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Přcdmlnwa.

Přjsaha gestwelčká,swaráwěc;uale mnohš

š náramnaU lehkowážnostj k nj přistUpUge, a tak

směle a nestydatě gi činj, tak pohrdliwč gi odbýwá,

gakoby nic dokonce na nj nezáleželo.uu Přjsaha grst

welčká, swatá wěc; ale mnohý, čině přjsahU, tak

stogj, tak mlij a wyhljžj, gakoby nestál před

neywyšssjm saUdcem, Bohem wssewčdachm, kterýž

geg i spasiti, i na wěkh zatratiti může.mu Přjsaha

gest weliká, swatá wěc; ale ach nastogte! mnohý,

když i před práwem přisáhá, wássněmi podtrhnaUti

a oslepitč se necháwá tak, že se welice pochybowati

mUsj, by to prawda bhlo, což přjsahaU potwrdil.

uu NegednaU i člowěk dobrý a nábožný před práxe

wem přisáhá, předce ale falessně. Křiwě přisáhá ne



proto,žcby fwědomitým nebyl, a Boha fe nebál:

nýbrž toliko proto, že newj, co přjfaha w sobě ob:

nássj, proč fe přisáhá, co z každé přjsahy pocházj,

a gžxkby se lidé chowari měli,když kU činěnj přjfahy

potahowáni býwagj. u Mnozj opět lidé i krom

práwa a zřjzeUého faUdU wrchnosti wsseligak

přisáhati magj obyčeg, žnolásstěu při kUpowánj

g prodáwánj obyčeg magj wydáwari řeči, kteréž

UegfaU:li wlastnč přjsahaU, alespoň kU přjsaze bljzko

přistUpUgj.mxu Gest tedy toho swrchowaUě potřebj,

joy lidé oxp řjsaze zdrawě a slUssnč smeyssletč se

Učili; swrchowaně toho gest porřebj, lidi k tomU

wěsti a szzowati, aby přjfahn měli za gednrl z

Uehfwětěgssjch wčcj, aby marně a zbytečně Ucpřifá:

hali, a kážeťi porřeba, aby sic přisáhali, přjsahy

ale gegťch aby ččstaU,bezpečnaU prade na fwčtlo

whnássely. Na neyweyš prawjm gest toho potřebj,

a zwlásstě za těchto časů Uassich, Uapomjnati !idi a

wýstrahU gim dáwati, aby křiwým přifáhánjm Ue:

zlehčowali gména Božjho, a sebe a bližnjch fwých

neuwádělč w nesstěstj a w záhUbU.



Na ten cjl a konec předůstogný, o literaturn

českaU welmř zaslaužilý, a wsse dobrě š neywětssj

horliwosřj rozmáhagjcj pan .Kanownjk Ua hradě

pražském,W áclaw M. Pe ssčna, požádal weleb:

něhoknězeBincencia Zahradnjka, faráše

Křessického,by takowýžto spiš obratným swým pe:

rem zhotowil; spiš, kterýžby této wclikě potřebě

wyhowěl, a lidi důležitost, přjsahy znáti naUčil. K

tšto milé žádosti ochotně se propůgčil an far.ář

Zahrad Uj k, a sepsalknjžkUo přjfa ze. Ale

wssak prwé Uež wssecko mohl dohotowiti, Uspořádati

a k tiskU připrawiti, překwapila ho fmrt neUprosite:

dlná a wssekrotná. W Ueypěkněgssjm geho wěkU

wyrwala mUpero z ruky, kdhž práwě Čá s t kU17.

této knihy počal předěláwatč a opisowari. Po

žalně smrti tohoto Učeného muže dossla mne ta čestx

ná žádost, bhch rUkopiš nebožtjka pana Z a h r a d nj:

ka dohotowil,předělal a k tjsku připrawil. J mile a

ochotUěgsem tU práci na sebe přewzal, poznáwage

i gá welčkaU toho potřebU, by Uáš českoslowanský

národ takowaU knjhu měl. Wěřjm pak a cele



danám, že knjžka tato w tom přistrogenj a w té

Uspořádanosti, w kteréž gi swětU podáwám,hogného

wydáwati bUde owocež dostaneli se do hodně mno:

hých kaan.zm Z toho pak blaženého owoce nechať

se tytýž radUge tam na wěčnosti oslawený duch

Zahradnjkůw;uonechať se téžzněho radUge

onenpředůstogný Kanownjk,gehož slawné

gméno ozdobuge knjžkU tuto, a genž wlastně gexst

přjčinaU, že tato knjžka sepsána a na swětlo wydán

na byla.

W Minicjch, dne 29. Čcrwence roku P. 1888.

Jan Bal. Jirssk,
farňl.
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Č á f t k a l.

Ud)lilad pčjsady.

C. 1.

Na prawdč wclmi mnoho zňlešj.

RegednaU se na gině lidi obraceti mUsime,
aby nám to Ueb oUo oswčdčili, aby Uám o tom Ueb

oUom dali náwčsstj, aby nám powčdělř, gakýby o tom

neb onox.n měli fmysl, gakč zdánj. Kdykoli ale Ua

drUhčho nčgakaU otáku činjme, wždy chceme od Učho

slysseti prade. A proť welmi toho gsme Fádostiwť,

aby náš nikoo nepťelháwal, Uěbrž každý čistaU mlU:
wll pmde, a Upťjmně, gisté, bezpečně swčdectwj
nám wydáwal? Proto zagčstč, že fe w Uegednč strán:
ce podlě wýpowčdi a fwčdectwi giných ťjditi a fpkae

wowatč mUsime. Řckl:li mi kdo, že mne gistč w tU

neb om: hodinU w domě mčm nawsstjwj: zústam: do:

ma, a oťekáwati ho bUdU. Dossla:lť mne zpráwa, že

bratr múg gest těžce nemocen, a widčti mne šádá:
rychle fe knčmU na cestU wyprawjm; nenjli to ale
prawdcd což nám drUhy prawj: tedy gednánj nasse,
PUU lšj fe ťjdjcj, eryhUUtedlnč chybno býti mUsi.

Nenjťť to kUpťjkladU prawda,což mi o nepoctiwosti ně:
. 1
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gakělx,okupce bylo praweno: bUdU fe kupce tol)o cizitis

a snad fe od poctiwčho kupce k nepoctiwěmu obrátjm.

Lhali mužowč, kterěž Mogžjš do zasljbetlě zemč k šhlex:

dm:tj gj wyslal, žebp nedobytna byla a plna obrů;
pro tU,to lež wesskcren lid istaelský reptati a ballťiti

sr počal.r Falessnč swědťili nesslechetnj mušowč proti

Nabotowč, žcby se byl Bohu a králj swčmu raUhal;
pro toto ohawnč, kťiwě ančdectwj newinný Nabot
byl Ukamenowán. Neprawč swčdectwj dal pyssssý

Aman črálč swčmU o lidu šidowskčm; pro ofskliuwau

Cež tUto celý nákod ž.čdowskýna wškaž krále měl býtč

wyhUben. Lhali dwa Uesslechetnj starci protč SUfcm:

nč, šcby byli wčdčli, ana w zahradč š mlččdeUccm

dťessi ;. pro lež tUto gťž bylo Ua tom, by čistá a nc:

wčxmá SUsanUa kamenowána byla. Když zlj knčžj

šiďowsstj Pána Ježjsse pod žámčnkau práwa chtěli pťřc

wésti Ua kťjž: mllže Uastrogili, kteťjšby proti Ucwin„:,

nčeUU Jcšjssč coš zlčl)o lžiwč mlUwilť. uoNr: siromU lžč

wůbec toliko gedowatě rostc owoce, a possel:lř kdy ze

lži Učgaký prawý Užitek, gistč se to stalo grn nál)oda:l.

Š gak náramný zmatek a nepoťádek by z !olťo pochá:

Zel, kdybyeskašdú dle ljbostj giUák mluwiti a gináče

Umslčti fměl. Welmi ťasto se geden člowěk dňwčFo:

wati lUUsidrUhémU, a fpolěhati Ua ťeťi geho. Nebg):

lxoby ale možná, wčťitč gčným, a spolěhati Ua slibi,x,

smlany a swědectwj gegich, kdyby lháti bylo dowo:
lcxno, a lidé pťi kxaždč pťjlršitosti ncprawd:c mlUwi:i.

J drx::řr!xost,i pr.čwnj smldcc pr.x.wdll od giUých slysscti
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mUsi, aby Uáležité rozkazy čiUiti, fpraweoliwč saUdi:

ti, a moci fwě k obchěmU dobrěmU Ušjwati mohli;

sic i Ueyfprawedliwčgssj saUdce w práwnj rochťi
kťiwý rozsUdek wyUěsti můše, gestliše se pťi wssj opa:

trnosti prawdy domakati Uemohl, a roszdek fwúg lUe:

kťiwěm fwědectwj postawiti meel. Na prawdč tcdy
mnoho záležj.

š. 2.

Často při wssj opatrnosti w gistotě newjmee mlmoj:li
kdoprade.

Ačkoli nám welmč mnoho Ua tom zálešj, aby

náš ňikdo Uepťelháwal: Uicménč Uám ťastokráte wč:

dčti nxelze, pok::džbyuto, což čdrUhýpowjdá, gjstaU prawj:

daU bylo. Lidě fe mnohdykrát wrlice pťetwn.ťUgi,

a mnol)o gcst takowúch pokrytcčl, gakúž byl král Hrro:

dcš, kterýž Uábožným mUdrcům wýchodnjm ťckl, že se

UarochěmU králi žťdowskčmU pokloUixti chce, gcssto ho

UkrUtUč ZahUbiti obmússlel. Možnáli ale gcst, bychom

fc kašdčmU podjwali do dUssc? Máli kažký Ua čclc

napsáno, pokudž kxychomna ťeč goho mohli fpolčhati?

Wždyckyli gest patrno, že drUhý mluwj Ue ze žertn a

lel)kau myslj, Uýbrž wážnč a z oprawdowčl,xo pťefwěd:

čenj? Qwsse.m wssemožných Užjwáme prostťedkň, by

Uáš ginj Uepťelháwali, Uobrž čistaU Uám mlUweUa

prade. Máme Ua to pozor, gfauli hodUi, lxyck,xow

gim mdčťilč, a zdali se gim k wynessexnj prc:wélǧo

stčdectwj bnď sož,nmU a wě!xomcsti, aUrbo krbrča
1 U ,
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fslechctně wůle nenedostánšá. Máme Ua to požor, zdali
se ťeči gcgich dobťe frownáwagi, ancb gfaUli slowa

gcgich fobč odporUa : dodnlauwáme gim takě, a k mlUwenj

čistč prawdh ge Uapoijáme. A wssak nčkoy Uapo:
mjnánj, prošby, !xoýhrúžkh,uszzowánj a wssickni oby:

ťegnj prostťedkowč k zwjdánj prawdy od giných nikoli

platUi a dostatcčUi UegfaU. Možná gcst kU pťjkladu,
še teU ťlowčk, kterýž pťed práwcm deiwá fwé fwťde:

ctwj, že Petr Pawlonxi dlužrn gest tifjc zlatýck, gest
ťlowčk na nepweyš Upťjmslý, prawdomlUwUý a wčro:

hodný. Zdali ale práwnj faUdce na tom pťestati smj?
Kdyby Qndťeg U kriminálnjho saUdU dyl obžalowán,
še kradl, zdali krimiUálUj faUdce obžalowančho Qn:

dťege hUed smj odsaUditi? A kdyby fe pťed Učg Po:

staroili swčdkowč, twrdjce, že Qndťeg oprawdu kráde:

že se dopnstil, zdali se patlhým gich fwčdectwjm Upo:

kogj? MožUá gcst, še swčdcctwj gegich gcst prawo:

možUáť ale také gest, že což fwčdčj, gest haUc!xxUálcž.

Aby tedh krimiUálUj saudce Qndťrgowč UeUčinil kťiw:

dy, a erinnčho UcodfaUdilkokowům a k žaláťi:
potťebj gest, aby prawdu dančl)o proti nčmU. fwťdr:
ctwj wyskaUmal. Gak gi a!e wyfkaumati má? Dostili

gest Ua tom, žc swťdky Uapomjná , profj a szzugr,
by :UU prawdix powčdčli? J probUditcdlnč Uapomc:

nUtý, fžtažnč prossený a slibem Urb pohrňžkau k mlU:

wenj prawdy naklončm) swčdcknch bežprčen, a protož

giným mocnčgssjm pxxostťčdkemk wyťčch prawdy po:
mlknut a gako pUch býti :UUsj.
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. 3.
Pťjfal)a gcst l)lawnj a Žoslednj prostředek k šwjdúnj

prawdh.
Hlaij a poslchj prostťedek,genž Uám ku zwj:

dánj prawdy, a k dofahowánj gistúch, bczpcčných swč:

dcctwj napomáhá a slaUžj, gest přj sab a. Pťjfahau
gistč zwjdáme prawdu, když giným prostředkčm gj do:

sjci nclzc; prawaU pťjstchaU také každý, kdož gi Uťi:

nil, práwa dofabUge, žádati od náš, bychom mU wě:
ťili. Nad pťjfahn žádného wyšssjho prosiťede Uch,
kterýšby Uám k domakánj fe Ua někom čistč a bcš:
pcčUě prawdy slaUšil. My alefpoň lidé nad pťife:hU

žádnčho wyšssxhoe mocnčgssxho a platnčgssjho prostťed:

kU ť wyssetťenj prawdy Ucb k dofaženj prawúch a

bczpcčných fwčdcctwj ncmáme. Pťjfaha gest poslcdnj

prostťcdck, kterúmž wc fpolečnosti lidsié gedni ode lži a

od klamU, drUzj alc od pochybnosti a od nedůwčťowá:

nj se cťzj ťcči odwechi býwagj. Protož dobře na:
pfalUčkdo:„Kobo šádnč UapoijáUj, žcč:
dný strach pokUt a treftů wrchnofti,
žádný strach weť egnč banby a obecně
potUpy k tomU pťiw ěfti ncm ůžc, by wy:
znal prade: tobo čaftokráte pťjfa ha
obmčkťUge, a kwyznánj prawdy ochot:
na činj. Kým i ncyfilněgssj důwodowč
giž che Uehýbagj, by wěrnč ftál k fli:
bU fwčmU: ten čafto alefpoň pťifabaU
w fwčdomj fc cjtj žawázána.“

(Nonnc Eid Und Mcinčid. Schwelm, 1883.)
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š. xs.

Na čemk se přjsaha zaklčrdň.
Zniťá gřž otázka: Na gakčm zaákladU pťjfccha

stogj? Proč nad pťjfahU žádUého lepssjbo prostťede
neznáme, kterýžby nám k zwjdánj prawdy slaUžil?
Co gest to, ťjmž pťjfecha každěho k toumU pťiwádj, by

čistaU wyznáwal prawdu, anebo práwě to učřnil, což
dle neylepssjho wčdomj a fwědomj gebo prawo gest?

Wsse pťifáhánj fe zakládá Ua tč gťsté a Uepochdbnč

prawdě, že gest Bůh, a Bůh že gest wssewědmtcje
swatý, sprawedlťwý faudce, odměUitel a trestatel čřnú

!ťdských. Žádný ťlowťk zdrawého fmyslU o tom ne:

pScht)bUZen že gakož gest fwět,. tak gest i swrchowancč

b:štUost, kteráž fwět ten UťiUila a zprange. Toliko
,.,bťázen prawj w srdcř fwěm: Nenj Bo:
l)c:.“d (Žalm 13, 1.) Nápodobně gisto a nepochybno
gcst, ž“eBůh welj, by lldě nic zlčho nečinili, a Uá:

siedowuě i lžie lsti, podwodU a wssi neupťjmnosti se

warowali. Gisto gcst těž. že Bňh lidem do wnitť:
n.osti hlcdj; še wj,s zdali wsrdci a na mysli magj to,
což mlij ústa gegich; a že ge, fwrchowanč swatým
gsa a sprawřdlčwúm, odplatj, mluwjli pradex, a na
druhě stxexaUě, že gich zšxe i na onom swčtč bez

trestU ncncchá, gestliže lstj, klamem a lžj proti
fwaté wúli gel)o gednagj. Kdo mcdle, postawiw sex
w dUchu pťcd odljčeg Boha swěho, ledkomyslným a

zlým člowčkcm búti múže? Kdoby fe zpťčowati chtěl,

mluwiti prawdn, žiwěli fe na to Upamatowal„ žc má
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Boha nad scbm:, Boha prawdomluwnčho, Boher,uktoe:

rúž i lidem Upťjmnost a prawdomluwlxost za fwataU
powinnost Ukládá? Možnáli, by kdo oprawdu šádas„

aby Bůh byl Uepťjtelem geho, a dle Ueysohšssjufpka:

wedlnosti fwé ťasnč i wččnč ho trestal? Giž pak přť:

fahaU člowťka stawjme pťed obljčeg wsscwťdaucjxho a

sprawedliwčho Boha, w tě gistě nadťgi, že mage Bo:
l:a pťxcd oťima swýma, nebUde lehk?owážným„ nxšbrž

še U wnitřnosti dusse fwě spasitelnč bUdc zachyccn, a

k wyznánj xorawdyjhotowým a ochotným učinťn. Do:

mnťwáme fe, še žádný ťlowčk tak zdiwočilčho a zpust:.

léhoxsrdce Uenj,uby wssewčdaucij a swrchowaně swae:

těmU BrhU gako w oťi lháti se opowážik, a hnťw a
pomstu geho na sebe Uwalowak. Domnjwáme se, že
člowčk, postawiw se w dUchUpťcd obljťeg Bošja a

sahage k trůnU wcleslawcnstwj gebo, fal,xage k tomU„

Uad ťcž nic dražssjho ncmá, totťž k milosti Bošje gi:

stotnč prawdomluwným bude, a ncžby Boha čzapťeťej

Boba potupil , Boha gakožto mstitele a trcstatele na:
sebe wmwal, šeradčgi lhári, klamari a křiwdiri ne:
bude, nobrž že Upťjmným bude w řeči fwč, a čistaw

Uám powj prawdu.

š. 5.

Co tedh gest přjsahxa?

Pťjfaha gest ten skutek, kterýmš čtowťk pro ney:
wyšssi wťrohodnost wyťčcnj swčho sáhá až k saměmUř

Bohlte a toe coš mu gest nade wssecko wzácno a drxa:
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ho, milost Bošj, nadfange a žamjtá, kťiwoli gest to
swčdectwj, kterěž wynássi. Řjci fe tčš mňž“e, že člo:

wčk skrze pťjfahU gednák š lidmi, gednák š Bobem w

prawaU fmlanU wcházj. Lťdé š gedně strany ťkaU:
Sábni k BohU, a do zástawy dey fpafenj
dUsse fwč, my pak wěřiti bUdeme, že mlU:
wjš prawdu.“ S dr:ché strany pťifáhagjcj na
tento žpůfob š ginými lidmi fe smlaná: „Wzý:
wati bUdUBoha za fwědka a faudce ťeči
fwč,pak ale bUdUmjti práwo, šádati
od wáš,byste mi wťťili.“ eu Búh š gednč
strany ťlowčkUprawj: „MlUw prade pro
gméno mě, a co gá fám w frdci twčm wie
ďjm, to bezelstně a Upťjmnč ke cti mě
whzney; gáť pak tobč ža to bUdU odmč:
Uitelem.“ Na drUhč stranč pťifáhagjcj člowěkpřed
Boha se w dUchUswčm stawj, ťka: „W ssemohaU:
cj a wssewědaucj Bože! ftoge nynj pťed
swatým obljčegcm twým, swčdomitě, ťi:
ftč činjm wyšnánj prawdy, a žádné lsti,
žádnčho ankoku a podwodu, žádně pox
chybnč,dwogité ťeči k zaslončnj a k žtenx
ťenj prawdy neUžjwám. Kdybych wssak
ll)al, a tebe Ueskončenč fwatčho a prawx
domluwnčhoPána ncbe ažemězafwčdka
hťjssnčlši akťiwěhowyznánjfwéhowo:
lal: wzdáwám se w rUce twé, a podromb
gi tčlo swč a dUssi swau fprawcdliwým
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trestům twým. Nechť mnč milost swaU
odegmcš, Uechťmne zawrhneš, a za to, že
se rauhám swatému gxmčnu twěmn, wsse:
mi trcfty toho i onoho. fwěta pokUtugeš
tak, abych zde žádného pokoge nemčl, w
aUzkoftč Umjral, a na ono:n swčtč bez
konce se trápčl.“

TomUto wýkladU Uic ncgfaU Ua odpor i ginj U:

ťitclowě počestných mrawů. Ačkoli rožličnúmi sice
flowy pťjfahU wykládagj, wssak co se túče prawé a

wlastnj powahy gegj, dobře fe fnássegj. Tak kU pťj:
kladUprawj fw. Tomáš AqUinský: „Přčsál)ám e,
kdyš bUď proftč Boha za fwědka wzýwá:
me,prache kU přjkladn: Búh geft můg
swčdck;mlijm pťedBohem; fukrzeBo:
ha to prawjm, řuanebo když fc zakljná:
mc, to gest, když se milých Uěkterých wčcj
odťjkáme, něco fwého zastangeme neb
w základ dáwámr, wůbec pak fe Uwolu:
geme, bychom pxotrestánč byli, ncbylo:li:
by to prawda, cožzúft nassich wycházj.“
nu A podobnč mlij Katcchčšm:lš z rozkazU fwatého
fnčmUTridentskéhowydaný: „Pťčsáhatč nic gi:
ného nenj, ncž Bohem nčco ofwčdčowa:
ti, nechť se to tjm neb giným způsobcm
wyflonge. Prawjmli: Bňb geft můg
swědek,totčž prarojml gakok„dyž.řkU:Boha
fe dokládám. Tak Uápodobnč pť.čfáháme,
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kdyžchtjcr, by Uámginj wčťili,prljahame
skrze stwoťené wěci, kU pťjkladU fkrze
fwatáewangclia, skrzckťjž,skrzeostat:
ky a gména fwatých a podobně wěcie Ale
wssak ti a takowj způsobowé pťisáhánj
nemagj wážnosti a moci sami ze sebe,
nýbrž zBoha, gehxožto božská wywússee
nost w nich se swětle Uka.nge. Kdo skr:
ze ewangelťsum pťifábá, skrze Boha
pťisáhá,. poxnčwadž prawda Božj w ew:
angelium se pťedkládá. J ta pťjsa:
ha prawau gest pťjfahau, kteráž se
prokljnánjm činje když se totiž ťloed
wčkBohU,gakoštomstitcli lži, a spra:
wedlřwém saUdU geho podrobuge.“uw

Čáfcka u.
ktožličnj gkaU ťpňsobowé pxějkaljy.

š. 6.

Re každň přjfaha gost strgnň.

Gakož rozlčťné gfaU wěci, kterčž zpťřsáhány býr

wagj: rowně tak izpůfobowé, kterýmiž fe přisáhá,
gsau rozličnj. BUď se pťifáhá pťcd práwem,u aned
krom práwa; pťčfáhá se, aby se prawdč wydalo fwě:
dectwj, aneb aby fe skibowě, kteťjž byli UčiněUildUtwr:
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dili a pofwčtili; pťifahá fcna Učcowelkčho a dťxlcži:
tého, anebo na UčcomčUč důleži:xého. A lUdy pťjfaha,

ktcréš kdo kU potwrzer ťeči fwé a slibU swčho Užjwá,

můšc mjti giž wčtssj giž mcnssj wál)y a ančinliwosti
do fcbc. Pro tU pťjčiUU wssťckni Učitelowé mrawů

rošdjl činj mezi sprostaU, prostťchj a welikau Ucb
slaanU pťjfahech,a fpolú to obchě prawidlo wystaa
ngj, še každá pťjfrcha tjm gest wážUčgssje důstognčg:

ssj a wětssj, ťjm wťtssj gfaU ančinkowč, genš pťčrozc:

Uým běhrm z Uj pocházeti meegj.

