swaté wjry swé. Mnoč;jj z nich
wjdali a slýchali samého Syna Božjhdo,uKrista
Ježjsse, a sami swýma očima patřjwali na geho
neyswětěgssj žiwotx, a nxa nesčjslné zázraky geho;
gxinxjbylř wyučenci samých Aposstolů a. Učedlnjků
Ježjssowých, kteřjžto též slow swých mnohýmix zá:
zraky potwrzowalč ;j ano wjdaluizázraky, které Bůh
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častégi mezi nimi samými e:uskrze ně činjwal; byli
si sami w swém duchu milosti Božj powčdomi, kten
rá gich rak posilňowala, že wolně trpěti a snésti
mohli wssecko, což člowěkU samému bez božskě poa
moci týmž způsobem trpěti nrmožné gest; mjwáli
také widčnj, krerými gich Bůh w gegich Utrpenj
potěssowal a občerstwowal, a která, týkagjce se čac
stěgi wěcj budachch, napotom skutkem se naplňoa
wala. To wsseckobylo gixp neomyťným důkazem,
že Učenj Kristowo, gehož se držj, djlo samého Boo
ha gest, Bůh sám že ho hágj , a sám žexw nich
půfobj , a že gistě za swau wěrnost a za swé Utra
penj cé newystihlé odplacy dogdaU, ťteran Kristuš
wssem swým wěrným učedlnjkům na wěčnosti dátť
pl:isljdil.ǧ ern swé se spustiti, bylo gim tolik,
gako spustťtiuseBoha a spasenj jdussi swých. Gab
kož redy, wjrar Kristowa swatým mučejdlnjkům z
přeswédčenjdožskau. neomylňau a tak gistau prawa
dau byla, že rádi žiwoty swé pro ni dáwalř; tauž
prawdau musi také UámBýti, q tak pewnč mufje
me také m“ywdpatřjce na přjťlad gegich, celau dussi
swau knj přiložiti. era Kristowa se od té doe
bya w čljáňcjch swých nikoliw nezměnila, nýbrž taUž
wěrau, tauž božskaU a neomylnau prawdau gest.
Držeti se wjry Kristowy, gest držeti.xse prawdy
wččné, a ťaké nynj spausstj se Boha a fpasenj
fwého,d kdo se wjry té spaussrj, a ť uginým náwor
dům, k ginému Učenj, tougcst kbludům srdce swé
přikládá. Kdyby byli swarj wučedlnjci aUplné gřx
stoty o prawdě wjry křesičmské neměli, nikolčw byx
pro npi krwe swé byli newycedili; neboť pro wčc



15

negistau nižádný, krom possetilce, nedáwá žiwota
swého. A zdažby ge bdl Bůh w mUkách gegich
silil, kdyby Učenjto, za které trpěli, ne geho, ale
lidské Učenj bhlo?

Z přjkladů swatých mnčedlnjků máme se pou
sléz trpěliwostt Učjti. Na swěrětomto nenj
šádný, aby něčeho trpéti nemusil. Swatj múa
čedlnjci trpěli tak nesmjrné mu“!y„, a trpeli geu tak
wolaě, ano š swataU radosij; ale gakž my.činiwáu
me, když náš něco bolestného potká? My býwáe
me w swých dost malých nehodách, zármutcjch,
křjžjch a protiwenstwjbh často welmi newrlj, netru
pěliwj a malomyslnj, adčkoliw gsme učedlnjci téhož
božského Mistra, Kriska Ježjsse, a wyznawači téže
swaté wjry, a ačkoliw tamže přigjti chceme, kam
oni přlssli. A co gest předc Utrpenj nasse protj
gegich utrpenj? Poddňwámeli se wssak gjš swdm
malým bolestem a křjžům , a gsmeli w nich ne:rw
pčliwj; copak by se teprwa stalo , kdybychom toa
lik, co onj, trpěri měli? Zdaž neokazugemeswan nee
rrpěliwostj. že slaběd wéřjme slowům .Kristowým, a
slabč daufáme , co Ježjš wssem nábožné trpjcim
přisljbil? Zdaž tedy neprčugeme sspatnč o dussi
swan, a neýřikládáme srdce swéhuoche k žiwotU
pomjgegjcij a k pohodlj tohoto fwěta, nežli k
šiwotU wěčnaemUa ! radostem nebeským? szou
meňme tedy častěgi na swaté mučedlnjky, na gen
Pťchnáramné bolesti,a na gegich podiwenj hodu
uau trpěliwost, kterau w nich na gewo dáwalj,
: gegich přjkladem se k wolnému ,snássenj wsseboe
o koliw protiwršého na náš pťigde, rozněcugme.
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Wezmemeli něgakaU zrrátu nebo sskodU na swém
gměnj, pomyslme si, že swatj mučedlnjci negen o
wssecko swé gměnj přicházcli, ale také často š doc
mowem a drahaU wlastj rozžehnati se museli.
Budanli náš lidé newinně teyrati, pronásledowari
atupiti: pocěssme fe tjm, že swatj dUnlčed.lnjcige:
ssté wdjce a mnohem newinněgi pronáfledowáni,
pocupeni a haněni, a dokona od swých wlastnjch
upřjbuzl.lých tryránč dreina smrt whdáwáni obyli.
dMUsjmeli něgaké bolesti trpčti, wzpomeňme si,
gal mnohem wětssj bolesti ž!xpěliswatj mUčedlnjci,
když na sskřipce natahodt,uťe po telém těle roze:
djráni, až do kostj bičowáni, páleni, pečeni, .ho:

clemi Ubjgeni, na křjž“přibirť, z čůže stahowáni a
ljtau zwěřj řrháUi bhli. aneb dkdož gim zubh whu
tlaukali, gažyky a prsy Uřezámali, anebo gináče
ge .mUčiti. Přirowneyme botesli swé k gegich bo:
.ulestem, a nefme tak woťnč malé strastč swé, gako
oni náramně weliké ,nesii. Wždyť gsau bylxi.alidé
x.gako my; a xBůh nebyl tolčko ý nimi, xaniž .gen
chanze ge xsilxálamilost geho:ale xtačéš mámi gesk,
a také Uám swé milosti k dobďémn fetrwánj pdeěu
luge. Aniž se domnjweyme , že krátké gen byly
xmnky gegich; aěkoliw sice i krátťé! ale nad mjru
weliké bolesti těžssi gsau , nežli dlauhé a xmjrnée
Wssak swatj mUčedlnjci býwali často dlanhý čfaš
:w žalářjch , plných nesnesitelného puckdnj drženil
x,častopo přrstálých gedněch mUkách zase do žaláe
řů zawřeni, a když se gim rány zahogilxde opěl
a opět mučeni; často bywsse 8 wypálenýma oči:
.an,j nebo cše sesskwařenými audy pjropusstěn.i, p:
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elý žiwotd swůg mrzáky ostali, a tedy Ustawičně
rpěli: a předc erchábli w řrpč!limostijfwé. Bu:

demeli také my, gako oni, swé Uchody a zármUtZ
ky wolUě š Kristem chžjssem krpětj, i my za to
Unčho š Uimč oslaweUi budxeme na wčky

Rozgjmáni tedy toho, co swatj mučedlnjcix
lrpěli, má nám ktomU slaUžiti, abychom sobě
swatoswaté wjry swé nade wssecko wážili, w nj
sr posilňowalř a Upewnili , a wssrcky křjže a nec
hodo žiwota tohoto wolně a trpěliwě z lásky k
Ježjssl a pro odplatU nebeskaU snásseli x

Mámeť sice welmi mnoho pjsemnjch zpráw

do swatých mUčedlnjcjch a o Utrpenj gegich Ne:n
boť gednak sam; úřednjcj cjsařsstj dali spisowati,
co a quwse š gatǧýumidkřesťamydgednalo, a kgaál
kým mUkám býwali odsaUzenj z gednak nábožnj a
Učenj křefťané, kteřj UmUčenj swých bratřj očio
tými swědky byli, wnecko zapisowalio, aby zachoo e
wali wssem wyznawačum Kristowým stálaU paa
mátkU gegich nepřemožitelné lásky k BohU a
Kri:stUzJežjssi,e. a gichj tudy k téže lásce powzhua
dili. A pjsemmšd cy památky také náš dosslŘ
WssakššUe„nuj kažk,dýjš xtd, aby gxe sobě zgednatj , a
wssecky k:swému wzdělánj čjsti aneb gim rozumě:
ri mohl, protože cizjm gazykem psány gsaU;
zwlásscě wám,čUilxj čtenáři sprostěgssjch stawU, to
nemožné gest Protož se wybraly pro wasst pon
třebU zpráwy o Utrpenj gen Učkrerých swatých
mUčedlnjků,xa w šéro knjžce se wám předkládagj,
zpráwy docela gisté, a wssemi důwo.dy prawdy
potwrzřné. BUdaUť zagisté postačowati k tomU,
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abyste poznali, a gako fwýma očima fpatřili, co
swatj slUhowé Kristowi pro Boha a pro wjru
trpéti mUseli, a 8 gakaU důwéran a neohroženoa.
stj, ano i 8 wefelsm wssecko, i to neykrUtěgssj tra
pěli, a abdste sejnaUčili welikaU cenu swaté wjry
fwé znáti, w.nj fe posilowali, a také k snássenj
wsseho protiwnéhd ser rozhorlili. Spatřjteť tu
Učedlnjky .stristowy wsselikých stawů axkaždého poa
hlawj, a stáťj: Urozené a w důstognostech postao
wené i fprosté; mUžedi ženy; stařečky i mládenpx
ee a panny

Čtauce tedy zpráwy toto , rozgimeyte bedll:
wě, gakbyste wy se bylt asi zachowali , kdybystc
byli na mjstč fwatých mUčcdlnjtů dyli. Rozwaa
žugte, gakau láskn wy k BohU, Spasiteli swému
máte; odracjli fe celé srdce wasse o radostnan
dychtiwostj ho něm e a gen po němš drš:telxi se
celan dUssj swatého Učenj .stristowa, a ochotnčlt se
k poslaucha,nj geho scházjtez pokládáteli si to za
neywětssi sstěstj, že křestané , še učedlnjci Kriskowi
gste z dýwáteli w křjžjch a protiwenskwjch plnl
důwěry w Boha, a tndy stálj a trpěliwj . a poa
dlé toho poněkud sauditi můžete, gakbyske činili a
se zachowali, kdybyste pro .trista a pro wer w
nťho měli mUčeni býri

Shledáteli ua fobě, že gste zesstě wlažnj w
lásce , wlažnj U wjře, a netrpěliwj w protiwenax
stwjch,: tuť požneote, že wám gesstě mnoho chha
bj. Wzýweyte Boha za geho .milost, a přjklar
dem swarých mučedlnjků se k tomU, co na křeu
sťana sluss, rozněcUgte. Neboť nenj každý kře:



l9

stan giž také prawým a dokonalým ukřersťemem.
Nalezneteť zde také přjklndy, gak někteřj , magjce
mučeni býti, Krista zapřeli a od wjry odpadli.
To čtaUce, připomjneyte sobě, že wy snad dosk
ťasto beze wsseho mUčenj lehkowážnými ře.čmi nee
bo neprawými skUtčy Spasitele xswého zapjrcite.
Tedyť wám to skuž za wýstrahU, abyste se nir
kdy ani na to,že ťřesiané gste, ani na sebe samy,
ani snad na swé domnělé ctnosti nespoléhali; ale,
gak náš swatý Aposstol Páně napomjná, abyste
šr báznj a š třesenjm ks.nmlij spasednjxswé. Zagia
sté, gakož sami swatj mnčedlnjci pokornť wyznáe
wali , nenj ani ten neylepssj před. pádem bezpen
čen. ijci tedy, podlé wyřknutj Ježjssowa, Uskau
wičně bdjti, a Boha ga milost prositi neboli mo„e
dliti sc mnsjme,e adychom neklesli, ale ssiastně doa
konali běh žiwota swého.

l.e

Ptnčedlnjrtwj swatčýo Zšššcča.

Qded rodembyl fw. mUčedlnijǧnáciUš.
pťjgmjm bohono sni), nenj powědomo; prawdě
wssak podobnoe lže byš z Antiochie„ hlawnjho mča
sta sytského.

Byltě Uťedinjkem swatých Aposstolů Petra,
Pawla a Jana, miláčča Ježjssowae; od nich teo
dy wyUčen gest spasirelné wjře křesťanské, a žia
wotu, odplaty nebcské hodnémU.
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Swatj Aposstolowé ho pko geho wznessené
ctnosti tak welčce zanxilowali, že ho Petr a Pa:
wexl po smrti swatého Ewodia, krerýžto prwnj po
sw. PetrU sprawowal cjrkewxxAntiocheUskaU,sami
na tašněgssj biskUpskau stolicč dosadili. Aniž
gfaU se w něm sklamxali; nebotě byl prawým pa:
stýřem swěřeného sobě stádq Krčstowa, kteréžto po

40 letWco neywěrUěgipásl.Wčase tom wwpukloepronásledowánj křee
sťanů, cjsařem Domirčanem okolo rokU 93 po:
rUčené. Mnohotě „býloa tehdáž křesťanů Usmrce:
no“;j ginjx bylir ze zemš wypowězeni ,o ginj swého
gmčnj zbaweniž xSwacý Jan byl do wařjcjho
olege Uwržen,x Antipaš xw mědšněm xrozžjřeném
wolU Upálen, q Fťawiuš Klemeňc,l přijnzný cje
sařůw, ohawuňč odprawen. TaxkéoUábožné matro:
ny, ačkoliw slabssj postawy, než mUžowé neykrle
těgssj mUky přetrpěwsse, wěčňaU odplatU swých
ctnostj si zaslaUžily , e
o Swatý Jǧnác bděl w tomto přebolestném

čase nad stádem fwým š swatau horliwostj a

neywrauc;lěgssj láskgU. eSám silžtý mocjeDUcha
swatého, Pposilowal oweček swých slowem č přj:
kladem, modťit a postčl sš za Uě, nepřestáwUl gich
lstálosti U wjře w Syna Božjho Uapomjnati,
a radowal se z mikostj těch, kterými Bůh geho
milé Anriochenské za časU těch protiwenstwj o.boj
dařowati ráčťl; radowal se ale také z pokoge,
kreréhož se potom za panowánj cjsaře Nerwy
křesťanůmz smilománj Božjho dostalo. Wssak
sám nad jsech: w pokoře truchlčl, že, gak fe dou:j
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mnjwal, pro nedostatek lásky, nebhl gesstě od Boe
ha za hodného nalezeU , co prawý Učedlnjk Ježj.:
ssůw za wer Božského Mistra swého krew řoye
cxediťi; njc wssak méně fwjtil po celý čaš Učenjm
i crndstmi fwýtniu horliwě welikémU stádU swémU.

Wssak ho konečně potkalo, čeho si tak tan
žebně žádal. stař Trajan, chystage fe k wálce
proti Parťhům, přigel roku 107. do Antiochie.
Bylrě wyhrožowal křefťanům,pakli š ginými ná:
rody modlám članěti se nebUdaU, že ge pronásle:
dowánjm stjhati bUde. Jǧnáciúš, gfa pečliw o
fwaU ucjrkew AntiochenskaU, uldal fe samowolně do:

westi k cjfaři, před“njmžto osočen b.yl., že gakožr
to biskup čřefťanoů mnoho dUssj kxUčenj, KristowU
obracj. Trajan, plný newole protě křesťanům,
promlUwil k němU w tato slowa: Kdo gsi ty,
zlý d?tnolrež kterýžto tak pilný gsi, rozkazy mé
přestUpowati, a raké giné k záhUbě gegich zawá:.
děti ? JǧnáciUš, genž tačé Theofornš čili dbohox
nosný slaUl, starně odpowěděl: Nikdo mnazýwá
Theofora zlým démonem; neboť démonowé stranj
se slnžebnjků.Božjch. Pakli mne ale proto zlým
proti démonům xnazýwáš, že gá gim obtjžným
gsem, wyznáwámť, že zlým gsem. Trajan se otár
zal: Kšo gest Theoforem ? JǧnáciUš odpo“wěděl:
Kdo Krista w útrobě fwé nofj. Trajan řekl:
Což mhsljš, že my Uenosjme w frdci bohů fwých,
kteréžto fwými pomocnjky proti nepřátelům má:
dlne? Jǧnácinš pramil:u BlUdně gmmugeš démoa
Uy bohy pohanůw. Neboť geden gest toliko Bůh,
genž UčiUil nebe i zemi, i moře še wssjm, což w
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nich jgesť. A geden gest KristUZ, gednorozený
Shn Božj. Kýžbych dossel králowstwj geho!
Trajcmd řekl: Mysljš tohop, který Ukřižowán hyl
za Pontského Pilata? Ano, odpowěděl JǧnáciUůa
toho mhsljm, který mé hřjchy i 8 půwodcem geo
gich Ukřižowal a swým slowem wsseckenpodwod
a wssecku zlost démonů pod nohy položil těm,
genž ho w srdci nosj Nosjš ty tedy , prawil
Trajan, Ukřižowanéhow sobě? Ano dj Jǧná:
ciUš; neboť psáno gest: Přebýwa,ti bUdU w nich,
a choditi mezi nimi. Teď, wynesl Trajan orrel:
Přikangi, aby JǧnáciUů, kterýžto prawj, že Ukřio
žowaného w sobě nosj , spautaný weden byl od
wogáků do Řjma a tam za pokrm dán byl ljté
zwěri k obweselenj lidU. Uslyssew swatý mUčea
dlnjk ortel tento, zwolal radostj: Dčkugi tobě
Pane, že gsi mne dokonalé lásky swé hodna Uči:

, nil, a tjm poctil abych šAposstolem twým Paw:
lem železné okowy nosil To p,owěděw radostně
přigal anta; upak se mod.lil za cjrkew,ua pjoraU:
čel gi 8 slzawýma očima Pánu W tom se ho
wogáci chopili a wlekli odtud aby ho santané:
ho dodali do Řjma, by tam diwokými zwjřaty
byl rozsápán.

Ochotně, ano 8 radostj a wraUcně trpěti žá:
dage, dal se z Antiochie do Seleucie wésti, ťdežu
to na lodj wstaupiw, po mnohých nesnázech a
proriwenstwjch do Smyrny se dostal Zde wy:
staupiw weselez lodj, chwátal k swatémn Polye
kaer, biskupu szhrnenskémU, kterýžto také gao
ko on, jbyl někdy Učedlnjkern swatéť)o Jana u!lpcdr
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sstola. U měho zůstal přjbytkem po ten“ čaš, co
w Smyrně byli, činil ho aUčastna swých dUchowe
njch darů, plésal nad swými pauty, a žádat ho,
aby š njm spolU se modlil, a mU pomáhal, wy:
prositi milost a sle knastáwaǧjcij Umučxenj.
Za to prosil wesskeré utaměgssj ucjrtwe ;x neboť
wssecka, města ua wssecky cjrkwe té kraginy poskax
ly swé biskupy, kněžj a jahny ť němU, aby hou
po nich pozdrawily a ijtaly. Ti wsslcknichwá:
cali k němu, ady něgakého duchownjho darU od
nčho nabyli. Přede wssemi pak žádal Polykare
pa,u by mU xtoho naz Bohu wyprosil, ucaby brzy lje
taU zwčřj z rohoto swěra wyperosstěn, a k spatťea
nj twáři Krčstowy byl přiweden.

Ačkolřw š drahým Polykarpem obcowaxti, a
také š ginými rozmtanati mohl., předc welikau
nesnáz trpěl; nebotč ho defet wogáků ostřjhaloz
znichžto geden Ustawičně řetězem k němU byl přiu
paután. Ale wssecko rrpěliwě a š radostj pro
Krista snássel.. A Bůh, k němužto láskau plápoe
lalo srdce pgeho, a po gehožto spatřenj co neyu
taUžebněgi dychtil, Bůh mU bolestné přodléwánj
té blažené hodiUdy útěchami swaté bratrské ťáskh
křesťanů oslazowal. Bratřj z Antiochie prow.ázeli
ho na té Utrpenj plně cestě; biskUpowé a kněžj
anssrěwowali ho z dalekých kragin, a půfobili
mU radost a občerstwenj gak swau wlastnj nábožc
nostj, tak také swým wyprawownánjm, gak welice
ho osadnjci gegich milUgja a mU wjtězstwj přegj.

Aby se osadám neboli cjrkw„jm těm zčxgegich
lásku odslaUžil, poslal gim po gegich dUchownjch
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pastýřjch listy, w kterých gim za gegich Upřjmnost
děkowal, gim spasitelUá naUčenj xdáwal, gich k
dobrémU, zwlássrě k gedUotě a stálosti we wjře a
kuabratrsié lásce zUapomjtml, w gegich modlirbU se
poraUčel, a gak o swém Utrpenj, tak též o swé
žádosti, Umřeitidpro Krista, mlUwil. „Danám, pj:
sse křesťanům Efeským, že dosáhUU modlitbami wa:

ossjml š diwokými zwjřaty potýkati se w Řjmě
aby se mi mUčedlUictwjm dostalo, býti Učedlnjťem
toho, geUž samowolně wadal se za náš BohU w
dar a obět“

„Wyť w skUtkUpodlé Boha žiwi gste. Tě:
lesnj lidé UemohaU duchownjch wěcj konari aniž
dUchownj lidé siUtků tělesných.x Cokoliw pak wy
i podlé těla činnjte,udUchoij gesk, gežto wssecko w
.stristU rýykonáwáte. Protož.eplesžim, že mně Bůh
popřál rozmlanarř š wámi w listU tomto, ,a
spjolU jyradorocxtidse, že giž žiwi gste žiwotem bU:
dachm a nemilUgete, Uežgen Boha f.améhog“.

„Modlte se bez přestánj za ostatnj lidi; Ue:
boť daufati lze, že se na pokánj dagj a k BohU
dostihnan PoUčUgte gich aspoň skUrky swými:
bUďte utissjk gegich zUřiwosti; pokornj při gegich
wychlanánj; raUhagjli fe, wy se modlte; blaU:
djli oni, bUďte wh stálj U wjře; gfaUli prUdcj,
bUďte wy mjrnj. Nechtěgte gim podobni býti,
nýbrž se snažte, abyste wljdně, co bratřj, k. Uim
se měli, a následowali Krista Ježjsse. Raděgi
křide snássegte, raděgi se olaUpiti dáweyle, rar
děgi potUpnč š sebaU nakládati, aby nebylo esa:
tanowa kaUkole mezi wámi, ale abyste wssickni w
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čistotě a mjrnosti wsscliké, dle těla i dUcha, w
KristU Ježjsst ostáwali.„

„Parřme 8 Ucriwostj a báznj na Božj šho:
ijánj, aby nám k odsaUzenj nebylo. Musje
meč se zagisté bUďto budaucjho hněwU báti, ande!tšdu
přjtomného slitowánj Božjho použiti. Gedno
nebo, druhé; genom. ať se jw Kristud Ježjssianalér
záme, chcemeli k žiwotu prawémU přigjti Kroo
mě něho ničeho fobě nezaltbugte, pro Učhož i gá
Uesu okowy swé, tyto perly dnchownj O, kýž:
by mi dáno bnlo w nich státi pomocj modtiteb
wadsslch, kcerýchžto napořáde aučasten býtj, a š křee
sťqny; Efeskýrnij podjl mjtč jsi žádáms kteřjž wždy
gedUé mysli l)hliuš Apossrolye dmocj Ježjsse .srriska.“j

x„Shromažďugte fe co neyčastěgj čodjků či.r.j
Uěnj a k chwále Božj. Budeteli se častosscháze:
ti, zrussjte moc .ďáblowU, a gednotau wjry swé
přjtrž Učinjte gedowarině gcho. Nic zagisté nenj
nad pokog a gednotU.“

„Máli giž modlitba gednoho nebo dwaU moc
welikaU, čjm uwětssj moc mjri bUde sgednocená
modlirba biskupa a celé obce geho. Kdo negde
do šhromážděnj , wnnássj se peochau swau,a
fám se oddčlil a odsaUdil. Neboť psáno gest:
Bůh se protiwj pyssným. Chraňme se tedy, odo
porowaci biskUpowi, abychom Boha byli poslUssni.
Patrnoť zagisté, že w biskUpUPána spatřowati
máme.“

„Ale ze wsseho toho nic Uenj skryto před
wámi, gsteli U wjře w Ježjsse Krista, a w lásce
k němU dokonalj. Tyť gsaU počátek i dokonánj
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Ziwota. era totiž gesk poťáteks láska lale gech
dokonánj. Obě w grdno spogené gsau z Bohe
a wssecky ctnosti přicházegj z nich.“

„Pána nic nenj ragno; znáť i skrýtosti ne
sse. Čiňmež tedy wssecko, gakoby přebýwal x
náš, abychom byli chrámowé gedo, a on byl Bxu
hem nassjm, gakož gjm i w skutku gest, a gen
fe před obljčegem nassjm; protož ho práwex
mllugeme“

, „Dussi swau dal bych za wáš, da za rx
kteřéckgste ke xcti Božj poslali do Smyrny„ odknd
i wám pjssi, a Pánu děkugi, a Polykarpa, go
kož i wáš, milugř Pamatugto na mne, gakož
!ristuš Ježjš pamatuge Ua wáe. Modlre seč
cjrkew w Syriiz odkudž gá spautauý do Řjm
poweden budus gá neymenssj z ramčgssich wčř
ejch, gehož ale xBůh za hodna uznal, trpěri pr
čest geho. Silni buďte w Bohu Otci a w Kr
sku Ješilsie kterýž gest naděgj náů wssech“

W giných pak listech pjsse swatý mUčedlnj
náš: „Wssecky wěci wezmau konec; tak mán
také my žiwot j smrt před febau. .skaždý z ná
přigde na swé mjsto. Lidé gsau gako dwogj pe
njz: geden Bošje druhý swěta, a každý nese wlal
aj ráz swůg. Newťřjcj Uesau ráz swěta; wťř
cj ale nefau w lásce ráz Boha Otce skrze Ježx
sse Krista , gehožto žiwota w náš nenjz negsme
Upřjmně hotowi, gako on, Umřjti.“

u „Gakož Pán náš bez Ot,ce, š nimžto fgel
nocen bhl ničeho nečinil ani sám, ani skrze Apl
sstoly z tak taeé wh bez biskupa a bez kněžj n
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eho nemáte činiti. Neklameyte se, abyste snad .oddčloc
oánj swé négakau zámjntau osprawedlňowati chtěli.
Zcházegte se na gednom mjstě. a buď mezi wámi
;edna modlitba, gedno wzýwánj, geden mysi, gex
dna nadčgo w lásce a w bezauhonné wjře. Ger
tiť geden Krčstuš Ježjš, lepssj nade wssecko. Pop
pjcheyce tedy wssickni ga!o do gednoho chrámu,
;ako k gednomU olta“ri, gako ! gednomn Kristu
šežjssi, krerýž od gednoho Occe pocházj, w ged:
dom byl, a k gednomu se wrá.til.“„

„Nebuďme necitelni k dobrotě Poáně. Nee
doť kdybyp on š námi podlé skutků nassich natlád
aal, nebyloby náš che. Protož, gsancexUčedlnj:
1 geho, učme se, co křesťani žiwi býti. Neboť
!do nenj žiw gako křesian, nepřťnáležj BohU.
Kýžbych se z wáů we wssech wěcech radowal,
;semli. toho hoden. Nebo ačkoliw spaután gsem,
předc k žádnémU z wáš, genž na swobodé gste,
ařirýwnán býti nemohU. ij, že protoxx.nezpý:
háte. anť máte Ježjsse Krista w sobě; ale ra:
děgi se zardjwáre, chwáljmli wáš, gakož pfáno
Zest: Sprawedliwý fám na sebe žálUge.“

„Snažte se, che a che utwrzowati se w
ačenj Páně a Aposstolů, abyste we wssem, cokou
.iw konáre, dobrěho zdarU nabýwali, U wěcech
:ělefných i duchownjch, we wjře i w lásce. Buď:
Če poddáni bjskupowl, a geden druhémU, gako
ooddán byl Ježjš KristUš podlě člowččenstwj Qr:
:i swémU, Aposstolowé pak KristU, i thi a Du:
hU swatémU. abyste gedno byli zrwnitřnjm i wnitřu
ajm sgednocenjm. Pamatugte na mne na moo

2 ň
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dlitbách swých, abych Boha dosáhl; neboť potřeu
bugi wassich společných modliteb, i lásky wassj
Upewnéte se w gednotě bohumjlé a w drženj due
cha nerozdjlného, kterýžro gest KristUš Ježjš.“

„Plný gsem wysokdchdanánj w Boha z a
wssakxuskrowňugi sebe sám ,ckabych wychlaubánjm
se nezahynUl. Neboť nynj mně neydojťe přjslUssj
strachowatj sex, a nikoliw. nedbari na ry, ktešijy
mne nadutým Učiniti chteli; wychwalugjli mnee
dičngjť mne. Rád sice trpjm ale newjm, gsemu
li hoden toho Potieba mi grst tiché n mjrné

x mysli, krerauž knjže rohoro swěta zkažm býwá ee
„Proxfjmx wáš, ne wssak gá, nýdrž láska Krie

stowa, abyste pauze křefťanského pokrmu požjwaa
li, a .chránili se cizjho ubeylj, kteréžtjo gťst bludné
Učenj Blndaři podáwagj w fladrém mestU smr:
rjcj ged, a kdo ho nezná, pige ď záhnbnaU dychr
Uwostj smrt“

„Takowých se warugte. A to sceuwám pou
wcde, nedáteli se nadaUri, a držetili se bUdete pú:
wně Boha, .Krista Ježjsse, swého biskUpa a Ustaa
nowenj aposstolských Kdo fe w gednánj swém
od biskUpa a od tněžj oddčlUge, nenj čist w swěa
domj swém.“

„Nikdo z wáď ničeho nechowey w srdci proa
tč bližnjmu swémU. Nedáweyte také pohanům
přjččny, aby pro několik possetilců crlé cjrkwi Ua
trhali Běda tomU, pro gehožro possetilost gméa
no Božj se zlehčuge!“

„Buďte hlussj, mlij:li wám někdo o nčr
čem glném. nežti o Kristul Jržjssl, kterýžto gest
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potomek Dawidůw z Marie; kterýž skutečné se
narodil, gedl q pil; skUtečněza Pontskěho Piláta
trpěl, byl Ukřižowán a Umřel; kterýžto také z
mrtwých wstal, an ho Otec gel)o wzkřjsil, gakožr
to týž Qtec také náš wzkřjsj skrze Ježjsse Krista,
w nehožto wěřjme, a bez něhožto prawého žiwoo
ta mmáme.“
n „Pro mé okowy, kterě pro Krista Ježjsse
nosjm, modle se, bych Boha byl auňxastén, wáš
prosjm, abyste fetrwali w swornosti ad w modlenj
geden za drnhébo.xl Žádám si, abyste pm„ne!w lás:
ce Uposlechli. Modlte:se aťc takéj za mne, genž!o
wassj lásky potřebUgix, abych skrzer smřlowánj Bo2
žř hoden bhl dědictwi, gehoš giž tak bljzek gfam„
a abych zawxršenj hodnýmx nek:yleunalezenx.“x
. „Sillti bUďte wu K.ristu Jašissi, g.saUce poo
slUssni biskUpcedswého, gakožto Bohem zřjzeněho,
tak :též i kněžj swých. MilUgte stdwespolek srd.:
cem nerozdjlným. Kýž přispěge dusse máe k poswěr
cenj wqssemur, netolikoxndnj, ale také, .kdhž Boe
hax.epožjwati bUdU!xu.Nedoť nynj gseem gessrě wnex
bez.pečenstwj; ale wěrnýťx gest Qtec, splnť.tjwsk.stri:
stU Ježjssi mau i wassi modlitbu. Kýžb.yste bez
anhond nalezeni byli.“
“ Čjm déťefe š odgezďem ze Smyrny prodlé:

fdalo, tjm wjoe rozněcowala fc w swacém Jǧná:
ciowi žádost po UmUčenj; kjm che mU alej také
přicházely na mysl překážky, kterébd mu ux
splněnj žádosti té w cestu přigjti mohly. Nepwp
ce se obáwal aby ho křefťanéw Řjmě, kteřjžto
swatým žiwotem nad giné wynikali, swau modlitex
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bau ustanowené xgiž smrti nezdawili. Neboťby
se bylo státi mohlo, gakož se dle swědecrwj téhož
swatého mučedlnjka častěgi stalo, žeby se ho ďio
woká zwčř, gegjžto znřiwost Bůh tak, gako bauu
ři ja moře, skrotiti může, byla dotknaUti nechrěla;
anr.b žeby pohcxnskýjlid, kterýžto křičjwak: Lwům
křesťany! buď takowýmjdiwem, aneb pohlédnnrjm
na tak ctihodného stařečka obměkčený, o geho zae
chowánj dyl xwolal. Protož poslal křestaňůw řjme
ským gessté ze Smyrny list, kterým xgichžádalz
ařch mU fwaU modlitťdan na cestě taužebně očekáŽ
waného, Umnčenj nepřekáželi. Mluwiltě k nim wl
tato slowa: „Bogjm se wassj lásky„ abn mně xk
aurazU nebyla. Neboeť lehko gesk wám obdržetťz
čeho žádátex; mně ale těžko bUde, Boha býti aUa
častnu, gestliže mne ussetřiti chcete. Prosjm wášz
nechtěgte se lidem zaljbiti, alex Bohn;rgačož se
mU ataťé ljbjte. Neboť nikdy nebudU mjti takop
wé přjležicosti, pťigjti k Bohux; aniž wy lepssjho
skutku budete moci aUčastni býti, gakou když Boi
hal tenebudete prositi, abh mne naskáwagjcj fmrrt
zbawil. Nebudeteli ho prositi za to, přigdU k nčax
mu; pakli ale milowati budete xčasný žjwot můg,
mUsimť znowa běh swůg pdčjti. Což lepssjho mně
přáci můžete, než aby krew má BohU w obťt wya
lita byla, dokawad oňrář Uchystán,gest? Kýž se
spogjtej w ebor lásky,ea dobrořečjte Orci Ježjsse
Krista, že .bisknpa syrského za hodného nznal, poa
wolatj gcg od wýchodu na zápc:d.n Krásnotě, zan
padnauti ze swěta k BohU, a opět w ném wzdee
gjti. Wyproste mi,toliko silu wnicřnj, abych tak
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en mluwil i wolčl, abych křestanem netoliťo slaul,
ale i shledán byl.„

„Prosjm wáo. nepro!azugte se mi newčasnaU
přjznj. Nechte mne pokrmem býti diwokých zwjn
řat, skrze něž mi dáno k Bohu se dostati. Gsemť
pssenice Kristowa, rozemlet musj„m býti zUbami
zwéři, abdch čistým chlebem Božjm shledán byl.
Láchoťte raděgi sselmám , aby hrobem mým byly,
a ničehož nepozůstawily zotéla mého, bych, až ze:
an w lPánn , nižádnému obtjžea nebyl. Tehdáž
bndu prawým učedlnjkem Kristowým, edyž dsxroét
anie tela mého che nespatkj. Modlte se e.skristu
Ježjsst za mne, abych x,rástrogi těmřto uBožj oběrj
byl učiněn. Nepřiťauzugťwáw, gako Petr a Pedtd
wek; oni byli Aposstolowxé, gá Pa! gsem odsaua
zenec; oni byli swybodns, gá pak až dotud orroe
kem rgsem; bnduli ale trpérie .budu swobodnjkm
.skrxistowým, a ,we swobodě wskanu. A nynj w xoard

dčoroech se učjmzu odkládati od sebe wssecku žédost

wěei ,pooemských a xoomiéxegicicheeed
e „Ze Syrie až do Řjma zápasiti gest mi m

zemi i na moři,x.we dne l w noci 8 ljtau zwčřj7
gsa spautaný mezi desjti lewhartd, rotan šmngáků,
kxteřjžxxddobrodindjmi xgessrč,xhorssjmi se stáwagj.uWssak
pkjlořenstwj gegsch slaužj mnč ek poučenjx; ale proujr
to gesste negsem osprawedlněn. O, kýžbych dossel
gťž djwokých zwjřat, na mne uchystanýchl Žádán
sia ubych ge zuřiwá nalezl; a lichotiti gim uldudu,
aby mne tjm rychlegč pohltila, a nestalo se mie
galo nťkterým, gichžro se zwěř ostýchala, a nedpr
tťlč.lse gich. NebUdelč ochotna, donurjm gi. er
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pusite mi; wjmť, co mně prospjwá. Nynj začj:
nám býrč Učedlnjkem. Nic nedbám na wssecko,
dať to widirelné nebo newiditelné, pakli gen Krista
aučasten bUdU. Qheň, křjž, antok ljtďch sselem,
řezánj a trhánj, rozerwánj kostj , zdrcenj celého
tčla, wsseckymUky, ďáblem wymysslené, ať přigdau
m wne, gen:když Krista Ježjsse aUčasten búdu.“

„Nic mně do rozkossj swěta, nic do králow:
stwj wěkn tohoro. Lépe mi gest, Umřjti pro Kria
sta, nežli wládnaUti ceiým swčtem. Co platno
člowěku, by wssecken fwčt ziskal ale na dnssi ssťoe
dU trpěs: Toho gá hled“áne, ǧenž za xnáš Umřel;

jtok)o si žádám, genž pr,o ná,š z mrtwých wstal;
On gest ziskemmým. deusťco mi, bratřj! Neé
braňte mi dogjti žrwota; nechtěgte,ab.ych ho zba.
wen bhl... .NelUčte mneskrze ,swet od Boha, gea
Uužto Uáležeti hodláme a mchledehre mne mámui

aowčclnil:widditelnýtni. Nechte zč:ať z„čjstého fwětla
derpám: Tam přřgda,. bUdU č,lluoěkellsdBožjm
Dopřegte mi , náxsledownžkemebýtixxUtrpenj Boha
Uého. ellKdo Geho w súděmá, ten chápá čeho si
žádám, a má aurrpnost ňe mnaU,šwčda, co mne
koj:mantj. “ e! .:x o
7 ll „Knjže tohoto fwěta mne.chce Uchwátiti,a .a
podwrátiri mysk,maU, k Bohn obráeenaU. Nťkďo
zdxwáš nespolkUg š rnjnlx; ale raděgi pormé straně
stůgte, to gest, po Bohu mém: Nemlthe, o Krjr
stu Ježjssi, swěta sišžádagjce; Záwiski nebnď nie
ežádné n wáš. .Bychť pak,xpřjtomen gsa, také nčx
co gčného od wáš žádal, nedeyte fe namluwiti:
kaděgi toho se držte, co“ wám pjss:. Neboť žáda:
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ge siUmřjti, pjssi wám. Láska má gest Ukřižoe
wána; oheň, který we mně gest, nežádá wody.
Ziw gsa, mluwj ke mně, řka we wnitřnostech mých:
Pogď k Otci! Neoblidugi sobě pokrmU pomjgegje
cjho, anix rozkossj žiwota tohoto. Po chlebU.Bo:
žjm dychtjm , po chlebU nebeském krerýž gest tělo

Ježjsse Krista, Sdna Božjho, genž wposlednjch
ťafech co potomek Dawidůw a Abrahamůw se zgee
wil z a po nápogi Božjm po geho krwi dychtjm,
krerážro gcst lásta nepomjgecj a žiwot wěčný.“

Tak psal swatý mučedlnjk, také sám o fobě
dfeobáwage, aby snad kdyžby se ďřibljžila smrt,
gj se nezhrozil a na žiwě zachowánn býti si nežáe
dal. Bázeň tato gest přirozená; neboť se zakládň
w podstatč lásky, kterážto se strachUge a trne, doe
karoad od milowaného předmětu gest odlaučena.
Každá gen možná překážťa, š milowaným býri
s dnocenu, leskliwau starostj gi naplňuge. Báe
zeň toto zakladá se také w podstatě pokory , této
sestry swaté lásku. Počo:a se strachuge, poněwadž
fčpowědoma gest, že i ner,xlepssjmjněnj dokawad
zde gsme, w nebezpečenstwj gsau. Čjm čistěgssj
gest láska, tjm hlubssj gest pokora Pokorný gesk
si dobře powčxdom že poklad swug w hljněné náZ
době nosj, a že nadobyčegná sjla neni geho, ale že
od Boha přicházj.

,Dlauholi swatý Jǧnácinš we Smyrně pobyl,
nemožno zewrub udati . nepochybnč to trrralo něe
koliť měsjců. Wssať přissla taUžebně mU žádanád
chwjle ta, že se měl odtUd dále do Řjma ubjrati.
Wzawsse geg wogáci a wewedsse na lodj, plawili
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se š njm do města Troadd, kamže ho jahen geden
efeský,erhnš, w lásce doprowodil W Troadě
potěssenbyl drahan srdci geho száwaU, že proná:
sledowánj milých geho owrčee Anriochenských pře:
stalo Také sem ho mnozj bratij, mezi nimiž bi:
stUp z Filadelsie, nawsstjwili , a také odtud poslal
lčsty. plné ducha křesťanského, geden křesťanům
Fjladelsickým, drUhý Smyrnenským. TakowaU
péči mčl o spasenj dussj. Nrmoha austně Učiri, těn
sseti a napomjnarř, činil to pjsixmně.

Pobywsse w Troadě něco málo, plauli do
Neapole, městčdw thráckě Macedonii. thud bo.
wedlř po zemi přeš Filippiš do Epijdamnu, mčxsta
ležjcjho při mořj w, macedonském Jllirskn, kdežro
opět na lodj wstaUpili. Plawiwsse se mořem adri:
atským, obgeli polednj čásť Wlach Swatý Jǧnúc
si žádal w městě Puteoli z lodj wystaUpiti, aby
tanže cestau do Řjma se Ubjral, kteraU před n
swatý Aposstol Pawel kráčel, gakoby po geho
sslépěgjch gjci chtěge; ale čerstwý, přjhodný wjtr,
který práwť powstal, byl přjčjnan, že dále se
plawili. Žehnage tedy lásku bratřj w mjstě

onom , k, ginému přjstawu chwátal Přjhodný
wjtr ten wál celý den a celaU noc. „Nám,“
ra.k wyprangj společnjci a přátelé swacěho mn:
čedlnjka, nám bylo aUzko, že se tak rdchle bljžj
chwjle, gcesstoxse rozžehnati mnsjme še sprawedlix
wým rjmro; gelnu ale dělo se po wůli, an upoc
fpjchal opustiti swět, ady se dostal l zamilowané:
mu Pánu swénw. Když gsme wplanii do pkjstae
wu , Porrnš. RomanUš nazwaného, a čaš weřegn
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ných her giž ku konci se bljžil, bylj wogácř netxre
pěliwi a začali pospjámti; on se ale podrobil na:
lěhawému spčchu gegich.

Powěst a přjchodu swatédo mučedlnjka byla
fe giž daleko roznesla; prorož odssedsse z Portu
řečenéhxo,potkali gsme se š bratřjmi, gednák záx
rmutkU. gednák radosti plnými. Radosti sice, že
se gim dostalo obcowati š sprawedliwým tjmroi
zármntkU pak, že takowého muže na smrt wésti
widěli. Někteřj znich obmenssleli , že wssecko
možné wynaložj , aby naklonili lidU, by nežádal
usmrcenj swatého tohoto; on ale poznaw w dU:
chU úmdsl gegich, a pozdrawiw ge, i l)ned gich
snažně prosil, aby se mU prawan láskaU propůg:
čowali a nezáwiděli mu , že k Pánn pospjchá.
Potom še wssemi bratřjmi xpřjtomnými na kolena
padna, modlil fe SdnU Božij za cjrkwe, aby
pronásledowánj přestalo, a bratřj w obapolně
lásce setrwali.