C. 7.

W čem sprostčr aUeďo malň, a w črm flawmi aUebo
welikň přjsaha žčxlcžj.

Pťjfaha gcstfprostá, wsschj a malá; a Uebo wy:
foká, slawUá a wcťiká. Sprostau pťjsahaU se
gmeUUge ta, ktcráž se w fpolcčném obcowáUj lidj bcze

wssj pťjprawy prostými tollko slowy ťinj. Aposstol
Petr, zhťjwage fe U ol)Uč, zapřel Jcžjsse, mistra a
Pána fwčho, a sice š pťjs ab aU ho zapťel, gakož
dj swatčcwangclimn: „Pctr sc počal proklj:
nati a pťifáhati, žcby neral ťlowčka.“
(Mat. 26, 74.) Ať aposstol Petr tauto pťjsahaU protj
Jcžjfsi KristU se prohťcssil, a Uapotom proto horkě
slzy ljtostč plakal: nic mčnč tato pťjsaha za m ňlaU
se pokládá, poUčwadš se od giných pťjfrch, genž U ži:

dů w obyčcgčbyly, znamrnťtč různila. Eliáš Trš:
bitský malč pťjfahy Ušjwal, ktxyž uťcklkráli Achabowč:
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„Žiwť gest Hofpodin,Bůh Jfraelský, pťeď
gebožto obkjčegrm stogjm, že nebnde tčch:
to let rofy an desscč,leť toliko wedlé ťr:
čč m č.“ (Z. Král. 17.) Aposstol Pawcl w listcch

swých na Uegrdnoxn mjstč přifáhá, kU přjkladU: „Coš
wám pjssi, ay pťcd Bohem oswčdčUgi, že
neklamám.“ (Gal. 1, 20.) Alc ta a giné takowé
pťjsahy, genž fe w listcch gel)o Uachášcgj, za malč fe

pokládagj.
SlaanU neb wyfokaU aUebwclikan

pťjfahaU fc gmem:gc ta, kU ktrréš fc člowěk náležitě

rožmysliti a pťiprawiti může, a ktcráž sc žwlássrnjmi

slowy, před kťjžcm, mczi boťicjxtti fchcmi postawe:
Uým, ncb sic giUák slawnč apohUUtliwč ťiuj. W pj:

smách fwatých fe cheden pťjklad slawnš a welikě pťj:

sahy nacházj. Abraham ťckl Elčescrowč,starssimU slU:
žebnjku w domč fwčm: „Wloš Uyslj rUkU pod
bedro mě, abych tč zawázal přjfahaU sir:
zc Hofpodan, Boha Uebe a země, že fynu
mčmUncwezmeš manželky ze dcer Kana:
negských, mezi ťlčmiž gá bydljm, ale še
půgdeš do země mč a do pťijznosti mée
a odtathd syUUmčmUJfákowi manšel:
kU pťiwedeš.“ Tedy wlošil slUšebnjkten rUkU
swaU pod bcdro Abrahama, a pťifábl gch Ua tU ťexč.
(1. Moxgž.24.) Když mcši Labanem a Jákobem
wzessia weliká ncház a různice: tedy sc oba pro U:
warowáni dalssjch rozepťj a půtck slaanU a wclikaU
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pťjfabaU zawázali, gak se na bUdach ťaš gedcnk
drlchémU chowati bUde. Jákob wzal kámcn, a posia:

ročl geg wzhůrU Ua č;namchr Řckl též přijžným
fwým: Nasbjrcyte kachnj; kteťjžto Uabrawsse kamcnj,
Udčlali kopec, a gcdli Ua tom kopcč. Laban pak ťekl:
„Hle kopec tento, a kámen, kterýž gsem
wyzdwihl mezi mnaU a tcbaU, swčdek bU:
de: kopec, prawjm, tento, a kámcn ať gsaU
na fwčdcctwj.“ Na to Jákob Labanowi Pťifáhl
skrze strach otcc swčho Jsáka. (l. Mogš. Zl.)

š. 8.
Ktrrň přjsaba siowr prčnonš?

Práwnj pťjfahml se gmenugc ta, ktcráš se
pťcd wrchnostj anebo pťxed práwnjm sax.:dccm podlč

ťášxU, w každě zemi pťcdepsunčl,eo, ťinj. Jcžjš Kri:

stUš, stoge pťed Ucywyšssčm knčžcm a pťcd zborcm

roclikč r.:dy židowské, nryslawnťǧssjm žpkčsobem k to:

mU byl UapomcUUt a pošádán, aby powědčl, zdalč

gcst sljbcným wkapitclcm lioským, a wýpowčd tUto

pťjfaba:: potwrdil. KU pťjsazc ho wyzwal Ueywyš:
ssj knčz, kterýž powýsscnýnt hlxx.scmřckl: „Zaklj:
Uámrč sčrzc Boha žiwčho, abyš nám po:
wčdčl,gfili ty Kristnš, SyU Božj?“ Na
kterážto we gméml Božjm mlUchá slowa Ježjš od:
powčoťl: „Ty gsi řekl.“ (Mat. 28, Zt).) Tato
přjsaha byla práwnj, weřrgně, U přjtomUosti aU:
ťedech ofob, a gako w rUcc grgich UťinčUei. Naproti
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tomU mladá RUt starč Noemi toliko dom ácj pťjsa:
hU Uťťnila, ťkauc: „Kdekoli Umťcš ty, tU
Umruť i gá, a tU pochowána budu. Toto
mi UťčňHofpodin, a toto pťidey, že toki:
kxosmrt rozdčlj m,ne š tebau.“ (RU: 1, 17.)

C. 9.

W eem zňlešj pťjsaha sliďn, a w čem přjsaha
sUsčdcctwj.z

Hledjmeli Ua to, což od lidj žpťifáhánoxbýwá,

aUeb gakožto gistá, bezpeťná prawda pixjsahau fe po:
twrzuge: dwogj rozdjl pťjfahy fe znamená, gmcnowi:
tč pťjsaha sulibU a pťjfaha fwčdectwj.

a) Když fe gedcn ťlowčk drUhčmU k Uťčcmll ža:

wažUge, anebo když gech drl:hčxx:U Uťco pťipowjdá,

tuto pak pťjpowťd swaU potwrnge a pcťetjpťjsahau:
tcdy tato přjsaha slUgrpťjsaha flčbU. W pj:
smách fwatúch se chedrn pťjklad takowč přjfahy slibU

nachážj. Abimelech, chtěge š Abralšmnem w Hťátcl:

skau smlanU ngti, ťeklgcčUU:„Bňh gest š te:
bau we wssech wčcech, kterčž th ččUjš;
protož pťifáhni mUčxteď skrze Bol)a swč:
hro,že wedlé milofrdrnstwj, kterěž gscm
gá Učinil 8 tebaU, i ty Učinjš Ze mr.aU a
šc zemi, w njž gfč pohoftinU.“ Abrahamťckl:
„Gá pťifáhUu.“ (l. Mogž. Ae) Král Dawid
dal Brtfabč, mánšelku swaUk sobězawolari;krcráž kdpž
Ořed ničn stála, pťjfadaU fe gj zawázal, šc Š.:lonmun,
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fyU gegj, po něm kralowati bUde, ťka: eŽťwxť gest
Hospodin, kterýž wyfwobodil dUssi maU
ze wsselikých aUzkostj, že, gak,ož gfcm
přisáhl tobč skrze HospodinaBoha Jsra:
elskčho, že syn twňg ŠdalomaUn bUde kra:
lowati po mně, a sedčti Ua stoleici mé mj:
fto mne, takť Učinim hned dneš.“ (Z. Kr,ál.
1.) PřjfahU slibU čijnjknčz pťi fwťcenj swčm. Klčče pťekd

bisknpem, obě rUce mu podáwá, a grmU a nástUpnja

kňm geho slibuge uctiwost a poslUsseUstwj. Tak i že:

Uich a newčsta při manželdskčm fňatkU swém kleťjce

Ua stUpUjch oltáťe, a rUce si dáwagjce, wěrnost a li,s

stU manžclskaU až do smrti fobč slibugj. Nápodobrxě

duchownj i swčrské wrchnosti rozličnč pťjsahy slibU

od poddaných fwých šádagj. Pťisáhá kašdý knčz, kdyš

se mU spráwa fary Učgakč odewzdáwá; pťťsáhagiz staro
wowč kašdé země, když cjsať neb král Ua trú„n se sáa

zž; přisádá každý wogák, kdyš k něgakěmU plUkU býec

wá pťiwtčťcn; pťifáhagj wssickni Uižssi a wyšssi aU:d
ťednjci fwětsstj, že aUťchj powixrmosii swoge podlč

ncywyšssj.ch Uaťjzrnj swědomitě a bcdlčw?.wykosláwati
txxcrdau.

d) Pťjfaha swťdectwj gestta, kteráuž
potwrzngemc, že to, což gsxue wyřkli za prawdu , w

skUtkU gcst prawda, gřnák ale žádné powinnosti Ua

sebe nrpřigimáme. Pťjsaha slibn hledj Ua bUdaUc:

nost; přjsal,m swčxdrctwj ale gcn k miUUlčmu Ueb

pťj:omnš:xe!u ťasl: patťť. Aposstol sw. Pe:del w li:
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stech fwých na ncgednom mjstč přjfahU fwčdectwj ťinj,
kUpřjkladU:„Búh a Otec Pána mčho Je:
šisse Krista wj, žueneth.“ (2.Kor.l1,Z1.)
Wydáwagjce pak gakékolť fwčdcctwj , wždycky to ge:

diné prawjmr, že nčco gest ncb nenj, še Učco wčťjr:

me Ueb newčťjme, že gfme Uťco widčli neb newidčli,

že gsme slysseli neb neslysseli, že fe Uěco námi stalo

neb nestalo. u

Č deis t k a lu.

W ťcwnitťnjm ťpúsole pťisúlj:inč.

š. 10.

Gak se žde onde přifčxhalo.

Lidč sice po wssecky ťafy přifáhali, ale pťerozlič:

Uým zpňfobem. Lctopifowě mlij o národech, ge:
gčchžro způfob pťjsahy záležel w tom, že fe pťifáha:

gžcj dotanl země, na slUnre hleděl, gakoby ťjci chtěl:

„Pána Uebe a zemč za swčdka wolám, a nechť gest

šemš, kteráť mne nosi, proklata, nechťproklato gcst swětlo,
gež slunce Z oblohy nebeské na mne sesilá, kťčwoli gest, což

wycheťšj ž úst mých.“ U Řeků a Řjmanú podlě rozliť:

Uosti wčcj, kterěž fe pťjfahaU ztwrzowaly, i takě roz:

ličnj bylč způsobowé přjfahy. Nčkdy řrkl přifáhagjcj

ťlowčk: „Nechť mnč neywyšssj Búh nenj pťjznčw a
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laskaw, prawdy:li gfem newhzňal.“ Kďyž dwa lidč
fpolU něgakaU fmlanU zawťeli : tedy geden držel rU:

kU drUhe“ho, obapol si pťislibowali, že tu smlanU

držeti bUdaU. Někdy pťisáhagjcj pohaně fe Ubjrali k

oltáťům model swých, a dotýkánim oltáťe prade
swých ťečj peťetili. Pťi slawnčgfsich pťjsak)ách i takě

šwjťata zwlásstnjmi pofwátnými řády a modlitbami
zabjgeli a obětowali. NabUchodonofor fe zapťifák)l

skrže trčm a králowstwj fwé, že se pomstj Uadc wsse:

mi končinami Cilicie. (JUdit 1, 11.) U židů pťisá:
bagjcj prawaU rUkU zhůrU whždwihl, na kterýžto způ:
fob pťifál)ánj nmxážj žalmista tčmito siowy: „G e:
gichúfřa daremné a lžiwé wčci mlu:
wi, gegich pak prawice gest prawice,
ťinjcj left a podwod.“ (Žalm144.) U lidU
židowskčho i také ten zpč:fob pťjsahy se Uacházel, še

když slUžcbnjk pánU fwémU slibowal wčrnost, a slib

tento pťjsahaU chtčl potwrditi, rUkU fwaU wložil pod

bedra geho. Nčkdy přifáhagjcj Jsraelita toliko pro:
stúchslowUžjwal: „Žiwť geft Hospodin.“
Měl takč žid za čafů Pána Ježjsse Krista obyčeg,
sirže nehe, skrze zemi, skrže mčsto JerUfalém a skrze
hlawU fwaU pťisáhati. (Mate 5.) wl)

e) Když za ndnčgssich časů šid pťed práwew pťisáhá,

přikrytaU má hlawu, dršj ruku na otewčeněm zákonu Moge

žjssowě, a na wčkh fe prokljnck, a wssechna hrošná zloťečca

nj na sebe wolá, gestližeby nčco proti prawdě a sprawedln
(l)
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š. 11.

Gak fe wůbec pťifčxhati wůše.

Nechť pťjfahan Učco slibUgeme, twrdjme anebo

zapjráme: wždy se pťjsaha nasse rozliťnúm zpúsobem
wykonáwati mňže. Důwod toho gest, že sirze pťj:
fahn uu mjněnj, úmysl„ pťedsewzetj, wědomj, známoste

wůbec pak mysslenj swoge na gewo dáwáme, nasie

ale mysslenj skrze widřtedlná a slyssitedlná znamenje
ťiwým hlasem neb hnUtjm tťla anebo ginými zwlásst:
njmi ťřny progewena býti mohau. Pťisáhati můžeme
anstnč neb pjsemně, pak a!e austnj pťjsaha
gmenUge se tťl e fn á, pro rozdjl od pjsemné. Pťi:
saháti můšeme beze wsseho hlasU, zťegmými znamenj:

mi, kU pťjkladU: zťenjm k nebi, poždwiženjm prawč
rUky, dotťenjm knihy pjsem swatúch. Křesťansstj lidě

nčkdy i skrze Marii pannU, skrze wssecky swatě, sirze

ťťjž anebo skrze swatč ewangelium přčsáhagř. Z le:

topčfů cjrkwc kťesťanské známo gest, že kťesťaně giž

ndsti z ust geho wycházelo. Prawj tctiž ku konci pťjsahy:

„Křčwěli přčfáhám: tedo ať gsem na wěky proklet a zlo:
ťečen, ať wssecky klethy w zákoně ncxpfaně, na mne easděti

moge padnaU, a nechť mi neroýslownb Bůh, kteri!š stwořil

swčt, pťi zaměstnánjch mi)ch žádněho přispčUj , a we wssech

potťebách mých žádně pomoci nedáe sznal:li gsem ua

fřjmně prade tedp ať mč pomáhá Adonai (Pán), prawý,
cediný Bůh, aehož newýslowně gmčno bUď poswěceno!“
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za stalých ťasil každaU slawnm: pťjfahU činili pťed

oltáťem, neb aspoň pťed kťjžem, mezi hoťjcjma swjč:

kama postaweným, že pťifáhagjcj prawaU rukU zhkiru

měl zdwiženan, anebo na prfaU gi držel, a po wy:
ťčenj slow : „T ak m i p o m:á h e y B ňh,„ Bnihy
swatých čtenje kťjže, meťe, neb sic čeho pťjslnssněho se

dotekl. Wssecko záležj na tom, aby gini lidě ze slow,

kterýchž Užjwáme, a ze znamenj, kteráž činjme,wyroz:
Umjwali, že to neb ono prawjme, že pťi tom Boha
máme na mysli, a Bohem ťeť swaU oswědčngeme.

Nebylo:liby ale wsse w prawdť tak, gakž gfme wy:
řkli, žc Boha wzýwáme, aby náš za kťčwě wyznánj
nasse potrs:skal.

C. 12.
Gak se U nčaš před prčawem pččsňýá.

Máli nčkdo w zemi nassj před práwem pťisáha:

ti: tedy hopráwnj faudce podlé potťcby geho a podlč
Uznánj fwčho napomjná, aby kťiwč nepťifáhal, a fpo:
lU mU pťedstawuge, přifál)l:liby falessnč, a bylo:liby

to naň prowedeno, že weliký treste totiž wystawenj

na pranýř (lessenj) a tčžký, mnoho let trwagjcj žalář
ho nemine. Pak se obyčegnč roszčcugj dwčsche, a

mezi nč fc postange kťjž, aby pťisahágjcj stál gako
pťed oltáťem Páně, a hledč na twář :lkťižowančlšo

Spasitele fwého, na mysli fwé fpasitedlně byl pol)nUt.
a tjm fwťdomitčgč a Upřjmnčgi, což se od nčho žádá,

wyznáwal. Wogáci pod ssjrým nebcm a pod korau:
l,ij neb praporcem wogenským pťifčťl)agj.wHlawnj a
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podstatný ťád pťi wssi pťjsaze w zemich Rakauskěho

cjsaťstwj gcst pak tento: Pťisáhagjcj má hlasitť a
zťetelnč ťjkati to, což mU práwnj saUdce pťedťjkáwá,

pťi tom má palec a wedlcgssi dwa ptsty prawé rUky
wzhůrU držeti, a koUečnťmá tato slowa wyťknaUti:
„Tak mi pomáhey Bůh!“ Tento zákonem
pťedepsaný ťád slawnč a welčké pťjsahy má do sebc
mnoho wýznamUawáhy. chen wýmlaný, dolepfaný
kazatel o wýssedotřenčmťádUpřjfahy w tato slowa mlu:

wj:„Co, ťčnjtc, kdyžpťifáhátc? PozdwihUgete třiprsty
prawěrukyswčzhůrU.Prwnjprst prawj: Panc,
Boše Otče, tU gfem, gá ťerw, pťčcházjm,abych pťčfahal ;

alc kťčwalč gest přjsaha moge: tedy mne neslyš,když se
bUdU nwdlitč; Udeť mne, když bUdU wzdychati , po:

tup mne,.když bUdU plakati; bUdUli wolati k tobě
o pošehnánj,posslimně zloťečcnj.Druhý p r st p ra:
wj: Krčste Pane, SynU Bošj, tU gfem, abych pťi:
sáhal; ale křčwěli pťifáhati bUdU: tedy ať sc každý

trn trnowě korUny twč zadere w dUssi maU, a ať

kašdá krúpťg krwc twé za pomstU pťigde na mnc a
nadělimě.Tťctj prst prawj: Pane Boše,DUsse
fwatý, tU gfem, abych pťifáhal; ale kťiwčli pťifádám:

tcdy mi odegmi wssecky dary a miloslť fwé, nedcy mi

w noci pokogně fpáti na loži mém, a pal to mjsto,
kdeš frdcc mč sedj, neypalčiwěgssxm ohUčm. Tak mlU:

wj tťj prstowé, kteršž pťčsáhagjce zhůrU zdwčhátc. eu
Co ččnjte, kdyžpťifáháte? GmenUg ete kťtj:
cj gmčno swé a gméno roduswého. To má
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tento smhsl a wýznam: Kťiwťli pťisáhám: tedy

gméno mé Ua ssibenšcť bUď přčbčto, a wssickni lidč

co pťed ťlowčkem morowaU raUaU Uakaženým pťe:

de mnau Utjkeyte. Kťiwťlč pťisáhám, tedý ať wssi:

ckni lidč řeknau: wrah gest fwatým U pťťrowná:

Uj k tomUto čťowčkU, a zlodťg gest angelem U při:
rownánj k tomUto bezbožnjkowi; kde fc gměna ney:

bezbošUčgssich, nehhorssxch a Ueyhanebnčgsslch lidj spo:

lU setknaU, tU moge gmčno měg pťcdek. Nechť ro:

dičowě mogi w brobě gfaU prokljnáni, že takowěbo

syna zplodili a wychowalř; nechť děti moge gfau ce:
lčmU fwětU za powrhel, že magj takowého otce.auCo

ťinjte, když přisáháte? Prawjte: T ak mi p o m á:
h ey Bx:xh. Co to zUamcná? Nic ginčbo, Uež toto:
Kdyby wsscckyzlé wěci na mne fe shrUUly, tedy mi

pťedce Uťc kU pomoci UebUď; chtčl:liby mnč ťlowčk

podati rUkU, tedy ta rUka gel)o bUď mi ugako rozpále:

Ué železo, a ten lčk, gegšby mnť kdo podal, w žiwotč
me“embUď wřelým, baUťjcjm gedem. Chtěl:liby mi na

pomoc pťťgjtč angel : tedy ať se milosrdně oko gebo

obrátj w okotiǧrowo. Chtčl:liby mi Bůh fám po:
moci: tedy ať mi pomoci nemúže, a ať se mi pťjchod

geho giž zdaleka zdá búti rachocenjm želez, wězňči, a

blýsiá:ljm mcťe katowa.“ (NoUUc l. r.)

C. 18.
Prčanj přjfaba wšdd slawně kUď končma.

PoUěwadž ta dpťjsaha, kteráš pťed wrchnosti nebo

pťed práwrm fe koná, Ueywětssj má do sebe wážnosti a
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.a ceny: protož takě ne lecgakýmš, chladným a sUchým,

nýbrž wždy slawným, dUssč gjmagjcjm způsobem má
dýti konána. Konána býti má takowým ťádem, kterýž

z dUsse toho, genž pťifáhati má, wsseckulehkomyslnost,

nepobožnost, lest, neupťjmnost a neswťdomitost wyhá:
nj, pťed twáťj Božj ho postange, powinnost ďra:
wěho wyznánj a Upřjmného slibu co ohiným pjfmem
do dUsse mu pjsse, a tak bode, wáše a stawj swťdomj

geho, by uz Uctiwosti a lásky k BohU, wrchnosti a
práwnij saUdciwyznal práwč to, což wj a w srdci
swěm má. TaU pťjčinaU prawjgeden kťefťanskýmrawů
Uťitel: „Kťefťansstj ťádowč pťi činťnj
práwnj pťjsahy nikdy oansstjni nebUď:
le, pončwadž w pťjfáhagjcjm wážnoft,
Uctiwost a nábožnost szngj, faleš a
podwodmu ostudj a zossklingj, apšjfa:
hh wůbec pťi gegich wáze a swatofti za:
chowáwagj.W nčkterých zwlásstnjch přj:
padnostech pťjfaha w chráan Pánč pťed
shromášděnau obcj kťesťanfkaubUď či:
nťna, aby tudy nábošenstwj w dUssi fe
zdxmihlo,da swědo mj zoftťilo; a iti,
genž pozděgi snad pťifáhati budau,
spasitedlně wnitť w dnssi swě zachy:
ceni byli.“ch)

e) Der Cld don Georg Qiegler 2 Auflage Augoburg.
1828. S. U.
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Dle smyslu a Uáwrhu některúch Učitelň práwa
a poťestných mrawů, pťifáhati se má w obzwlásstUj
prázdně, čisté swětnici, chrámu aswatynipodobnč; pťi:
sáhati se má pťed pťikrytým stolem, na němž čistý a
ozdobný kťjž Spasitele swťta mezi hoťjcjmi schemi
stogj, a odcwťeně ewangeliUm ležj; pťifáhati se má

teprw po gádrněm UapomeUUtjdUchoijho fpráwce,
a po krátkě, probuditedlUč modlitbě, kterauž ten, genž

se kU pťjsaze hotowj, po dUchownjm zpráwci ťjkati
má. Dle náwrhu týchž mraonťčtelů kašdá pťjsaha
tjm neb sic podobným zpúfobem toto w fobě zawj:
rey: „Gá N. N. š celaU dussj fwaU sc obracjm ku

PáUU Uebe a země, a pťed twáťj wsscwčdancjho Bo:
ha, zpytatele frdcj, a neskonťenť sprawedliwčho saudce

činů lidskúrlx, čistě, ťxezclstněwyznánjčinjm, še au nu

uux. Wolámli nynj neyfwětěgssjho Boha k oswťdčen.j

lšiwě, podwodné a neUpťjmně ťeťi: tedy nechť fwčdomj

moge nepťestane we dne w noci mne hryzri a proklj.:

Uati, že gfem twrdým,bezbožmžm frdcem fw.x.taUpowin:

nost prawdomlanostč Pťestanpil, a .Bohn wsscwědaU:
cjmuz Ueyfwťtťgssij a fprawedliwčmu fe ranhal.
Nechť kletba Pána nebe a zemč, nechť wssickni tresto:

wě toho i onobo fwčta Ua nme pťigdaU, wycházjli z
úst mých i neymenssj Ueprawda a faleš. Gakož ale

Upřjmč a prawdiwé gest wyšnánj moge, tak mUč
Růb bUď milostiw a Uťastna mne Učiň blahoslawčw:

stwj těch, genž gel)o a prawdn milUgi. Amen.et
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Čáscra uň
Uxčjsalja :UeliliaUx swataU ǧrst U:ťcj.