Teď byl š chwatem do amsiteatrn ck) weden,
axtam hned bez messkánj wstrčen poněwadž se
hry zápasnj gčž konččry. Byl ro práwč d.w Řja
manům neyslawněgssj, w gazka gegich třináctý
nazwaný, kdežto se neywétssj zástup lidj scházjwal.
Sotwa ljté sselmy na swatého mučedlnjka pUsstčx
fi

e Amsiteatr boro podlaublé, prostranné, dodře zabra:
ženě, gednuu stsanau trochu do wedssky wostUougjcj mjsto,
kdeštoktomuxnstanowenjlčdé buď wespolek, aneb ď ljtau zwěřj
na smrt zápasřti museli, akde tedh takě lřesťané tauže čiwšx
řj usmrcowáni býwali, wsse pro obwefelenj nelidskfoeddiwá:
!ň. A tnto krntau weselostnazýwaii zápafnj hrau.
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ny byly, i hned tak násilný aUtok na nčho uči:
nily, že z něho, kromě neywětssjch hnátů , ničeho
nepozůstawily, a geho žádost, kterau byl we swém
listU kU křesťanům řjmským pronesl, aby totiž po
geho zesnutj tělo geho nižádnému obtjžnosti neči:
nilo, zcela se naplnila. Pozůstalé pak hnáty byr
ly od geho ctitelů sebrány, do čistého plátna U:
ctiwě zawinUty, do Antiochie přinesseny a tam w
fchránce Uložcny, kdežrý se pro milosti, kterými
swatý mučedlnjk oplýwál, za neydražssj poklad,
cirkwi odkázaný, powažugj. u Geho umučenj se
stalo 20 prosince roku107.

Společnjci a ctitelowé geho, kreřjž geg byli
na té cestě do Řjma prowázeli, widěwsse to wsse:
cko očima swýma, dděli celaU následugjcj noc w
slzjch, a modlili se na kolenau š wraUcnostj Bo:
hU, aby gim slabým něgakého potěssitšlného swět:
la o tom, xco seddálo, uděliti ráčtl. Když Uapo:
tom pozdřijuli, widěli někteřj swatého Jǧnácia.
an stogj před nimi a obgjmá ge; ginj pak ho
widěli modliti fe, a opět gťnj potem mokwati,
gakobyxz weliké nesnáze přicházel, a k PánU při:
skanul š weličaU dananliwostj a newýslownaU
welebnostj. To widěwsse, naplněnč gsauenáram:
naU radostj, weledili Boha, dárce wsse„hodobrčx:
ho, a blahoslawili fwaté

erkew slawj pxmátčU fwatého Jǧnácča
1ho úuora.
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jj.

Swatá Felicitaš š fedmi si,my sidými.

Felicitaš, matrona řjmská, Umjnila si , po
zesUUtj fwého muže až do smrri wdowau zůstati,
aby tjm fwobodněgi BohU slaužiti mohla. Jmox:
dljwala se dncm i nocj, a tak swatě žiwa bdla,
še swým přjkladem netoliko křesťanům k wzděláaj
slaužila, ale také mezi pohany čestného gména dossla.

Magjc sedm synů, fnažila se, ge we wssj boe
habognosti a ččstotě mrawú wychowati. Gegj prá,
ce nebyla marná; neboť gfaU fe stali hodnými
dobré matčy swé.

Ale nad rjmto gegjm a gegjch synů nábožným
obcowánjm, zwlássť upak nad dobraU powěstj, kte:
rá tudy wůbec o křesťanech wzessla, rozgitřili se
wclmi kněžj pohanssrj. J obžalowali gi před cjc

,fařem, řkaUce: Taro žena a synowé gegj posmju
wagj fe ubohům nassim; a nebudauli pocrestáni,
wěziž welik,omocňý PaUe, 0že pomstU nebeš přiwe:
daU ňa cjfařstwj twé.

stař tedy přčkázalwrchnij spráwciměsta,
gménem Publčowi, aby tu wěc prohledal, a gak
marku tak syny přinutiti hleděl, aby bohům, k U:
krocenj hnčwU gegich, obětowali.

PUbliUš dal ncyprwě toliko matku zawolari,
a přemlauwal gi, zper po dobrém, pak š poe
hrůžkami. aby občrowala. Ale na darmo. Feu
lčcitaš mU prawila: Gá se ani twými aUlisnostmi
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ani pohrůžkami k tomu, čeho žádáš,nakloniti nec
dám. Neboť DUch swatý gest še mnau. kterýž
nedá, bd ďábel opanowal nade mnau; protož gi:
sta gsem, že za žiwa gťž swjtězjm nad toban, adášli
nme Usmrtťti, že .smrtj swau gesstě slawněgssjho
wjtěšstwj dogdu. Publiuš gj řekl: Nessiastnice,
pakli tobč smrt rozkossj gest , Ustrň se aspoň nad
smm swými. Felicitaš odpowéděla: Synowé mou
gi bUdau žiwi, nebUdaUli modlám občrowati; kdy:
dy ale to účinili, zahnňaU na wěky.

Druhého dne zafedl PUbliuš na rowiněuMare
sowě w sand, a přikázaw FelicitU i ý syny gea
gjmi přiwesti, řckl: SlitUg pak se nad syny swý:
mi, temito ddobrými a kwetachmi mládenci. Ale
ona odpowědela: Twá aUtrpnost gest raUhánj, a
twě napomjnánj gest ukrUtnost. A obráriwssi se
dksnnům swým, prawila: Dčli, patřte wžhůrn k
nebesům; ram wáš očekáwá Kristuš š swarými
swými. Bogugte za dUsse swé, a okažte se wěra
nými býti w lásce Kristowě. Slysse PUbliUš
řeč tuto e přikázal gi poličkowatie řka: W mé
přjtomnosti opowažUgeš ry se, gčch tak napomju
narť, a rozkazy cjsaře a pána nasseho pol)rdari?

“ Potom zawolaw prwnjho syna gegjho gmé:
nem Jannaria,u slťbowal mU hognost statků wec

. zdegssjch, ale spolu mUčami hrozil, nedudeli mod:
lám obětowati. JanuariUš řrkl: Co mi radjš,
gest nerozUm; mne pak posiluge maud,rost Páně,
a pomůže mi, swjtěziri nade wssjm. Publiuš přť:
kázal ho mrskati, a umrskaného do žaláře wsadi:
ti. w Nynj dal druhého, Felčra, přiwestč, a l:a:
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ké gebo napomjnal, aby modlám obětowal. Felir
řekl srdnatě: Gestiť roliko geden Bůh, gehož ctjr
me, a mu oběti wraucj pobožnosti pčxůxássjme.
Nemysliž, že gá nebo některý z dratrů mých od
milowánj Pána Ježjsse Krista Upustjme. Ať se
Uám bitjml hrožj; ať fe nad námi krwawý ortel
wyřkne: nasse wjra Uemůže ani přemožena býti,
ani se změniti. Teď ho odwedli, a přiwedli tře:
tjho„ gménem Filipa, gemuž PUbliuš řekl: Pán
a cjsař náš Antonjn přikázal, abdste wssemohaUr
cjm bohům obětowali. Filip odpowéděl: Negsauť
ro žádnj bohowé, ančžu gsaU wssemohaucj, nýbrž
gsan marné, mizerné, onecitliwé modly, a kdoby
gim obětowal, bylby u wěčném nebezpečenstwj.
Tedy wzawsse ho pryč, přčwedli čtrorréhos Sil:
wána. TomUto řekl Publinš:j Gakož widjm, U:
mluwili gste se š bezbožnaU matkau swan, abyste
pohrd„agjce rozkazy cjsařowými, wssickni zahynu:
lč. Silwánuš odpowědél: Kdybychom se tohoto
pomjgegjcjho zahymxtj báli, Uběhli bychom w za:
hynntj wěčné. Ale poněwadž gistě wjme, gaká
odplata spťawedliwým gest připrawena, ,a gaké
tresty hřjssnjků čekagj: pohrdáme bezpečně rozkan
zy lidskými e abhchom rozkazů Božjch ostřjhali.
Neboť kreřj modlami pohrdagje a wssemobachmn
Bohu„slanžj, dogdan žiwota wěčného; kteřj alc
démonům pocru pwkazugj, zahynan i 8 Učmi, a
trápiti se budau w ohni wěčném. Teď i gebo
odwed.li, a po něm mnsil pátý, gménem Alerandr„
předstaUpiti. Gemn řekl: Qbhágjš swůg žiwot,
swůg gexsstědčtský wěk, nebUdešli odporowaci cj:



40

saři, ale nčinjšli , co gemU ljbo gest. Protož
oběrug bohům, abyš se wěrným cjsaři býti oká:
zal, a při žiwotě a w milosti setrwal. Alex:aUdr
prawil: Gá gsem slUžebnjk Kristůw. Geho wyo
znáwám ústy, geho pewně w srdci chowám, gemu
se Ustawičně klanjm. .Můg děrský wěk má maU:
drosk starců, an se gen gedinémU BohU klanjm.
Twcxgi bohowé ale budaU i š ctiteli swýmiu wěče
ném zahynUtj. uw Když tohoto odwedli, přikázal
saudce ssestého, genž Witáliš slaUl,před saUd sng
postawiti„ a řekl gemu: Snad aspoň ty sižádáš
Ua žiwě zůstati, a neuběhnauti w zahymlrj? Wi:
táliš odpowěděl: Kdo si žádá che žiwu býti, kdo
fe prawému BohU klanj, čili ten, kdo si démona
milorstj naklončlši hledá. PUbliUš prawil: A kdo
gest tea démon? Witáliš řekl: Wssickni bohowé
pohanů gsaU děmonowé, a také ti, genž gim po:
crU prokazugj. mdNynj caké„geh.o odwedli, a po:
siawili poslcdnjho před twář saUdconxU..Tento se
nazýwal Marciališ. PUbliUš promlUwil č Uěmu:
Wd zuřjre UkrUtně sami proti sobě, a fami si
wssecko zlé přičjraci mUsjre, an pohrdagjce rozka:
zy cifařskými, we swé předdráces:osti twrdossigně
rrwáte. Marciališ odpowěděel: Q, kdyhyš wěděl,
gaké. pokuty ccitelům model schowány gsau! Ale
Bůh šhoijá ǧesstě,okázaci hněw swůg na wáš
a Ua modlách wassich. Neboťu wssickni, kteřjnewye
znáwagj, že Kristuš prawý Bůh gest , octnaU se

.w ohni pn.hěčltém. Nynj porUčil PUbliuš také toe
hoto odwesti, a ldal pjsemnaU zpráwU cjsařido ceu
lém saudu tomco.
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stař UsaUdil, aby rozličným sandcům wy:
dťni, a rozličnými také ,mukami Usmrcčni bylie
Geden z nich bhl na to biči, na nichž olowěné
lUličky byli Upewněny, do smrti Umrskán; dwa Ue
claUkli holemi čili kygi; gednoho šwrdli š weličé
wýssťh dolů; třj byli siati, a sťata byla konečně
také matka gegich

A tač se wssickni rozličným Usmrcenjm wjtězi
a mUčedlnjky Kristowými stali, a slawně se i š
matkau swaU wznesli k nebi, aby odplatlx swaU
přigali, qprotože z lásky k Bohu, pohrůžkamř lidx
skými, tresty a mUkami pohrdli; nynj pal seum.l
dngj w nebi co přátelé Kristowi krerýž 8 Otcem
a DUchem swatým šiw gest a kralUge na wěky
Apaene

Gegčch nmučmj padá do let mezi 162 a
165., a cerčw ge zwlásstnjr úctaU připomjná na
den 10. čerwencez matkU pak samu ctj na deu
23. listopapu. e
:dďll:“s u. xck e

š.xe ! llxxřsl : u mxdx z x.? ešř

::xx!řsrxr f e x J

:o.č.xu? šg :x . ? lllw

s šxrxex

Umnťenj swatého Pokykarpa.

xe“ Swatý Polykaerš gestjť týž btskUpSmyr:
nenský, U něhožto swatý Jǧnáciuš na swé mur
čedlnické cestě do Řjma po několik měsiců přjbyto
kem byl a Z njmže fe na modlitbách k swé Ua:
stáwagjcj smrti posilowal.
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erU křesťanskaupřjgal Polykaerš giž Za
fwého mládeneckého wěku, wynčen w nj byw od
samých Aposstolů 8 nimižto gakož i 8 ginými
kteřj uPána widěli, důwěrně obcowal. szwlássre
ně pak 8 miláčkem Páně, swatým Janem, towae
ryssil , od nédožto také biskupem w Smyrné byl
Ustanowen. Swůg těžký aUřad biskupský zastáe
wxal přeš 66 let š takowau horliwostj, a š ta!
welikým požehnánjm že křestané kde se gen wya
skytnul, gemud když toho potřeba bylo, o záwod
obuw zanwalť, a tělo geho ljbali, a že sám Syn
Božj w dewmj swatého Bana welwi chwaelnýw
swědertwjm ho poeteil x

UmUčen byl mage přeš 99 ler wčlu swého,
a sice za cjsaře Marka Aurelia, rokU po narožéa
nj Pánč 157. , an tehdáž popauzenjm lmzy poa
hxansképronásledowánj: křesťanů powstalo, :a zwláe
ssrň w Smyrnč oonwrno ěbylo.sl xx

Geho Umnčenj popisuge samo dUchowenstwd
Smyrnenské w listu, kre;eyžugest nedlauho po smre
ti geho cjrkwi, neboli obci křesťanskéwe Filadele
sii zaskalo. List tento potom zdělen gest wssem
obcjm křesťanskýlň w Asiř, a tedy také náš z mie
losti Božj k nassemU powzbuzenj a wzdělánj doa
ssel; gest dxsčxk:pfán w tatod skowa:o

„erkew Božj, kteráž gest pohostan w
ďmyrně, pjsse cjrkwi Božj, we Filadelsii pohostie
nU.bydljcj , a wssem wssudy pohostinným obcjm
swaté cjrkwe katolické: milosrdenstwj, pokog a lá:
ska od Boha Qtee,s a od Pána nasseho Ježjsse
Kriska bUdiž w hognosti wám oudělena.
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„Zpráwu dáwáme wám, bratřj, o mučedlnja
cjch, a o blahoslaweném Polykaer, kterýžto
swým Umučenjm pronásledowánj gako zaprčetila
Udusil Neboť wssecko, cose. stalo, stalo se proe
to, aby nám Pán š hůry přjklad okázal kterak
wydáwari slussj swědectwj o Ewangeliume Čea
kaltě swarý Polykarpuš, ažby wydán byl , gakož
l Pán sám Učinil, bychom také my byli geho náe
sledownjky. nehledjce gen na co, coby nám, ale ji
cobh bližnjmu prospťlo. Neboč na prawau a doa
konalau láskU slussj, aby pečowala negm o swé
spasenj, ale taťé o spasenj wssech braňqe swých.

, Blažené zagjsté a Umechtilé byly wssecky ty
smrti nmčedlnie!é,uan podlé xrůle Božj byly poda
niknuty; řneboťnámž genž Boha se bogjme, we
wssem xwoc a sjlu Bohu přičjrati slnssj. Kdožby
se neobdiwowal Usskechrilosti, wytrwalosti a. lása
lu Pánu tčch, genž blči dyli Umrskáni, až žjlyxl
oxwnitřnjm ústrxogjm těla byly ,odnaženy. tal že
sami diwáci nad nimč autrpnost emli a bědowali;
oni ale ktakowé Usslechtilosti mysli udospeli, že niu
žádný z nich ani newzdychnul anč si neposkeskl.
Tim nám wssem okázali, že swědkowéDrjstowi“w
hodinu, kdnž mnčeni gsan, mimo těla býwagj,ae
neb raděgi, že Pán gim pd boku stoge, ď niml
rozmlauwá a ge sjlj. Patřjcepw duchu na . mi“n
lost Kristowu, pohrdali mi:kami swťtskými, boleste
mi gedně hodiny z trápenj wččného se wyknpugjce.
Chladnýmť zdál se gim sbýti oheň nemilosrdných
mučitelů, gessto meli před oěima oheň wěčný, kteu
rému se wyhnuliž a eterý nikdy nezhasne; a ločie
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ma srdce patřili na statky , které Uchowány gsaU
trpěliwě wytrwagjcjm; na statko, krerýchžoko ne:
wjdalo, ucho neslýchalo, a tteré na usrdceulidské
newstaupily; gim gle nynj, genž ne wicelidé,uale
gjž gngelé byli, od Pána byly přisljbeny.

x Takť gsau také ti, kteřj ljtým sselmám byli
odhodláni, dlauhý čaš hrůzy plné jxnemkdsnásselixe
bywsse na střepiny a mořské sskořepky kladeni , a
wsselikými ginými zpsxfoby od prokonsUla trýzněr
ni; poněwadž se „napálx, že ge dlaUhým trápenjm
k zapřenéjKrista přinutj. „

. Mnohotě podnikal ďábel protč nim ; ale, Boe
hn djky, namáhánj.geho se .mU U wssech Uepowe:
dlo. Bázliwěgssjch posilowal swaU stá.lostj jssiekxe
chetný Germanikoš,x kterýžto U xdťwokýchzwjřat nad
giné w,ynřkal. Neboť !dyž ho prokonsul rpťemlaue
lčal a prrosil.,exaby:ser:md swau:anladostj xustrnulž
pppudiš onpdditxdokéhoaziojřete proti sobě, xady tjm
dřjwe z gegich nesprawedlnosti a pwchlrwdwázl
Wsseekemljd pchánský Užásl se si:.e nad Usslechtix
laU stálostj bohamilowného a nábozného pokúln
ns křesťanského.;př.edc wssak gako gednjm hiafem
zwolali: Zahlaď bezbožnjky! Polykarpa hlededte!
T sGedcen umsfak„„učgměmm KwintUš e rodilý uz
Frýgie, odkndž byl ateprwa nedáwno přissel, span
třiw diwoká7 zwjřatax,x:počal trnaUti ax bátř :lse.
Dřjwe .ale sebe i ginéu.doháněl„aby fe samowolně
dostawili. Nynj jpak powolil přjmluwám a prosa
bám prokonsulowým, že přisáhal a obětowal, za:
přew Pána swého.xxlProtož, bratřj, neschwalugeme
těch, kteřj samochtjer se do.stangj; neboť takxnáo
neUčj swaté Ewangelium.



45

Polykarp ale, tenro mUž podinhodný, Uslyc
ssews že lid o geho bezžiwotj stogj,nebyl ani Uey:
méně.Ustrassen, a chtěl w městěostati. Welmimnor
zj mU ale přimlanali, aby odssel odrud. Oder
bral se tedy na stateček, nedaleko od města wzdáa
lený, kdežto š několika bratřjmi nic giného neči:
nil než dnem i nocj gak za wssecky, tak za rozc
ptýlené po swětě cjrkwe se modlil, gakož obyčeg
geho býwal. Tři dni před tjm, než gar byl mčt
na xmodlitbách widěnj: widěl swau podhlawnicj
hořeti. Tedy se obrdátiw k těm, genž š djm byli,
prorocky řekl: Gá hUdU za žiwú Upálen.

Gižť gsaU na bljzku byli sljdičowé geho, aň
opět na giný stateček Ussel Qnino pa! prissedsse,
a nenalezsse ho, gali dwa orroky, z nichžto geden
mUčen gsa, ho wyzradil. Poněwadž zrádcowé gdr
ho domácj bytjš nemohl déle skry!ý ostati.xSmjra
ce, čili irenarch, gménem Herýdeš, žádal, ho :brzy
do jcnnsite!c:tru Uwesti , an swatémnx tomuto bohem
nloženo dylo, sloýti společnjkem Kristowým, zrádce
pUk geho poknta Jidássowa zástihnauti měla.

x Wzawsse tedy katané a biřicowé otroka š sea
baU, kwerýž ho byl zradil,wytáhli w apátekw čaš
wečeře, gsance ozbrogeni, gakoby laupežnjka stjhae
lř. Pozdě nal wečer přirazili na mjsto,ukde se zdra
žowal, a nalezli hoxw hořegsskUudomu, an odpoe
čjwal. Moha sice gessrě odtUd na giný dworec
Uteci, nechtěl, řka: Staň se wůle Páně! AUslya
ssew lidi ty dole mluwiri, šessel k nim dolů, a
rozmlauwal šcknimi. J diwili se geho wysokémU
stářj a geho důstogné ochotnosti, rak že nekteřj z
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nich prawili: Což bylo. zapotřebj tak chwátati, ae
bychom rakowého stařečka gali? Polykarpuš. we:
lel hned gim pokrmn a nápoge předkládati, gak
mnohoby chtčli; ,sobě pak wyžádal hodinn, aby se
pokogně modliti mohl. W tom když mn powoo
ljli,modlil se stoge, plný gsa milosti Božjz tak že
po dwť hodiny pořád mlUwil, až fxe slyssjcj ho
nžásli, a mnozj toho želeli, že na tak nábožného
stařečka wyssli..
e Po xwykonané mod„litbě. w.kteréž na wsseckh

zpomnětzuš Žnimižse dyl kdy sessel, na malé i welké,
na slowurné ineslowutné, a také na celaU na zer
mi rozssjrenaU cjrkew karolickau, posadilj ho aU
přisslo hodina odchodU na osla, a wedli ho do
mčsta o
ee Jrenarch Herodeď,aaotec geho Niketaš přlw
geli wu naprotie a wzawsse ho k soxbě.na wůz, přte
mlauwali mU, řkzaucerx:Co pak to takleého, cjsaa
ře pánem gmenowari, kadidlo na uhlj fypari,u a ko:
mti,.x co k tomU che náležje a ta!to zachowa:i
žiwolu swůg? Z p?čátku gim neodpowjdal; když
ale ho rpřemlcmmatt nepřestáwali, řekl gixm: Nikoe
liw neučinjm , krčemU, wxy mněx radjte. .!dyž se
gim redy nepowedlo. ho přemlnwiri , oboťili se,Ua
něho twrdými slowy,ea nakwap ho šwrhli 8 wozu,
tak že si nohu obrazil On se ale na ránu ani ne:
ohlédl, nýbrž, gakby ničeho xbyl neutrpčl wesele
kráčel weden gfa k amsitearru, tdež takowý pon
wyk powstal že nikdo nemohl slyssán býrj. s

Když pak tam Polykarp wcházel, ozwal se
mu hlaš šxUebe, řkaucj: „Silným bx;ď, a zmuž se
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Polykarpe 7“ Hlaš tento slysseli gsme wssicknř,kteřj
gsme přjtomni bylť, ale mluchjho newidťl žádný
Když domeden byl na mjsto, a rozneslo se, že Po:
lykarpa gali, powstal hlUk gesstě walněgssj. Byl
teď před prokonsula postawen,a kterýž se ho tázal,
bylliby on Polykarp. Gsem, odl:oročrddčxlxwesele.
Tedy mu prokonsul přimlauwal, aby zapřcl Krir
sta, řka: Rozpomeň se Ua swůg welikdwek a
Ussetřiho; nedo kterabyš w takowém stářj snésti
můhl, čehož se mladjci hrozj? A gčnrě che poe
dobného powjdage, gakž U nichezwykemgest, gako:
Přisáhey skrze sstěstj cjsařowo; Usmysli si; rct:
Zahlaď bezbožnjky.

S xwážnýmuodljčegempohlédl Polyka:pnšxna
wesskeré mUožstwj nesprawedliwých pohanů, wzráhl
ruku swau knim, wzdychl, a pohlédna jk nebis
prawil: Zahlaď bezbožnjky! Prokonsnl pak nalér
hage xna něho, řekl: Přisáheyx,x Uhaň l,K:ista , a
propnstjm tše Poldykarpuo odpowědťl :„Osmdesáa
te ssest let slaužjm gemu, a nic zlého mně neučjnil
Krerak bych pak mohl rauhati sekráli měmU, genš
mne wykaupil ?

Prokonsul ho opět napomjnal: Přisáhey
skrze ssrěstj cjsařowo.. Načež odpowěděl: Pončn
wadž na tom stogjšs abych skrze sstěstj cjsařowo
přřsáhal, dělage ser, gakobyš newědťl, kdo gsem:
tedy to slyš weřegně: Křesťan gsem. Chcešlinale
poznati učenj rřestanskée Ustanollw mia den, a po:
slechni mne. Prokonful prawil: .Hag fe před lic
dem. Polykarp odpowěděl: Tobče důwody swé
dwjry Uda:ř hotow gsem; neboť ppoučeni gsme,
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wrchnostem a mocnostem, od Boha zřjzeným, slUss:
naU poctu prokazowati, ťterá neUrážj swčdomj nan
sseho Těchto pak za hodné neuznáwám, abych se
před nimi hágil.

Mám ale diwdká zwjřara, prawil prokona
snl; těm tě dám hoditť, neusmysljš li sobě. Pusť
ge sem odpoweděl Polykarpuš Ať mne trhagj
w ZUřiwosti swé, aneb ať na mne gesstě něro horo
ssiho složjš; radowati se bUdUz trápenj, a plé:
sati w bolestech swých, ápodlé. wrlikosti těchže boy
lestj wážiti bUdU záslUheu swau. Nassxejmysl neo
přecházjwá š lepssjho na horssj; ale za krásné
pokládáme, od zlého obrátiti se č.ltomUe co.sprar
wedljwého lgest. PurokonsUl opět prawil: Ohněm
tě dám Upáliti, Ueusmysljš:li sobě, an diwokými
zwšjřatypohrdáš. Hrozjš, dj Polykaerš, ohněm,x
na uchwjlkuhořjcjm, a brzy hasnachm, neznage or
hně saudU budaucjho, ani trestu wččnxého, genž
zlým Uchowán gest Wssak nač prodléwáš? Uwal
na mne, co se ti ljbj. n . j e m
lx To a giné mluwě, Uaplnén byl důwérau a
radostj, a milost Božj rozplýwala se po twáři ge:
ho. ij,:co se mUxprawilo, dal se tak málo po:
lekati uapomásti, že raděgi prokonsnl srdce atratil.
J poslal bčřicena prostřed amsiteatru, a dal tři:
kráte prowolati z Polykarpuš se whznal býti !řee
sťanem.

To když biřic wywolal i hned wsseckomnožr
stwj pohanůi židů, w Smyrně bydljcjch, hněwem
se rozpáliwssi, xwzteťle křičelo: Tento gest Učitel
Asie, ploditel křesťanů, twrdossigný protiwnjk bo,
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hů nassich,a zkáza nassich chrámů On swým
Učenjm tolik lidj k tomU přiwádj, aby neobětowali
bohům nassim, a neklaněli seg im

Tak mluwili, křičeli, a 9žádali asiarcha, čili
kněze pohanského, Filipa, aby na Polykarpa lwax
pUstil. Filip odpowědčl , že mU to nenj dowolez
no, an prý fe giž honby tyto odbyly. TUť ge:
dnjm hlasem zwolali, aby Polykarpuš za žiwa
bhl Upálen. Neboť se mUsilo naplniti widěnj o
hořjcj podhlawnici, které na swých modlitbách wia
děl, a po kterém okolo k stogjcjm řekl: BUdU za
žiwa Upálen.

Nynj fe wssecko.kwapněgi dělo, nežli možnp
slowy powědjti. Wsseckoumnožstwj lidu snásselo
hned z djlen i z láznj polenj a otýpky 8 neywěta
ssjm spěchem; zwlássť pae fe židé, gakož w takoa
wých přjpadnostech obyčegně činjwagj , ochotnýnň
a horliwými prokázali.

Když hranice dohotowena byla, swlékl a
odpásal se Polykaerš, a počjnal také obuw oda
wazowati, čehož byl sice gindy nečinjwal, protoc
že každý z přjtomných křesťanů o záwod mU tU
slUžbU prokázati„geho těla se dotťnaUti a ho pou
ljbiti se snažil. Nebotě pro swé swaté obcowáe
nj, giž než se sestaral U každého poctiwého U
weliké wážnosti býwal.

Teď mU obyčegnč při Upalowánj nástroge
přičinili. Když ho ale taťé hřeby přibiti chtěli,
řekl gim: Nechte mne tak ; neboť ťterý mně dal
UpálenU býti, dáť mi také bez wassich hřebů nee
pohnutč na hranjci ostatť.
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Tedy ho nepckibili,žádnými hřeby, nýbrž mU
toliko ruce swázali, kteréžto sám k Uwázánj do
zadu držel, podoben gsa čistému, z walného stá:
da wybranémU beránkU, a Bohu w přjgemnau
zápalnaU oběť Uchystanému. Na to pozdwihna
očj swých k,nebi.. mlUwil: Pane Bože rosssemop
haucj, Otče milého a požehnaného Syna fwého
Ježjsse Krista , skrze něhož gsme k poznánj tebe
přlssli, xBože angelůjr a m.ocnostj nebeských, Bože
wesskerého tworstwa a wsseho pokolenj sprawer
dliwých . kteřj ž.iwi gsaU před obljčegem twým;
welebjm tebe, žeš mne za hodného Uznati ráčil,
w tento den a w tuto hodjnu w počtu mnčedlnjc
ků twých aučasim: býti kalicha .skrista twéhox kn
wzkřjssenř k žiwotu wěčUémU dUsse i těla, xnepoe
russlrelnau mocj Ducha swatého. Račiž mne
dneď k njxm přigmanti, gakožtod tučnau a ljbeznaU
oděť, kterauž gsi Uchystal, předzwěstowal á whe
plnil, Bože prawdomlaný a klamati nemohach.
Protož chwáxljm tebe ze wsscho, welebjm a oslar
wugč tebe 8 wččným nebeským Ježjssem Kriskem,
ň njmžto tobě i Duchu swatému bUdiž čest nynj
i na wěky. Amen.

Sotwa slowo Amen wydychl, a modlťcdu
dokonal, podpálili katané hranici. Když pak
walný pse rozžehl plamen , uzřelč gsme diw welix.
ký, mde gimž:o widěti dáno bylo, a gež Bůh proa
to d.ochowal, abychom, co se dálo, giným zwěstxo:
wali. Qheň se zedel gako wětrem nadUtá plach:
ta korábnj , a obklopil tčxloswatého mučedlnjka,
kterýžto stoge U prostřed, nebyl podobeu hořjcij
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tělU, nýbrž chlebu se pekaucij, anebo zlatu a
střjer w peci rozžeřawěnému A tak ljberaU
wUni gsme pocjrili, gako z kadidla nebo z giné:
ho drahého kořenj.

WidaUce poslé;e bezbožnj , že tělo geho nec
mohlo ohněm stráweno býti, weleli přistaUpiti po:
prawnjkowi, a d„hkau tělo geho probodnanti. Cožx
když Učiňil, wylila se krew w rakowé hognosti,
že oheň Uhasila, a wssecken zástuo se Užásl nad
rozdjlem, krerý gest mezi newěrjcjmi a wywole:
uUýtni Takowým zagisté byl neyweyš podin
hodný mučedlnjč Polykaerš, wěkUnasseho apo:
sstolský ,a prorocký Učitel, a biskup katolické cjr:
ďwe we Smhrně. Každé slčdwo, genž z úst geho

,wysslo, wyplnilo se, anebo se whplnj.
Ale, ďábel záwiskný a nesslechotný protiwnjk

pokolenj sprawedliwých , wida tak slawnaU smrt
mučed!nickau muže todoto, gehožto obcowánj hned
od počátkU bez anhony bylo, a krerý nynj ozdo:
bený korUnaU nesmrtelnosti mzdú swého boa
gowánj gistě přigal, wynasnažowal se zabráa
niti, abhchom žádného ostatkU z něho neodnesli,
čehož mnozj žádali, taUžjce 8 swatým tělem
geho obcowati, to gest, den geho Umučenj !aždo:
ročně na geho hrobě slawiti. Wuukl tedy Nike:
towi, otti HerýdesowU, a bratru Alkym:, aby na
prokdnfUlowi xprošbaU toho obdržeti hlrděli,u by
těla Polhkarpowa křesťanům.newydal, aby prý,
odstaUpiwsse od Ukřižowaného, tohoto ctjri nezae
čali. Tak mluwili ponuknutjm a nabjzenj:n ,ži:

dů, čjhagjcjch, an gfxne hoZzůohně wytáhnaUci
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chtěli. Newěděliť gsaU, že nám nikoliw nelze
opustiti Krista, kterýžto pro spaser wssech na cee
lém swětě, gimž se toho dostati má , swatý za o
hřjssnjky, trpěl, a že giného žádného ctjri nemů:
žeme. Před tjmto, genž gest Syn Božj, klaně:
gjce se padáme; mučedlnjky pak, co Učedlnjky a
náfledownjky Páně práwem milugeme , pro gee
gich newyrownanau lásku k swéde králi a mi:
stru; ý , kýžbychom se gegich společnjky a stau:
penci stali!

Setnjk řjmský, byw zprawen o tomto zgi:
tieeném UsilowáUjužidů, rozkázal tělo do prostřed
ohně položiti a spáliti. My ,pak sedrali gsmex
na to pozůstalé kosti, wzácněgssj nad kameny dra:
hé ua nad zlaro, a úchowali gsme ge na mjstť
slUssném, kdežto nám Pán popřege, dle možnosti
se čxhromažďowati, a š radostj a slastj weyročnj
den UmUčenj geho slawiti, gak na památku těch,
genž bogowali, tak také k powzbuzenj a přjpra:
wě oněch, kteřj gesstě bogowati bUdaU.

Toroť gest prawé whpsáaj smrri mUčedlnie
cké, krerauže blahoslawený Polykaerš, kromč
dwanáctera giných z Filadelsie, w Smyrně pod:.
staupil, o němž ale obzwlásstně před ginými pjx
sseme, an i pohané wssUdy o něm mluwj. .Ne:
byltě tolťko wýtečným hlasatelem slowa Páně,
ale také mezi mUčedlnjky wynikal, rak že si wssie
ckni žádagj, gemU w mUčedlniccwj podobnými býe
ti, protože ge podlé předpisu swarého Ewangeli:
Um podstaupil. Stálým wytrwánjm přemohl Ue:
sprawedliwého wládaře, dostal kormm nesmrrel:
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nosti, žiw gest w radosti a sláwě š Aposstoly a
wsscmi sprawcdliwými , oslqwuge Boha the, a
welebj Pána nasseho, genž gest wládcem nassjm
a pastýřem cjrkwe katolické po wssem swětě

Žádali gste náš, abychom wám celý přjběh
š swatým Polykarpem dostatně whprawili. Nyc
nj gsme wám w hlawnjch okolnostech zpráwu dae
li po bratru nassem Markuu Nabywsse tcď doe

,statečné známosti o tom, zdělte se š lixskemtjmto
š bratřjmi, genž dále od náš gsau, aby také oni
oslawowali Pána, kterýž tak wouljmezi slUhami
swými, a který náš wssecky swaU milostj a dary
swými Uwesti může do wěčného králowstwj swée
ho, skrze gednorozeného Syna swého, Ježjsse

tKrista, gemuž bUdiž chwála, čest, moc a welebr
nost na wěkh. Amen

Pozdrawugte wssech swatých Pozdrangj
wáš, genž U náš gsau; také Ewalistuš, krerýž
toto psal pozd!:awuge xwáš š celým domem
fwým.

Swatý Polykarpuš umučen byl 23 Unora,
a sice, gak giž swrchu powěděno, roku po naroa
zer Páně 167. w hodinu drUhau 8 poledne; a
cjrkew slawj geho památku 26. ledna.
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17.

Mnjedlnjci Lponsstj.

Lyon, welmi staré a giž za Ueddáwněgssjch
časů proslUlé město w polednjm FrancaUzskn, gest
i nynj welmi znamenirým, gsa prwnjm po Pařj:
ži a mage 161,000 obywatelů Swatá wjra
Kristowa se tam welmř časně rozssjřila, a hlUbo:
ké kořeny zasadila. Wssak křesťané tam přenáram:
ně těžkých protiwenskwj aod pohanů Utrpělj.

Zwlásstč pak ge rokU 177 za cjsaře Mara
ka AUrelia nad giné krUté pronásledowánj potka:
lo, w němž gich welmi mnoho bylo UmUčeno.

UmUčenj těchto fwatých slUžebnjkůKristowých
popisuge sama cjrkew Lhonská w listU, kterýže
cjrkwjm w Asii zaslala, tjmto způsobem:

„Těžkých a welikých protiwenstwj, wzteklého
zUřenj pohanů proti swatým, gakož i toho, xcobla:
hoslawenj mučedlnjci trpěli, nelze Uám aniwyslob
witi, tjm méně zewrub whpsati. Nebotě satan,
mage po wůlj zuřitj proti nám, celaU tjžj moci
swé na náš wrazil, a dal nám hned Ua začátkU
napřed okUsiti, co náš čeká;oničehocě zagisté Uex
opominUl, čjmby sluhy swé w UkrUtnosti proti
služebnjkům Božjm whcwičilea Utwrdil. Nikde,
ani w domjch, uani w lxáznjch, ani na sUdissrěch,
ani na žádném giUém mjstě nesmělj se okázati.

Wssak milost Božj bogowala za náš proti sax
tanU, negen že slabssjch bratřj Uchowala, nýbrž
postawila také muže proti němu , silné a pewné
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co slauph, kteřjžro wssccku wzteklost geho na sebe
obrátiwsse, mocni byli gj odolati. Ti stogjce wčrr
ně w hromadě, trpěli wsseckypotupy a každau
mUku, a žádagjce si, gen brzy přigjti k Ježissi.,
i to neybolestněgssj za maličkost pokládali, a xtak
skurkem okázali, že wssecka Utrpenj tohoto swěta
njc negfau proti sláwě té, kteráž se zgewi na náš.
Neyprwé trpěli, a sice co neystatněgi, wsseliké od
lexy gim čtněné nárisky: hany, bitj, kammowánj,

“ zlaupdenj, žalářowánj, siowem wssecko, čeho se gen
wztekem a zUřiwostj rozpálená zběř projri lidem,
Bteré za swé nepřátely pokládá, dopustřti může.
Potom ge reprwa wedli na saUdUémjsto, kde o.d
tisjcnjka před. wrchnostj městskaU a přede wssjm
lidem na swaU wjru tázáni byli; a kddž složili
wyznánj swé, wsadili ge, dokUdby leǧát nepřissel,
wssecky do žaláře.

Když přissel lcǧát, byli postaweni přednjm.
Qn nakládal š nimj welmi UkrUtně. Tedy wy:
stanpil geden z brarřj, gménem WetriUš Apaga:
rhu.o, pietýkage láskaU k BohU a k bližnjmu,a
tak swatého žiwota, že ačkoliw gen mladjk gsa.
chwále starého Zachariásse zaslaužik a roznjcemj
dUchem žádal, ahy mU, nemohaucjmu tak nesprau
wedliwého gednánj snésti, dowoleno bhlo, za brae
try mlUwiti a zgewně okázati„ že se U náš mt
dezbožného ani nemrawného nenacházj. Ale okou
lostogjcj, znagjce ho, že gededn ze znamenitěgssjck,
bratřj gest, dali se do ťřikU proti némU;tedy le:
ǧát. sám také geho žádost neljbě nesa, tázalx fl
ho toliko , zdaliby byl křrsťancm. Qn se hlasitul
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pťiznal, že gest. Tedy ho dal leǧátd hned mezi ty
postawiti, genž za winné prohlásseni byli, a na:
zwal ho zástUpcem křefťanů. Měltč zagisté sám
prawého zástupce w sobě, DUcha swarého, kreré:
hožto plnostj lásky poznati dáwal,aneradostUě pro
obranU xbratřj, fwůg žiwot nasadil. Nebotč byl
prawým Učedlnjkem Kristowým, z počtu tčch, genž
následUgj Beránka, kamkoliw gde.

Qd té doby okázal fe rozdjl, mezi těmi, kteo
kj giž w menssjch přjpadnostech neyswěrčgssjegméa
no Ježjš wyznáwali, a mezi takowými, kteřj ne:
gfaUce gesstč připraweni a zkusseni, mdlj byli poda
niknaUti bog takowý. Qnino se rotiž hned hotoa
wými okázali, Učinjti še wssj radostj srdce krásné
whznánj mučedlnjkůd Z tčchto gixchale asi defet
odpadlo, k nassj neywětssj bolesti a leryslowitel:
nému zármutkU nassemU, proto že se rjm radosiná
ochotnost těch o něco Umenssťla, čteřj nebyli gesstč
gati, wssak předc U welikém nátiskU tom při mur
čedlnjcjch stáli , a od njch nepUstilia My zagisté
byli wssickni tehdáž U weliké auzkosti, ne žebychom
se byli mUč strachowali, ale že gsme fe báli,aby
některý gessrě erdpadl. Byliť gsau každý den nč:
kteřj gatie kteřj hodni byli nahraditixpočet odpadx
lýche zwlásstě pakpgjmáni byli wssickni neywýbor:
něgssj w cjrkwi, gegjchžto pracj a přičiněnjm cjrx
kew obzwlásstně stála.

Takéť gsau byli i pohansstj čeledeowé nax
sslch gatj a k saúdu pxostaweni, poněwadž leǧát
přikázal, aby žádného mezi námi nebylo Ussetřeno.
Tjto, strachUgjce se mUk, které swaté mučedlnjky
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trpěti widěli, a gsaUce ďáblem ponaUťáni a od
wogáků nawedeni, lhali o náš, žemalé děti gjme,
swaU wlastnj krew zprzňUgeme, a co giných nee
prawostj che, kterýchž mh ani gmenowati,ba na
které ani pomysliti fe neopowašugeme, andokterých
ani o giných lidech wěřiti nemůžeme. Když setoto
mezi leaU roznrslo, wyřjtila se wzteklost gegj

lproti Uám, tak že i ti, genž až potud, snad pro
swč přjbuzné mezi Uámi, mjrněgssj byli, nynj wssj
nenáwčstj rozpálenj proti nám zuřili. TUtě se Ua„a

d plnřlo, co PáU předpowčdťti ráččl , řka: Přigde
čaš, že ťaždý, kdož wáš zabige, domnjwati se bUc
de, žeby tjm Bohu slaUžil. Protož trpěli neyswťe
těgssj mučedlnjci muky, kterýchž nikoliw wyslowiti
nelze, an se domnjwal satan w peysse swé, že z
nich něgaké bezbožné wyznánj wymuč,i.

Neyche pak zUřili lid, rleǧát i wogáciproti
Sanktowi, jahUuz .Wienny,protiMatUro:
wi, kterýž lačkolino nedáwno počřtěn gfa, předc
statným byl bogownjkempro prade; proti At:
tal owi, kterýž,rodcm gsa z Persann,rwždyslana
pem a twrzj byl cjrkn:e, a proti Blandině,
na kteréž eKristUš okázal, že práwě ti, genž se
swčtU nepatrnými a powrženj hodnými býti zdao:
gi, od Boha neywýsse poctěni býwagj , plni :li
gfaU lásky té k BohU, kteráž Uehledj gen přetwáo
řenaU ochotaU fe stkwjri, ale moch a skutkem sr
okange.