š. 14.

Pťjfaha po wsseckyeafy a U wssech Uňrodů bhla gest
w Uchwětssj wúžlwsti.

Čeho si lidě po wssecky časy a we wssech zemjch

wyfoko wážili: to gistč gest wznessená, swatá wčc.

Giž pak z letopifů wsscch nrárodů zemť nic tak gisto

Uenj, gako to, že pťjfaha wssUde a wždycky Uegen U:

žjwána, ale iza coš welikčho , wášného a swcetčho

gmjna byla. Pro tU pťjčiml tč, kteťjš, falessnč pťi:
sáhsse, činem tjmto dokázali, že o pťjfaze potUpUč

smeysslegjn neginák než gccko neywčtssi zloťincowč a

nesslechetnjci trestáni búwali. Egyptčané kťiwohťjfež:
Ujka wyhodili z počtu žiwých; JUdiáUi mU Ufekali

rUce a nohy; Řjmcmě ho srcezili š Tarpegskč skály;
židč ho kamerwali. Žjdč tak wyfoko smeyssleli o

pťjfažo, že i ten, ktcxrúž fe lehkowášnčk něčemU pťj:

sahaU zaweizal, potom ale na to zapomem:l, obzwlásst:

ij obětj posskwrnU dUsse swč stjrati a oťissťowati
mufcl.

C. 15.
Pťjfaha wsscckn pťjlešitost k loýkowčxšltěmn aneb do:

konce křiwčmu fwědčenj odgjmčx.

Každý sice člowěk pro Boha, z lásky k němU a

zx lásky k blišnij prawdu mlUwiti má, zwlásstě tU,
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kdež toho gest potťebj. Nic mčmě mUozj lidě často:

kráte welmi roztržitě gfaU mysli, a nedbale si kU pa:
měti přiwongjx, coby gim o tě neb oUě wěci zUámo

bylo, a mlUwiti pťjslUsselo. Mnozj opětnesslechetně

smeyfslegjaa gakoš ginj zkwaonsti, tak oni zlowol:
Uě mlij neprade. Mnozj posléz na Boha žádUě:
ho zťenj nemagja a Uikolik mysli Uepřiansstěgj, co:
by byla swatá wůle geho. Protož potřebj gest, aby
tomU, kdož fwčdecrwj Uěgakč wydáwá, wssechna pťjle:

žitost k lchkowážnémll, kwapUčmU Ueb dokoUce zlowol:

němU fwčdťeslj odgata byla; aby mU wsse, coš k wy:

skaUmánj a wynessch čisté prawdy ponaUká a zbužnge,

Ua srdce rostaUpilo, a aby gako pťed obljčeg Božj i

bezdčk byl postawen. Wsse to se dofabUge skrze přj:

sahU, a protož pťjsčcha gest wčcj, kteranž Uám wyfoko

ctjti a za fwatau pokládati Uáležj.

š. 16.

Pťjfahan často skogj wsseckawěrohodnost a praUddú.

Pťjsaba pťedůstognaU, fwataU gest wčcj, poUť:

wadž ne gen bezpečným, Uýbrž také posledujm gest

prostředkem, kterýmž se gedeU wěrohodm)m ťinj, drUhý

ale gisté prawdy Ua giUých fe domakati můše. MohUli

giným Uťgakým způsobem dokázati, že gsem toho zlé:

ho UeUčiUil, zčel)ož mUe kdoš Uedůwodslč win:

šádUč pťjfahy UcpotřebUgi, anobrž breinitj sr mUsjm,
by mne ginj kU přřsáhánj nenurili. Co ale ččnčti

mám, kdyš gsem UcwiUným, eriny swě alc giným
2
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lidem, kteťjž wssewědach UegsaU, a do dUsse fe mi

podjwati UemohaU, giným zpňsobem dokázati Ucmo:

kǧaU? Nic mi nepozůstáwá ginčho, Uež pťifáť,mti, a

kďyby mi i pak gesstč lidé wěřiti Uechtěči, Ucrr.č:bych

k dokázáUj newinnostč swč a k úplněmU sebe oťissrč:

nj žádnčho gtš che prostřede. SUfamm, Uaťčena
bywssi a obwinčna od nesslcchetných dwaU starcú, do:x:

sanžeUa byla Ua fmrt. Gak mčla a mohla dokášaečč,.

žc fe gj hrozUá děge kťiwda? Zwolala hlasem wl.x.li:
kým:„:Bože wěčUý, tagných wěcj zpytatr:
li, kterýž wssezckowjš, prwé Uežli se sra:
ne; ty wjš, žeť lžiwé wěci proti mnč
fwťdťili; a ay Umjránt UeUčiin ssi Ui:
ťeho toho, coš tiro UesslcchctUěfoyflili
proti mnč.“ (Dan. 13, al:ZuulZ.) Tak mnoldx.)
ťlowčk až posawade eriny swě Uikolč gi::ák bokciž.x.:

tj Uemůže, leč tolik slawnúm se Ua Bol,m odwolá:lim.

A rownúm způfobcm i ginj lidě žádnélťo kU pťjfea;č

Uepohánčgj, pokUdš i bez Uj Ugistiti sc mobaU, žc to

Ueb oUo UčiUil. Co gim ale tehdciž žúsiáwá, k“or.xš

gčm wčdomosti Učťeho wclmi gest potťebj, očxi gj a!.r

Ua žádně cestč ďofáhUaUti Ucmol,mU? Nic gťm ťccšx:::

stáwá giUčho, Ueš toho, gehož wan ale.čbo xx.čď.diU.x

wyssetťjUa býti má, hnáti Ua přjsaišoU.

C. 17.

Piejfaha k fprawedlnosti Uapomňbčx.

Zo Oijsa!xa wclmi důstog!mU, dra?dx:!, fwatau
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gcst wčcj, i z tobo fc fpretťUge, že w sič.lkU ncgcxřna

rochťc lidská ginák siončena býci nemůže, leč toliko

skrze pťjfahll. Bcš důkazU, a sicc bytelného a dosta:

rččného, od žádnšho w pňtcc ncb rozepři nčgaké roš,e,1

fUdek ťiUčn býti nemá. Ncnjli alc na sto takowúch

přjepadnostj, w ktcrýchžto žádnj důkazowé mjsta Ucma:

gj? Pro tU pťjťimx by mnol)á Uefnáz a různicč mezč

lidmi Uikdy koUcc wšjti Ucmohla, a fprawcdlnost Uj:
kdy by průchodU Uemťla, kdyby přjfahy nčbylo, kte:

raUš fe prawda Ucygistčgssim prostťedkem wyssetťuge.

Na důkaz tol)o UásledUgjcj pťjklady zde pťiwož:xgi.
Dwa ťlowčkowč, JaU a Pawel, gsaU spokU w práno:

Uj rožepťie Jan prawj, žc Um Pawel sto zlalxšchgxcst

dlUšeU, Pawel wssak gistj,že Uic Janowi dl!ržen xčrnj.
uGčdčn i drnl)xš žádnél,x..opjfma neb listn Ukážatč, ga:

kož i žádných fwčdků, gcnžby wyťkli, gakby se řa wťc

mčla, postawiti Ucmúže. Gak si faUdcc w tčto pťj:

pxadnosti počj:mti má? Ncmáli kwy:xcsscnj spesawe:
dliwél)o UfUde rUcc gako fwážánw? Mcili oba brš

roš,fUde a milčzU od sečxepnstiti? Alxco:oostili bčš

dostatrčnúch důwodů gedUomU pomoci, drcchého pak

odmrsstiti? Gakxjxch ale má prostťcdkú, eby sc w llx

zniklč rošepťi praw?:y domakal? Tato mczi Janch a
Pawlem wšesslá půtka a chnáz gincik lcť skrše pťi:

fahU gcdnobo Učb drUk,xčdo k mjstč a konci pťiUnřexx.ex.

búti Učmťxže.oxo Bartoš, zlý a lakomý m!e?, si pťi:

wlasiňUge kUš pole Jakoba, a !)r:xžř mU psannj ro:

žcpťř. Jakob nemá k opatťrxx.j fxrč čpx:ax:xexkťmst.
2!3
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žádnčho důkazU leč wyznánj dwaU starých mnžů, kte:

řjž se dobťe na to Pamatugj, že toho pole dčd a otec

geho wždy Užiwali tak, gakž on ho Užjwá. Cclá tato

rozepře na wyznánj dwaU tčchto siarých mUžň stawčti

se mUsj, oni ale každý den Umřjti mohaU. Co se te:

dy státi mej, aby JakUb lstj a aUklady zlčho Bar:
tosse pole fwčho neztratil? Ti dwa stařj pamětnjci
to, což gim známo gest, pťed práwnjm aUťedekem

wypowčděti, a na trwagjcj pamrčtkU wúpowědi swé

přjsahaU potwrdili mm“cgi. b Prokop gest obžalowán,
že w domč Ondťegowč kana Ukradl; on wssak smčle
tomU odpjrá, a prawj se býti newilxnúm. Máli ho
kriminálnj faUdce gakožto zločince hncd k žaláťi od:

saUditi? Nchfcl:liby se báti, by ncwinného nepo:
tlačil? Skawj fe sice pťcdeň Petr a Wawťinec, pra:
che, žc widčli Prokopa z uokěenfwých, an do domU

Ondťcgowa tagnč leze, a pak taUž cestaU baljk sU:
ken odtathd odnássj. Než Prokop wýpowčdi gich
statečnč odpjrá, prawč, že gsaU hanebnj lháři. Co se

giž w tčto pťjl)odť státi xná, aby faUdce prawdy wy:
ssetťil, a sprawedlnost průchod mčla? Newyhnmedlnč
potřebj gest, aby Petr a Wawťinec pťisáhli, že fwčd:
ťjce proti Prokopowi Uelhau, a žádné křiwdy mU ne:

ťinj.uxToliko týmž bčhem státi fr může, aby UikomU
kťiwda fej nestala, a sprawedlnost konána byla. Na

porownánj wssclikých rozepřj skrze přjsal)U slysseti se
dagj následUgicj slowa aposstola fwatého Pawla:
„Lidě zagistč skrzc wčtssjho, Ucž gsaU sa:
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mi, pťisáhagi; a k potwrzenj wsseljké
rozepťe gegich koUec gost pťjsaha.“ (Zid.
6,16.)

C. 18.

Přjfaha gest wěc, sirze kteraUť člonděk wlastnj dnssi
fwan a fpaser fwč zastange.

Pťjfaba gest wýslowná šádost a prošba člowťka,
aby mU Bůb odgal milost swcm, alxy l)o na tčle i Ua

dUssi, zde i Ua onom fwčtě potrcstal , chslo:liby mU

to, což mlij, pťjmo od frdce. Zdali ale zastawo:
wánj dUsse swč, a čafslčho i wěčnčho blaha swčho

dobrontolné se odřjkánj gest maličkostj ? Nchfjli dU:
sse toho trnaUti, kterýž sahá k neydražssim pokladům
fwým, a pod ztrátaU swšhofpachj prademlUwiti fc
zawange? Welikacl, mUobowážnaU wčc ťčnj ten, tč:
rúž se lidem w rUce wydáwá , a prawj kU pťjkladU :

„UdťlUgirwám práwo Uad febaU, abyste dle ljbostť
swě še mnaU nakláďaki, kdybyste mne we lži neb w

UeUpťjmnosii něgaké postihlť. Mčgtc mne za Uepocti:

wčho, sspatného ťlowěka, sáhněte na můg statek, za:
wťete mne do žaláťc, Ukáželi se, še gfem wáš pťe:
lhal a podwedl. Wťtssj ale a dalcko mnolwwážUčgfsi

wčc čiUi ten, kterýž se Bohu w rUce wydáwá, ktcrýž

wsscxmohancjl)o Pána, pťed kterýmž fe tťcsaU mocť ne:

bcfkč, kU pomstě wolá, kdyby kťiwaU pťjfal,m Uťťniti

fe opowážil. Gakož Bňt) wx,xslúchámodlith fpra:
wcdlťwčxho, a Udčlnge mU požchUánj swčho : tak gi:
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stč slyssj i hlaš toho, ktecýž , UemlUwii:liby prawdy,

o fprawedliwč potrestánj ho profj. Pťjsaha tedy Uic
malél)o a lehkčho Uch; Uýbrž kU wčcem patťj, ktcrčž

řaždý rozUmUý a powážliwý ťlrwťk za Ueyfwčtčgsij má.

C. 19.

Přjfahan bčť: se Bťlý za fwědťea.

Prawda sice gest, že Bůh Ue tcprw tehdáž Uči:
Učn býwá swčdkem a faUdcem ťcči Uassj, když o to k

Uěmn wolámc. Bťch widj, což dčláme, a faUdj činy

rxxassc,i když Ua nčg Uepauthgemc. Zdaž ale člowčk
skrzc pťjfnhlť. wú slow nč Boha za swědka Urbčťe, a

wxšslowUč ho Ucwžýwá e aby bo pťjfUč potrestal,
ř!.,fiuxxfc pťrd očima gebo l;anrbně ll)áti erstr)chal?
A zdalť gest to coš Umlého, Boba wýslownč ša
swšdka fwých ťrčj a čiUú bráti, Boha fe doklcidatjjs a

Be.xl)aUa sebewyzýwati? NcpatťjliskUtek tcnto k Uey:
!awněgssjm a Ueydůležitčgssjm celého žiwota? Dobře

tedy prawil teU, gesslo UáslrdUgjcj slowa Uapfal:
„Gestliže fe Ua toho, kterýž bez toho
gest swčdkem čiUú twých, wýflownč od:
woláwáš, še prawda wycházj z úst twých,
gestliže teU, kterýž bez toho giž saud:
cem twým gest, takě i wúslownč od lebe
wzýwán býwá, aby tebe, mlUwil: libyš
ncprade, podlé Ueypťjfnčgssjsprawe:
dlnosti swé potreftal: gakým gsi člo:
wčkcm, pťedcelč lžeš, pťedceli Uedržjš,
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(oš gfi pťisljbil?Negfičlowěkcm, U!,x:
bržgsi horssjnež žwjťe. Ncb pod plá:
sstčm Ueibošenftwj, pod Ueyswětčgssř
twá.řUoftj gsi lháťem, podwodekem,
raUhačcmaneywětssjmzločiUcem.“(Dcr
Eid, oon Baron Gšrz 1836.)

e . 20.

Piejfaba gest zpúǧfobrprawč Uctd Božj.

Modlitba a wňbec kašďý způfob úcty Božj
wsiUdc fe ša wčxcwelmč dňstogUnU a fwataU pokládá.

Zďaliž ale takč fprawedliwá pťifaha Uer způfob a
ťástka prawč úcty Božj? Čj gmčUo wzýwáme, když
pťifábáune? Čj gmčUo ctjme, aUto pťifabU koUámc?

NeUxšpwámeli a Uectjmeli přisáhagjcč gméxm šeešo:

žjho? Pťifrčť,x.agjcj fe stawj pťed olxljťcg Pána Uebe

ň zčmť, přiwoznge si geho swataU wůli a fprawc:xdť;

wš fařl?xyšiwť kU pamčti, wzýwá a wolá ho, a ť::

nyžlxánj prawdy gcho fprawedonstj pohUaUti se Ur:
cť:oáwá. Kašdá pťjfaha Upťjmo k BohU fmčťUge, kaž:

ťá pťjfaha wyZUánj gest .Boha. Ncbo pťisáhagjce

slawnč a weťegnť wyznáwáme, že Bčch gest, a že w

Boha wčťjme, a protoš gako Bůh swatý gest, tak ná:
podobnč i pťjfať)agija bUď za wěcfwataanelikmt.

C. 21.
Kréatkč opčxčch wssech dúwodú, ša kterýmij přjfaba

swatofndatarl gest Udecj.

O pťjfazc se wůbec ťjci může, že gest wěc,genš
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po wssecky ťafy a U wssech národů byla gcst w Uey:

wčtssj wážUosii; wčc, kteráž wsseckUpťjležitost k leh:

kowášnémU aneb dokonce křiwěmn swědčch odgjmá;

wčc, kteraUž fe běře Bůh za swědka, kteranž sám
Bňh schwálil a potwrdřl, a ktcraUž lidč fwaU w Bo:
ha wjrn, a peanU k UěmUUctiwost a bázeň Ua ge:
wo dáwagj. Pťjfaha gcst wěcj, kteraUž člowčk k bla:

l)U fwčmU fahá, a wlastnj dUssi swaU a spasenj fwé

zastange. Přjfaha gest gako zlatý kljč, genž tagno:
sti dUsse otwjrá; gako meť, genž ido fwědomj za:

gjždj; gako těžkč záwažj, genž i odporugjcj wůli kU
prawdč a k Upťjmnosti přesilUě táhUe. Přjsaha gest

poslednj prostťedek, kterúmž lidě prade od giných
zwjdagj tak, že tU, kdež prostťedck tento nepostačnge,
Uic che k domakánj fe prawdy gťm neslaUšj. Pťj:

saha gest, hledjmeli Ua prade, wčrnost, práwo a
sprawčdlnost, gako slaup, Ua Učmž stawenj Učgakč od:

počjwá, kterúš, porUsscnli byl, wsse stawenj se řjtj a

padá. Pťjsaha gest swrchowanč důstognml, welikau,

swatoswatau wčcj, Uechať gi z tč Ueb giUč strany

powažUgeme a siaUmáme.
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Č á s t k a sl.

j!olmd pčikeiljnti gcst dowolcno.

C. 22.

Newčx:šně a led)komhslnč přisňhčmj se zapowjdň.

Pťede wssjm slUssj wědčti, co erášnč a lchko:
myslné pťifáhánj gest. Geden starý Učitel takto ončm
napfal: „Nenx.ášUč a lcxhkomyflně pťčfá:
hati geft, beze wssj přjčiny gménem Bo:
žjm to, což mlijš, twrditi, a w ney:
mcnssich wěcčchPána Boha a Swatých se
dokládati, tčž skrzefwátosti, ewangelia,
kťjž a UmUčenj Pánč beze wssj Uctiwo:
fti pťisál)ati, pod dusse Zatracenjm se
kljt.i, abych Umťel, abych spaseU Uebyl,
abych se propadl, gestli tomU tak nenj.“
(KatechišmUš Jchity Jiřjho Serera Ua ťesko pťelo:
žený 1012.)

Nčkterá wěc tak gest malá a chatrxxá„. šeť o:

prade za pťjsahU nestogi. Rowně tak zase Umol)á
wěxcté gest powahy, že gi k anl)čmU slowU, k fpro:

stěmu wyřčenj každél,xočlowťka wčťjme, aneť) že nám

Ua gistč a bezpeťnč známosti, w sintkU:liby takowaU ,
byla, gakauž gi kdo býti prawjn zbola, nic Uežálcšj.
Gakož pak lcdacoš Uch hodUo, by to od kol,xodoklá:

dánjm sc Boha a Swatých gcho, ancb skržc fwátosti,
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cwemǧclia, křjž a rány Pá:ča Jčšjssc Krista ofwčdčo:
weino bylo: rowněétak zasc Umohý člowčč tolik má
U gčných důwčrnosti a wáhy, že mU každý Ua .slowo

wčťj, a še mU nřkoli tťeba Učnj, by to, čjmž Uáš U:

gissťUge, pťjfahaU potwrzowal. Pončwadž giž nic
č;bytečného činitč Uemáme: protož také Uikdo lchko:

mysiUč a newážnč pťisáhati ncmá.
Bez bodUě pťjčiny, marně a žbx,xtečslťpťisáhati,

pťifáhatč i tehdáž, když anhš slowo beze wsscho U:

žjwánj gmčna Božjho postaťUgc, zapowjdá fe i proto,
poněwadž z toho ncgcha sskoda pocházj. Lehkomysl:
Uč přisáhánj člowěka k té anyklosti wede, že wňbec

mnohowážných a fwatých wěcj zle Užjwá, a hťjssnau

gakňUsi hťičkU z nčch fobť dělá. Kdo každaU darem:

Uost, kteraUž mlij, skrz.e fidatě wčci, Ueb dokoncc

gménem Bošjm potwrnge: tomU takmčť nic Uezbú:
wá, čjmšby prawost dňlcšitúch a Umohowážných wěcj

potwrzowal. Kdo pťjsahaU twrdj, cošdy se mU i
bcz pťjsňlšy wčťilo: sám sebe w podezťch Uwonge,
šc nemá dobrého fwčdomj, že lže a klamc, a že proto

l)ťjchswúg pčknaU barwaU zastjrá. ij wssak práwč
kašděho opatrUěho a hodUčho člowčka od sebe odrážj,

a dňwěry gcho fe zbange. Každý zagistě mysliti
mUsj sám U fcbe: TeU ťlowčk lžc, a pončwadž wj,

še se lháťúm Ucwťťj, protož přjfahy Užjwá, aby fc

zexoálprňwdomluwm;m býti, a tjm gistčgi erpatrnél)o
mohl oklamati.

Pťjfať,xa grst mnohowážUaU, důlcžťtaU a swataU
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wěcj, ta ale lšeť)komyslmšm Ušjwánjm důstoZUosii fwé
tratj, a wssrdnj i pohrdliwaU UcčUěUa bh)wci. Gisio

gcst těž, že častě pťťsáháUj kťiwých pťjfal) býwá pťj:

čanU, a protož dobťe napsal swatý Jsidor, bisčUp
Hčspalský: „Ncbcť fobč w o byčeg častéld o
př ixfáeháUj, Ucb ge st wťc? welmi Uebe š:
pečná, pťifáhati. Zwyklost častého pť č:
sal)áUj Uwonge lidi w kťiwá pťifáhá:
U j.“ Totdéž i Ueklanměslowo Božjpotwrnge,an dj:
„PťiscihciUj ncpťiwykeyte úfta twá, Ue:
bo l:UUoče.jpádowč gsaU w něm; gmenoe
wánj .Boha ncbýwcy Ustawičně w ústech
twých, a swatých gmeU nadarmo UeUžj:
wey. Člowčk, kterlšš ťastopťifáhá, pln
gcst Ucprawosti, a Ucodegdcť pokUta od
domU geh o.“ (Eklrsiastik. LZ, 9 nu 19. uu

Lehkowášm)m takox:oúm pťifál)ánjm fe koUcťUěi

gměno Božj Uadarmo bčřr, a protoš pjsmo fwaté

wssrcko Ucwášnč pťčsál)einj zapowjdá. chména Pán
Jcšjš wssccko UcwášUč pťčfáhá:tj skrzc ftwoťeUě wčci,

U pťjkladU: ncbe, žemč a hlawU fwaU zňpowčděl, a

toto obchč prawidlo wystawil: „Řeč w a sse bUď:
gest, gest, ne, Ue; což Uad to che gcst, to
g est od zlčh o.“ (Mat. 5,17) Podobnúm způfobcm
aposstol fwatý JakUb wsscckynepotťebné, od žádného ne:

požádcmča ncwášslé pťjfahy zakange,ťka: „Nepťi:
seiheytc an sirze Uebe, an sirze zemi„,
ani kteraUkoli přjfaha U. Al e ťcč wasse
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buď,gcst gest, Uikoli Uikoli, abyste Ue:
Upadli w odsauzenj.“ (Jak. 5,12.)