Blandina byla služebná ďěwečka,a welmi an
tlého rěla; protož gsme se wssickni, a zwlásstě sax
ma panj gegj, kterážto také wbogibyla pro prawn
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dU, welmi strachowalk, že pro swaU slabost w
statjném wyznánj neserrwá; ale práwě tato Blanu
dina tolik sjly a mocnosti DUcha okázala, že mUu
čitelowé gcxgja w trápenj se střjdagjce, a wssemi
možnými způsoby od rána až do wečera gi tráe
piwsse, Umdlenj od swé nesslechetné práce Upustiti,
a š hanbaU wyznati musili, že giž žádných muť
che nemagj. krerýchuby gesstě na nj kusiri mo:
hlij„ a se Užásli, kterak gesstě w tak zcela rozcdrao
ném a,zprobodaném těle ži.wota státi může, gessto
by, dle domněnj gegich, gedna každá z těch nduk .
postačowala, gi ufmrtiti, a ona že gich tolič a
tak weliké přestála Ale blahoslawená cato nabý:
wala we wdznánj samém nowé srdnatosti a nowé
sjld, a negen se občerstwila, ale dylo gj, gakoby
wsseckydolesti byly zmizely,kdykolťwwyřkla: Gá
gsem křesťanka; U náš se nic zlého nečinj.

Na Sankta obrátili také wsseckUgen whmy:
sslené zpňsoby trápenj. na gegichžto krUtost spoléu
hagjce nelidsstj mučitclowě, se domnjwali, že wd:
znánj ohawnosti něgaké z něho wymučj; ale ač:
koliw klaubowé grho ze swých mjst wymknuti, a
celé tělo geho plné ran a bolesti bylo, předc feu
gim tak frdnatě odepřel, že žádného giného slowa
nepromlnwil, než: Gá gsem křesťan. Tedy leǧát
a mUčitelowé geho gessré wjre se na něho rozljo
tiwsse, řeřawými želelezi na slabiznách tčla ho páe
lili; on ale, gsa xpálen, zůstal pewně a zrowna
státi, a setrwal nepohnutý we swémwyznánj. Sa:
mo tělo geho okazowalo, co trpěl; nebotě bhlo
lak zedrané, tak skrancené a scwrkané, že ani po:
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doby lidské na něm nebylo. Wzaltě pxak sám Krix
stUS bolesti geho na sébe, činil na něm weliké dic
wy k oslawenj gména swého, a okázal, že nic
hrozného nrnj těm, kteřjdžmagj láskn Orcowu, a
bogUgj pro čest KristowU. Když pak ho bezbož:
njci po několika dnech znowa rjmže způsobem mU:
čiti počali, naděgjce se, že ho tyro mUky gessto
mu na podebraných a zanjcených mjstech tjm wětx
ssj bolesti dělati budaU, gistě přemohaU, ano že
nebnde moci ani natahowánj rukaU na skřipec
snésti aneb když w mUkách Umře, což prýechybiti
nemůže, že se zagisté drnzj odstrassiti dagj; negen
se ze wssehxotoho nic nestalo, nýbrž tělo geho naa
bylo proti wssemU nadánj nowé sjlyž narownalo
se, a mohaUc opěr wsscmi audy wládnauti, přie
,sslo zafe w swau prwněgssi podobu, tak že mu
txoto druhé mUčenj ,j zwlásstnj milostj KristowaU,
wjrce k Uzdrawenj, nežli k trápenj slaUžilo.

Mnčena byla také Biblřaš, k,teráže byla prx
wé wer Kristown zapřela, a gižto ďábel giž w
moci swé mjti se domnjwal. Nynj pak gi, an se
byla giž mdlau a bázliwau býti okázala, gesstě k
tomU přiwésti chtčl, aby swým swědectwjm porwre.p
dila ohawnostj rěch, z kterých gsme byti obwiňox
wáni. Ale ona, gsaUc mUkami wezdegssjmť, ktecé
gi na muky wěčné upamatonšali, gako zesna prox
bUzena, odepřela tomu, řkaUc: Kterak by pak mor
hli ti malé děti gjsti, gimž ani krwe němé twáři
požjwati nenj dowoleno? (Neboť tehdáž sekřesťaa
nům krwe, gakož i wsseho, což bylo zadnsseno,
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požjwati zapowjdalo.) Bibliaš wyznala teď Kri:
sta, a byla ostatnjm mučedlnjkům připogena.

Když swatj mUčedlnjci swaU stálostj skrze mie

losk Kristowu wsscckUkrurost fwých txapičU zahan:
bili, zawreli ge do neytmawěgsssl)o a nehohyzd:
něgssiho žaláře, kdežto opěr wsselikými způsoby rrá:
peni byli. Wložiliu gim hlawU, rUce i nohy do klá:
dy, a při tom gim rak nesmjrně nohy roztahowali,
až mnozj z nie w přenáramných tdolestech ducha
wypustili. Gin ale, ačkolisd se zdálo, žeby na žťa
wě xostati nemohlč, i kdyby fe gakých koliw léků kU
pomoci gegich Užjwalo, byli tak od Boha posilňo:
wáni, že wsseckymUčy wrselaU myslj snásseli, a ra:
k.é i druhých hratrj gessrě powszzowali a rěssili.

Swatý PorhčnUš, biskup Lyonský,xačko:
liw přešx90 let, stár, a dlextěla tak slabý, že sot:
wa dýchal, hořel žádostj wydati swědectwj pro
Krista smrrj swaU. Bylarě w gebo wěkem a Ue:
morj giž zcela wyfjleném těle dussemocna, připra:
witi oslawn Krčstu Žádost gcho se mU naplnila
Wogáci ho wléklč k saUdU, an š njm ssla sama
wrchnost městská, a weliký zástUp lidU diwoce kři:
čjšjho a ho tak hanjcjho, gakoby sám Kristuš bol.
Když pak před faudem wefele a w dUchU silným
fe cjrě, dobré fwědectwj wydal otá;al fe ho le:
gát kdoby byl Bohem křesťanů Dozwjš se, iekl
genm, budešli toho hoden. TU fe hned rozljcená
luza na nčl)o shlUkla: neybližssj ho tlaUkli pěstěml
a nohama kopali, nic nesserřjce crihodného wekU
.qebo;u wzdálenégssj pak házeli na nčho, co gim do
rukau pčisslo, wssšckni se domnjwagjce, žebh fe pčxe:
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těžkého hřjchů dočinili, kdyby ho, co gen možnáz
netrýznili; Ueboť gsau myslili tjm pomstiti haxu
UU, UčiněnaU bohům fwým. Potom ho, an
sotwa gesstě dýchal, wewlékli do žaláře, kdežro po
dwau dnech skanl.

Tehdáž fo podiwným způfobem okázala wssuc
dy .wládnaucj sprawedlnost Božská Ti totiž,
kteřj strachem Krista Ježjsse zapřeli a kiesťanům
Utrhalč, byli předc oo žaláře wsazeni, a musili
totéž, co křesťané trpěti, wssakš tjm rozdjlem, že
křesťané pro Boha a š dobrým swědomjm trpěli,
oni ale co nesslechetnjci nebo wražedlnjci trápeni
byli, a dwognásobné mUky snásseti musili. Kře:
fťaUům polehčowala bolestj milost dobrého wyn
znánj, naděge přislijené blaženosti nebeské, láska
kU KristU Ježjssi, a Duch Boha Otce, drUhé ale
rrápslo fwědomj , že Krista zapřeli. A také w
šewnitřnosti obogjch rozdjl widěti bylo. Křesta:
né, bywsse wedeni, kráčeli š weselau, milostj Pá:
ně gako ozářenaU twářj; okowy ge ozdobowalye
gako zlaté řetěži newěstu, a ljdá wůně Kristowa
wanula z nich, tak že se mUozj domijali, že se
wonnými mastmi pomazali DrUzj ale, přlznawe
sse se, ačkoliw křiwě žeby byli mezi krefťany čloe
wěčj maso gjdagjce, lidi zabjgeli, ssli š sklopenýe
ma očima, celj bjdnj, Utrápenj ahanbcm skljčenj.
Nadto nade wssecko si z nich lnša gakožto z lxox

xgácnjků posměch činila. Neboť gsaU fe sami z.
dázně za wražedlnjky wydali, odřeksse se cti plněe
bo, slawného a spasirelněho gména kieesťanů.
A rento rozdjlný pohled posilnil také ostarnjch
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bratřj a fester, tak že napotom wssčckni, kteřjž
kolčw gati dyli, bez rozpakn křesťany se býti wyr
znáwali, a ani pomysslenjm na zapřcnj ďáblU
nepowolili.

Napotom byla gedněm ta, ginýmxginá smrt
Usaušena; a takť gsau fe wsslckni pod wěnci, z
rozličných kwětin Uwitými, k nebeskémU thi odeo
brali. Nebotě bylo zaslussné, abd statnj bogow:
njci rito, gessto mnohonásobný bog přestáli, a
slawně fwjtčxzili , jtaké slawným wěncem nesmrrelx
nosti byli obdařeni. McitUrUš a Sanktuš, Blan:
dina a Attaluš, byli do amsitearru k roztrhánj ljtaU
zwěřj odwedeni, pohanské necťrelnosti za diwadlo,
kteréž se za pšejčinan nassich, w Určitý kporýkánj
se š diwokými zwjřaxry den, schwalně by,la Učjni:
lo. Matura a Sankta tU opér znowa mUčili, ga:
koby gesstě ničeho byli netrpěli; aneb raděgi poe
dobni zápasnjkům, kreřj xpři weřegných hrách giž
mnohoxfoků byli přemohli, a nynj o zjskánj famého
wěnce bogUgj, byli bičowáni, ljraU zwěřj po zee
mi wláčeni, slowem, wssecko rrpěliž cougen UkrUt:
ného okolostogjcj wzteklá zběř diwým ?ekřikem.pro
swaU podjwanaU žádala; posléz ge Bosadili na
rozpálené železné stolice , až se xaUdowé, gegichx„fe:
sskwařili. A předc z nich Ukrurnjci žádného gix
ného slowa wmečiri nemohlř, krom opěrowanédo,
od Sankta giž Uččněného wyznánj: uGá gsem
křesťan. Konečně, kdyžu se w nich gessrě žiwoc
okazowal. hrdla gim podřezali.

BlandinU přiwázali k slaUpU, a pustili na
ni diwoká zwjřata. Wyo.brangjc tu rozpiatýma
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rukama swěho Wkapitele, a modljc se z plnosti
dusse, posilowala wěřjcjch w žiwém přeswědčenj,
že každý , kdož pro čest Kristowu trpj, také cm2
časten bUde sláwy Krista, Boha žiwého. Když
pak se gj žádné zwjře dotknauti nechtělo, odwá:
zali gi opět od slaupu, a wsadiwsse gi zase do
žaláře, k nowému zápasu gi Uchowali.

Nynj žádal lid diwokým kixikemAttala, kte:
rýžto co muž wýtečný dobře znám byl. J ssel
srdnatě do boge, powědom fobě gsa wsseho dobréa
ho, byltě, w prawém obcowánj ťřesťanskémdor
bře upewněný, wždy swědkem prawdy mezi námi.
Když ho po amsiteatru wodili, nosjce tabulku
před njm š nápisem: Tento gest AttalUš, ukťsesťan;
dozwčeděl se leǧát , žeby byl měssťanem řjmským;
tedy ho pornčil kostatnjm wězňům do žaláře od:
westi Teď dal zpráwU cjsaři o wssech kreij gex
sstě zawězněni byli, ničeho nečině š nimi, dokawad
by odpowěd nepřissla.

Tento čaš wssak nebyl bez prospěchu. Neyx
uhoeyš milosrdný Bůh ho obrátil k spasenj těch,
kteřj, strachUgjce se mUk, byli prwé Krista Ježj:
sse zapřeli. Nynj pak přjklad swatých wyzna:
wačů, gegčch wážné a lásky plné napomjnánj,
gakož iumocná mpdlitba gegich, to wsse působilo
blahodatně na tyto giž duchowně mrtwé, a wzbu:
djlo ge k nowémU žiwotu.

deowčd od cjsaře přissla. TaU se přika:
zowalo, aby ti, genžby we swém wyznánj ie:ro
wali, na hrdle potrestáni, kteřjby ale zapřeli, na
swobodU propusslěni,byli. Poněwadž se pak prá:
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wě slawné weřegné hry počjnaly, kU kterým se
weliké množstwj diwáků ze wssech zemj a národů
w Lyoně scházjwalo , sozkázal leǧát mUčedlnjkh,
aby lidu podjwanau Učinil, k saUdU přiwesti, a
poznowu se gichx tázal; když wessak opčr radostně
fwau wer wyznali , dal ty, kteřj byli řjmskými
měssťany, mečem odprawiti, drUhé pak pro ljraU
zwčř nchowati.

Kteřj byli prwé Kristas Ježjsse zapřelř, byli
zwlásstě wysleycháni , w .té Uaděgi, že opět zae
orau, a tudy bUdaU moci hned propusstěni býťi.
Qni ale wyznali nynj směle, že křestané gsau, a
byli kostatnjm mUčedlnjkům připogeni, kromě to:
liko něk:erých, kteřj byli giž dřjwe swým neprao
wým obcowánjm wer .skristowUzlehčili. Druzj
nawrárjwsse se w materské lůno cjckwe, a napra:
wiwsse mučedlnickaU smptj prwněgssj pokleantj
swé. xdo žiwota wěčného sej odebrali.

Giž po mnohá léta bddlel. w pLyonn gistý
lékař, rodem z Fryǧie,u gménem Alerandr.
Geho frdce plápolalo láskaU ť BohU i k lidem;
prorož hlásal pneohroženě slowo žiwota, milostmi
ducha podoben gfa aposstolům, a dobře znám wssea
mu obywatelstwU. J postawil se, když Zti, genž
dťjwe odpadli, nynj ale milostjx.Božj opét k wje
ře se nawrátjli, před leǧáta přiwedeni byli, we.:
dlé samě saUdné stolice, a dáwage gim wssem

znamenj, k statnénm wyznánj gich nabjzel. Hor: x
liwost pro čest Božj, a laskawá pěče o spasenj
bližnjch wynikala z každého pohledU a z každého
hnutj geho, tak že skoro sám wssecky cjrkwi zje
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skal. ZástUpowé pak, těžce nesaUce, že teď wssie
cknť, genž byli dřjwe wer zapřeli, gi opět srdnaa
tč wyznáwagj, dali se do křikUproti Alerandroo
wi, gakožto půwodci wsseho toho. Tedy fe ho
otázal leǧát, kdoby byl. Křesťan gsem, odpowče
děl Alerandr. A rozhnčwaný leǧár ho odsaudil,
abh byl diwokaU zwěřj roztrhán. Hned drUhého
dne ho přiwedli i š Attalem do amsiteatrn, kdeža
to oba wsselikýmix, gen wymysslenými způsody
mUčeni byli. Ale::andr ant nezawzdychl, ani si
Ueposteskl, nýbrž sám w sobě, aneb raděgj w Boo
hU celaU dUssj gako pohřjžený, zdál se wýsse býr
ti wsseho, co lidská UkrUtnost 8 njm činila. Atu
talnš pak, byw opět na řcřawaU stolici železnaU
posazen, když se tělo geho giž sskwařilo, pra,wil
k lidU: Widjte, toto gest lidj sžjrati; my ale ani
lidj negjme, ani nic giného Azlého nečinjme. Bymd
tázán na gméno ,Božj, odpowěděl: Bůh nemá
gména, gako lidé. Napotom byli oba mečem
Usmrceni. ,

MUčenj a Usmrcowánj swatých wyznawačů
Kristowýchtrwalo po několikdnj. Blandinn
pak a Pontika, parpáctiletého pacholjka, přied
wáděli každodennč do amsiteatrU, aby se na mun
ky .druhých djwali, a sobě gináče Umyslili; poe
tom ge wodili před modly, aby we gménu guřegichl
přisáhali. Wssak když w předsewzerj swém stálj
setrwali, rozpálila se zuřiwost lidU tak welice proti
nim, že ani mladého wěku Pontikowa, ani aUtléo
ho po lawj Blandiny nessetřjce, wssemi gen može
nými z ůsoby ge mUčili, wodjce ge mezi tjm wždy
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zafe před modly, zdalibd přisáhati nechtěli. Oni
se wssak nikoliw pixemoci nedali. Pontjkuš, posil:
ňowán gfa slowy Blandininými, trpěl statně, až
w mukách dUcha wypUstil. Blandina pak, poslede
nj ze wssechs podobna gsauc dobré matce, kteráž:
to swé syny xk statnému bogi rozněcowawssi, wjo
těze ku Pánu před sebaU odeslala, pospjchala ny:
njd fama rauž trapnau cestau wefele ča š plesánjm
wstřjc swému chorč nebeskémU. Bylatě bičowána,
a na rozpálené stolici železné mUčena. To wssak
když šstatně přestála, zaobaliwsse gi do sjti, .diwoe
kémn býsku gj pťxedhodili, kršrýžro na rohy gi por
padaw, po diwadle nj háze.l. Ona ale, posilUgjc
fe modlirban a naděgj bndaucj odplaty, na wssea
cko nic nedbala. Konečně gi mečem Ufmrtili. Sao
mi pak pohané fe Užásli a wyznáwali, že ,nikdy
žádná žěna colik a takowých muk nepřerrpěla.

Wssak anni tjm se neukogila gesste wzteklá Ue
črutnost pohanů, ano gesstěche se gak lid tak

i leǧár na služebnjkyKristowyr izljtili, tak že sesplxnilo, co Pjsmo dj: Bezbožný ýwá gessrě bez:
božněgssj, sprawedliwý gessrě sprawedliwěgssj Uo
krutnjci zuřili gesssě č proti zemřelým Těla těch,
kteřj w žaláři skonalis předhodili psům, hljdagjcer

,gich dnem i noci, aby gich křefťané odnésti nea
mohli. Co wssak z těl xostatnjch swatých mučedle
njků ani zwěř nesežrala, ani oheň neztráwil, rozr
kaUsané, napolo spálené audy, sťxatéhlawy ilš
těly gegich, složiwsse na hromady a wystawiwsse
na odiw, dali ssest dnj wogákům ostřjhati. Něe
kreřj ssklebčlčzUby č na ráro gčž mr:wá !la, hoe
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řjce žádoslj, by možné bylo, krutěgi gesstěge mUr
čiri; ginj se gim posmjwali a ge rupili, welebjce
při tom modly swé, a Usmrcenj sxatých nU:čedls
njků gim za oslawu pokládagjče Mjrněgssj pak
genž š osudem Uassjm autrpnost mjri se zdáli,
wytýkali nám, řjkagjce: Kde gest nynj Bůh ge:
gich? Co gim prospěla teď gegich wjra, pro kte:
raU.ž žiwoty swé dali. Tak rozličně se gewil pro:
následugjcj náš duch pohanů. Náš ale welšce
bolelo, že nám těl těch pochowati lze nebylo;
neboť nám ani nočnj temnost k tomu přispěri nee
mohla, aniž také možné bylo, slibowánjm peněz
a wraucjmj prosdami tobo dosáhnauti; .poněwaduž
těl těch tak bedliwě a tak přjsně ostřjhali, guakoby
Bůh wj, gakého ziskU z toho dUabyli, kdyžby ne:
pohřbená ostala.

Když tedy tělňm swatých mučedlnjků dost
potupy nadělali, gim se dost narauhali, a ge po
ssest xdnj pod ssjrým nebem wyložená mčli, spálili
ge konečně na popel, a .do řeky RhodanU wmetae
li, aby ani neymenssj stopy po nich na zemi neoe
stalo. To činili, gačoby wssemohaucnosti božské
wzdorowati, a gegich z mrtwých wstánj nemožné
učiniri chtěli, řxjkagjce, že gim reď naděge z mrte
wých wstánj odňara, na kteraužto se spolébagice,
aowaU wjru w lid uwésti chtěli, uani těch neykrn:
rěgssjch muk nedbagjce, ano i smrt s.amU neohror
i.cně a wesele podstupugjce. Uwidjmeť nynj, zda:
xi skurečně z mrrwých wstanaU, a zdali gim Bůh
;egich na pomoc přigde, a ge z rukaU nassich
oytrhne.
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Tolik trpěli swatj mučedlnjci, a předc byli
při tom nad mjru pokornj. Hleděliť gsaU Kri:
stU Ježjssi we wssem podobni býti. Neboť aččoa
liw byli na neywyšssj stupeň důstognostiě křesťanx
ské powýsseni, a netoliko gednau nebo podrUhé,
ale mnohokráte mučeni, ljté zwěři wydáwáni, w
žalářjch teyráni, a gjzwy, rány a spáleniny na
celém tčle swém nosili;upředc aer osesamiza muc
čedlnjky nepowažowali, ani od náš tak nechrěli
nazwáni býti; nýbrž. gestliže ge někdo z nassich
we psanj aňeb w přátetském rozmlanánj mUčedlr
nsky nazýwal, přstě ho z toho kárali, w pamčti
magjce„ že člowěk, dokawad poslednjho boge ne:
přestál, nikdy gessté bezpečen nenj. Gméno td při:
kládali toliko Kristu Ježjssi, genž wěrným aprac
wým gest swědkem, prworozeným mezi mrtwými,
a půwodcem žiwota, .kterýž z Boha gest. Takéť
gfaU wzpomjnali odebrawssich se giž na wěčnost
mučedlnjků, řjkagjce: Tiť gsau lgižmučedlnjci,kter
rých KristUš U wyznáwánj ť foběpowolari,a gim

smrtj gegich swaU milost gako pečetj oswědčiri rár
čřl; my ale gsme gen sprostj a charrnj wyznar
wači S pláčem napomjnali a prosili bratřj, by
gim wrachmi modlitbami milost dokoUánjwypror
sili. W skUtkUale okazowali skatnost mučedlnjků
smělostj, ťterau pohanům odpowjdali; wůbec gexx
gsch nepřekonaná trpčliwost a gegich erhroženost
byly patrnýmiu swědky gegich Usslechtilého ducha.
Plni bázně Božj , nepřigjmali od bratřj gména
mUčedlnjků, ale pokořili se pod mocnaU rukaU xPáně,
kterážto gich nynj tak welmi bhla powýssila.
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Mimo to každého wymlanali, žádného ne:
winili, ale i za ty, od kterých tak krutě mUčenč
byliz wraUcně se modlili, gačo někdy Štěpán, prwx
,nj mUčedlnjk: Pane, nepokládey gim toho za
hřjch! Když se Štěpán za fwé wražedlnjky tak
modlil, gaktě se musil za bratřj modliri.!

“Gegich umodlilkba pocházela z upřjmné a nee
přetwářené lásky, a gegich neypěkněgssjzápa8 pro:
ti ďáblU byl ten, že ty, které .giž pohltiri mya
slťl, z chřtánU geho wydralť. Neboť nebyli twrx
dj kU kleslým, anj se newynásseli nad ně, nýbrž
gťm udělowali z plnosti darů, krerými oplýwali,
a pečugjce o nč mateřskaU láskaU, mnoho slzj za
nč na modlirbách před Bohem wylili. Prosilkxl
za žiwot, a Bůh gim ho dal, a oni ho zdéliwsse
bratřjm, ssli, w každém ohledU, co wjtězowé l
.Bohn.j A poněwadž milowali pokog, a náš též
wždy k pokogi napomjnali, odebrali se fařni sd
pokogi ! Bohu, nepozůstawiwsse po sobě animae
teři cjrkwť gaké žalosti ani bratřjm roztržků a půe
tek, ale wssem rapost a pokog, gednotU a láskn.

7.

Umněenj fw. Epipodia a Nlešandra.

Když se dylo wražděnj křestanů we měskč
LyonU giž skončilgo, a pohané se domnjwali, že
gméno Kristowo auplně giž z města toho gest wye
hlazeno; byli gesstě dwa mládenci , EpipodiUš a
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Alerandr, U leǧáta co křestané Udáni. Leǧát,
dychriw gsa, wyhladiti poslednj gesstě zdyrky té
wjry, gjžto tak weltcc nenáwiděl, rychle rozkázal,
aby ge co neybedliwěgi h edali.

Epipodiuš byl rodem z téhož města LyonU,
Ale:andr pak pocházel z Řecka. Glž co žáci sr:
dečně se wespole! zamilowali, a čjm ustqrssj byli,
tjm che rostla obapolná gegich láska; oba činili
weliké prospčchy w Uměnj, a bywsse od wýbor:
ných rodičů swých křesťansky wychowáni, wespolek
se k žiwotU, kiesťana hodnému, wzbuzowalia roz:
něcowali. SwaU stijzliwostj, střjdmostj, čistotaUe
wěrnostj a aUčinnaUdláskaU k bližnij rak seBohU
ljbau obětj Učinili,.xže gim koruna mUčedlnická, ktue:j
ré se gim potom dostalo, gen k doplnťnj gegich
záslUh slaužila. Byliť gsaU teď práwě w weypěko
nčgssjm kwčtu wěkU swého. GsaUce pdslnssni ra:
dy Kristowy, odessli w čaš krutého protiwenstwj
z Lyom: doe gakéhoš městečka, kdežto se U gedné
nábožné wdowy křesťa,nskénégaký čaš Ukryli. Wssak
brzyu ge zde nenáwist pohanská wysljdila.a Byli
gati, a do žaláře wsazeni

Po tiech dnech, swázawsse gim do zadU rUce,
wedli ge přcd krwežjznjcjho saudče, kterýžto se
gich U přjtomnosti welikého zastUpUrozwzteklených
pohanů na gegich gméno a staw tázal Udali
mU gměno swé, a zgewně wyznali, že křesťané
gsau TU se rozgitrj hned saudce, tU pozdwihne
wsseckenzástup diwého křitu, a wsseckazuřiwost řjtj
se na newinné tyto. SaUdce gim hrozj a chrlj
wzteklost swaU, nási!nč křiče: Tedy i nynj se geUrě
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sporugete, ctjti bohy nesmrtelné? J nynj sslape:
te noham.a rozkazy cjsařské, a urážjte gednjm zloo
činem cšsaře i bohy? Co gesk ze wssech těch muk,
kterých gsme giž Užjwali? co z křjžů a mečů? co
z ljtě zweři? co z ohniwých klesstj? co ze wsseho,
až přeš meze žiwota prodlauženého trápenj? Wy:
hlazenj gsau ti lidé, ani hrobu nestáwá po nich;
a předc trwá gesstě paměr Kristowa! Q, wy zlo:
čjincowé,krerak fe můžere gesstě opowážiti, „setrwati
w této zapowězené wjře? Dostati se wám má
zaslauženého trestU za tuto opowážliwost wassi.

Obáwage se pak saudce, žeby Alerandr, gac
kožto starssj, swého mladssiho přjtele slowy ipřj:
klady k serrwalosti wzbuzowal, dal ho odwéstř,a
mlUwil k Epipodowi lichotnými slowy,o řka: Wř:
djm, žeš gesstě mladý; nebdlcxťby dobře, kdyu
byš we zlém aumyslu usmém setrwage, zahyUUl.
My ctjme nesmrtelné bohy , kteréžto wssickni náe
rodowé i poswarnj mocnářowé nassi ctěgj. My
ge ctjme weselostmř, hodowánjm, zpěwem, hrau,
gjdlem a rozmarnými žerty; wy ale ctxjrečloweu
ka Ukřižowaného, gemuž se neljbj, kteřj se w
těchto wěcech kdchagj; který zawrhUge weselost, ae
gen w postU zaljbenj má, ano který zamjtá tťlesx
né radosti, a w trudné xzdrželřwosti si oblibuge.
A co může také ďobrého komU učřnťti ten, kterýž
se sám proti aUkladům neybjdněgsňch lidj ochráo
nitř nemohl? Hže, to wssecko ti protox na mysl
Uwožngi, abyš roýhost dal oUé přskrosti, a w mla:
dém wčku swém š weseljm a rozkossj blaženosti
žiwota tohoto požjwal.
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.Blahoslawený EpipodiUš odpowěděl: Mjlost
Kristowa a swaté wjry geho nenj tak mdlá we
mně, aby twá přetwářená aUtrpnost můg aumysl
zwrátiti mohla. Neboť takowá autrpnost gest Ukrnt:
nost, a býti žiwn 8 wámi, gest Umřjti na wěčy;
býti ale od wáš Usmrcenu, sláwau gest. Ty wssa!
newjš, že Pán náš, KristUš Ježjš, gehož ry Učřic
žowaným člowěkemnazýwáš, opět z mrtwých wstal,
a gsa newyslowitelným ragemstwjm Bohem irčlo:
wěkem spolU, swým slUhám nesmrtelnost chystá,
a ge do králowstwj nebeského Uwádj. Wssak abych
gen sprostě š tebaU mlUwil, poněwadže wyso!ého
nechápáš, zagisté tak zaslepen nťgsi, abyš newěděl,
že člowěk má tělo a duss. Dusse gest pánem, těn
lo pak držjme w služebnosti gegj. Wasse ohawnosti,
kterými swé bohy Uctjwáte, dělagj rozkoš toliko
andům těla, ale dUssi Usmrcugj. A co gest to za
žiwot, při nčmž lepssj částťa člowěka, totiž dusse,
sskodUtrpj? My bogUgeme protč tťlU w prospéch
dussez pro dUssi opjráme lsee!neprawostem; wassim
ale bohem gest břicho, a ťdyž se duo syra nacpea
te, gest wám smrt, práwč gako té němé twáři,
toliko skončenjm weždegssiho žiwota. My ale,
bywsse od jdeoáštrýzněni a Usmrceni, opausstjme
toliko časnost tUto. a wcházjme do žiwota wěčnéhoe

Saudce , byw tauro odpowědj gednak obdio
wenjm pogat, gednak hněwem rozpálen, přikázal
swatého mučedlnjča pěstmř Ua ústa bjti. On ale,
bolestj gen gessrě che posilněný, prawil krwácen
gjcjmi ústy: Gá wyznáwám, žeuKristuš š Otcem
a DUchem swatým geden Bůh gest; protožť slUe
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ssj, abych dussi swau gch dal, genž gest Stwoe
řirelem a Wykupitelem mým. Neboť tu fe mi
žiwot neodegme, ale toliko w lepssj se prcxměni.
Takéť nic na tom nezáležj, gakým způsobem se
toto křehké rělo rozdělj, gen když dusse, gsauc U:
wedena do nebe, k fwému Stwořiteli se nawrárj.„
To když nepohnUtau myslj blažený Epipodiuš poe
wčdčl, porUčil ho saUdce k mučidlu přiwázati, a
tělo geho železnými drápy rozedrati. Zástupowé
pak se dali do strassnédo křikuz žádcxgjco,j by gim
whdán byl, aby ho buď Ukamenowalie aneb we
swé wzteklosti na kusy roztrdali. Taktě se zUři:
wosti gegich saudcowa ukrntnosta gesste zdlauhawá
býti zdála. Sandce pak, obáwage se, aby násie
lj neučinili, rozkázal k Upokogenj ode msscxddse naň
hrnaucjho lidu, sw. Epipodia řoen wywesti a
rychle stjri. Taktě to Bůh zřjdil, žedse krUtau
netrpěliwostj rozgitřených zástupů geho mučedlnie
ctwj tjm rychlegi dokonalo, abo wjrězjcjho nade
wssim urrpenjm mládence odplatitel oKristUšz ktee
rýž weleben xhudiž Ua wěky, dřjwe kgsobě pixigal.

Třetjho dne po Usmrcenj7 blahosxlaweného
Epipo.dia přikázal leǧáchlerandra ze žaláře přie
westi, aby netoliko swůg hněw w geho mukách
ochladil, ale také wzteklost zuřiwého lidljnupokoe
gil. Wssak se gesstč potusil , ho přemlamdatie
řka: Gessrě ro Ua tobě záaležj, abyš ofUdU swých
předchůdcj Ussel; powaž. co z toho máč. Pro:
následowaliť ngme wyznawače Kristowy tak, že
skoro mysljm, žeš ty sám gediný znich gessrěpou

zůstal. Neboť, kromě množstwj 4lpasmrcených, za:
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;ynul také společnjk twé possetiloskj; protož se
ozmosli, a wlož kadidlo na Uhlj k poctě bohům
lesmrtelným.

DékUgi Bol)U, řekl blažený Alerandr, že
ám, přŽpomjnage přetrprně muky swatých mU:
rdlnjků a slawné wjtězstmj gegich, mne gegich
dřjkladem w báznt Božj posilňugeš. Aan se
joslmjmáš, žeš Usmrtil dusse ty, které gsi od rěla
dddělil? Ony wládnau nebem, an mučirelé gegich
dadonnli. Ty welice bqudjš. era Kristowa
demůže wyhlazena býti; neboť gest tak od saméu
do Boha Upewněna, že se žiwými lidmi nchowá,
l gegich smrti gesstč che se rozssjřj. Bůh náš
;est Pánem nebeš i zemé neborě ge Učinil a tau
jeépeklem wládne; a dusse, o kterých se domnjo
oáre, že,gste ge zabili, wessly do králo :dstwj nd:
deského, wáš aťe i š bohy wassjmi pečlo přigme..
!l ponřwadž t.xď wjm, že milowaný . brarr můg „w
řorchowanéxradosti bydlj, rjmebezpečnegi kráčjm cex
řan nabožnosti Kresťanem ǧsem, dyl gsem gjm
oždocky, a Bůh dá žegjm ke c:i geho také dale
mdu. Tn pak muč tělo mé kteréžro, gxko wssčckǧo
dozemské, sme:ň gest podrobeno; wssxakdUUl mau
xzachowáa přigme ten, genž mi gi dári ráčil.

dce gsa hanbau ixhněwem gako beg xuse:
:e, přikcčzaldswarého Alerandra třemi ho!omkde
;enžžse při tom střjdati musili, UkrUrněmrskali;
dn duale si při wsseň) mUkách těch dani neposteskš,
uýbrž wzýwal gen Ustawičuě Boha za pomoc. A
když se welmi dlanho trwagjcjm bikjm střjdagjcjch
ť upořeid holomkůppřemoci nedal, tázal se ho le:
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ǧár, zdali gessrěna swém wyznánj stogj, gemuž on
neohroženě a důstogně odpowěděl, žeddohowé po:
hanů ďadlowé gfau, a že ho wssemohaucj, newidj:
relný a wěčný Bůh w geho předsewzetj chrániri
bude.

Tedy řekl saudce: Křesťané fe possetile do:
mnjwagj, gakoby přetrpenjm wčxrssich trestů sláwy

.dossli, a nad swýmj proranjky swjrězili; protož
se mej š nimi rychle konec Učiniti Poněwadžby
tedy nebylo dobře, gich w gegich rwrdossjgnosti gex.e
ssté poskaUchati nebo ge widěti, budiž Ale:qndr na
křjž přidit, a tU, gakož zaslaužil, aťuwydychne du:
ssj swaU. Po wyřantj tohoto ortele Uchopili kru:u
tj holomci blaženého élle:andra, a přibili ho š
rozpjarýma rukama a nohama na znamenj nasse:
ho sp.asenj. Wssak trápeňj blahoslaweného mučedle
njka netrwalo giž dlaUho, neborě tělo geho bolo
mrskánjm tač. rozedráno, že maso še žeber dolů
wiselo , wnirřnosti se okazowaly, a garo tagem:
stwj dUsse geho od!ryto bylo Neboť žiw gsa
zcela w Kristn. a giž celý zemdlený, poslednj si:

lau gessrě k němU wolage wypUstil auplně wysi:
lený blaženau dUssi swan.

Qba tito wěrnj a fwatj přátelé a společnj:
ci bylj napotom saUkromně od křcsianůw gednom
hrobě pochowáni

Gegich Umučenj padá na roť po narozenj
Páně 178.d

4ť
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Mnčedlnirtwj sw. PerpetUh a Felčcity.

Pronásledowánj křesčanů,které za cjfaře Sep:
jimia S.ewera powstalo, a asi od rokaA)e.). až do
rokU 211. trwalo, bylo gedno z rěch neyukrUtnčg:
fjch. We wssech zemjch řjmského cjsařstwj tekla
krew křesťanů. Terrnlian tpyprawuge, že gich mno:
po bqu Ukřižowáno, mnoho k skaUpům přiwázac
uýchželeznými drápy po celém tčxlerozedráno, mno:
po stjnáno, mnoho ljtaU zwěřj roztrďáno. mnoho
upálrno, mnoho ze wlasti swé na ostrowy dlnořské
wyhnáno. Neydřjwe wzaalo trýzněnj toto křesťa:
uů počátek swůg w Africe, a raké tam neydéle
rrwalo.

Mezi mUčedlUjky, w Afrlce usmrcenými, wye.
jnammaki stařj spisowatelé zwlásstč dwě ženy, Per:
detuu a Feliucitu, gegichžto Umnčenj neddjgie
dé grst pohnUtelné. Swatý AUgnstin mlij o
aich š welikaUUc:iwostj a š swatan radostj. .er:
!ew ge gmenUge w každé mssi swarč; řaždý den
rozýwá n oltáře Boha, aby náš w fpolečnost swa:
n)ch těchto slnžebnic swých přiǧmanti ráčil.

PerpetUa byla stawU Urozcného, asi dwac
necjtma ler stará, a poctiwč prowdcmá. Orec i
Uatka byli gesstě na žiwě; mčla dwa bratry a sya
xáčka při prfU. Geden z bratrů gcgjch dyl katee
humenem, r. g.rdal se práwě we wjře křestanské
dyUčowati, aby napotom křest swatý přigal. Otrc
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pak byl pohan. Feliciraš byla stawu slňžebnéhoe
raké gesstě mladá, řádně prowdaná a sedm měsiců
giž obtjžná. Žádná z nich nebyla gesstě pokřrěna,
nýbrž Učjce se wjře křesťaUské, k přigetj křru sw.
se připrawowaly.

Qbě byly pro gméno Kristowo gesstě 8 třemi
katechUmcny,Rewoká rem, Saturninem a
Se kUUd Ul em gaty. Potom se k nkm dodrowol:
ně gessrěpřidal SatUr. Perpetua sama sepsala
swé i ostarnjch společnjků trápenj až do dne před
swým a gcgich UmUčenjm; protož gi samU neych
sňluwiti a zewrnb wyprawowati Uslyssjme. Pjsse
upak takro:

Dřjwe než geme do žaláře odwedeni byli, wy:
naložjl otec můg wssrcko na to, aby mne k zapřřnj
wjry přiwedl; brzy prosil, brzw hrozil. Gá ale
gfem mu prawila, že gako každá wčc gináče se
gmenowati ncmůže, nežli čjm gest, k. p. džbán džbá;
nem, tak že také gá o sobě gináče řjci Uemohu, než
že gsem křesťankaU. Nad těmi slowo se můg orec
rak rozgjtřil, že se wrhl na mne, ado mi očj wyp
sskrábal; wssak mne toliko Ubil, a“podesselpřemožený
š ďábelským swým přemlanánjm. Nhnj nepřissel
Zděkolikdnj ke mně; w tom čase.gsem si oddychla,
a posilniwssi fe, BohU gsem děkowala. Mezi tjm
gsme byli pokřtěni. Mně ale ronukl dUch Páně,
abych od této doby za nic giného Boha neprosila,
nežli za trpěliwost a stálostw tělesUýchmukách.

Po Uěkolika dnech náš strčili do žalájře. Gá
gsem se welice zděsila nade tmaU, gakéž gsem gesstč
nikdy byla neoknsila. Ach, hrozný to byl den,
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hrožné d náramné borko; neboť gsxaunáš wogác
plný žalář nacpali, a mne gesstč nad to nade wsse
cko trápila starost o djrko mé. Pošehnanj wssaZ
jahnowé, Terciuš a Pomponiuš, kteřj nám poslu
howali, wdmohli nám toho penězi, že gsme ne
několik hodinnna giné wězné mjsto byli pusstěni
kdebychom sobě trochU oddychli. Wdssedsse tedy ze
žaláře , trochU gsme se zorawili. Nynj pečowa
každý o sebe; gá gfem přikágela djrko swé, ktere
giž hladem Umdléwalo. Strachens trnaUc o lně
promlUwila gsem š matkaU swaU, a rěssjc bratra
porUčila gsem mU nemlUwňátko. Mnohoť gsen
trpěla. widanc, že oni láskau ke mnč se trápj
W rakowých auzkostech stráwila gfem mnoho dnj
wssak gfem se osmělila, djtko swé w žaláři Ujsebl
podržeri. Teď mi bnlo hned lehčegi, wssecka těže
kostuše mne spadla, auzkost o djtko mne netrápile
che, a žalář zdál ml se býti palácem, tak že gsen
tU raděgi než kde ginde býti chrěla d

e Bratr můg prawil ke mně: Sestro, tyš giť
U weliké milosti: zagistě byš tohox na Bohu wy:
prositi mohla, abo tt zgewiri ráčjl, zdali umUčenj
čili propUssréni budete. A gá, wčxdanc,j že mlUwitxž
budu š Bohem, od něhož.gsem giž tolik dobrodinj
nabyla, sljbila gfem mU to wěrně, řkauc: Zegrra
ri to oznámjm. J modlila gsem se, a Bůh mi dal
toro widěnj: Widela gsem zlatý přewdsoký iebřjk
kterýž až do nebc dosáhal, a tak .auzký byl že ger
geden gediný po něm wstUpowari mohl. Po stra
nách řebřjku robo bylo plno mečň kopj, kotwicj
haků ra giných oustrých nástrogů wsseho druhu, tal
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že kdokoliw newssjmawě a nehledě wzhůrU po ře:
břjčn wstupowal, rěmi nástrogi rozedrán byl, a tě:
lo geho na nčch wiseti zůstalo. Pod řebřjkem pal
ležel drak ohromné welikostj, dorážel na ry, genž
wstnpowali, a lekal ge. Neyprwé ze wssech widě:
la gfem wstnpowati SatUra. krerýžro se sám do:
browolně pozděgi k nám pčxitowarysstl, nebyw přj:
romen, když náš gali. Wstaupiwxaž na wrch ře:
břjku, obrátil se ke mně,řka: PerpetUa, gá tě očee
káwám; wssak wiz, aby ťě drak neusstknnl. A gá
gsemx odpowěděla: Ne. nic mně Ueujskodj we gmée
nu Pána Ježjsse Krista. Drak gakpby se mne
bál. pozdwihl„zpowlowna hlawy smé, a gá, wstu:
pugjc na prwnj stupeň, sslápla gsem na hlawu gn:
hp. .WstaUpiwssi pak nahorU uwiděla gsem ncsmjrr

oně welikaU zahradU; zro prostřed zahrady seděl mnž
postawy weliké, mage wlgsy bjlé, galo snjh,da obš
lečen gsa w .raUchozpastýrské, .dogil owce; wůkol
něho pak stálo mnoho tisjce ele oblečených. J
pozdweihl hlawh swé,xpohlrdlej mne, a řekl: Wj:
tám tě. dcero! Gmmowal mne gménem mým, a
dal mi do úst trochU šsýředného mléka, kteréhož na:
dogil; gá přigamsstage rUkama sepiatýma, požila
gfem ho, a wssickni, genž wůkol stáli, řekli : uAmen!
A procjtjwssž k hlasu slowa tohoro, měla gsem slad:
kost w ústech, gakéž wypowědjti nemohu. A to
wsseckogsem hned bratrU swémU wyprawila. a pox
znali gsme. že UmUčeni bUdeme; teď gsme začali
wýhosk dáwari wssj dnč:llděgifwěta tohoto.