C. 23.

Poctindiǧ čloUděkfnndno nrpťifňbň.

ŠlechrtUú ťlowťk tU, kdež fe o wťastnj fkrowný

zisk gcho gcdná, raděgi od ziskU toho dobrowolnč
ansstj, a radčgi malé sskody Uefr, Ucžby pťifáhal.
Qn wj, že skrže pťjsal,m člowěk Ucydrašssj wčci, ba

wesskero swé sstčstj a blalťo w základ dáwá, a protoš

fe zpťťUgc, pro maličkosti tak mUoHo Uasazowati.
CtUý a sslechctUý ťlowčk se takč wsseho dUssowáUj,

zakljnánj a podobných ťeťj warnge, kterčš UegsaUli

wlastnč pťjfahaU, alespoň kU přjsaze bljzko pťistUpUgj,

a kterýmiž cheU bližUij pohorssrnj se dáwá, an:
brž i Ueyswčtčgsij gméUo Božj se zlchčuge a Uadar:

mo wyslonge. Takowých erážnúch řcťj z úst wy:
ansstěti magj zwlásstě w obyčegi ti, grnž zbožjwsse:
likého prodáwagj. To gim ale k nižádné cti a k
žádnčmU ziskU UrslaUšj, anbrš práwě tjm každěbo o:
patrněl)o člowčka od scbc odrážegj, a důwčry gcho se

žťxangj. NásledUgjcj pťjklad od wssejikčho takowěl)o

dussowánj, zaklináUj a maruěho pťifáhánj odwoz!.!ge.
Dwa obywatelč w mčstč Koljnč Uad Reyncm wy:
zUali, žje pťi kUpcctwj a olxchodU fwěm, chtjli Uěco

prodati, žlyllsia pťisáhoti mnsegj; slysscnxsscale,žc to:
to přisáhánj oprade gest l)ťjcb, sljbili dUchoijmU
spráwci fwčmll, še cclý rok pťifáhati UcbndaU. Nr:
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přifáhalť celý rok, ale w tom roce méně nrž gindy
zbožj swšho prodali. Knťz gim prawil, aby sspatnú
odbyt tobo lěta mčli za skaUmáUj swě pobožnosti, a

nebUdaUli che podlč swšl)o pťcdesslého žwka pťi:
sál,xati, žc gim Pán Bůb zagistě požebná. Poslccč, d ti

dwa xUťssťaUě,nikoli pťi prodáwánj Urpřifádali, a

weliké požehnánj.Bošj wskUtkU pťi obchodU gegich fe

nalržlo. Prodáwali che Uež ginj, tršili kU podin
wssech, a w krátkém ťafe zbohatsse, dUcl,xownij

zpráwci za wýbornaU radU dčkowali. (G:wščariuš l.
3. c. 32.)

š. 24.
Nékdh wssak poudinnč gfme pťifčchatř.

Prawda sice grst, še pocliwý ťlowčk snadno Ue:

pťitfáhá. Kdyš Uicmčně patťiťná wschnost Učkobo

wolá, a přisáhati mU welj : powincn gcst, poslcch:
naUti, a by incchtěl, pťisáljati mnsi. Powixmosti tč:
to cheden se Uachášj dňwod. Nčkdy oprade potťc:
ba a lásia blišnjho žádá , když totiš wěc, o k:craUš
se gchá, gest wclmč důlržčtá, aneb když k wyl)ledánj

prawdy žádný dokxonce giný prostťedck fe Ucnachá,

aby lidé to, což oswědčnǧj anebo slibUZjl pťjsahaU

ztwrdili. Třlxtx;žšákon láfky, kterúž welj,abychom gi:
núm wssecko možnč dobré činili, welj tolikěž, abychom

pro odstraněltj wsseliké cgich sskody nčkdy pťifáhali.

Kdoby tedy w Ueywětjj potřebč, když fe gedná o
sstčstj a blabo bližnjbo, pťifábati se zpččowal, tcn a
takowú blUdUým dy gednal fwťdomjm, a ctm)m a
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sslechemxšm bxšrč dy fe ostxšchal. Že wssak fmjme an:

drž máme pťisáhati když potťeba, lásta bližnjho a
wrchUost w pochybných wěccch toho od Uáš žádá, to

sám Pán Bňk) w psančm slowU fwém Ua UegedUomť

mjeá UkažUge. Dle fwědectwj pjsem fwatých Bůl)

fám, ač we zwlásstnjm smyslU slowa toho, pťjfcchy

Uššwati ráčil. Neb zklafťw wer a poslUssnost pra:
otce Abrahama,ťeklgch: „Skrze seb e famč:
l)o gfem přifáhl, že welmi tobě pože:
hUán:, a rozmnožjm sjmě twé gako hr.xněž:
dy nebefkč, a gako pjsek Ua břebU moť:
ské m.“ (l. Mogš. 22, 16. 17.) TUto přjfahU Ho:
fpodix:owUpťipomjná aposstol fw. Pařoel, ťka: „B ů h,
ťině zasljbenj Abrahamowi, po nčwadž
koho.wčtssjho Uemčl, fkrze Učhožby pťi:
sáhl, přisá h lťskrzese b e faumého.“(Žid.G,de.)
Wknihách siarěho zákona wú:bec pťjsaha so:Urtoliko dowo:

lUge, Uýbrž gako giUé wěci, Ua ktcrúcdž mnoho záležj,

Uegčdemť rozkažem se poraUčj. W páté kniše Mog:
š!siowč pťjfal)a tšmito zťctcdlnúmi slowy gest nařjze:
Ua:„Hospodina, Boba fwčho, se báti, gc:
mu slaUžiti, a fkrze gměno geho přifá:
b ati bUdeš.“ (5. Mogš. l;, 13.) Že Bůh Uetolťko
dowolngc, anobrž, když toť,w potřcbj gčst, i káže pixj:
sahU, ate wssak bezclstnaU, prawan abczpečUaU, fwťd:
ťjx take“ gcsstč sám ten wččný, Uebesiý Pán, ax:ť ústd

proroka Jcremťásseprawj: „BUd cš pťisába :ť
prawě, Uálcžťtě a sprawedliwč, ťjkage:
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Žiwť gesk Hofpodin.“ (Jer. 4, 2.) Protoš
pťifák,mlť, gakž čteme w knihách swatých, Abraham,

Moššjš, D.!wid, Eliáš, Elierš aginj nábožnj a swa:
tj mUžowč pťcd Kristowým pťjsstjm; ťehožby gistornč
byli ncUččnilť, koyby starý zákon wsse přis,áhánj byl
zapowťdčl.

A wssak i nowý zákon wede kU pťjsaže. Jčžjš

KrťstUš, kterýž dle wlastnjho wyťčenj swého ncpřissel,

by starú žákon w podstatUúch stránkách gebo rUssi!,

slussné přjfahy giž proto nezapowčdčl, poněwadž w
starém zákonč pťikázáUa byla. Řeklť sice: „Slyss ee
li gste, že řeťeno gest starým: NebUdeš
kťiwč rťifáhati, ale splUjš PánU Boldu
pťjsahy fwš: ale gá prawjm wám, aby:
ste nčktcrakž Uepťisá hali, ale ťeť wasse
dUď: gest gest; nikoli, nikoli.“ (Mat. 5.)
Než ale na tom mistš Pán Ježjš toliko zlě, sskodli:
wé, lehkomyslné přjfal,xy zapowjšdá; Ua tom mistč Ue:

zamitá šbola wssř pťjfal)y, Uýčorž tolčko tč, kteraUž

!idč ne slerže Boha, nx?brž skrzc nebe, fčrže zemi, sir:

žč mčsto JerUfalčm čťnili, z čchož pak w společnčm

ošcow.iliř negedna sskoda pochcižečla. Že náťeži:o gest

pťifálmtť, to Jržjš Kristnš sám wlastltjm pťjklaďew
fwúm dokážal. Neywyšssx kčxčz bo mx,dšwal, aby na

to přifálxl, žc gcst poslanú od Bo!ya spasitel lidť,řka:
„Zakljnám tč sťrze Bol,da žiwěho, abxxdše
Uám powčděl, gfili ty K ristllš Syn Bo
ši. Dř :UUJožjš: Ty gfi ťckl.“ (Mat. 26
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36.) Wcliký aposstol, fwatý Pawel, w listech fwých
na Uegchom mjstč přifáhá: „Swědek mi gest
Búh, že bcz pťestánj připomjnám weiš
Ua fwých modlitbách.“ (Řjm. 1, 9.) „Gá
pak Boha za fwědka berU na fwaU dUssi.“
(2. Kor.1, 28.) Dotčcnúm zpúfobem, kterýmž fw.

Pawel w listech swúch přisáhal, přifábaliť i fnžatj
otcowč a welicj Učitelowč cjrkewnj. Tak kU přjkladU

swatý AUgUstin Hipponenfkým Uapfal: „Wyzná:
wám láfce wassj pťcd Bohem, kterýš
gest swědkem Uad dUssj maU.“ (špišt. 137.
Uů clorulu el žwpul. Uipponuon.) Túž fwatú AUgUstiU

o pťjfaže toto pěkUš naUčenj klade: „Co f e mne
dotýče, pťifáhámť fice, ale pokUdž saU:
diti mohU, gen tehdáž, když mne ktomU
weliká potťeba nUtj, když totiž widjm,
UeUčinil:libych toho, že mi wčřen o nc:
bUde. Za taU pťjčinaU tomU, kterýš mi Uc:
wčťj, š dobrým powáženjm a 8 welikaU báz:
nj prawjm: Pťed Bohem, aUebo: Búd geft
swědek, aUebo: KriftUš wj, že tak mcim na
mysli fwé.“ (Zerm. 28 lle rorbiZ npošt. r. 9.)
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Č á sr č a xxl.

Že lšťiwai pťjsaljax wellšým grst dčjclxem.

š. ::5.

KřiwaU přjfahan hřessj fe tnze proti blťžnjmn.

Př“ede wssim slUssno gest, Ukázati, coby kťiwaU

bylo pťjsahall. Kdyš pťisáhám, berU Boha za fwčd:
ka, že prawda gest, což powjdám, a že následownč

rakč„fplnjm, pakli nčco slibUgi. Pťirom wolám tobo
Uestjl)lébo Pána a krále Uebe a země slawnč a we:
řegnč fám Ua febe, by wsscmi tresty swé wssemocnč

rUky mne a maU dUssi wččně zatratil, kdybych prawdy

nemlnwii anebo UčinčnčhoslibU nesplnil. Pťisáhalbych

ale kť t wč, kdybych, dokládage fe Bol)a, nčco proti

swěmu swčdomj a wědomj slawnč a weťegUč za praw:
dU wydáwal, aUebo lež prawdaU činil; kdybych od

prawdy něco Ugal aneb k nj Uěco pťidal; kdybychwč:

domč něco zamlčcl ancb šúmyslem nťco nepatrného
žwětssil; kdybych pťi slowšch, Ua kteráš pťifábám, Ua

Uěco ginčl)o myslil; aUeb kdybych tčm slowúm, kteráž

mUč práwnj saUdce pťedlošil, giný dáwal smysl a

wúznam. Týmž a takowým zpúfobem dopUstil bych
fe kťiwé pťjfahy, a sialbychse kťiwopřjfež:
Ujkem. Kťiwá pťjfaha ale Uáležj k Ueywčtssim ne:

prawostcm a mrzkostem, a sice k takowým, kterýmiž fc
welmť tčžce l)ťessj proti wssem lidcm.

Lďáťc, by gim Uesskodil, wsscliga(k:č)mohall lidč
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stčhatť, a magjlř dňwodnč domnčnj, šc lše, ncgs.m

powťnni, gemu wčťiti. Gcstlťže ale bancbný člowčk

lcž swml č zp,ťisáhl,„ a Uemúželi se křiwost geho pťjsa:

hy Uxa práwnj cestč prokázati: ktcrak se medle pťed

geho zlobau a přcde wssjm odtUd pocházxrgjcjm ne:

sstěstjm Uchránj? Nebo práwě taU kťiwau pťjsahal:

swaU dosáhl kťiwopťjsešnjk gistých práw protř giným

lidcm, a w gcl)o mocč to trď glcst, o wesskcren gegich

statek poťádkcm práwa ge pťiprawiti, ge dokonce zka:

zilč a potlačiti, nemohaUli způsobrm zákoUnemwymč:

ťeným dokázati,„ že se kťiewé dopustil pťjjsal)y. .?šťi:

wopťjfešnjk wj,l žc leš, kteraUž žapťisáhne, pťcď prči:

wem plati.ti bude za prade; wjx lše práwnj saUrrce

chinák. ncž podlč lžiwél)o wyžnánjx gcho rošfUdek
Uči.nj; wj, že týmžd bčhem bližnj!)o swčho nessťastna

U.ččnj; wj to rossecko,j alc nic na to nedbá,. Uýbrš po:u

tupUge wsse práwo, z ncyfprawcdliwčǧsťho sandc„e

prkrlnau lťčťx.čkusobě dčlei, a pťťpUzuge ho k tomU,.

že chtěg neb Uechtčg podlé práwa grmu pťifpčštij

m.Usi. .Kťiwopťjfcžnjk tak Bábelsišy hrage še swaU.x

mrchnostju a š úťednjkexn Hráwa, že tentýž zákoU„ kte:

rýšby ho sic dokonce odfaUtšilu, žwrhl a potlačil, ge::
mu se pomocj“ swaU a slUžbaU musi prťdpůgčiti. Nee

UkašUgcli tcdy skUtkem,. že wrchnost, zákony, prawo,
f.aUd, blaho lidsié a wcfstšcch spoleťeUsiý ťád a u:

siawx mči za nic a ža powrhel? A Uepř“estupUgclť

žgewnč a načitč drrll)ěho pťiiťcizanja lásky,u kteréš slo:

w“c:„Budcš milow.ati bližnjho swého, gako
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sebe saxnčho? QU mohowitost, dobré gmšxw, žlwoc
bližnjbo swčl)o nrnrťasto na zgenmčl wxydáwá U.cřorz:x

pcčcnstwj. On Urážj, zarmUcUge a bolestnými ranamč:

igc swél)o bratra Krčstem fpolUwykaupeněho, téhoš
the na nebi magjcjho„ a k tomutčž žillwotn wěčnémU

powolanšl)o. Kťiwopřjsežnjk krade blišnjmn swšmU
Uech statek, ale i ťest, kteráž nad zlatoj č stťjěbro má,

každému býti dražssx. OU gest neyUkrutnčgssi ncpřjtc:

celě lidfké spoleťnosti, neboť ohawnaU a smčlaU ru:

kau lrhá wsscckyswazky, genž lidť obapol, wjžj; kažj

a rnssj sstčxstj,a pokog celých rodin, a w zál,xUbU a

ncsstčstj ge Uwádj. TaU pxťjčinan wssim práwcm mň:

že fe o něm ťjci: „Hrob otewřen.ý gest hrdlo
geho, gazykem swým lstiwč ťřnil, ged libých
dadů pode rty geho. Setťenj a nesstčstj„ Uc:u
cestách geho: a cesty pokoge ne:eooznex;l.„j
(Řjm. Z, 13. 16. 17.)

Kťčwopťjsešnjk wj takč dobťe, še přjfaha wssem

ostarnjm lidem gest swatoswataU wčcj. Než ale na

to on Uic Ucdbá; oU tak Ueliu?dfčé,dtwrdč k giným Ux..č

srdce, že ho ř to neyfwětěgssi, což lidé magj, od lžť:

wlfdchswědcctwj odraziti w stawu Uenj; on wssernč

lidmi pohrdá; každý mú gest sspatnú; žádný fe mU:

d.odm)m býti nezdá, bh mU č sčrze pťjfaul)U prawdw

oznámil. OU tolikčž tjm, že Boba, ch)wyšssj fwa:
toswatau lxytnost a wččnau momylnau prawdn ;.::
swčdka wolá k lžiwé ťeťi swě, a gmčUa Bošilxo ťud

prowedenj těžkčbo břjcl,x.rrUžjwá,každčxm: člox.xxčkr. rož,z
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slyssj o zlostnčm a bezbožnčm ťinu geho, kUwelikčmU

gest pohorssenj. Dobře se tedy kťiwá pťjfaha za hroz:
ný hťjch proti bližnjmu pokládá; za hřjch, gehož ge:
dowaté owoce i tehdáž gesstč dozráwá, anto fnad giž

pachatele toho hťjchUche nenj na žiwn; za hťjch,
gehož zloba wssecko sstčstj a btaho, wsseckU spokogenost

a radost lidskaU podkopáwá, kašj, rUssj, zničUge.

Ct 26.

Křiwau přjfahaU ýřessj elowčr proti fobč.

Lež gest weliká, ohawná ncprawost. ijmo swae
té prawj, že lžiwý gazyk náležj kU wčcem, gichž Ho:

fpodin nenáwidj,tak gako oťj wysokých, gakorUkaU, ne:
winnaU krew wylěwagjcjch, gako ftdce, kterčž neprawá

mysslenj Ukládá, gako noh, genž kwapnč bčži ke zlé:

mU, a gako toho, genž rozljwá různice mezi bratťj:
mi. (Přjsl. 6, 16 wu 20.) Lež podlé maudrčho Si:
racha „zlč pohaněnj gest na člowčku.“ (20,
20.) Gčstli ale giž gednoduchá, prostá obyčegná leš
zohyszge člowěka: ťjm mnohjem che possk“wrniti ho
mej lež a newěrnost pťjsahaU ztwrzeUá? Gestili giš
prostá lež hťjchem ohawným, hťjchem, gebož Hofpo:
din nenáwidj: čjm mnohem ohawuěgssim hřjcř,xem
mUsj býti lež pťjsahaU a Bohem dofwčdčená? Kťi:

waU pťjsahaU člowěk rozenaU hodnost fwaU zatemňllgčx,

důstogrnsiwj fwoge, coš mei gakožto člowčk, gakožto
obraz Božj, zlehčUge a w fobě rUssi, dUssi fwau fwr:

chowanč porUssUge,a mnoho scmena iginých neprawe:
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stj do nj wnássj. Nebo málo který hťjch sám na fo:

bč sc stanowj, nýbrž k gednč Ucprawosti hned drabllť

giných, co nessťastný řetčz, se wěssj. Gčžť pak křiwá

přjfaha práwě gest takým hťjchem, kterúmž wesskera

dUsse člowěka rančna, zemdlena, porUssena a zaneťi:

sstčna býwá. Kťiwá přjsaha wesskcren mrawný cit
ťlowěka ztUpUge, a w dUssi gcho odwahU i opowážlic

wost ke wssemU zlčmU i budj i rozmáhá. Falessná

pťjfaha gcst takúm hroznúm a welikým hťjchem, že

kdo se ho páchati nebogj, kdo gednaU toliko kťiwť

pťifáhl, sotwa na tom gedinčm hťjchU zňstane, nýbrž

č giných, kU kterýmž lákáU a wábeun bUdc, fe dopUstj.

Falessná pťjsaha gest tedy gako ťeťawú Ul,xcl, kterýš

padl:lč na dťewo, UezacelitelUú dňlek w něm wypa:

kUgc. FalcssUá pťjsaha gest přjtel, gchož slowa tjm

sladssi gfaU, čjm che gedU w srdci fwčm chowá.

FalessUá pťjsaha gest odčw, genž pťeohawnč tčlo pťiu

krýwá. KťiwaU, falessnaU přjsahaU ťinj se ťlowčk

praw!šm ďáblcm, kterýž nepřťcházj w prawém wlast:

njm kábelsičm swčm způfobU, Uýbrž w aUgela fwčtlo:

sii se odjwá. KřiwaU, falltessnaU přjfahau činj se

ťlowťk tjm neyossklčwčgssjm lháťem, podwodekem,

zloťincem a rUbačem Božjm.

Prawda sicc gest, še kťiwopťjscžUjk wšdy nťgaké:

bo šiskU docházj, poUěwadžby sic falcssnč ncpťisáhal.

Ale tato mzda hťjssmi práwč hťjch gcho zUameUitč

weličj, pončwadž, to gcst, mžda pokcluá, mzda zloťoťe:

ná, mzda ncprawosti. WydťeUč, krwawč, proklatč gfaU
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a lidi Urážegjcj pťjfahaU dosahUgj. Zřfk tcn za nčc

Ucsion, a čjm dělc kťiwopťjfcžnjk owoce zloččm: swč:

ho požjwá, tjm wčtssj hťjchU sskwrnaU dUssi fwaU

sspinj, tjm wťtssi gest hťjch gcho. A ln hťjch sc mU

ncodestj, by i požděgi fcbe wňcc ho litowal, lcč kťiu

waU pťjsahU fwaU odwolá, a wsscchnU sskodU, bližnj:

mU falcssným pťčsáhmctjm UčinčUaU Uahradj. Musjli

ale kťtwopťjfcžňjk, by sinažáUa byla winčt gcho,

wsse, což zjskal swaU pťjsahau hťjsslmu, nawrátiti;

mUsili wssechnU blišnij z falcssnč pťjsahy posslan
ztrátu a sskodU nahraditi: na gewč ležj, že: by

bhl opatrnčgi a lčpe gcd:ml, kdyby byl radčgť nčkdy

kťiwš pťjfahy Ucnččslčl.

C. 27.

Křčwma přjsaýan fe hrozně břessj proti Boýnx.