Po několika dnech řoznesla se powěst, že bu:
deme wysleycháni.a Můg orec px:issrl celý hořem
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ztráwený změska ke mně, aby mue k zapřenj nao
klonil. Dcero! prawil, Ustrň se nad ssedinami
mými; nstrň se nad otcem swým, pakli hoden
gsem, od tebe otcem nazwán býci. Hle, těmaro
rukama gsem rcbe do tohoto kwěru stářj twého doe
chowal, nade ržosseckybratry rwé gsem tebe neywje
re milowal; ý, newydáwey mne teďx lidem w poa
haněnj. Rozpomeň se na swaU matku, na swé
dratry, a na tetU swau; rozpuomeňse na djtko swé,
!ceréžto po tobě nrbnde mocč žiwo býti Odlož
wrdossignost swaU, abyš náo wssech nezahubila
Žádnýť z náš nebUde moci ani směle prowlUwiti.
;estliže tebe nčco potká. Tak thwll oter můg,
otný otcowské laskawostř, ljbat mně rUre, padl k
whám mým, ! a dnazýwak mm, w slzjch fe uroze
alýwage, ne dcerau, ale ko:hankan.d Bnleloť mae j
melicellpro ssedřno orce nzého, že on sám. gediný z
:otého médoe rodn z UmUčenj umé.ho radowari se Uec

iude; i těssjlaogseďo, řkaUc: Na lessenjse staxle. co se Bohn ljbx ude; neboť negsme w moci
šwé ale w moci Božj. J odssel smUrný ode mUe.

DrUdého dne, práwě když gsme občxdmali, ux
hopřli náš náhle, a wlekli náš na wjsto saudné,
dbychomboli wysleycháni. Powést o jtom hned se
d neybližssjch ulicjch wznesla, a zběh jlidu byl nee
řnjrný. eWstanpili gsme ua kessenj. Druzj, bywx
fe tázánj , wssickni wnznali wjru swau. Nynj
dřčsskona mne; ru přistaupčl otec můgs nesa sy:
xáčka mého, asteihlmne oestupeň dolů, a š plá:
čemprawil: Sljtug se ňad djcětemswým. Také
jHilaricm, pokladnjk, kterýž tehdáž na mjstě zemřee
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lého prokonsula Timiniana, nad žiwotem a smrtj
saudil, prawil ke mně: Ussetř ssedin otce swého;
ussetř detinstwj pacholjkowa! Qbětug na sstěstj cje
sařowo. Gá gsem odpowěděla: Tobo neučinjm.
Teď fe tázal Hilarian: Gsi křesťanka? Křesťanťa
gsem, byla má odpowěd. Poněwadž mne pak
můg orec š lessenj stáhnauti se snažil, přikázal ho
Hilarian strhnauti dolů, a tu ho Udeřiliholj. To
mne boldelo, gako kdyxby mne sa:nu byli Uďeřils;
taktě mi ljto bylo,strasti plného wťku geho.

s Nynj wmesl Hilarian ortel nad námi wssmř,
odfaudiw náš, abychom ljtaU zwěřj byli roztrháni.
Sestaupiwsse teď wssicknč wesele š lessenj, ssli gsme
opěr do .žaláře.
x Pončwadž pať djtko mé bhlo nawhkwe, prsr
méhoa,požjwarř„ a býti u m.lě w žaláři, poslala
gsem. hned jahna P.omponia k smémU occi, xaby ho
od něho požádal. dAle ocec ho nechtěl dwydatř. erA
tjdiw se BohU Uokinitiedže si djrko tďjce ptfa nsa
žuádalof a mné raké “mléko žádné těžkosti nepůskbie
lo, abd mne ani starost o djcě ani bolesk prsů
nerrápila

Po nežkolikaodnech, kdhž gsme fe wssickňj moe
dlili, .wyskočilo mi mezixmodlenjm nogednau z úst
gméno bratra mého Dirnokrala, ačkoliw gsem na
nčdo nemhsktla. Nynj gskm si š bolestj osnd gcho
připomenula. J poznala gsem, že gsem hodna za
něhoxse modliti. A konala gsem mnoho modliteb
9 opčtowanými wzdechý za neho. Hned tUnoc na
to měla gsem toto widěnj: Spatřila gsemDino:
krata, an wycháxzj z mjsta tmawého, kde gich mnox
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ho pospolU bylo. Zdálo se, že mnoho trpj hor:
kem a žjznj ; obljčeg geho byl sspinawý a bledý, a
widéti mU bylo w twáři ránu, na kteraU dyl zee
.mřel. ,Byltě mým wlastnim bratrem. a mage sedm
ler wěčU swého, Umřel bjdně na raka w twáři, tak
že se ho ipřt smrri gesstě každý sstjril. Gá gsem
se modlila za něbo; a byla mezi mnaU a mezi
njm prostora weliká, tak že gfme nemohli k sodě.
U něho bhlo gezero welmi prpstranné, plné wody;
ale břeh geho byl wyšssj , nežli pacholjk; i napjr
nal se marně, aby se napil. W tom gsem pro:
:itla, a kormantila gfem se, žeš bratr můg trpj.
xWssakdůwěřugjc se, že ho nlá modlirba Utrpenj
geho zbawj, ,modlila gsem se každodenUe za něho,
nždnáše do žaláře w táborU ťili we wogenském leše:
njeodwedlt. Neboť gswe měli m táboře , wogáe
kům pro rozkoš, ljté zwčřiwydáni býti, poněwadžj
měřipráwěx,hry k weyročnjeslqwiwsti, co Grtad za
cjsařowiče byl powýssene Modlilať gsem se dnem
i mcjxxů. slzami za lbratra swého, abyj trápenj dyl
zlx,anrnere.u , j “

Gednoho dne, když gsme w tnhé wazbť seděx.
li, mťla gsem opět 4widčenj:,Widčxlagsem totiž mjx
sto to, !teré se mi prwé welmi tm.awů okázalo,
nynj: gasně oischené, a Dinokrata zcela čistéhoaa
dobřě xossaceněho, an se zotawnge. Kde prwé ráx
Un měl, jroňoělagsem gizwu, a břeb gezera byl ny:
nj tak szký, že pacholjkowč toliko po pášx;dosá:
hái; na břebu tom stála picj nádoba, kteranžto
Dino!rateš wzaw, nabjral nj dwoďya pil, a wody
w nádobě neubýwalo. Pak odssel, občerstwen gsa,
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od wody, aby si na způfob dětj wesele pohrál.
A procjriwssi, poznala gsem, že trápenj swého
zbawen gest.

PUdenš, fpráwce nassj wogenské strážr, pox
znaw, že nám weliřá milost .Božj gest propůgče:
na, začal se k nám po několika dnech Uctčwě mjti,
a dowolil mnoho bratřjm k nám přicházeti,e což
nám k společnémU potěssenj a posilněnj .slaužilo.d
thž se ale den k prowozowánj Ustanowem)chher
a kratochwitj bljžil, přissel opěr otec můg, hořem
Utrápený, ke mně, a trhage si ndlasy,r padxl twářj
na zem, počal swé stářj zaktjnatip a takowá slo:
wa mlnwiti, nad čcerýmiž se každý člowěk Ustr:
nauti musj Mně sslorgeho bolestj plné stářj hlU:
boko k srdci.

Ten den před nassim zápasem sparřila gscm
U widěnj jahna Pomponia kU .dweřům žalářowým
přigjtj a silně tlauci; gdaUc otewřela gsem mue
J měl nad mer krásné bjlé raUchona fobě, mno:
hými zwonečky ozdoďené. Promlxrwil ke mně„ řka :
Perpetua, my tě očekáwáme; .pogď! A wzaw mne
za ruru, wedl mm nerownými drsnatými cestami.
Když gsme Udychtěnj k amsireatru přissli, wňocdl
mne na prostřed zápasisstěe řka: Nebog se, gá
gfem tU ů tebaU, a pomohn, ti zápasirč; a odssel.
J widěla gsem nesčjslné množstwť lidU Užaslého.
WědaUc, že ljté zwěři odhodlána gsem, diwila
gsem se, že gi na mne nepausst.čli. Whssel wssař
něgaky Egyptčan, sseredné postašodz proti mně,
mage se i š pomocnjky fwýmj še mnaU .potýkati.
Ke mně ale přistempš,lixurráfnj mládenci, by mně
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přispěli a pomáhali; a gá odložiwssi rauucho
swé, byla gsem mužem. Mogi přjspěwci počali
mne třjti olegem, gako se to před zápasem činjwá;
fwého ale protiwnjka , onoho Egyprčana , widěla
gsem w pjsku se wáleri A wystaUpil muž náe
ramné welikosti, rak že nad celý amscreatr wysxá:
hal; ten mkl nad mer krásné raucho, na prsau
ssarlat mezi dwěma pásy, a rozličné zlaté a střj:
brné zwonečky, ra držel w rnce hůl , gako mistr
ssermjřský, a zelenau ratolest, ona které zlatá gabl:
ka byla. A přikázaw býti zricha, řekl : Přemůželi
tenijgyprčan tnro, mečemgi zabige; přemůželi
ale ona geho, bude rarolest tato gegj. A odssel.
A my gsme wyssli dprorixfoběe xxa počali xxgsmefe
pťstmi potýkari. On mne chtěl za nohy Uchopiti,
gáxpač gsemde parami w obljčegsslapala, a dyw:
ssl wzhůrU pozdwižena , sslapala gsem na něho
rak, gakobych na zem du:palal e Uzřewssi pak přjo
hodnau dobu, sepiala gsem rUce ta! že gsem pr:
sty mezi prsty wetknula. A Uchopiwssi hlawn
geho , porazila gsem ho na twáť a rozsslapala
gfem hlawu geho A lid počal křičeti mogi ale
ochráň“cowé Boha chxaxoeiliridA gá přistaupiwssi k
mistru ssermjřskému, přigala gsem ratosest. A on
mnezpoljbil, a řekl: Dcero, pokog tobé. A gá
gsem sska wé wjtězosláwč k sanawiwarské bráně.
A uprocjtiwssi, doxzncňa gsem, že ne š ljrau zwěřj,

ale š ďáblem zápasitiebudtu; xwssakgfem wěděla,
že wjtězstwj na mne čeká. Tak se délo až do dne
před nassjm uzápc:fem; co se ale na ten den stalo,
ať napjsse giný, komu bUde ljbo. x
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Ale také weleslawený Satur měl widěnj, ktee
réžtox sám takro wypsal: Trpěwsse, wostaUpili
gsme z těla, a čtyři angelé, gegichžto rUce se náš
nedotkly, nesli náš na wýchod. Nenesli naš wssak
přjmo wzl)ůrUznýbrž gako bychom na něgaký skrowe
ný pahorek wstUpowali. Když gfme se powynesli
nad swěr, spatřili gfme giž prwňj nesmjrné swěx
tlo, a gá gsem řekl: Perpetua, (neboť ta bylae
po bokU mém) totoť gest, co nám Pán přisljbil;
teď ogfrne zasljbenj gcho aUčastni. A když náeš tak
angelé nesli, otewřelo se před námi prostranstwj
weliké, gako rozkossná šahrada, plná růžowých
stromů a kwětin wsseho drUhU. Stromy ty bhly
wyfoké gako cypřisse, a listj gegich lpadalo Ustae
wččně dotů. W zahradě pak byli ginj čryři anň
gelé, skawnčgssj nad drnhé. Tito gqč náš Uzřeu
lis přiwjtali náš š Uctiwostj, a řekli k drnhým
angelům: Hle, oni gsaU.to. Angelé,jkreřj néď
nesli, postawili náš š podčwenjm a š úžasem w
zahradě, a my gsme chodili po ssťrokélleceskěw zae
bradě. Tam gfmepnalezli JUkunda, Saturnjna
a Arra:ia, kteřjžro ew tomto pronáskcdowánj trpěo
li„ a za žiwa bhki Upáleni; xpak Kwintax,e který
w žaláři co mUčedlnsk zemřel.e A tázaťi gsme fo
gich, kdeby byli ostatnj. Angelé ale nám řekli:
Pogďreo nedprwé, wstUpte a pozdrawte Pána.
e A pxřisslillgsme k mjstU, gehožto stěny gako ze
fwťtla staweny bhli, a před wchodem do mjsta toho
stáli čtyři angelé, obláčegjce ty, genž wstaupiti mčli,
w raucha bjlá. Byiosse tedy také tak oblrčeni wstaUe
pili gsme tam, a wideli jgsme nepřestjhlé swětlo,
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a sidsseli gfme šgednocrný hlaš mnobých, brz přee
stánj wolagjcjch: Swatý! Swarý! Swatý! A
widěli gsme w prostřcd toho mjsta sedčri meže, š
bjlými wlaso gako snjh, ale š mladistwým oblja
čegem; nohaU geho pak gsmo newiděli. Po gee
ho prachi a lewici stálo čtyřmecjtma starců,. a
za nimi gessrě mnoho giných. S Užáantjm gsme
tam, wesslč, a postawili gsme se před trůnem; ,ri
čtyři Ungelé náš pozdwihli, a poljbili gsme, kte:
rýž seděl na trůně, a onxse rilkau dotekl obljčegů ,
ncxssichaA starcowé Uám řekli: Posečkeyte: adae
li nám poljbenj pokoge, a pakxnám prawiti:
Gdětez a obwefelugte se. A gá gsem řečl: Perc
petua, teď máš, čehoš sobě žádala. A ona odpox e
wčděla: BUď BohU chwála; gelikož gse:ťxw těle
byla weselá, gfemť nynj zde gessrě weselegssř. u

A gdance odtUd, widěli gsme přede dweřmž
,bjskupa Optáta w lewo pak Aspasia,ek.něze u Učix
cele katechumenů. Qba stáli powzdálj od sebe, a
byli dsr:n:tnj; a padli k nohám Uasslma ťťauce:
Učiňte pokog mezi námi, poněwadž wyssedsse, ne?
cháwáte náň tak nazpěr. A my gsme gčm řekli:
Zd.až ty negsi bisknp Uáš, a ty kněz? A wy pesa:d
dáte k nohám nassim? a sttoniwsse se, obgali .
gsme ge. A Perpetua dala se do řeči š nimi, a
my gsme ge wedli pod .strom růžowý. A když
gsme mluwiti š nimi, řekli gim angelé: Nechte
gčch, ať se weselj. Wy pak, máreli háde mezi
sebau, odpufčte si wespolek; a porUčilčgim gjti od:
tud. thárowi pak řekli: Naprang lid fwůg, ne:
boť shromažďugj se Utexbe,gakoby z diwadla přichá:
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zegjce, pro tU neb onu stranu wespolek se hádali.
A zdáloxfe nácn, gačoby chtěli dwéře zawřjti. A
poznali gsme gessrě mnoho bratřj, a mezi nimi
taté mUčedlnjky Wsslckni gsme požjwali newyslor
witelné wůně, která náš gako pokrm sytila. A
tU gsem procjtl š radostj.

Totoť gsaU zwlásstněgssj widěnj swatých mua
čedlnjkůSatura a Perpetuy gakož ge boli sami
napsali. SekUndula ale powolal Bůh dijwe š
tohoto swčraz totiž w žaláii gesste, prokázaw mU
tU milost, že ljté zwěři nebyl wydán Wssak gest
předc meče okUsile ne sice na tele, ale na dussi.

Felicitaš bola teď osm měsiců obtjžná. Když
se den obecných hcr přibližowal , welice se rmaua
lila, že bude mufeti pro swautěhotnost nazpět zů:
stati; neboť nebylo dowoleno, tatowých ped sle:
hnutjm na smrt wydati, aby newinná krew š zawia
Uťlci ňedyla wylita. Takéť druhé mučedlnjky to
welxmi trápilo, že nebudaU rak dobré sestry,za spoš
lečnici mjri, nýbrž že gj budau museti samé na cestě
léže naděge nazpět nechati. Wsslckni se tedd gednou
hlasnč tři dni před slawnostj Pánu modlili, a ho
wraucně wzýwali. A hned po wokonané modlitbé
wzaly gi bolesti. Wssař poněwadž porodw osmém
měsjcř těžssj gest,mměla takowé bolesti, že w nich
hlasitě úpěla J řekl gj geden z holomků: Pakli
giž nynj rak nařjkaš co pak teprwa Učinjš až
wydána budeš djwokým zwjřatům, gimiž gf
běrowati se sporUgic,pohrdala ? Feliciraš odpowěx
děla: Co nynj trpjm, rrpjm sama; tam ale bude
we mně gjný za mne trpětj, poněwadž také gá za
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něho trpěti budu. J porodila děwčátko, kteréžto
grdna sestra wzawssi, za dcern si odchowala.

Poněwadž swatá Perpetua dowolila, a tedy
Duch swafý tomu chtěl, aďychom slawnost tu na:
pořád whpsali, au ačkolč!o se za nehoďné pokládá:
me, doplnřri popiš takowé sláwy, nic wssak méu
ně chceme gegj rozkaz, a gako poslednj wůli wyo
plniri, a přidati gesstě památkn gegj stálostj. a
wznesseného ducha gegjho.

Tisjcnjr gim dáwal w žaláři welmisspatnaU
strawu, protože se gak mu někteřjsseptali, obáwal,
žeby gistými kauzly Uprchnauti mohli. Tedy mU
Perpetua do očj řekla : Proč nehledjš, aby tak wzác
cnj wězňowé, kteřj cdjsařowiči ke cti na den geho
narozenj zádasiri múgja také dostatečným pokrmem
opatřenř byls? NebUdešaliž z toho sám čest mjti,
když náš sťlné a dobře při rěle Uzřj? Tisjcnjk se
koho Ulekl a zastyděl se, přikázal ge lépe zaou
patřowati, i dowolil také bratřjm i giným k ntm
přicházeri a S nimi se potěssowati, což také gxž
sám žalářnj schwálil x

Ten den před gegich dokonánjm přistrogilč
gim wečeři, kreré swobodná řskagj, a kreran, dle
řjmstého odyčege, wssickni, kteřj šu diwokými zwje
řaty se potýkatť měli, wečer před tjm býioalč wea
řegnč častowáni. Qni gi Učinilč., tak dobře gak
mohti, wečeřj lásky. MlUwili směli k zbjhňgjcjc
mu sedlide, připomjnali gim hrozný saud Božj,
oswčdčowali se býti blaženýmiwe swém útrpenj, a
domanwall těm, kteřj byli gcn na nč wssetečně
zewlowari přisski. Nemáte dost nantom, řekl Sax
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tur, že náš zegtra Uhljdáte? Dneš gste přátelé, zeǧr
tra budete nepřárelé. Podjwente fe nám do očj, abh:
ste náš někdo w den saudný opět poznali. J odessli
wssjckni weliee pohnutj, a mnozj xz nich Uwěřili.

Teď nastal den wjtězstwj gegich; wssickni
fsli weseli a š gasnau twářj ze žaláře do amsiu
teatru, tak gakoby ssli do nebe. Byli pohnuti
sice, ale ne strachem, nýbrž radostj. Ctně a 8
pykognaU myslj kráčela PerpetUa, gako milená
newěsta Krista, Boha swého, a sklopiwssi oči, ua
kryla spanilý pohled fwůg wssetečným diwákům.
Felicitaš pak se radowala, že w čaš gesstě poroa
dila, aby mohla š druhými sláwy aučastna býtť.

Když wstaupili do brány amsiteatru, chtěli
ge, xgakož obyčeg byl, ustanowenými k tomU raUe
chy přiodjri, mužské čerwenými plássti, w gakowéž
se kněžj SatUrnowi ob:láčeli, ženské pak rauchem
podobným rauchu žen, které bohyni Cereš byly
zaswěceny. Oni ale, až do konce stálj gsaUce,
ssatů těch přigmauti nechtěli, řčance: Myx gsme
sem dobrowolně přissli, protože gfme při fwoboa
dč swé chrěli zachowám býti Žiwot swůg gsme
na to dali, abychom nic takowého ncčinili; tohoť
gfmc nikoliw neumluwili š wámi.

Tifjcnjk powolil, a rozkázal ge tak wewesti,
gakož byli přissli Perpetua zpjwala , .an byla
Egyptčanu giž hlawU potřela. Rrwokaruš Sa:
turninUš a Sarnr pohledli hrozjcjm okem na zá:l
stupy gim k wýstraze, a Hilarianowi dali zna:
menjmi na srozUměnaU:Ty faudjš náš; ale Bůh
bude tede saUditi.e
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Rozgťtřené množstwj hned křičjc žádaloz abh
byli podlé obyčege m:xskáni. MUsjwaliť gsaU roe
tiž ti, kteřj byli odsauzeni šdiwokými zwjřaty se
potýkati, před potýkánjm očolo do řady postawe:
Uých hljdačů těch zwjřat, ge.nž mysliwci slaUli,
obnqženj gjli, a každý znich dal gim ránU bičem,
w němžro žeeezné kUličky byly Upewněno Swatj
mUčedlnjcs fe radowali, že za hodny Uznáni byli,
aučastni býti bičowánj Ježjssowa. z

Ten wssak kterýž prawil: Proste, a přigmex
te,aUdělil také každémU rakowého dokonánj, ugakée
hož si byl žádal. Neboť když mezi sebau o
swém Umučenj rozmlauwáwali, a, ten si takowé,
a agiaedýzase giné smrti žádal, řjkáwal SatUrni:
nuš , že si žádá ljrau zwěřj rdoztrhán býti, aby
utak rjm che pro wyznánj gména xKristoida tr:
pěl, a slawněgssj korUny dossel. Sarur se ale
ničeho tak nehrozil gako nedwěda, a žádal si,
aby ho lewhart gedčným Uchopenjm Usmrtil Když
se tedy ďiwadlo začalo, pustili na Saturnina a
Rewokata lewharto, kteřjxge wssač geU poranili;
potom pak byli od medwědů rozturháni. NaxSa:
cura pustil mysliwec diwokého kance, tenx ale o:

.bráriw se na něho samého, tak ho poranil, že w
několika dnech Umřel; Sarura ale wláčel tcliko
po zemi. Teď ho přiwázali pird samu klec medx
wědowU, on ale nechtěl zklece wygjri. Tedyť
gsaU odwedli opět Satura nrporaněnébo.

Na Perperuu a FařlčcitUjpustili wzceklaU
kráwu, kterauž ugfaU byli pro gegj zuxlássrnj. zU:
řiwost, gako něco neobhčegného, oschwalně k tomu
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zaopatřili. Obě mučedlnice bdlw z xeaucha fwého
swlečeny, a sjcj obestřeny. Nad tjm pak pro:
gewil lid welikaU newoli, prorože gedna tak aU:
tlá a spanilá, druhá pak toprwa Uěkolikdnj po
porodu bwla. Tedy gim dali lchké sslroké ssaty
bčz opáfánj.