Kťiwá pťjfaha gestd wclšáhUbný a těžku) hťjcř,x,

hťjch proti BohU, a sice neytěžssj a ncywětssj, ooně:

wadž ne w nessťastněm pťřkwapcnj a w Uáhlěm za:

Uťcenj wássně a nárUžiwosti, nobrš š dobrým, gasm)m

roznmcm, š plnpm Uwáženjm a š rošmysslenaU zlau

wůlj pácháxt búwá. TaU pťjčinan patřj takčd kťčwá

pťjsaha k ldťjchňm smrtclným. Nxebo nemňžc fe zaǧi:

sté omlanati kťiwopťjfržnjk, žc ncwěděl, by kťiwá

přjfaha byla zloččncm, poněwadž hťjssnosk a žhana
gcgi tak gcst patrná, žr ncnj an možná, by gj ktxo

nešnamenal. Mrč takš kašdý, kdož přifáhá, dosti ča:
é
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sU, pťedúležité wěcť tčto Uálršitč rozwážttč; žádná
Uáhle szzená wássrň a horká žádost, žádná zerřtťUž
moc ho nežcne, by hncd Ua mjstč a beze wsseho roz:

myslu pťifcihl. Kťiwopťjscžnjk tcdy š gasnaU myslj,

Z rozwážcným úmyslem a š úplnaU swoboda.U w pťe:

tčžký a pťcsskodliwý hťjch swolugc; hťessx proti Bohu

š zťetcdlným wčdomjm a š celým idobrowolenstwjm.j

OU zagřstčth samu dobU, w ktcraUž whznáwá, žo
má Boha nad sebaU, ho také zapjrá; a Uezapjrálč ho,

alespoň ho na ncywyš potupUge, a w hroznč slcpotč

a opowážliwosti swč sc rarchá gmčnu tomU, w nčmž
sc sčláněgj mocč Uebeskč. Ncstydj se, wssewčdaUčij

Pánu w očč mlUwiti nrpsarodx:,u a Nryfwčrčǧe,ssxho

wztažcnau pra.wicj a slawnýmč slowy wolati, a!xy byl
swčdkcm mrzkčho hřjchU geho. Kťirwopřjfržnjk ťářcm

slawnč pťjsahy silně od práwnjho sandcc na to ue

pamatowán býwá,d žc stogj pťcd obljčegcm žčwěho a

prawčhod Boda. Upamatowán býwá řečj dňtkliwa“n,
še Bůh hlcdj do wssčch wnitťnostj a zál)ybň dUssc, a

slyssj wssrliká slowa grho; býwá prčiwnjm pťžtelcm ix

fmUdcemupamatowán, žc Bňh gest sprawrdlčwý tre:

statcl wsscho zlého. Nic ménč on wsscjho toho nicne:.

wážj, a nic tjm Uxwnitťnosti dusse swč hUaUtč a za:

chytitř sc tjm ncdci. Kťirwopťjsržnjk kamenné má

fsdcee kteréž se č neyžiwčgssx pamčtj pťjtomnčho Bo:

l)a otxlomiti a pohnauti ncdá, a rauhawč x Páncm
swěta pohráwati se opowažUgc. Qn, ten bjonú t:!xo!x,

BolšU a Stwoťi:rlť swémU taťoťk.a se do oťj pofmjwá;
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Uebo frdce swčho ohawnost, wjry a nábošensiwj kro:

wem zastřcnaU, šchytrale skrýwá, Upjrage w témše o:

kamženj Boha fwčho, anto má ho na gazyku, a geg

za swčho swědka béče, a se stawj, gakoby w nťl)o wě:

ťil, gemU fe klančl a kořil. Wolá Boha za swčdka, a

wssak š ohyzdnaU smčlostj rádby ho Udělal sodě podob:

Uým fwčdkem kťiwým a falessnúm. J kdo gcst, gesstox

by se nehrozil tohoto ďábclsiého hťjchU? Hrňza gde

po člowěkU, anť Ua to genom pomyslj! Kťiwopťjsež:
Uik tedy skutkem dokange, že potUpnč smeysslj oBo:

hu, že pťestaUpenj neyswětčgssi wňle gebo, še zlehčenj

ncyfwčtčgssiho gména geho pokládá za nic, a že fe
saudU a trestů geho nic nebogj. Q hrošnosti a weli:
kosti kťiwč pťjsahy prawě rozpráwj Nonne, an dj:
„Kdyby pťjfaha byla wěc, kteráž se gako w tlačenici

Uěgakénáhle a brz rozmyslu wykonáwá: mohloby fe
k omlUwer to i oUo pťiwčsti. Mohloby se ťjci:

Tcn člowčk se Ulckl, lxyl gako omráčen, ncwědčl, co

dělá; kdyby byl mťť k rozmyssťch fe čan, a ge:
danU toliko noc byl pokognč wssecko rošwážiti mohl:

Uikoliby fe byl erpowážil, Bohem pohrdUaUti, a dUssi
swaU pekelnčmU nepťjteli občtowati. Alc wssak nic toho

k omlUwenj kťiwopťjsežnjka powědjtife Uemňše. Kťi:

wá pťjfaha gest dobťe powášený bťjch, a protož
strassliwqu gest wčcj w powaze swč. ČlowěkU

oUomU to mnol)o dnj, sUad i mnoho nedčl dťj:

we zuámo bylo, že pťifáhati bUde; dosti mčl ťasn

wsscxckodťjwe skanmatť a Uwážčti. Dosti mčl čan
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na wssrcko dobrě, čexUUžfe kdy UaUčil, se Upamatowa:

ti: Uic měnč sc w Uěm žloťcčeUý aUmysl Usadil, že

kťiwč chce pťčfáhati. Nastal den ku pťjfaze Usta:

nowený, bige hodina, mUsj gjtč pťed saUdUaU stolčci.

Snjmá kabát swúg šc stěny, stawj si na hlawU klobaUk,

a wycházj zc fwčrnice swč š tjm pťedsewzetjm:
Pťisáhncš falessnč. Gde pťcš Ulici, lidé bo potkáwagj,

známj i neznámj, pťátclč i nepťátelě, staťj i mladj:
oU ge ale sotwa widj, a newssjmá si gich, poněwadž

pekrlný Uepťjtel giž dUssi gel)o Uchwátil. Bljšj se k

mjstU, Ua ktcrěmž pťčsáhati má, ale pťi každčm krokU

si myslj: Dnrš Učinjm sice pťjfahU, ale ta bUde fa:
lrssná; salcssnau pťjsal)aU zacpám ústa odpůrci fwě:

mu, a práwu, zákomx a saUdci swáži ruce; BohU a

ďáblU, peklU a nekdč,spasrnj a zatracenj na wzdor dneš

Učinjm pťjsadU, ale ta bUdenfalessná. Nynj š twr:

daU dussj pťedstUpUge pťed práwnjho saUdce, genž mU
dáwá wýstrahU , by kťiwč nepťifáhal. Ten bjdný

ale a ohaw::ý l)ťjssUjk slow grho kmysli swě Ue:

pťčansstj, fměge se w srdci, še fc zbyteťnč namáhá,
a myslj: Čti a mlUw co chceš, gáťbych byl blázrn,

kdybych se tjm dal wázati. A Uynj, ouu š lekánjm,

š hrůzaU to prawjm, uu nynj zdwihá rUkU a prsty

fwé wzhúrU, a pťifádá, pťisáhá falessnť, pťjfahaU se
odťjká Boha a nebe, pťjsahaU sc ďáblU a peklU ode:

wzdáwá, pťjsahaU dUssi swau kU wččné smrti zatracU:

ge.“ (Ečd Und Mečneid. Schwelm1833,st.26.)

3
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Č ú s c k a ru.
Ž: lxťiwopřjscžnjli sobš ťrilebU a nr.štš.oetj Dolrogj.

š. 28.

Kťiwopťjfešnjka nemňž manUti trest.
Zákon ctnosij wččnúm aneerssitcdlUým prciwrm

se tčžce mstj na každém, kdož ho zlowolné přestUpUge.

Falrssná přjfaha tedy giš protop že kU welikúm, fmkx

tedluým .hťjchům náležj, wclikč tčž trcstex) za frbxm

táhne. Welikéhoť žagisté trrstu bodrn gest každý,kdož

Ueyswčtčgssil)o znamenj, kterýmž lidě prawost ťečš
fwúch potwrngi, hanebnč žlrhťUge; kdoš hťrssj práwčx

trbdáž, když neymocnťgssj pohnútky k čiUčUj dobrého

mci pťed očima; kdoš gedťnaU crstU, ktcraUž lidék

úplněmU wyssetťenj prawdy pťichášcti mohan, žldwot:

nč zamerge; kdož rUssi spmwcdlslost, a prňchodn
práwa překáži; kdož Ucyfwťtčgssj fwašky, gimiš liďč

k dobrěmU fwému spolu fwázxáni gfaU, fmťlaU a

ohawnaU rUkaU rožtrhnge; kdož Bol)a na nryweyš
potnpuge, gemu fe raUhei, geho fe odřjká, a š Ujm

gako pobráwati fe opowažuge. xldšsšxclikč:l)oťsřku, trcstu

hoden gcst kťiwopťjfešnjk; a nenjť možná, by tak
ol)áwný člowěk bez trrstU zč:stal, a aby ho miUula

pomxsta.
a C. ?9.

Křiwopťjfešnjka trůpj žlě fwťdomj.
Kťiwě pťifaby doansstj fe ťlowčk bUď z lehko:

mdslUosti anrb š k,erbš hlauposti; ze strachU,by trcstán
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nebyl. aneb z lakomstwj a pťjlissné šádosti peněz; ž
hUčwU, ze mstiwosti, z pýchy Ueb sic z něgaké ginč

hťjssné wássně a chtiwosti. Pťed přjfahaU a po nj w

dťjmodtU Uwádj fwčdomj swoge, a wsseligčxxkge ssálj,

koneyssj a UchlacholUge. Než by Ufpalé fwědomj geho

na čaš mlčelo, probUdj se pťedce z dřjmoty té hťjssnč

a smrtedlné, probUdž se dožagista w hodině smrti geho,

a pekelnýmč mUkamř ho tra“pčti bUde. Nenj gináče;
na kťiwopřjsež:tjka mUscgj pšigjti bodiny, dUi a noci,

w kterýchžto rožUmně smeysslj o pťjsaze, a w kterýchž

se mU zločinstwj kťiwč pťjfaby w celém swém strafslč:

wčm swětle stawj pťcd oči. Neboť swčdomj gest ten

ncUkogiledlnú, UeUprositedlUú, wúli a šádostem Uassim

odporUgjcj saUdcc. OUo fe hrozUč probUnge, a pak

celč dny, celč Uoci křiwopťjfežnjka l,xryze, swj.rá a nc:

wl)slowně kormaUtj a mUčj. Byťby tedy křiwopťjsežnžk

wssechněm giUúm trestům Ugjti mohl: nemúž wssak

nikdy Ugjti trápenj a mUčenj swčdomj swěl)o. Chce fe

modliti, ale Ucmúže; Uebo ta myfsléUka: Gá gsem
Boha Upťel, BohU fwšmU fe posmjwal a
rallhal, a zlostnč i bezbožnč ho k trestU
n a se be wyžwal, umzmxojrálm:ústa. On Uemú:
že očj fwých pozdwihnaUti wzhůrU, kdežpťebýwá mstitel

wsscho zlého. Nemůže rUky swé wztáhnaUtč wžl,xúrU,

kdež se blysstj meč Božj okU geho. RUce geho Uechtj

se sex,onaUtř,gažyk fe nehybe, každč slono Ua rtrch

Umjrá, každý zbožUý cit w frdci geho hyne. Pekclný

olxeň wťe w dUssi geho, kterýž Uiťjm se Uhasiti Uedá.
Z P
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Bez přestáUjse w nťm swědomj ozýwá: Ty bUd eš
wěťně zatr acen, wssemi pek elnými m U:
kami trápen, do temnoftj zewnitťnjch a
ncyhlUb ssj ch Uw ržcn, a wčťně wčkňw mU:
ťeU bez nadťge wykaupenj! Ato mUhaťkaU
ťinj každau radost,to ho připrawuge o wsseckenpokog, o

wssecku útťchU frdce tak, že i nrywťtssj sstěstj, podwod:

naU pčjfahaU dosaženého, w pokogi požjwati nemůže,

a že i neysladssj rožkosse tohoto žiwota pro Uťho ni:

žádně chautky do sebe nemagj.

C. 30.

Kťindopřjfešnjka tnipj Ustmoieně strach„že zloein geho
bude progewen.

Welikč zločiny fe takmčť Utagiti nedagj, a gakási

gich siopa i w obljčegi žloťincowě znamenána búwá.
Často mimo nadánj i to UeytagUěgssj zloťinstwj wy:

cházj na gcwo, a samo. se wyzrange. Nemejli tedy
i kťiwopťjfežnjk w stálčm žiw býti strachn, by se

ohawný zločiU geho UčgakaU náhodaU newygewil?

Nastrogil owssem welmi opatrUě wčc ujswaU, by hťjch

geho Uikdy na swťtlo Uepťissel: zdaš ale istčny Uemagj

Ussj? Zdaťiš i ždě newidj? Zdaliž i kameny kťiťrti,

zdaliž i stromy proti UčmU fwědčiti UemohaU? To po:

mnčnj „gednaU se prozradjš“ w hořkaUžlUť
mU promčňuge každaU radost, a gako strassidlo š pla:
menUýma očima se Ua Uěg osskljbá. To ponmčnj:
„GednaU se pťcdce prozradjš, a pak bUdeš
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mjti zUamer zloťince wyryto Ua čele
fwěm, a každý pťed tebst wyplige a Ute:
če,“ Ustawičně se mU déťe do dUsse, a gest gako sstjr

Ua patě geho,d a hrdzach čcrw w srdci geho. A w

gisté prawdč nemňžli mrzkost kťiwopťjsežnjka, by se

gakkoliwčk pťetwaťowal, snadno skrze dost Uepatrnč

maliťkosti na gewo pťigiti? Nemňželi sám se pro:

zraditi, a w horké nemocť, pťi pitj a wrfrlěm kwasu,

anobrž i mluwenjm we snách na febe proUésti, že
kťiwě pťifáhl?

C. Zl.

Kčiwopřjfešnjka tresce sioětfkň moc.
Pťissla:li pak něčj falessná pťjsaha Ua gewo:

weta gcst po sstěstj a radosti geho žiwota. Swětská
moc wssUde kťiwaU pťjsahU klade mezi kriminálni

zločiny. U náš pak ten, kdož falessnč pťisáhl, wysta:

wen býwá na planýř, ťili lessenj wssem lidem ňa
odiw, potom těžkým wězenjm mnoho let trestán býti
má. Byla:li pťi falessně pťjsaže zwlássrnj weliká
zloba: tedy dle kriminálnjho zákomx kťiwopťjfešnjk i
wesskcren žiwot swůg w trUdném žaláři stráwiti
mUsi. Gak weliká to ale gest bjda, Umoho let nositi

Ua tťle swém tčžká želrza, mnoho let seděti w fmut:
Uém, teskném žaláťi! Sedjli manžcl, otec u wězenj:
žalostj chťadne opusstěná manšelka geho, trápj srUbo:
hč osiťalč dčtie a žiwnost gcbo zatjm scházj a hyne.

Mnohý kťiwopťjsežnjk žalema smUtkem w žaláři schne,



54

wadnce a wčxčřbledě mixc. Negcden z nčho šťwý Ue:

wychášja kterýž pak pťctrwal U wčzcni mUkU froau,d

pťedceť giž zkaženo má wsse ostatnj žiwobytj swě.

Poctiwé gměno na wždycky ztranl,d lidé fe ho cizje

sstjtj, gjm pobrdagj. On Uenachážj U Uich šádnč che

dsxxroččry,ja wssecken pramen pokoge a radostjx geho do:

cela wyfechl.

š. 32.

Sám Bůý stjhň často křiwopřjfežstjka i čdafniǧmi
trcsih.

Syn, kterýž fwého otce Udeťj, otce toho, kterýš

ho zplodil, zaslUhUge,by š Absoloncm powčssen byl za

wlasy fwoge na sirom, ax proboden kopjm. Dccra,

kteráž matky fwč nčetj, a té se posmjwá„ pod gegimžto
frdcem gest lcšela, zaslUhUge, aby sičjcjmi hady a ge:

sstčry ksmrtť byla Usstjpána. Ale wssak dalcko ohawUěgssi

gest, čehožse křiwopťjfešnjkdopal:sstj;aBčch by ho mčl

ncchati bcz trestU? Pjsmo swatě prawj: „New e:
zmeš gména Pán.a Boba fwěho Uadar:
mo: n eboť neUechá Pán bez pomstyu
toho, kdož bral gméno geho nadarmo.“
2. Mogž. 20,d 7.). Zďalč ale kťiwopťřfežnjk neběťe

gměna Božjho Uadarmo? Zdali se BohU UcraUhá?
QU wzýwá Boba,j aby ho potrestal. mlijlč neprawe
dug Ajzdali Bůh ncslyssi toto wzýwánj geho? Qn
Boha ťinj za swčdka swě lši, i zdali ho Bůh můše

ne.chatř bez pomsty? Nčkoli! Bňh gižj zde na zemi
.„
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trrxstá kťčwopťjscšsljka. Slowo UcklamUé, slreeoo Božxjx

gcstto: „Wyner proklctj, aby dosslo Ua
dúm kťiwě pťisáhagjcjho skrže gme“ňod
mč adocela geg zkazilo, idťxjwj domn
geho i kamenj geho.“ (Zachar. 5, 4e) J skUteťné
řjzenjm sprawedlčwého Boha gčž „zde w těto čafnostč

rozlččnč tťžkosti a žármlxtky Ua kťřwopťjfcšnjka přjcházegi„

aby takžcjtil a poznal, že má Boxha nad febmč. Tak ťtexme,r

žc kťiwopťjfcšnjkn a králi Sedeciássi dal wylanpitř očť.
(Jerem. 49, 7.) AUtiochUšsraUhaw se BohU, Udeťen:

od Boha neUzdrawxitedlnxaUranaU, tak že ťerwi tcžli
z tčla gcho, a žc anč sám giš smradn swěhox snčsič

nemohle (2.Machab.9.)x A proč tak wzďálených pťjkla:

dú hledám ? Nenjli gich iuna bljku, a zťafů Uowčg:
ssich? Léta Páně 1559: dncu29. Lřstopadn gakýš AU:

tonju z HékU we Flandcrsič zemi, pronagaw wcťeg:
Uč cto, š gčnýmč mUťť, kteťjš téš Ž njm clo wybjraič„

se hádal a kťičel, že mU gťstč fUmmy chťž erdwe:
dlť. Gfa w hospodě prokljUal se, a přisáýagex čekl,

by Uhoťel tjm ohnťm, ktcrýž práwč swčtnici zahťjwas„

dostal:li ty prnjze, o kterěš rúzxnice mezč nimč posslctr.j

Zawoláni byli dwa aUťednjciměstsstj, pťed nimiš Anto:

nin z HékU oprade falessxnčpťisáhl, že od tčch mU:

žů žádných penťz nepťigal. Odpornjci geho pxoxpřj:

sazc fe rozesslie on pak, Uoclehcm zústaw w hofpodč,

dťťwe Uež se na lňžko položil, U kamen, w nichš byl

gen malý ohnňček, zcchřjwagc fe, na stolťčce sedťk.

thš ráno dlaUho newstáwal“, a nadarmo, by se pro:
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probUdil, na dwčťe bylo tlUčeno: hospodský sám fwčr:
nici odcwťcl, Antonjn z HéckU ale tU napolo Uhoťelý

byl nalczen. Tělo toho kťiwopťjsežnjka na rozkaz

wrchnosti, ktcráž tU přjl)odU dokonalc wyssetřila, w nč:

gakěm kaUtě hřbitowa zakopáno bylo. (šuu;:n. Bpocuj.
oxempj. pnš.ššl.).exxe Gakúš mUž, wypůgťjw si od

přjtele swého penjze, pozdčgi ge wrátiti nechtěl, ťka,
že si gich nikdy byl newydlUžil. Přjtcl mU ťekl:
„Pťifábni mi nad tčlem swatěho AU:
domara, skrze záslUby a ctnofti tébož
fwatěbo, žeš ode mne, což gá žádám,
nedostal, a gáť se pak fpokogim.„ J stro:
gil fe ten bezbožný mUž k žádané pťjsaze, a giž pťed

chrámem téhož fwatédo rUkU swaU kU kťiwč pťjsaze

wztáhl. Ale fprawedliwý Yůh ho Ua témž mšstč po:
trestal. Neb dopUsstčnjm .Božjm na zemi sileanl, a
oči se mU ztrhaly, načež pak tťctj den i Umřel.

(fjuo.jšojr:monď.8purm. lai.xxxl.k. 23.9. 109.)uu Wge:
dnom mťstč ťesiém gakúsi saUsed, pťjgmjm Pessek,

slawnť pťifáhl, že starssij obce toho spifn, kterúž
za pix“jčinaUpráwnj rochťe až ke dworU cjsaťowU

byl odeslán, wlastnj rUkaU ncpodepfal. Po pťjfaze

práwnj ginaU gcsstě, ač malaU awsscdnj, pťjfnhu U:
ťinil, ťka: „Ať mi tyto tťi prsty UschnaU,
podepsal:li gfem fe gimi na ouen spiš.“
Po nčgakéin čafe ho tyto tťč prsky boleti znčaly, swč:

domj ho trápilo, odprossowal pťátelsky onobo mnže,

proti ktcrénmž pťisáhl, ti ale prstowé tak byli skljťe:
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ni a tak seschli„ že gimi Uikdy che psáti Ueb gčnčho

coš dčlati Ucmobl. n W tčmš městč gakýsi kUpcc

pťisáhal, ale gakž se lčdč Uenedůwodně domnjwali, fa:

lcssně. WystaUpčw z radnj swčtnicc, spadl pťeš wssccky

schody dolč!, a hned na mjstč se zabil. e)u Řekl:liby

někdo, še se to wssccko stalo UcčhodaU, mol)lby tázán

búti: Čj wědomoftj a wúlj se to pťibodilo?
Nenjli ikaždá Uáhoda pod zpráwal: Bošj xem)?Proč ale

Bůh gmenowané zlé pťjbořy práwč Ua ty dopUstil,
geUž kťiwč pťisál)ali? Swatý Jsidor, bčskUpHifpaa
lenský, napsal: „Gestližeť se lež člowčka prá:
wem swčtskýmodenge; gcstližeť sc falcš
swčtfkau banbaU a pomftau hrdla ztracenj
wykoťtňUge: gakč wětssj U Boha bUde tre:
stáUj tobo ke:ždélao, kdož k fwúm ncHrawým
řečem a katkúm za swčdka Pána Boha sobť
bčře !“ (Rošmlauwánj rozUmU š člowčkem.W Praze
1830. S. 75.)

exť) Pčxisábal totťš, že wěťčteli ďluh wdukátech do

ruky dal. u, Bpliť gsou w holč , kterau wčřlrclť pťi pťj:
saze držetč dňli kteráž, když ďe šchodů sse:, mezi nohy

se mu wpletla, on pťeš ni padl, ona se roztřřsstťla, dukňty

se po schodechrozkanleli, on pak přeš fchody spadna, mrtew

ležeti zůstal.
x!řu) RedaktorU patero strassnč)ch klateb nad kťiwon

pťjsežnjky powědomo. uQ, hroznoť gest hřjssnjku do rU!ou

Božjch padnaUtč.
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š. ZZ.

Bňh křčwopiejsešnjkapokntnge i na wěčnostř.

Ussel:li kťiwopřjfežnjk trestům šde na z.emi: nea

Ugde gim zagistčx Ua onom fwčtč. Nikoy sicex žrxidUá o

tom nenj pochybnost, že ten neb oern falessnť pťisáhl,d

ake Uemňž fe toho způsobem, zákonnč pťcdcpfam)ma
dokášati. Mnohú ťlowčk wetmi wtčpně a opatrnčx

hsošnúch hťjchů páchatiUmř tak, že naň rameno fwštfkša
ho práwa fá.hnaUti nemůže. Hroznýmť gest zločincem,
axle ďárbelským gakýmš Umčnjm nu okowům, žaláťie
meči a ssibenici wyhnaUti se Umj. Tjrn a takowým
důmyslným, Umčlúm zločincům na onom fwětť erýr
slownč mnky gfaU připraweny. Tyto pak muky nec
mč:řau takě kťiwopřjfežnjka! Pro nčho Uenjť Uebe;

pjfmo swaté to samo fwědčj,anož dj: Kdož wsta Uc
pj na hňrU Páně,. a kdo ftan.e ňa mjftč
fwatčm geho? Ten, kterýž eržal Uadar:
mo dUsseswě,aniž pťisáhl we lfti bližjnť:
mU f wé m U.“ (Žalm 23.) Pro kťčwopťjfcžnjka
ncnjť Uaděge k fpafenja, Ueboť on Ueyl)alxebUčgfsi mer

wj leš, pjfmo fwatčdake prawj o Boť,xUwslcmohachm:
„Zatratjš wssecky,kteťjž mlij lež.“
(Žalm. 5, 7.) Kťiwopťjfcžnj.k bčťe gmčno Božj ka

lši; pjfmo swatč alc zťetcdlnč wcce: „N eUech á
bez trestn Pán toho, kterýž bčře gměno
geho kU lži.“d (2. Mogž. 20, 7.) Falessnčš přisáhlz
ale tak chytťe,ušc ti šádUý zločim: twého dokázati



59

ncmňže, a ty proto od fwětského práwa rrestáU b:)tč

Ucfmřš. Než wěziž, že gest na onom fwčtě peklo, a

to peklo, že grst zwlássť pro šchytralě bezbožnjťy,
pro wtipnč zloťince, pro kťiwopťjfežnjky; wťzčž, že to

peklo gest wu i pro tebr.m
Částkaslll.