A reď wywedli neyprwé Perpetuu. Kráwa
gi gednjm Utrknntjm na zem porazila. Ona pak
sedmo se pozdwihssi, fpatš:ila rancho swé po stra:
ně roztržcné; i gsaUc chc stodliwosti nežli bole:
sti swé pamětliwa, přitáhla si raucho na obna:
žené stchno; pak si i wlasy, Upadnutjm rozrřese:
né, oprawila. Nynj wstala, a widaUc Felicitu
od kráwy na zemi poraženaU, přispěla k nj, ae
podawssi gj rUky, pomohla gj wstáti.

Teď stály obě, a poněwadž krwawá žádost
lidu giž poněkUd byla Ukogena, newydali glch
che. ulxjtýmsselmá:ň, nýbrž ge odwedli k sanawi:
jwarské bráuě amsiteatru. Zde xpřiwjral katechU:
men RustikUš PerpetUu. Gj qu bylo, gakoby
byla ze sna procitla. J ohljžegjc se, prawila k
UžafnUtj wssech: Kdy.náš té kráwě wydagja ne:
wjm. A čdyž gj powjdali, že fe to giž stalo,
newěřila tomU, až když známky swého Utrpenj na
těle i na oděwU fwém spatřila, a spolU Rustika
poznala. Kde byla tehdáž, táže fe sw. AUgUstin.
kdož gi zuřiwé howado chopilo a ranilo, necjtjc
autokU geho? Kde byla, rterčxžjcfe po tak tuhém
zápasu, kdyby se zápašu počjti měl? Co patřila,
newidaUc toho, co wsstckniostarnj.widčli? S čjm
sedkochala dusse gegj, že tak prudké bolesti necj:
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tila? Gakau láskaU, gakým patřenjm, gakým nár
pogem přissla u takowé wytrženj, a byla gako
božsko opogená w těle smrtelUém?

Powolawssi teď bratra fwěho,prawila mu a RUl
skikowi: Stůgte pewně we wjře, milngte sewssickni
wespolek, a nebeřte pohorssenj z Utrpenj nasseho.

Na drUhé straně amsireatrU stál SatUr, gehož
ani diwoký kanec ani medwěd byl neranil. rWi:
djš, řekl PUdeUsowi, mne gesstě, gakož gsem to
byl předpowěděl, žádná ssělma neranila. Wěř tea
dy Uýnj celým frťdcem.uGá půgdU Uynj tamhle, a
gediným aUtokem lewhartowým dokonám. A tak se
staloe Lewhart se tak zUřiwě na něho rozehnal, že
jpo gedčném zatětj zUbů celý w krwi dyl. A hned
wsseckomnožstwj zwolalo: Teď gest obmyt, teď
gest fwatě obmyt! Qn ale obrátiw se k Pudensoc
wi, řekl: Měg se.dobřej; wzpomeň na wjru maú!
Nedeh se tjm zwiklati, ale raďěgi se tjm posilň!
Potom žádal PUdensa, aby mU podal prstenu
fwéť)o; ťterýžto wzaw, omočil w krwi fwé, a odee
wzdal mU geg co památku umUčenj swého. Teď
ho giž málo žiwého wrhli na mj.sto, kde téžce ka:
něných dobigjwalř, a probodli ho mečem. Tarrč
sional Satur nehprwé, gakože ho byla PerpetUa
U widěUj swěm prwnjho na nebeský řebřjk wstupo:
wati widěla

Diwáci pak žádali, abn ostatnj do prostřed
diwadla byli přiwedeni, by se na gegich dobiti djo
wati a fwé pohledy spolU š meči katů do gegich
tčl wrážeri mohli. Swatj mUčedlnjci, poljdiwsse

d se nxefpolek, aby poljbenjm pokoge mnčedlnjctwj
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swé dokonali, ssli wolně, kde ge lid mjti chtěl. Ani
se nepohnauce, a anj nezawzdechsse, přigali wssickni
poflednj ránu mečem. PerpetUa pak, bywssi mlar
dým, gessrě neUmčlým katem mezi žebra bodnuta,
wzkřikla. Potom ale sprawugjc rUkU geho, při:
dala meč k hrdlu fwémU; a tak dokonala.

Q, rekownj a swatj mučedlnjci! Q, práwě
powolanj a wywolenj ke cti Pána nasseho,sJežjsse
Krista! Kdo geho welebj, ctj a qemu fe klanj,
měgž tak wasse, gako dřjwěgssjch mUčedlnjků přje
klady před očima; neboť dáwagj fwědectwj, gak
geden a týž Duch až dosawad wždy nowé sily
Uděluge, a nowé zázraky činj, w gednotě Boha
Otce, a Syna geho, Pána nasseho Ježjsse Krista,
gmwž bUdiž čest, chwála a sláwa wččná po wssecky
ťafy. Amen!

Památka fwatý,ch Pcrpetuy a Felixcity koná
se w rjrkwi 7ho, w Čechách pak 8ho dne mčsjce
březm.

UU.

Mnťedlnjci Bllešandrinsstj.

W Ale:andrsi, hlawnjm městě Egyprskémz
powstalo rokn 249 těžké pronásledowánj křesťanů.

Tamčgssi biskUp, fwatý Diwiš kterýž sám
očitým bol wsseho swčdkem, pjsse o něm k Fabioe
wi, biskupu AntiochenskémU, w tato slowa.

Nasse rrápenj wzalo začárek swůg dřjwe ge:
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ssrě, než byl rozkaz cjsařůw proti nám wyssel.
Gistý neblahý wěsstěc čili hadač popudil pohanů
naj nášl rozhorliw ge pro swaU modlářskan po:
wěrU. Gsauce tedy pobjdnntjm tohoto člowéka k
spáchánj každého z!očinstwj gako opráwněni, doo
mnjwali se, žeby swých démonů lépe ctjti, a gim
wěrněgi slaUžiti nemohli, lečby náš až na smrt

xco neokrUtčxgipronásledowali.
J uchopiwsse neopr!oé gistého starečkae genš

M etraš slaUl, nntili ho, aby rauhawá slowa
mlUwil. Wssak když toho nikoliw Učiniti nechtčl,
tlaUkri ho čygi,bodali ho ostrými třtinami w obc
ljčeg a do očj, a wywléksse geg napotom za mču
sto, ukamenowali ho.

Porom přiwlékli gistau ženn,gménem K wřn:
tU, do chrámu, nntjce gi, by se neřádné modle
člančla. Ale ona pohrdla starně ohawným zámy:
slem gegich. Tedyj swázawsse gj nohhe wláčeli
gi po dlážděnj Ulic městských, zarážegjce nj onáe
rožnj kameny. mrskali gi biči, a konečněxgi do:
wléksse za město kdežbyli kamenowali Metrasa,
kamenjm gť dobili Teď se neywětssj zuřiwostj gae
ko praUdem obořilř na domyxkřesťanů, kde gen o
gakém wědčli,drancowali ,a brali, co bylo lepssjho,
ostatni pak wěci wyhá;eli na Ulice a spáljli,tak
že se Alerandria dobyrémn nepřj:olem městn po:
dobala. Brarřj wssak Utekli před zUx?.xiwaUzběřj,
gak mohli, nesauce š weseljm ztrátu gměnj swé:
ho. Upadl:li wssak který z nich do rUkaU poha:
nům, sorwa se geden mezi nimi nalezs, genžby byl
Boha swého zapixel. x
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Apollonia, letilá giž pannae byla gedna
z lěch, genž pohanům do rUraU přissli. Gak mix
lc gi chopili, tak Ukrut.ně gia w obličeg tlaUkli,
až gj sanice rozrřjskali a zuby zwyráželi. Teď
gi táhli za město, a složiwsse a zapáliwsse hrao
nici, hrozili, že gi Upálegj, nebUdeli spolu S ni:
miu rauhawých slow řjkati. Domnjwagjce pak se,
že gim wůli splnj, pUstili gi; aule ona použjc to:
ho okamženj, rychle sebaU do ohně wrhla, a hned
Uhořela„

Mimo ni postihli takéSerapiona wddo:
mě geho, mUčili ho co neyhrozněgi, a zlámawsse
w něm každaU kost, š hořegsska domU ho fwrhli.
Žádná cesta, žádná dost postrannj ulička nám
nebyla ani we dne ani w noci bezpečná; neboť
wssUdy slysseti bylo diwoké hUlákánj, že každý
kdoby se koljw rauhati nechtěl, .wen wywlečen a,
Upálen býri mUsj. A tento nátisk trwal dlaUho,
až pozděgi mezi samými pobany rozbrog w Ale:
:andrii wypnkl, anoni obrátiwsse swan zuřiwost
proti. fodčx, wespoleř si opláceli, což. byli proti
nám prowáděli.. Teď jgsťne si rrochu od.dychli.

Wssak čaš oddťchUbrzy Uplym:l. ijař Fie
lip, genž křesianům byl milostiwx, zemřel, rajnaé
geho mjsto nastaupil DeciUZ. Giž anhá zpráe
wa jo réto zmčxnčwelice náš zastrassila. Nrbyltě
wssať strach náš marný. Rozkaz cjsařůw wy:
ssel, plný neyhrozněgssjch pohrůžek, rak žeby, ga:
koš PáU pťedpowédjri ráčil, i také wywolenj, dey:
bd mpožné bylo, ž nich byli mohli pohorsscnj wzjli.
Strach enastal lweliký. Někcrřj z wzácnčgssjch,
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gakož i z tčch, genž we weřegných aUřadech stáli,
dogácně klesli, dawsse se důstognostem swým omá:
miti. Ginj powolili přátelům a známým, a byw:
sse ze gména woláni obrátili se kohawnostem
modloslužebným; wssak někteřj z nich obětugjce,
tak zbledli a třásli se. gakoby fami měli modlám
odčxrowáni býti, takť že si z nich wůkol stošjcj
ljd posměch dělal, poUěwadž patrno bylo, že ne:
magj srdce ani občtowati, ani umřjti; gjnj ale
nestaUdně přistaupili kdoltářům, oswédčUgjce, že
nikdý křesťany nebylj.

Někteřj bUď následowali těchto, nebo se dati
na aUtěk, aneb byli gali. Z těchto opčtxněkleixj
klesli, gak brzy ge santali; Uěkteřj zůstali i w
žaláři po kolik dnj gesstě stálj, ale magjce býti
l saUdU wedeni, .zapřeli wjru. Někteřj pak do:
kona přestáli zmužile prwnj muky, wssak když se
gim pkrutěgssjm trápenjm hrozčlo, zbogácněli a
odpadli. e

x Ale pewnj oni a swatj slaupowé PáUě,
kteřj od něho samšho sjleni a onaU mocj,a stáa
lostj, gakanž pewná wjra w něho dáwá, a gakáž
mu také přináležj, ozbrogeni byli, okázali se býti
weleslawUými swědky mocnosti geho. Mezi těmj
byl neyprwé JUlřan, krerýžto dnaU tak byl
trápen, že ani státi ani gjci nemohl, nýbrž od
dwaU křesťanů před saudce nesen býti mnsil. Gee
den ztěchto zapřel hned wjru swan, ale druhý,
gménemKroUion Eunuš, wyznal neo„hrože:
ně še starým Julianem Kriska Ježjsse. Tedy poe
sadili hned oba Ua welblaudy, wedli přeš celé we:
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iké město, Ustawičně ge bičUgjce, a konečně Ubičo:
oané U přjtomnostť welikého zástupU diwáků w
lehasseném wápně Upálili.

Wogák geden, gménem Besaš, gsa přjto:
nen, tdyž tyto swaté wyznawače na smrt. wedli,
ňažil se bránjri těm, dkteřjge ei nij gesstě trýznjti
htčlid Lid pozdwihl diwokého křikU prori nčmu,
i chopiwsse ho, wedlik faudu,a když sta:né .skri:
ta Ježjsse wyznal htawU Um sťati

Gjny, gménemMakar, rodemz ijye,
mUžileodpjral saudci, který ho přinutiti chtěl aby
irlsta zapřel Nemoha ho ledy neprawý. saudce
úkolťwodwjrh odwesti,ddal ho za žiwa upaliň.

Epimachx:š a Alerandr byaťidlauho
o žaláři držens; potom rozedralj tělo gegich železe

dými drápy a biči rozsslehali, a gesstčmohýmť
jinými způsoby se gich namučiwsse, w nehasseuém
oápné ge Usmrrilj. u

Tak srdnaté, gako tito,.podstaupilo talé smrt
tyry osoby ženskéhxopohlawj. A sice bohabogná
danna Ampm ona ri um: byla proto, že zfe.zgewxr
děa starně mlmořti odepřela , co gj saudce přskaa
;owal„ dlauho mučenaž a pak w stálosti swé see
xrwawssť, Ua smrt odwedena. e Qstatnj cřiz totiž
Ne rkUria, ctihodná obstárlá gčž“matrona,
dak Di o n y sia, kteráže nmoho dětj po sobč zůu
ťawila, a gesstěginás Ammonxarium, bytyme:
čem odpraweny, .pončwadž wládař, stálostj ženu..
kých zahanbený, neměl chdUti, gesstě déle ge mučšuti.

Byliť gsaU také před saUdce přiwedeni Hea
:on, Ater, Jsidor Egypkčan,xa šnimi. Di:

5
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o ňk o r Uš, asi parnáctiletý pacholjk. Prwnj třt
dyli přeUkrUtně mučeni , a když we wssech mUkách
zmužile wytrwali, ohněm ge Upálili. Pacholjka
pak Dioškora snažil se wládař brzh slowy přemlU:d
witi, brzy mnkami kzapřenj přimxtiri; on ale
snássel wsseckostatně,e a odpowjdal mu welmi srd:
natě a maUdře na uwsseckh otázky gehxo, lak “žejse
mU podiwiw pohan, š tjm ho propUstil , že mU

pro geho aUclý wěk gessrě časUk polepssenj popřjU
chce. A teď žčw gest bohabogny DioškorUe mezt
námi, očekáwage tužssjho a delssjho boge.

Nemesiona céžEgyptčmmsobžalowali.
neyprwé co společnjka laUpežnjků z wssak když křiweux
dU toho patrnč dokázal, Udali ho co křesťana,a
swázaného před sandce přiwedli. ŠaUdce ho dalo
dwognásobně tak. gako lanpežnjky, mučicč a mrr
skatie a posléz š nimč Upálitte

Když bhl křefťan geden ksaUdU přiweden,
a bUď stracheni, buď mUkami zmožený giž se Uar
kloňowal k tomu, žeby Krista Ježjsse zapřel, stáli
tn čtyřiwogáciAmmon, Zeno:n, tholomáu
Uň a Jdnu,genunše, a š niwi. siaře.ček, gménem
Theofiluů. Ti na něho mrkali očřma,wzpj:
nali jx:nce., a dáwali mU wsselikým pobnuljm, těla
swaU auzkost a snažnaU prošmbswaU na gewo, gell
aby stálý setrwale Qči wssechobrátili se na ně;.
ale dřjwe, než fe gich chopili, oni přiskočili fami
před saudce, a wyzuali, že gsaU křes(ané SaUdce
i přjsedjcj geho welčce se Ulekli; oUi ale okazowa:
li na sobě, že hotowi gsaU, wsseckoxtrpětj. Saudce
se třásl, a byl gako bez sebe; nábožnj ale wogj:
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nowé ssli od saudU, plésagjce , že mohli wjru
swau wyznati, a welebjce Boha, genž gim tak
slawného wjtězstwj propůgččti ráčil.

Wssak pohané pronásledowali a trýznili slU:
hy Kristowy i také gesstě w giných méstech a mě:
stečkách. Tohd budiž zde gen geden přjklad. Gistý
Jfchyrion byl w slnžbč U gakéhosi auřednjka
Tento mU přikázal aby modlám obětowal; a
kdhž mU po wůli býtř nechtěl tupil hanřl a tehral
ho wsselirými způsoby A Jfchyrťon snesl wssecko
trpěliwě. Tedy Uchopil nelidský pán geho dlaUhý
kůl a wraziw mU geg do těla. zabil ho.

Mnoho křefťanů Uteklo také w ten čaš na
.ubory a pausstť; nčkteřj z nich zahynuli hladem, žjznj
xa zimau z ginj byli od lanpežnjků zawražděm, gx:
nj od diwoké zwěřirozsápňni.

Chá r e m on, stařečeka biskUp Nilopolský,
Uteťl na hory Arabské Nadarmo ho hledáti bra:
třj, když protiwenstwj přestalo nenalxezsseani ge:
.hp samého, am těla geho. Mnoho křesťanů byťo
také od diwých Saracenů pochytáno xa w otroctwj
odwedeno; někteřj byli za welikaU smmupwykaUpe:
nix, giných nebylo axžpotud gesstčmožmxj wykaUpiti.
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Ml. xx

Pacholjr Cyrčllnš.é

Podiwenj a následowánj hodný přjklad stálo:
sti we wjře w Krista Ježjsse p.ozřstawtl také:pox
sobě pachotjk CyrislUš, rodcm z Cesaree w Kapa:
docii. A také wssickni, lkreřjž ho tehdáž widěls,
UstrnUli nad geho mladým wěkemea nad ýcodiwnan
setrwalosij geho, a mnčdzjzmaudřegssjche byls přje

efťadrm geho pxohnúti, aby tjm též způsobem oslax
,wili Krčstá Ježjsse. Nebotč celý l!ořel dáskaU Kk
Ježjssi, mage nehswětěgssj gméno gehožustawičně w
ú.stech. d!š!obanfčý dotec geho geg siee wsseltgak tUx
pU a trýznil.; alre .on ewssecko:tcpěliwě snássel, ano
hdtow byl, i wětssjrgesstě pr!otideoenstn::jdaemUkh tre

up“ťti. aneda pak nelidský oter, .uže fe počet těchz
geaž sýnačgaha milowú.li, den uo,olleddm rozxnáhá„na
že mnozj téhož wěkU,také přjklč:dU ugeho náslee!dngj;a
wdjhnat ho z domUz, odňal umUwsseckU pomúc,ga
wsseho otcowského podjlu ho zbawil. Wssakxon
Uesi wtc:sseckouwolnťuž ano i ďxradďstjž řka, že, pco
nin xotec odgjmá, nepatrné gesi wxpřiúownánj ř
wěčným těm statkům , ťteré mUxwjra Kristowa
slibnge.

Dowěd“ě.w se saUdce w Cesarei o něm, rozc

hněwal fe, a daw ho několika wogákh k sobě při:
wésti, hrozil mU trápenjm; wssak hned zpočátkU
widěl, že se mladý wyznawač Kristůw zaleknauti
nedá; nebotě beze wsseho strachU před njm stál,
njc nedbage na pohrůžkh geho, ani se w předfen
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wzetj swém newiklage. Tedy ťekl gemu saudcc:
Gá ti prominU zhlaUzenj twé, a tařé otec twůg tč
odpustj Urážkn , kteraUš mU .Učinil, přigme tě zase
do domU swého, a aUčastna tě Učinj wssech statků
swých„ gestliže zmaUďřjš, a k poznánj sebe famého
se nawrátjš. Ale blahoslawený CyrillUš odpowěa
děl: RadUgi se, že takowaUto domlUwu trpjm ; ne:
dboť .ža lto rtjm milegssj BohU bUdU. Wyhnánj
zž otcowského domU gest mi wjtané; neboť teď we
wětssjm a dlepssim domě přebýwati bUdU.d Chciť
.bý:i chndým, abych wččných lsteralřljckidogjti mohl.e
Aniž se d,obré smrti boǧjm, poixěwadželepssjho ži:
wota očekáwám. To když, gako něgakaUebožskau
moch nadssený, .powěděl, porUčil ho saudce dtak
swuázati, gakoby Usmrcm býtixmél. Wssak ho tjm
chtěl toliko skaUmati, a tudy dal ten rozkajzbiřic
cům gen proto, aby ho zalekl.

Když se ale potom saudci powědělo že pa:
cholsk ani nezapl,akal ani ohnč se nestrassil, do
kterého se stawěli že ho UwrhnaU, nýbrž že zcela
ho:ow byl smr.t podstaUpirť; dal si ho uopětpřjwe:
sti,x a chtěge ho dlc swého obyčege poUčiti a přer
mlUwiti, kekl gemU: Widěl gsi, mé djtě, oheňe
widčlš meč; rozmysli se, abyš zjskaldopět dům ui
statek otce swéljo. On ale odpowěděl: Nedobřeš
činst, Pane, žeď mUe nazpět powolal; nedobřeš
činil, ezle, welmi zle gsi učinil. Marně gsi
dal oheň roznjtici, marně meč nabraUsiti. Mno:
hemť wětssj gest dům, w Uěmž gá bydleti chwáu
tám, mnohem wzácněgssj gsaU statky, kterých od
Pána swého nabyti si žádám. Usmrť umne raděgi
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dřjwe, abych gich byl aUčasten. Nad těmyto slo:
wy se mnozj z okolostogjcjch eaž rozplakali; on
ale ge káral ztoho, řka gim: Ne plakati, ale ra:
dowati byste se měli z Umnčenj mého. Wyť nee
wjte w gakém městě gá bydleti bUdU; anťž také
wjte, co welikého a wzácného gá danám. Pťegte
mi té radosti, abych w oběť přinesl žťwot swůg.
To powčdčw, sselna smrt. Bylat.ě aledsmrt geho
krásná a slawná netolikoxtomu, genž přigal 4dussi
geho, ale i wssem, kteřj bydleli w Cesarei, krásná

a slawná z milosti tohos genž kralnge po wssecky
wěky. Amenl

Umnčen gest w měsjci kwětnu mezi rokem
250 ax260. po narozenj Pána nasseho Zežjsse
Krista, gemuž budiž čest a chwála na wěky.

Amen. xx.
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