Sali ďe wúbec Z ďtramj pťišciljrinj ďlibownélzo
rljowati mčcmc.

C. 34.

Pťjfahh sliďU ďe zwlůsstnj opatrnostj čiUěnyBuďte.

Každý š wětssi gistotaU twrditi mňže to, což fc
stalo, a což teď práwč gcbo fwčdomj mluwj, nežti to,
což fe teprw bUdaUcnč státi má. Pro tU pťjťťUUsiil

bowná pťjfaha nikdy tak gista abezpečna býti Uemňže,
gako ta, kteraUž se něco oswčdčUge. To gest důwod,

za kterýmž pťjsahy slťbUnegen wrlmi zřjdka, nobrž i

še zwlásstnj opatrnostj činčny býti magj. Když sc k

nťčemU prostým gcn slťbem zawangeme: powážiti
nám flUssx,bylolibyto, což flibUgeme,oprade dobrč, a
stálolčby to w moci nassj. ij che slUssnost a
možUost toho, což slibUgeme, rozwažowati máme, když

slčb tento sirze pťjsahU swčtčgssj, pewněďssj a woš:
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něgssx ťinjme. Pťifábášlč, že něco Učinjš, coš možc

nost twogi pťcsál,dá: hťrssjš alefpoň opowážliwostj
fwaU, atjm, že fe Boha darmo dokládáš. Tak nápo:

dobně ten, kdoš š dobrým sice amnyslcm, ale zncopatr:
Uosti se k něčemU zawazuge, coš pozdšgi zlo a záhUbno

býti Uacházj,hťjchl: fe dopansstj, ncchť giž pťjfaze swéx

zadosti čiuj ncbo neťinj. Necháwáli dobťe sice U:njnčnč

ale Ueprožťetedlnépťjsabo bez naplněnj: tedy daremně

a xšhťjchem pťisáhl; paklč gi n.xplňUge: zle gedná pod
zástěran dobrého.

Z pťjfahy, beze wssj úwal)y a opatrnosti UčiUěně,
tomU, kdož ǧi UččUil, UcbezpeťeUstwj l)ťjchn poojti můžee

Jefta, wůdce Jsraelsiý, neopatrnč a Uerozmyflnčslib a
pťjfabU Učinil, fwjtězjli nad nepřátcly, že to, cožby mu
koli ze dwěťj domUxgeho wysslo naproti, obětowatč bUde

w zápalnaU obět. Kdyš se pak po snjžcnř nepťátel na:
wracowal kdomu fwěmU: ay wlastnj dcera geho wstťjc

mU wyssla. Nemčl žádxxěhofyna, Uúbrž gen tU gedanU

dcerU: nicmčně tU gedinaU dcerU š pťewelikm: žalostj

dUsse swč zalxil a obětowal, domnjwage fe, což gednaU

skrzepťjfabUBobU zasljbil, že toho che odwolati nemůže.
(Kniha SaUdcň ll.) Wčlný, cčzoložnýHerodeš,když sla:
wen byl den narozenj gcho, wčda, an dceracizološně He:
rodiady U prostťed l)odownjkťl kráfně tancUge, takowaU

z toho zrněl radost, že gj sljbil dáti, zaťby ho gen šá:
dala. Aby pak o tom Uebylo pochybnosti, že gj dá,

zač bUde žádati, byť tťebaš polowici králowstwj geho

žádala: flřď fwňg pfjfal)aU potwrdil. Co nczdárxxá
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bolka náwodcm zlč, goxdowatčmatky žádrxla?up Nršáda:
lať zlata a pcrlj, nešádalať“ polowice králowstwj.
Řekla králi, grgž nectná žcna držela w ohawných
p.xUtách hřjchU: D.xy mi na mjfe hlawU Jana kťtitele.

ZarnmUtil se sice Hcrodeš, žr měl den narozenj swč:
ho possťewrniti wraždml newinného, swatšho mUše:

ale pťedce poslal kata, a w žaláťi Jana kťtitcle stjti

rozkázal. Učinil to proto, aby pťjfahy swč pťed hosty
Učinčnč, bcz naplUčUj Uenechal. (Mas. 14.) Král

Smxl w grdnom bogi zbrogné lidi fwé, ač giž tčškml
pracj Utrápeni byli, přjsahaU č.awážal, ťka: „Zloťe:
ťen bUdiž tcn mUž, kterýžby gedl chlčb, pr:
wč neš bUde wcčer, a Uež se pomstjm nad
nepťately swými.“ Pro tUto ncprožřetedlnchpřj:
sahu wcsskcrcnlid zbytcčnč hladrm fe trápil, Jonatan

pak, syn geho, neslyssew, žr otrc gcl,xo zawázal lid

pťjsabaU, maljčko mrdU okUsil, a proto giš Usmrcen
býti mťl. (l. Král. 14.)

C. 35.

Zňdnš, coš nesinssnčho Udhkonati nepřifňheh.

Nčxkoy lidé, hnčwem gsaUce rožpdileni, rozličnč

wl)hrůžky ťinj, a nrtoliko prawj, že sc pomstj, a to

ncb ono zlě wykonagj, Uýbrž ťeč swaU i pťjsahau

potwrzugj. Twrdú a ncwdččný Nabal nechtěl Dawi:
dowi a lidU gcho UčiUiti pomoc. Rozhnčwal se pro

to Dawid, a Nabala a wsseckUčcleď geho zbjti pťj:
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sabaUsezawázal, ťka: Toto Uťiň Bůh Uepťá:
telňm Dawidowým, a toto přidey, geftli:
že čeho zanechám do gitra ze wssel)o, což
má Ná bal.“ (l. Král. 25, 22.) Tak nrpráwč pťi:
sáť,xlikrálJfrarlsiý: „Toto mj Učiň Hofpodin,
a toto pťčdey,gestliše dneš hlawa Elifea,
fynaS afatowa, na nčm zůstane.“(ul..strál.
6, Zl.) Taki zlá Ježabel skrzc slUšcbnjky fwě, k
prorokU Eliássowi poslané, pťifáhla: „To to ať mi
Učinj bol)owě, a toto pťidagj,j geftliže
tebc zegtra w tUto l)odinn nezabjm.“
(Z. Král. 19, 2.) Ty a takowč pťjfahy zlý magj pň:
wod, a ke zlěmU mčťj. Pončwadž ale člowěk nikdy

zlč zxamýsslcti a ťiniti nemá: protož mU takč zapoe

wědťno gest, přifáhati, že to neb ono zlč wykoná.

Rdo něco zlébo páchati pťisáldá: hťessj netoliko tjm,

že zlaU wěc běťe w úmysl, ale takč tjm tčžce hťessj,

še přjfahy, kteráž toliko k dobrěmU slaušiti má, a

pťirozenjm fwúm coš wclmi fwatčl,xo grst, k zlémU U:

žjwá, a tUdy w l)ťjssnčm pťedscwzrtj fc posilnge.

š. ZcZ.

Neprawň.pťjfnba slťbn ščxdnťýonezawaznge.

Pťifáhl:li člowěk, že něco zlěho wykoná: nikoli
powixien Ucnj , takowaU přjsahU fplniti, poněwadž by

fe sic trogjho l,dťjchU dopUsiil. Neťdo pťednč hťjch

gest, chtjti činiti zle; drnť)ě, hťjch gest, zlý aU,mysl



63

pťjfahaU tweéditi; a tťetj, hřjch gest, a sice neywětssx,

žlě předfcwčzctjs pťjsabaU potwrzené, k mjstU přiwésti.

Usslcchtilú, dobrý a nábožnú Dawid w horkosti hUěwU

swéldo sice pťifáhl, že fe Ua ncwldešm Nábalowi

pomstj, a wssak Uefplnil přjsahy těto, a opčt se fUďo:

bťil. KráfUč gesti to slowo, kterčž Gitka k cjfaťi Orxe

towi, otcri swémU, promluwila , owssemť hodno a do:

stogno, by i zde zaznamenáno bylo. ijať Qtto proti
Qldřichowi, kUjžeti ČeskěmU, gel,dožto syn Bťetislaw

Gitkn, dcerU geho, mocj za manšclkU pogal, š welic

kým wogskem táhl, pťjsahaU fe zawázaw , že Českan
zemi pohUbj, a stolici swaU U prostťed králowstwj po:

stawj. Gitka, přissedssi k cjsaři do lčžrni, Upokoǧiti

a smťiti ho hledčla, on ale odpowčděl, žeby rád Qbu
dřichowi odýustil, kdyby pťjfaha na pťekáškU Uedyla.

deowčděla Gitka: „W ssak se i manžel můg
w.yfocc zapťifáhl, še chce zcmč Učmeckě
mečem uaohnčm thbiti: ale maonť
geft náboženstwj, kterěž hťjchU mjsto
dáwá. Pťjfaha l,xťjchůa neprawostj no:
twrdj; anbrž, kdo zlč ččUťti flibUge,
toho welebnoft božská nenáwidj; kdo
pak zlč skUtkem ťinj, toho Bůh wyl,dlae
nge.“ Udobřil se cjfať, a nebledě Ua Uťiuěnau
přjsahU, pokog Uččnil. (KroUčka Česká EUer:sse Sčle.xča

kap. 18).
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š. 37.

Nč:ležitčx lnssak pťjfaha slibn wšdh fe naplniti mú.

Kdokoli š dobrým powášenim nťco nálcžitčho
Učiniti sljbil, tjm famým to také wykonati gest po:
wincn, a to tjm spjsse, pťjsahmx:li se knaplnčnj za:
wázal. Nebo Bňh nencchá tobo bez trestU, kdožby
nálcžitčmU slibU fwčmU, a nad to wýssc pťjsahaU

UtwrzeněmU a poswčcenčmU, ncdostál. Ne nadarxnd

prawj pjsmo swatč: „Když flib Uťinjš Ho:
fpodinllUBohUswému, Uchdeš ho prodlé:
wati fplniti: Urbtoho bUdc wyhledáwati
HospodinBňh rwúg: a bUdešli messkati,
bUde tobť počtcno za hřjch. Gcstliže
nchdeš chtjtč sljbiti, bez hťjchubUdeš.
Což pak gedUaU wyssl o ze rtú twých, to
zachowáš, a Učinjš, gakož gsi fljbil Ho:
spodiUU Bohu swčmU, a z wlastUj wúle
a ústy swými gfi mlUwil.“ (DcUt.23.). A
že Bč:h w skUtkU pťjsnč kárá a trcstá ty lidi, gcnž

sicc pťisál)li, že coš dobrčho a nálcžitčho Učinj, ale

pťrdce toho oansstěgj, mnoboxtáfobnúmi přjklady gcst

prokázáno. Nrgedcn toho pťjklad nacházj fe také w
pjsmách swatých. Pťifáhlť Saul, že Dawida proná:
sledowatinchde, řka: „Žiwť ge st Hospodin,
že UeťdUdc zabit.“ (l. Král. 19, 6.). Ale ne:
stál král tcnto k slowU, pťjsahaU pofwčccnčmu, apro:

tož hnčw Božj Uwcdl na febe, a ťjzenjm Božjm ko:



65

r:ma geho pťissla práwč na toho, gehoš zabiti Usilo:
wal. Sedechčáš wessel š králem NabUchodonoforem

w fmlanU, a tUto fmlanU č přjfahaU skrze Boha
zapečetčl. Wssak ale UeUčinil zadostč přjfaze fwě, ný:

brž slawnč zámlnwě Ua odpor NabUchodoUoforowi fe

zprotiwil. KU potrestánj této erssené přjfahy slibow:
ně dopUsstěnjm Božjm se stalo, že Scdechiáš byl od

Kaldegskúch pťemožcn a gat, fynowé geho pťed oťima

grho byli zabiti, gch pak faměm:l wypjchali oťi,po:
tom pak oslepcnčho fwázali ťetězy ocelowými, a za:

wedli do Babplona, do zagetj trpkěho a potUpněho.
(:. Král. 25. Jcr. 2.)

C. 38.

J těžleěpřjfahh slibU naplněnh ďUďte.

Gesili fe kdo přjfahm: k nččemU dobrčmU zawá:

zal, powinen gest, slib fwůg naplnřtč, by mU to
tťcbaš wclice těško a oďporno bylo. Nebo pťjfaha,

slUssUčli UčiUěUa lxyla, p ťj f ah aU ostáwá, byť i na:

plnčnj grgj weliké oběti a mnohč zapjránj wlastnjbo
frdce žádalo. EfaU za krmičkU bratrU fwémU Jako:

bowi práwo prworozenstwj fwčho prodal. Řckl mU
Jakob: „Pťifáhni mi na to bned dneš,“
EsaU yak mU hned pťifcihl. Toto za gedinaU krmi

z ssocowice prodané práwo prworozenstwj w potom:

njm ťafe EfaUa wclťce rmautilo: ale pťedce ho pro
UťiněUaUpťjfahU Jakobowi nechal. (l. Mogž. 95.)m

(3)
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JosUe š GibeoUitskýmč UččUil pokog, a wssel š nimi

w fmlanU, aby gich pťi šiwotu zaUechal. Na to
gčm oU a knjžata lidU pťjfahu UčiUili. Po tťcch ale

dUech lcst a chytrost GibeoUických pťťssla na gewo.

Nebyl JofUc powiUeU státi k Uččněně fmlaně,

zwlásstě an wcsskcren lid reptati začal. Nťcménč U:
ssctťjnč byli GibcoUitsstj, a wúdcowé lidu Jsraelskčho
prawili: „My gsmc gim pťjsahU UčiUili
skrzc Hospodan, Boha Jfracťskěho, a
protoš nynj Uemůžemc fe gich dotknau:
tť.“ (Jof. 9.) Pěkný též w pťjčťnč té zachowala Uám
i krončka fwčtská pťjklad na gcdnom pohaml. Mar:
kUš Attiliuš Reǧuluš, wzácUý ŘjmaU, od Kartl)agi:
nenských držán bpl U wčzenj. J poslali ho do Řjma,

aby tam propUsstčUj Karthaginelasiúch zagatýchpťjhod:

nč wygedUal, dťjwc gim wssak pťčfáhnauti meel,

kdyby ta wčc k žádněmu koUci Uepťissla, še fe gistč
zase do města Karthago anrátj. Co ssiechetný Re:
šUlUš UčiUil? Qdebral fe sice do Řjma, ale radil

wlasteUcům fwým, aby zagatých Karthaginenských zc
zagetj nikoli Ueproansstěli. Aby pak držcl slowo fwé,
a přjfahu swau, ať pťcžalostUaU,Uaplnčl: anrátčl fe
do města Karthago k gisté záhUbč fwě. Zabednili bo

do fUdu, w Učmž Upcwněno bylo mnošstwj welikých

gehel, hťebů a nožů, a UkrUtUěho trápili, až dUssi
wypnstil.
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Částka xl.
Exalx ďc cljowati mcintex magjcc pťjďahml nčgašé

Owčdectwj wydati. ,

Cf 39.

W pochhbnosti nebuď pčifahňno.

Gcstližc Uěkdo pochybUge, by to, což prawj, gč:

stau a bezpečUaU bylo prawdan: kU pťjsaze Uikolč

přistaUpčtť nemá. Neb možná gest, žc se klame, a
že wčc, o kteraUš se gedná, Uenj rakowá, gakž se mU

zdá. Qči a Ussi často se mýlj, a Uegednan pamčt

býwá erčrUa. Protož Uikdonepťčsáhey, Uegsili úpl:
Učpťeswčdčen,že gest prawda, což prawdau býti slawnš

wyznáš; nepťisáhey, pokUd dokonale gsi newyrozumčl
a nrwyskaumal, cobyš wlastně zpťisáhati měl; pokud
slow, w kterýchžpťisáhati máš, přlnč gsi Uerážir,
Ua prawý a wlastnj smysl gegich dokonale gsi se nc:

wyptal, a Uáležitč sebe samčho UcUstanowil, zdalioy

na to, což sc tobě pťedkládá, š dobrým swčdomjm a

beze wsscho Ucbezpečenstwj mohl pťifáhatř. Co přjsa:

haU máš potwrditi , to ti Uaprosto a zaUplna známo

lušti mej, tak abyš i neymcnssj pťjččny k pochybo:
wánj Uemčl. Kdybyš Uicméně pťisáhati chtěl: wydau:

dy sc w Ucbczprčenstwj hroznčbo l)ťjchn,totižm falcssne

pťjfahy. Pťčsáhal bysi protč fwému fwědomj, wyd.xš:
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wal bysi Uegistč a pochybUč za gistč a prawdčwě,lhal:

byš, a ke lži fwč bralbyš gesstě pťeš to wssecko Boha

Ueyfwětěgfsiho za swčďka,a tUdy prohťessil bysi se we:

lice negen proti bližUij swčmU a proti celé spoleť:
nosti lidskč, anobrž i protč BohU fwěmU. Neš tedy

radčgi ztrátU UěgakaU, Uežbyš Ua to pťifáhal, čehož

8 úplnaU gistotau erjš a Ueznáš, a na wssechen
zpňfob bezpeťněgi a prozťetedlněgi Učinš.

C. 40.

Nebnď pťisúbůno w horkě frdce šňdosii a wňssUi.

Nťkdy wřelč šádosti a wássnč tak oslepugj rozUm,

že Uikoli w stawU Uenj, prade poznati. Kdo tedy

tel)dáž přifáhati má, koyž pro siormmlceclj mysli a
pro szzeUě wássUě a Uáružiwosti hlawa djla swěl)o

Uálešitč konati,a prawdy od blUdUrozerati nemůže:
ten fnadno prade š bllldem fmjsi, a křčwěpťifáhne.
Pro tU pťjčiUU Uedey . se, mage pťifáhati, UižádnaU

wássnj a UárUžiwostj, Uišádm)m ohledU bráxtjm na

přjtele anebo Ua ncpťjtele podtrbnaUti,fewťjti a osle:

piti. Neb zbaUťenoli gcst frdce twoge, a ozýwáli fe w
nčm nčgaká l)řjssná neiklonnost,kterážby tebek zapťeni

prawdy swčsti lmobla: wěziš, še Uikolčwěk Uegsi tak

fpoťádán, abyš mohl, gakš Bůb fkrze ústa proroka
poraučj,„wěrně, práwnč a fprawedliwě“
(Jer. 4, 2.) přisábati. Lčpe bUde a tobě profpčssno,
abyš radčgi nepťifáhal, aUebo musišli wclenjm práwa

přifáhati, abyš 8 UeywčtssžmožUaU opatonstjkpťjfaže
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pťikraťowal, aUebo gj aspoň na giUý pťjhodněgssj ťaš
odložil, ašby fe bauťe frdce twěho poněkud Uklidi:

la, žaremUěUý rbzum wygťxfnil, a ry w stawu byl,

bezpcčnč Ustanowřri a nn;dťkncmrčelcoby bylo aneko

Uebylo. d

Ž. ZU.

Pieifňj)ňnd :ďiáď š úweňťseum.l

Gsili od práwa powolán, abyš pťisáhal, roz:
gjmcy dťjwe, co pťjsaha w fobě obnássj, proč

a na gaký konec fe pťifáhá, a že wsselčkš pťi:

fáhánj fwarau a pťewelebnau gest wčcj. Rozgjmey
tolikěž, co wlastUč pťjfath oswědčowati bUdeš, abysi
snad neposskwrnil fwčdomj fwšl)o, Boha nezneUctil,
a sobč neb bližnjmu fwčmu.UeUfskodil. Kdo erj, co

gest pťjfaba, a toho, což pťjfahau potwršnge, dťjwe
Uáležitč nerozwážčl: teU rěžce hřessi, by tťebaš pťjfa:

ha gcl)o, fama o fobč, prawá a pťed práwem platUá
byla. Ncbo ren a takowý bez potřcbně známosti a

úwahy ku pťjsazc pťistUpUgjcj alefpoň w Uebezpe:

čeUskwj fe wyda“wá, Ucpráwě pťifáhnaUtť. Byla:lť

pťjfaha geho sama o fobč dobrá: staloť se to ne geho
úmyslem a pťedfewzetjm, Uýbrž ssťastUaU UáhodaU,

Ucb wlastUěgi, řjchjm Božjm. Co se dotýče gek)o

famčbo, on tau ť)rozUau opowážliwostj a lchkomysl:

Uostj fwaU tčžce fc prol)ťessťl.
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C. 42.

Slowům pťjfaýh nebUď dňwňn kťiwý fmysl.
Mage na něco přifáhati, mUsjš prawdiwě mlU:

witi; nefmjš Užjwati nižádných dwogj fmysl magjcjchá
slow; nefmjš se nikterak přetwařowati; mejš býti
prázden wssj falsse, lsti a wsseho podwodU; nefmjš sc
š nččjm tagiti, a lstčwč a podwodnť fe wyhýbati

slowům a fmyslU pťedřjzeného faUdce fwěho; nýbrž

mUsiš w tom fmyslU slowa bráti, w kterémž on gich
Ušjwá. Což gestli neUčinjš, staneš fe pokrytcem,

lbáťem a podwodnjkem pťed :Bohem wssewčdachm,

bUdeš fwatých wěcj Užjwati k zlémU, zlehčjš a zneU:

ctjš Boha, a pťifáhati úUdeš kťiwč. Sem tam

prý mnohý sprostáke an pťifáhá, zdwišenaU prawici
dlanjx k fobč obracj, a ne ke kťjži, na stolc postawe:

němU, domnjwage fe, žc přjfaha geho, by i falessnaU

byla, žádnč sskody gemU pťiUčsti Uemňže. To ale

gest hrUbá powěra, a bjdnč mámenj fwědomj. Mnok,xi

opčt slowům,w kterýchž předpráwem pťčfáhá, zwlásst:

nj dáwá fmysl a rozUm, to gest, pťi slowjch, kteráž

pronássj, nčco zhola giného na myflč fobě pťedstawuge,

nešli práwnj fandce a ginj lidě při týchš slowjch fobč

myslj. Hawel kU přjkladU pťifáhati má, že Petrowi
dth geho náležitč zaplatil. Petr, faUdce, pťjstogjcj
a wssickniginj lčdčslowa „žaplatiti dth“ w
obyťeǧném fmyslU beraU, mjnjce tjm siUtečnč položeni

a do rUkaU dánj půgťených chěz. Hawel wssak pťi
slowU zaplacenj dthU myslj na rozličné dobrowolnč
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slUžby, kterěž Petrowi po mnohá lčta prokázal, a za
kteréž fe mU on dle žádosti .gel)o gesstť ncodměnčl. uu

Ondťeg přifáhati má, že Šimo.řowi za to, že mU
kUpce na dům geho dohodil, nenj dlUžeU padesáte

zlatých. Šimon,práwnj faUdce a wssicknřginj lidč,

při slowU kupec, myflj na ťlowěka, kterúž sc o dňm š
Qndťegem fmluwil, a záwdawek mU dal, ač napotom
k žádosti Ondťege z anhě dobrč wůle dům ten gině:
mU prodatť dopustil. Nicměnč Qndťeg, an přisáhá,
onoho mUže nemá za kUpce, nýbrž gen za ťlowčka,

kterýš karlpťti chtčl. Protož pťisáhá, še mU Šimon

nedohodil kupce, a že mU náslcdownč nch padesáte
zlatúch dle úmluwy dlužen. Qba ti mužowé, Hawel,
kterýž rřifáhal, žePetrowi dluh geho náležitč zaplatil,
gakož ť Qndřeg w siUtkU falessnč pťisáhali, Uicmčnč

pťjfahU swaU Ucpokládagj za kťiwaU, w swědomj se

spokogugj, a žádných trestů se nebogj. Ale wssak

wsse Užjwánj takowých auskoků, chytrosij a obmyslň

nic platno nenj. Kdo, pťifáhage, nenj zcela Upťjmným,
kdo dwogfmyslnč neb dwogčtaU ťečj mlij, kteráž se
tak a ginák rozUmčti múže, a flowňm pťjsahy ob:

zwlásstnj, mylný, giným Uepowčdomý a cizj fmysl
dáwá: tenť oprawdowým gest kťinxopťjfežnjkem, a nic

mU neprofpjwá domněnj geho, žeby prawč přisáhal.

Nepohnutč stogj prawidlo a zákon, že smysl slow,
kterýchž fe w pťjsaze Užjwá, ne od pťisáhagjcjho,

nýbrž od todo, komn a pťed kým sc pťisáhá, stano:
witi se má.
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š. an.

Pťisúhúno bUď š mhslj na Bohadoďrúcenan.

Pťjfaha gest z pťirozenj swého swrchowaně dň:
stogná, pťewelebná, swatoswatá wěc; přjfaha ge.st
slawné wyznánj wjry a částka weťegnš úcty BohU

powinně, kterauž lidé swaU w Boha wer a prawaU
knčmU Uctiwost a bázeň Ua gewo dáwagj; pťjsaha

gest siUtek w náslcdcjch swých předůležitý , skUtck, kte:

rýmž člowčk kblabU swěmU sáhá, awlastnj dUssi fwaU

zastawnge; pťjfaha gest pťi Uestálosti, mdlobě a hťjss:

nosti srdce lidskčbo gediný gistý prostťedčk, kterýmž fe

wčrnost a fprawcdlnost mezi lidmi zachowati múžeš

pťjsaha gest Ueytnžssx, ncypewněgslj swazek, kterýž lidi

spolU wjže; přjsaha podporUge rrůny králowské, a gest

gako slaUp, Ua nčmžto stawenj Uťgaké odpočjwá, kte:

rýš porusscnli byl, wsse stawenj fe ťjtj a padá; pťj:

faha wůbec welikýmť gest dobrodinjm pokolenj lidské:

ho. Za taU pťjťanU kašdý , když toho gest potťebj,

pťisáhati má, a to Uegen prawť a Uepodwodně, ale

také wážně, Uctiwč a š praw.xU, srdcťUaU polxožnostj,

tak aby zgewno bylo, že kBohU, š Bol)em a pro
Bol:a pťifáhá. Mnozj Uastogte! lidš pťisáhagj sice

sirze Boha, ale činj to gen ústy, ne také frdcem. Pťi:

sáhajgj skrze Boha, alc pťcdce na něbo nemyslj, núbrž
gen Ua tresty, gimiž se pťcswědčeným kťiwopťjfežnj:

kům w lidskč fpoleťnosti hrozj, zťetel fwůg obracegj.
Ty alc, mage přisáhati, mysl fwaU měg na Boba
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obrácenaU, a zpomjney na toho wssUdy pťi!omněho

a wssewčdaucjho Pána, gehož oko na tebe hledj, age:

hož Ucho tebe slyssj. Ať sl!j ale takč, gestli přřčina twé
přjsahy prawá a sprawedliwá, pozdwihne a potěssi
dUsse twoge taU mysslénkaU, že Búh swrchowaný o

ljbostj na sprawedlčwého a wěrnčho člowěka hledj, že

š zaljbenjm č na tebe zťj; a že, bUda pťčfáhati š do:
drým wčdomjm a swčdomjm, a š slussnau k Bohn

Uctčwostja Uábožnostj , týmž způsobem gmčno Božj na

zemi oslawjš, zákonPána zemč Uaplnjš, prawdč swě:

dectwj a fprawedlnosti průchod Uťinjš. uo Ginák ale
že máš pťed scbaU Peina a krále swěho žiwota, Boha

w sse mocn é ho, kterýž tebe w okamženj wnťweť
Uwěstč a do wččného trestU Uwrhnauti múže; že máš

pťed sebauBoha w ssewědan cjho, gehoš plamemté
oko proniká i w UeyhlUbssi a Ueytagemněgssi srdce

twěho záhyby; že máš pťed sebau Boha ney swě:
tčgssj ho, kterýž wsseckozlě Uenáwidj,a gemnž kašdá

lež gest ohawnost Ueywětssi; že máš pťed sebau Bo:
ha sprawed li wěh o, kterýž š ncuprositedlnan
pťjsnostj meč a hromy we swč ruce dršj, a ty, genž

se mU rauhagj , a geho neyswčtčgssx gměno zlehčngj,

trestá a zatracUge. Na toho tedy swrchowaUčhoPána,

mage přisál)ati, obrať mysl swau, na Boha, kterýž“
tebe aneb spasiti aUeb zatratitť může; a mage ho

oprawdč na mysli, UebUdeš lehkomyslně aneb dokonce
kťťwč pťčfáhati.

4



74

š. 44.

Kťy přjsaýa z:úlčxsstnj swědomitosti žčxdcšx.

NegcdnaU lidem pťifáhati gest, že práwě tak a

chináče wťťj, že se tak a Ueginák domnjwagj, a še

podié Uznánj a fwčdomj fwého to neb ono od drUhě:
ho fprawcdliwč žádati mohau. Falcš té a takowé
pťňsahy UikRy fe práwnč dokázati Uemňže, pončwadš

člowčk toliko to pťjsthm potwrnge, cožuon fám
wnitť w dUssi swš myslj, saUdj,a za prawé drši. Ale

práwř proto takowá pťjfaba še zwlássřrxj swčdomitostj
čiUčUa býti má.uu Gakýš sedlák, w gchošto lese nčko:

lik stromků pofekáno bylo, a kterýž tam práwě mUše,

gčch stromck sekagicjho, dopadl, aUťednjho wysso:tťo:
Udšnj té wěci žádal; aUťad ho pak mčl k točm:, aby

1lčixxťUaU fobč w lcsc sskodU ocenil. J cx.rUil tu sskoBU

Ua sto ztatých, a že práwě ceUil a š dobrúm swěťo:

.nš:U, Ua to j pťisáhl. Nicmšslč wrchUosteUstú pol:fxu“x

š:x fcx.mU sskodU tolčko Ua pčt zlatúch wysadil a očdé

!)cxťečd.:l.Zdali oUcn fcdlák práwč pťčsáhl? Mošx:áe

gcst, še toliko swaU hlaUpost a Ucrozmn swňg zpťi:

feihal: gest ale také mjsto UeUeprawčmU dolUtčšx!j, šc

pťčfáhl z lakomstwj proti lepfsimU swčdomj swémU.

uw Jan, Prokopa z!xuil a .ranl: a preiwo pak ť takoč
tčn znc:ťlečeUčinilo, aby Prokop ťekt. co od Jaxcča š,a

pťetrprné bolesti žádá, a že to šádá Z dobrým swť:

doxxxidn,na to aďy pťifáhl. Jan byl Bohatri ťlowťka

Pxxuxckxxsoale welmi žádostix:xý. J pťisáhl Proko!o, žr
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ža swě lxolesti š dobrým fwčdomjm žádá pět fct zla:

tých. Negeden maUdrý a hodnú člowěk ale faUdčl, že

Prokop žádal pťjliš mnoho, a že pťjsaby kU proweder

hťjchU gest Užil. Ty a takowč pťjsahy, ktcrýčUiž
člowťk gen to oswědčnge a twrdj, že w siUtkU má

th Ueb oUeU fmyfl, a že fwědomj geho .oprade to

Ueb oUo radj a welj, wždy nčbczpečenstwj bťjčřOUš

febaU pťilwássegj, a protoš od každčho, kdož se pťetx
Páncm Bobem prohťessiti,a gchaU těžkého pťed Ujm
odxoowjdáuj mjti Uechce, š obšwlásstnj sslechetnosij a

dobrocaU srdce konáUy búti magj.

Záwčrck.
š. 45.

.Rtčrak fašdý před přjsahan UapomrUUl a proldnch
bhtj múže.

Alxyzwlássrč př“šsalxa fwědcctwj še wssj
možnmx pťjslnssnostj koUána ťxdla, bUď každý, ktrrúǧ:j

přisáhá, prw Ucž kU pťjfaze přikročUgr, od práwnjbo

faUdcc, neb od dUchoijl)o následugjcjmzpůsobem na:

pomeUUt a spasitelUč p.xwzbušclw.xee)

.pp.

ck) Kato.“črečei cjrkew uw!.šl:dxe pťi wssem šxednánť

erirU :xo:uuk,xxe,řčlomčca, a t,xledj, ;xro.uxerrd!exu snxxxslu gešxo, Ua

z,zqe
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„Powťnen gste pťed Bohem a pťed lidmi mlU:
witi prawdu; powinen gstee zwlásstč wrchnosti, Bo:

pe

smeysstenj a cit geho spasitelně auťinkowatte Proto zawee

dla tolik zwlásstnjch obřadů, kolik cjrkewnjch služeb gest gj

wykonáwati,š to neypřiměčenčgssjch a m!yeeenčinliwěgssjch.m

Wystach to přjslowj: Swaté swatě konáno buď,“
žádá k při skládánj přjsahy, by poswá:nč wčcč k tomu po:

tťebné, nestcily na wssednim mjstč po celi) čaš očjm wssech

wystaweny: ale duď na slussněm mjstč uloženy, neb raděgi

w něgakě šchránce,w způsobu oltáťe postawenp se nacházely,
kcerá gen w dodč, aU pťjsaha skládati se má,by fe otwjrala.

u Buď giž tu kčjž Páně, nebolčž schny a swjčky, kniha

swatěho Ewangelium, a prostěradlo: na kterěm wsse posta:
weno: wsse to ncywětssi čistotu na sobě okazug. Neb má:

lč člowěč přjsahaU š Bohem a k Bohu mluwiti, tuť mu

wssecka tato auprawnost wznessenost welebnosti Božskě před

oči a mysl geho stawětč a srdcem geho pohnauti mál u

Nezůstane člowěka, by gřm to netrhlo, když se nagednau

pťed njm welebnost oltáře okáže, a hlaš auřednjho

„Rhnj k Bohu pťjfúj)ch!“ gjm zatřesee Znám, bo:
hužell gedno mjsto, kde se to naopak uacházj, a tjm

samým každá přjsaba tam zlehčena bč)wá. Hned u dweťj

kanceláře stogj na sproslém stolku, spolu š ssrauřem kancee

llťskě pečeti, usspiněnť)krucifčr,še ssptnmoýmischr:y. u Tu
se často stáwá, když kancelář lčdem che naplněn, a zpráwa

ůčednj dlauho trwá, že se mnohý z powolaných zatžm, kU

kťjži zadkem, Ua ten stolek posadj,a klobauk Urb čepčci swau

na krucisir si powěsi!deyby pak zawoláu byl„Tu nynj
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hem zťjzeně, čistaUpowědťti prade, aby ona fpra:
wedliwě rozeznáwati a faUditi mohla. .sku wyzUánj
prawdy wáš nynj slawnč zawangeme, a Uapomje
náme wáš skrze spasenj nesmrtedlně dusse wass, a
sirze wssecko, coš wám milo a draho gest, abyste pťi

wyzminj, kteréž nynj ťinťti bUtUxte,žádnúch aUskokú a

chytrostj, žádně lši a žádněho wymyssleněho způfobUk
zakrytj, k pťetwoťenj a k ztenťenj prawdy neUžjwal.

Napomjnáme wáš, abyste slow, w kterýchž wyznánj
prawdy od wáš žádáme,nebral wginěm smyflU, ncžli
w tom, w kterčmž my ge béťeme. Stogjtc pťed oblj:
ťegem Božjm; pťed tjm, pťed njmž se tťesau moci
Uebeskč; pťed tjm, kterýž wám hledj dc wnitťnosti

dUsse; stogjte pťed Bohcm swatým, pťed Bohem wsse:

mohachm,pťed Bohem, kterýž wáš odměnj, pradeli
wyznáte: ale wáš takč gistě zde Ua zemi a po smrti
trestati bUde, osměljte:li fe, z gakékoli nectné, hťjssně

přjčiny proti prawdč a proti swčdomj swěmU mlUwi:
ti. Budete nynj skrze wssewědachho, wssemohaucjho
Boha pťisáhati; to gest, sáhnete k fwčmU Stwoťiteli
a PánU nebe i země, a slawně ho wyzwete, aby

přčsábey l“ gistěbp mu pohled toho nedbanliwě drženčho mjsta

Boha welebně a strassně na mpsl nenwedl, a mocně gim

nezatťásl ;uu gestli gtnák se w duchu neusměge, že z lehaa

dla geho nagednan oltáť se stal? u Q, gak pťjsni) saud
powede někdy Pán nad těmi, genž Božskau welebnost geho

w lak sspatně počestnosti mčli! Red.
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wám odgal milost swaU a požehnánj fwé, aby wáš
trestal na tčle a na dUssi, aby wáš Ua wěky wčkůw

zatratil, Uenjxli to ťistá, nčporUsseUá prawda, což nynj
mlUwiti bUdaU ústa wassc. WypUďte tedy ze srdcc

swčho každaU zlaU žeidost, a nehleďte tak na čafný

zist swůg, gako na dobro a blaho ncfmrtelnč dUssc
swě. PomUčte, že gste 9 tělem i eZdUssi w rUkaU

wssemohachho Bol)a, a že giž co neydťjwe od něho
wydánj počtU z tohoto čafného žirwota powoláU býti

múžete. Pomněte, že máte gedinaU dUssč,a kdo gi

přjfahaU dáwei w záčlad, že wsscckozastange; pox
mněte, še máte gednoho Boha nad sebaU, a že ten
wččný Búh !nUsj býti přjsnýxn xnstitelem toho, kterýž

l)o ke lži wzal za swědka, a gmčnem geho faleš po:

twrdil; pomněte, že gedinč gest Ucbe, a to že fobč
člowěk žločinstwjm kťiwě pťjsahy na wčky zawjrá.
Qčxraťte se tedy celaU dUssj č BohU swémU, a nynj

ke cti a chwále fwatofwatčho gmčna gedo té prawdě,

ktceraUš nám wčdčti gest potťebj, Upřjmné swčdectwj

roydčyře. Buďeli pťjsccha wasse bezbožraá falcš, a
ťiǧdčli ten pťešlý, rmchawý katek wáš na swčtlo.

což sc iejšcujm Božjm wclmi lehko státi může: tedy

wáš wrchUost wasse, ktcraUž gste rownč takč kťiwaU

pťjsahml Urazil, a kteršž ne darmo od Bol)a moc dána
gest nad wámi, wystawenjm Ua mjstě weťegné hanby,
a tčš“kým,mUoho let trwagjcjm žaláťem trcstati bUde.

Kťiwč:li pťifáhnete, a bUdete:li chtjti pozděgi ťinitč
poťčťUj:wčztež, že wám th hrozný hťjch ncbnde cd:
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pnssrěn, pokUd gste wssi sskoďy, ktrxráž skrze čxecprawalr

OřjsčchUwassi zpúsobena byla, blišnij nenctl)ratxil.wu

Gestliže ale prawě a Upřjmnč přisáhatč budete: tcxd.y

wáš pro ten weliký,dobrý a Uábožný siutek z!rolásstrrjl

pošehnánj aodplata .Božj nikoli nemine.wBol)a tedy
Uij pťed očima mčgte, a pobožnč ťjkeyte w srdcč
swém UásledUgjcjmodlith:

„Bože,wssemohaucj, Uebesiý Otče! twá milost ax
pťjzeň gest gediná naděge má, a gediným bUde pocě:.

ssenjm mým, až gednaU Umjratť BUdU. Slibngxč tokxě,

wěčná prawdo, čistaU nij wyznati prade, abych
poctil a oslawil fwatoswaté gméno tnšě, a Ukázal k

tobě láskč: fwaU. Kdybych se ale Uynj kťiwým wy:

znánjw tobč raUhati chtěl: Uechť redy wssechny kletbyx

twé na mne pťigdaU;a gá tebe sám slawnť wzýwám,
abyš mne za hrozný ten hřjch i hroznť potrestale
Wččný Bože, Uesmjrný Pane a wládaři swčta, ofwčť

nyni mysl maU, pohni srdce mé,potwrď přjfahU maU,

a bUď mně milostiw skrze Ježjsse Krista, Spasitcle
mčho.“ Amen.



Od

Wciclawa M. Pessinh,
lanowne exka u sw. Wxta na hradě Pražskčm
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Přjdawek.

W pťedmluwě kUjžky těto prawi fe, že pťj:
tomUéhospifU, O pťjsaze, gsem pťjčinau. u A w
prawdě tak gest; Ueb gfem si sám, w roce 1832, když

gfem gako faráť z BlUčan, Ua Morawč, pro Uprá:
szěUé kanoinctwj čefkébokazatele U fw. tha Ua
hradě Pražském, 97. kwčtna, w loretanském chrámU

Páně na HradčaUech, před wyfoce idňstogUaU wždy
wčrnaU arcibiskUpskaU kapitolaU PražskaU maU pro:
batikUdržel,obral „o Dúležitofti p řjsahy“hlá:
sati, a wzácným poflUchačůmslowa Božjho wPraze,
w o kterýchž dosti Z chwáťaU mlUwitř fe Uemůže, uu

dúležťxtostgegj gak ž intřUj gcgj xpowahy: tak z hroz:

Uých Uásledkú kťiwčho pťisáháUj dowozowati.

TcUto pťedmčt wložila mi w ústa má moge mnohá
pťesmUtUákusserst, že fe o pťjsaze (gak fe w
nefmjrném počtU tiskem wydaných kázanjš přcfwčdčU:

gcme) nad pomyfslch zťjdka kdy káže; důležitost pťjsahy

mezř lřdem málo HoznáwáUa a málo Uwažowána,
ano U mnohých gml za malichernost a zákoncm ža:
wedeUý pmchý forchý způfob, kterýž še i obegjti dá,
řršána býwá.uuA,wěřilki by mi kdo, ťel)oš gfem ku:

sil, še šádostj peUčz zaflcperlé fwědomj tak fe daleko
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Ufpalo a odwážilo, mnohě poddanč Učiti, š lehťowážn
ným swčdomjm kťiwaU pťjsahu skládati! upAle Bůh
nad tjm strassně saudil! u To mUe pohnUlo, netoliko
w probatice mé o pťjf aze kázati, Uébrž i weleUčee
nčho a skUmněho mUže, důstogného faráťr w Kťcssicjch,

(U Lťtoměťic),Bi Uc e ncia Zah rad n jka, požádatie
ane Čechowč, we wyfoce důležitě wěci tč šádného dofa:

wade obsserčho panUčenj neměli,aby ssťastným perem
swým tomU nedostatkU pomohl, a wzácnč ponaučenj o
pťjsaze nám fepfal. Qddal se práci tě, wřhlafný
wlastenccký fpisowatel náš še wssj pilnostj a láskau;
ale Uastogtr! když festawcné pogcdnánj pťepracowáwal
a wyhlazowal, Zl)lSrpna 1836, fmrteanU nemocj za:
chwácen bhl!nPodal gsem pak pozňstalěpogednánj mi:
nickémUdůstogněmu faráťi, JanU Jirsjkowč, který ne:

messkal drUhau polowiciopraweně práce dodťlati,acelé
pak gesstě gednaU pťehlcdati; w kterěmžto rausse toto
Zahradnjkowo gádrofpoluaudúm ústawu
Swatoj anského podáwámeza zccla sedůwěťuge:
me, že každý co ncywýš horliwě na to hledčti bUde,

toto wyfoce dňležitě pogednánj a wyfoce potťebně pou
nauťenj co neymožnčgi rozssiťowati, by co možná
afpoň w každé obci geden wýtisk fe nacházcl. au Což
aby se gcsstčche Ufnadnilo, cena knjžky těto tak skrow:
wná fe postawila, že ncgerm obchúm důchodňm té
neymenfsi wcfnice, ano téměř i tčm neychudssjm lidrm
zakaUper gegj pťjstupno fe ťinj.



NmeU, NmeU, prawjm wňm. Jan 16, 23.

Pán a spasitel náš, Ježjš KristUš, přissel k
nám na swět, aby swědectwj wydal prawdě, a na:
Učil náš prawdě, u prawdě, wcdancj Uáš k spafenj.
Chtěše pak Uěkterau hlawněgssx prade poslUchačňm
fwým obzwlásstnč na srdce wložirj, mjwal obyťeg, slawnč
ohlassowati, že to, coš pťcdkládá, w siUtkU swataU gest

prawdaU. ZataUto pťjťinaU často Užjwal slowwdness:
njm fw. ewangelimn obsašených: „Am en, Amen,
prawjm w ám.“ Slowa tato w kniháchMogži:
ssowých wyUessená, a od proroka začastč Užjwána,

za swatá gmjna byla od lidU židowsičho; a protož
Užjwánj slow těchto bylo gako pcčcť, kteraUž fe každé

wyťčenj prawdiwčǧssjm, gistčgssjm, bežpcčnčgssim a

tjm samým i dogjmawěǧssim činilo. Nemúž nám
tedy býri k podiwenj, že i Učitel božsič prawdy,
Ježjš Kristrlš, řcťi swč ťasto tčmito slowy potwrzowal,
ťka: Amcn, Amen, prawjm wám.

Mluwil Pán Ježjš prade, a potwrzowal
prade, a tjm famým w tom gest wůle gcho, aby:
chom i my stáli w prawdě; prawdu drželi, prade
wyznáwali, prawdě swědectwj dáwalť. Prawdiwost,
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čili mlUwer prawdy každý rozUmUý a powážliwý za

gcdml z přednjch a hlawnjch ctnostj pokládá, a sice

za negednjm důwodem. Na ťlowčkU prawdomlrxwdxčm

obraž Stwořirele ťistý a nežmaťený fe spatťUge, po:
nčwadš č Bčxh gest swatoswatá, ncskonalá prawda.
Prawdy mlUwenj základem gest fpolcčnč důwčrnosti,

bez kterčž ssrťstj a blaho lidfkč státi ncmůže. Lžiwřiť

gest fwčt, a protož ncssťastný; w tom ale swčtč,
prawdy a důwčry prázdněm, ťlowčk prawdomlanú
:md ginč fe slawnč wžnássi, a wssUde gest wzácným,

wssUde drahým. Upťjčxmé mlUwenj prawdyd držj
manžely, pťjbuznč,. pťátrly a fanrřxx) w trwamlčwč

frdcťně láfce, dáwá profpčch wssclikúm obchodům, wy:

máhá sprawedlnost w saUdcch a práwnjch rozepťxech,

společnč obcowánj ťin rozkossx:č a Utčssrné, a gčst
gako ten blahorodný fďd;xč,čť,kterúš krále š Uáro!xcm,

Uárod š krcilem fpogUgc.

PťcUsslechtilá cčnost gest ml:xwe!xj prawdy, a
protož k nj Pán Ješšš i slowcm i přjkladcxm moc:

Uč wzbnznge. Djť fá!n o fobě: „Edá gfem ccstap

prawda a žiwor.“ A opčt ťekl: „Přisscl gsem na

swčr, abych fwčdectwj wyšxal praxsodč.“u Že: Spasitel
Uáš nade wsscckomilowal prawOu,to i lstiwj ncpťátelč
gcl)o wyznali, ťkaUce: Mistťe, wjm:x„ še prawdo:

mlaný gsi, a cestč Bošj w prawdě Uťjš.“ Když se
mddlil k Uebefkčml: Otci swčmu za Učedlnjky swě,

ťckl mezi ginúm: „Qtťe, poswčť gc w prawdč.“

Protož i cjrkwi swě pťisljbil Ducha prawdy, ktrrúž
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by gi Učil wsselikě prawdě. Náš pak wss.xchnwč;awa:

nge k ostťjhánj prawdy ťka: „Řeč wasse bUď: Ano,
ann xe ntxene.“ A skrze aposstola Pawla náš Ua:
pomjná, ťka: „Složjce lež, mlthe prawdu geden:
každý š bližnjm fwým.“

Prade tedy, sozmilj w KristU pťátelč, prawc
dU magj mlUwiti ústa nasse. oue Ale nasiogte! hťj:

cbem Adamowúm leš přissla Ua swčt; a leš, ohyždchn,

zeihUbUaU lcž zlý swět jobě obljbil. Protož welmč

tťěško gcst na sliby, Ubčzpečowánj a frcxčdectwj giUnch

sc fpolši)ati; tčžko gest leš wsscligak wyljčeUaU a pťi:
stťcUaU od prawdy rozcznati. TaU přjčinaU spreiw:

cowš obcj k dowědčnj ak domakánj se prawdy ncoby:

ťegnečl?r a obzwlásststjbo prostťede nalezli, a wssx!dr

bo fwatoswatč zachowáwagj. Hlawnj tcnto prosiťedek,
kterýž wrchnosti k wyssctťenj prawoy pozůstároá, gcsi

„Pťjsaha.“ uu Pťisáháme pak, kdyš žiwým si Boha
předstawerm kwyťčenj prawdy búwáme wszženi;
pťisál)áme,když Boha wzúwáme za swědka,že pxxaw“oU

mlijme ; pťisábáme, kdyžscw mysli stawjme pťed faUd:

nan stoliciBoži,a wssrwčda!xcijawssčfprawedliwčmlt
faUdci gako w oči slawUč prawjmc, aby Uáš potrestal
a žatratil náš, Ucmlijmeli prawdy. Přisaha po
wssčcky časy za wčc welmi fwatmle a za wčlikú katek

UábožeUstwj gmjna dyla; a gistotnč pod žádnaU do:
řonce wúmjnkaU dowoleno nera! křiwč a falessUč pťi:

sábati. Ale nastogtc! mnohý w náramné slcpotč a

lxťissnosti slwě pťedce falcxssxččpťifábá. Newidime:li
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Učkdy Ua oťo, kterak maUžel fwč manželce, aUťchjk

swč wrchnosti, wogjn swčmU mocnáťi, poddanj swémU
králi russj Učinťnau přjfahu ?uNewidjmc:li, že kťiwo:
pťjseženstwj zde onde gest gako w obyťegi?wuNewidj:
me:li, šc dlužnjk kťčwč pťťsáhá proti fwčmu wčťiteli,

newdččnjk proti dobrodinci,pťjbuzný proti pťjbuznčmU,
kčesťan proti kťefťamc?w Z toho widjme, že zapo:
třebj gest, aby fe

o důležitosti pťjfaýh
z pofwátnjho mjsta často gednalo.

Chtěge toho sám w přjtomné hodině Uťinčti,
dokáži důležitost pťjfahy:
l. Gak z wnitťnj gegj powahy,

ll. tak z hrozných náfledkú kťiwěho
pťifáhánj.
Maria, nebeš Králowno! wy fwatj patronowč!

obzwlásstnč ty ostťihateli pečeti zpowčdnje swatý
Jene Nepomucký, orodugte za náš! Wyproste nám
U Boha tU milost, abychom lež mčli U welikč ne:

Uáwčsti: a pťjsahau swataU nic Uepotwrzowali,leť
gedčnéprawdn swataU.

l.

Kdyby wssickni lčdě dobraU toho měli wčdomost,

w čem pťjsaha záležj, a gaká gest wlastnj powaha
gcgj: wědčli by takě, že pťjsahci gest gedna z neydů:

lešitčgssjch wčcj, a protož by i w skUtku skrze pťjsahy
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swě welebili Boha, a Uikdy by se gch kťlwopťjse:
šenstwjm UeraUhali. ao Swatoswatý ťťe: gest přjsaha.
Což abychom ccle poznali,w bedlawé Uwáženj wezme:
me: e

1. pťi kom fe pťisáhá;
2. na gakěm základU se pťisáhá, a
3. š gakaU zástawaU fe pťisáhá.

1. NUže při kom pak přisáháme?
Ne:li pťi BohU? un Kdo wččj w Boha, tomU

trne dusse w těle, pťedstange:li si Ua mysli, že pťi:
sáhage Ua Boha se odwoláwá, BobU takořka rUkU

podáwá , Boba š wysokého nebe dolů za swědka

fwčho wede. Pťifáhagjce, še prawdiwá gfaU slowa
nasse, béčemeBoha za swčdka,a to Boha neyfwě:
těgssjbo, Boha wssewědachho, Boha ney:
fprawedliwěgssjho,Boha wssemohachh o,
Boha troggediněho. uu Pťťsáháme pťi
BohU neyswětčgssjm, kterýš dj w kUizeLc:
ditikuš: „Swatj bUďte, gakož i gá swatý gfem.“
Pťi .B ohU nehfwětěgssim, kterýž dle wýpowědi
swatčbo Dawida „nenáwidj wssech, gcnž čťni.

Ueprawost , a zahUbjx wsseckh, genž milUgj lež.“

Přifábáme we gméUU Neyfwčtčgssjho, genž dj: „Nc:
bUdcš kťiwč pťisábati we gmeml měm.“ xu Pťi:
sábáme pak pťi Bohn w ssewědachm, kterýž
gsa wesskrrosti stwoťitrlem, wessťecrosi prol)ljžj. Pťi:

fál).ime pťi Bobu wsscwčdancjm, kterúž stwoťil srdce

gcdnobo k.xšdčlšo, a zUá wssccky skntťy Uassc,zná wssc:

(4)
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cky wč“ci,minulě, pťjtomnč abUdaUcš.. Pťisáhámc pťi

Bohx.ť wssewčdancjm, pťed kterýmžu fe Uikdo, š Uičjm,

lliťedc,lnikdý a nikam Ukry.ti Ucmůže. uu Přifál)á:
mc též přč BohU neysxorawedliwťgssjm,
ktcrýž tresce i to neyme:lssj zlč, nad to che nepraw:
dU a falcš weřegnč a slawUč pťed wrchnostj wyUe:

sseUau, wynessenaU Ua stkodU bližnjl)o, wyUessenau

pťrd obrazem Krista Ua kťjži rožpiatčho. Pťčsáháme
pťi BohU ncyspmwcdliwčgssjm, kterúž dj skrze proro:
ka Malachiásse: „Pťistchpjm k wám, bezbožnj, ů
pomstan, a bUdU saudccm fprawedliwým křčwopřjfcš:
wikčlm.“ uo Pťisát)áme dále Hťi Bohu
wssexnoh.axtcjm, w gchož rUkaU gsan wsseckywěci,
a k gchožto slowu swčtowč powstáwagj a fwčtowč

pomjgegj. Plřifáháme pťi BohU wssrm.cul;mxcjm,ktc:

rýš poraučj wčtrčxm a moťi, by fe Utissili. a Utissngj

se ;kterýž zatťáfá horami,tak že propadagj w prohlU:
břčě,a města šxobywateli fwúmč ťjtj scwpropasti. Pťi:

fás)áme pťcd Bohem wssemohancjm, pťcd gel)ožto wcg

icbn„ostj ChcrUbim a Serasim zakrýwagj twáťi.sxmč,pťcd

kterýmž se hlnboko koťj pronárody zemč, ktcrčmUž fe

klančgj Uebefa, a z gchožto si.lně rUky náš nic wytrhx

Ua:.čtinemůžc.aPřifáhagjce pťcd práwem a saUdcem,

přifáhagjce před obrazem Ukťižowaněho, pozdwibUgem

tťi prsty prawě ruky k nebč, na ďůkaz, žc pťis áháx
we „PťiaBohU w Trogici gediněm,“ gegž
Uáš KristUš Ukťišowaný gakožto Boha the, Syna
a DUcha swatčbo xznári naučil. auPťisáhagjce, lxšťeme
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za fwčdkaB oha th e, kterýž náš k obraszswčmU!
stwoťil,a tjm samým w nesmrtedlnaU dUssanssč rotiskl,
a gako ohnčwým perem napsal wčkostálý zákon :
„MlUw prade, gakož i gá prawdu milugi; gá Otec
twůg.“ nu Pťisáhagjce bčťeme za swčdka Boha
Syna,.kterýš proto pťissel na fwět,aby náš UaUčilw
prawdě, a rozpálilx náš k mlUwer prawdy, anUčiUťn
člowčkem,jswčdectwj dal prawdě, a protož na křjži wd
krwawau se dal obťť.uuPřisáhagjce, za fwědka bčťemc.
Boha DUcha suwatěho, Učitelcprawdy,kte:xš Uáš.
giš na křtU swatčm za chrám swůg poswčtil, bychom
chodili w prawdť;a w swatěm biřmowánjsedmcro darů
swých na náš wylil, abychom i w krUtém bogi a po:
kUsscnj wědenibyli prawdť, a prade wyzUáwali ústý
a wesikcrým žiwotem swým. Kťiwopřjsežnjk sstjtj se
fmrtelných lidj, zardjwá fe před známými, před mocja

litdskaUjstrachcm až trne: nicměUč pťed Pánem nech
a země se Ueleká a netřese, a wolci š erýmlanaU
smčlostj: Gakož Bůh gest na Uebi, tak gsaU sprawcd:
liwá slowa má! w Hroznoť gest, Neymilegssj,
na tUto slepotU, bezbožnost a opowážliwosi lidskaU č.
pomysliti! ou

A wssak powažme také,oč pxťisáhagjcjma: wlastnč?x

běšj, a Ua. gakčm základU se pťisáxhá, gaká zástawa sc:x

skrze pťjsahu ťinj.
2. Základem a záftawaU pťjsahh,x

nasij gest wezdegssj a wnččnč nassje spa:
scnj.
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Každý pťčfáhagjcj wsseho milého zde i na onom
fwčtč fe odťjtá, nemlij:li prawdy. Wokáť zagistč:
„Sprawedlčwý Pane nebe a zemč,odegmi mnč statek,
odegmi mně čest a dobrč gmčno, wezmi mnč zdrawj,

wezmi mně žiwot, zatrať na wťky wťků nefmrtedlnaU

dUssi maU: negdaU:li od frdce slowa má, nemysljm;li
tak, gakž mlijm,nenj:li to fwatá prawda, coš gscm
whřkl pťed wrchnostj fwaU a před faUdcem fwým.“

Blaze tomU, kterýž přifáhage, fwědectwj dáwá praw:
dč. Ten a takowý w dobrě mjťe Ustange wčci fwé,
a prawč fe stará o dobrč fwč. Wj, co klade w zásta:
wU; wj alc takč, že zc wsscch zastawcnúch dobrých

wčcj i gednč neztratj. cheť si wážj drahě dusse fwč,

nežli pomjgegjcjho statkU, a nežli ztráty pťjznč dů:
stogných a mocných tohoto fwěta. Člowťk práwč při:

sáhagjcj dowonge, že mU mčlost Božj a nebeské
blahoslawenstwj gest nade wssecko; dokange, že mU

prawda dražssj gest neš žiwot, a že hotow gest, tak

gakoKrťstUšPán pro pradeižiwot nasaditi. Člowčk,
prawč pťifeihagjcj, ccle gcst tjm Ugisstčn, še kdo žde

pro prade tratj dUssi fwaU, na wččnosti gi nalezá.
Člowťk prawč přisáhagjcj wyznánjm prawdh dobro:
ťečj BohU, mlnwj gazykem angelským, pčge BohU pj:

fnč fwatých, známo činj gmčno fwč w ncbcfjch, a ge:

dnauUtam ijtán bUde, gakošto wťruý slllžeijk,
wcházegjcj do radosti Pána swého. Člowčk prawč a
Uálcžitě pťisádagjcj, nmoho sice dciwá w zástawU: ale

zástawaU taUto i toho neymenssiho netratj,anobrž od:
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platy hodna fe činj zde i na onon fwětě ou Qbrať:
me fe ale také kUkťťwopřjfežnij,a wčzme,co
ten ztratčti fe UwolUge, ťeho fe odťjká, co zahange a

gako Uohama sslape. Ž nessťastnjk ten nasange
a w zástawť nechároá wssecko, což pťigal od Boha;

falessnúm slowem wssecko ixto neywzácněgssi potratčti
wolj, anobrž i nebe famého se odťjká. Dobrowolnč

wssecky dobrč a milé wčcť, wssecko, po čemž taUžj

srdce lidskě gako na hromadU klade, a dj: „To wsse:
cko mně bUď odgato, odgato na wždycky, nenj:li to

prawda, což gfem pťed saUdem rozmyslnč wyřkl, a
čehož mi fám Bůh gest swčdkem. Nechať gsem pro:
klct, zloťeťen, trestán, zatracen wččně, nepowěďěl:li

gfem prawdy!“ u, Ž weldůležitá, mnohowážená,
fwatá gestiť pťjsaba! Ncb mnoho, Uáramně mnoho,
anobrž wssecko,až hnedi wččné blaho swé w zástawU

dáwá ten, kdož pťčfáhá.

Zdaš ale to, což člowěk přisáhagjcj zastange, w
skUtkUtratj, falcssnč:lť pťčsál)á, zda kťč wo pťj s e:
ženstwjoprade fmUtno a brozno gest w
náslčdcjch a aUčincjch swých wo tomw dle
drUhěm.

jj.

Wčxdlénržměnitcdlnčho poťáde, gegš Bňh we
fwčtě Ustanowil, že wssrl,xo, což sr kolč dčge, Uťco ná:

slrdUgr. Timto wčťnúan šákonem se stáwá, še na
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kčiwaU pťjfahu,gelikož gest hroznaU neprawostj, i hroz:
nč, strassliwč wčci ncislchgj.l Křiwopťjfežexl:
stwj hťjchcm gest náramnčxxsskodným a záhUbným,

pončwadž kťiwopřjsežnjk
gak na zkázU gcft blirž“njm swým:
taki fčcpbesaměho w přebjdný staw UwrhUng.

1.. Kťiweopřjfežnjk na zkázU gest
blixržnjm f,wýxm. m Nessťastně činj ty, kteréž
pťikázánjm lásky blišnjho gako febe saměho dlUšen

gcst miloroedcti.n TU hyUc celá rodina, tU bčduge otec,
tU kwjlj matka, tu Uaťjkagj djtky : neb kťiweipťjfcchazlo:

ťečeného,bohaprázdněho mUžexowsseckogmčnj,owssecken

statekge pťiprawila; w této bjděnij xnemúšcotec slussnš
wychowati fwě drahé djtky, nemůže gim pozůstawčti

dědictwj, nýbrž w nedostatkU a w chUdobčge mUsj osta:

witi.u To geg we dne iw noci trápj,tor mU zšjrá šiwou
bytj, to ho UwrhUge w chladný hrob. u Zde wcdaU
člowčka, w zločiUUpostiženéhoeProč sejprstil Bok)a,
proč UččnčU šwůdcem, klrcmaťem, krádežnjkem? Ach!

kťiwopťjfcšnjk ho pťiwedl na, mizinU, kťiwopťjsežnsk

ho w zanalstwj Uwrhl.uluu Tam zdwihagj otce, kte:xúž
zabil sám febe; tam hledagj UtopenaU manšelku; tam
kťjfj dcerU w tčžkých mdlobách pohťjžcnaU. Dostali

zpráwU, že kťiwopřjfežnjk.wyhrál saUd, žc dobrý otcc,
že dobrý manželmnfjgjti do wčzenj.uTu cetýnárod
baUřliwč powstáwá proti pofwčceněmn králi fwěmU,
a nUtj ho Utěci zdwlastnj zemč swč. Proč? Někteťj
ngpchi, zapomenUwsscUa Boha a přjsahu swan,
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zproncwěťili so, apoddaUé zgitťilid a popUdiliuna sprae

wedliwčho panoijka gcgich.un Gak mUol)ý sslechetUý
mUž pťisscl o žiwot, gak mUohý dobrý dlaUhá tčta seu

děti muscl w temnčm žaláťi.gcdinč proto„ že Učktcťj

ncsslcchetnj a zlj kťiwě proti UěmU wydali fwčdcctwj,

a swčldectwjdtoto pťjfahaU potwrdili!nu ŽádUý práw:

nj faUd skonán a kdmjstu pťiweďen, býti Ucmúše, šá:

dUú saUdce Uch w stawU , sprawcdliwaUx UťiUiti wú:

powčď, pokud we sziklé rozepři prawda nch Uxx,e.ssc:

tťexm, pokUd fc gistotUě Ucwj, co se stalo, a kterak.

Giž pak w ncgerně přjpadnosti UižádUým ždňsobem
prawda fe whbledati Uemúže, leť gediUé přjfabm:.
ijfaha poslcdnj gest prostťcdck kwyskaumáUj prawdy.
Gestliše trdy lidé, Bohaxfc Uebogjce,falessslč pťifáha:

!epssx, UeywýborUěgssl saUdce, ať by welmi rád obhá:

gil eriUU, sprawedliwým búti Uemňžc.u Kťiwo:
pťjsršnjk UogeU lidem, Uúbrž i BohU Uestr,xdatčlše w

oči; abych tak ťekl, eZBobcm pťeopowážliwan hťiťku

prowonge. Kťix.ďopťjfežnjkweťegUě .Boba potupngr,
Bol)em poherdá, PiUU Uebe a zemč fc raná, a zťrg:
mčdUkango, že nrmá swťdomj, že gcst na wrchU žlo:

by lidskč. TaU pťjťanU bližUjm fwým Uáramwš dá:

wá pol)orssenj, a bázcň Božj, wiru a ctnost UásilUě
rwe a trl)á z dUssegcgich. ouo Pťissla:li pak, gakž se

wclmť často stáwá, falcssná pťjsaba na gewo: tedyteU,
kterýž se gi nebál učiUiti, na hroznaU potUpU a l)aU:

bu gest ma:tželce,udjtkám, rodičům, bratťjm a festrám,
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pťijzUým apťátelům fwým, UáramUý gixň ťinj zá:
rmUtek, a UegedUaU w chUdobU, UaUzi, bde a zál)UbU

ge UwrhUge.

2. HrozUoť gest kťiwopřjfeženstwj w Uásledcjch
fwúch i takč proto, poUčwadžkřiwopťjfežnjk sám
sebe w přebdeý ftaw Uwonge. ou ePťjfahaU
swaU o mUoho fe žaložťl, a mUobo dal w zástawU ; o to

wsseckopťicházj. Bůh by přestal býti fprawedliwým,

kdyby křiwopťjfešnjka ťanč i wťčUč Uetrestal. Za

swťdka bčťe kťiwopťjfežnjč Ueyfwťtěgssjl)o , wssewědaU:

cjho, wssemohachho, fprawedliwěho Boha: proto ten:
týž Bůh, od Učl)o Uražem), tčžkýmitakč tresty kUčmU

Hťikročuge.u KťiwopťjfežUjk se fám wle:
ťUge z ťádU lidj poctiwúch; Uebožádnčmufmč:
lexdo očj pohledčti, kžádnčmU fe dúwčrxxx.čskloniti Ue:

můše. Křiwá pťjfal)a geho gest zagťstč gako čerw

hryzach a ol)eň páljcj wnitťnosli gel)o; a gakoš mU
Ustawičně wlastnj zlobU a hancbnost gel)o gako w zr:

cadle Ukange: tak mU tčž stále pťiwožUge Ua paměť,

že wssčckni lidě lepssj gfch Uešlť oU, a on že Uer an

hodeU, by žiw byl U prostťed Učch. ZUameUagj:li gi:

Uj lčdě, že křiwč pťifáhl, gakož pr.k nťc Uenj tak tag:

Uě kUtčel)o,co by od giUých pozorowáno Uebylo: tedy

si ho žádný erážj, ano ho UeUáwidj, ždalrka se ho
sstjtj,a gemU se wybúbá. Nišádný poctiwý fe k UťmU

nechcč hlásiti, žádUý Ucchce š Ujm fpolU búti gmeno:

wán, šádm) Uechce býti gel)o towarx,xssrm q společUj:
kcm, žádnú se mU ani w tom UeymcUssim Uechcefwě:
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ťiti. au K,ťiwopťjfešnjk w UstawiťUé bázni
treiwiti mUsj žiwobytj fwee, AUzkomU gest,

ao fwjrá.se strachem srdce geho, kdykoli zpomjná, že
přcdce snad gedUaU Ua fwčtlo pťigde Uesslechetnost

geho. Chcc:li pak Utagiti zlobU fwaU: tedy mufjkaž:
dč slowo swoge bedliwč wcišiti, mej Pilně ssetťiti

kašděbo hUUti fwého, při každčm krokU fe mej mjtř

Ua pozorU„ by fe Ueprozradil; bogj fe Učkam wygj:

ti, bogj se š ginými wefel býti, by fe w Uččem

nepodřckl. Lekati se mufj dokoUce i fnů swýchp aby

ze spcmj mlUwě,neďyl fnad wlastnjm zrádcem swým!
uu Člowčk, kterýž falessnaU pťjfahaU Boha alidi ura:
zil a pofkeril fwědomj fwě, i proto w Ustawičnčm
sirachu žtti mej, pončwadž ho ginj lidč Ustawičně

pozorclgj, bystťe hledj Ua wssecky ťiny geho, a přjfně

ho takč pofungj. Magj Ua nčg pilný pozor Uegen

ti, kteťj geho kťiwau přjfabaU fkrácčUi byli: alc i ti,
kterýmž pťjsaha geho k žáonč ssixodčUcbyla. Báci fe

mUsi kťiwopřjfešnjk, poUěwadš i swťrssti úťedeci geg

pozorugj, a za každým proti Uěmu wyskytlým důwo:

dem pohnati ho mohaU pťed práwo fwč a saudnaU
stolici fwaU. uu Ner:li ale mošná, by Učiněná kťi:
woxořjfahagcho přissla Ua swčtlo?w Nemůže:li i dosti
malaU, UepatrnaU wěcj propuknauti, žc falessnč pťi:
fáhl? euu Gestliže ale zločiUstwj gcho fe odhaluge, Ua

gewč:li gest,šc fe nebál kťiwč pťifáhati: tu UagednaU
wssecka hrúza zdťsseněho swčdomj Ua Učg přichážj , tU

Uagednau přeukrUtnxi blýskáňj a hromobitj w dussi
5
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geho dowstáwá. Swjrá se dUch geho, wssrcck bledne

a fcb!xe, a aUzkostj a hrůzaU Ucwj, co fobě počjti.

Swjžjcč mU Uohy a rUce, weďaU ho do wěze,nj, sta:

wj ho weťcgUč Ua oďiw, necháwagj ho rňqoho lcť

w těžkémžaláťid Každú mlij o haně gebo, a
žádnú UelitUge zlopowčstnjka, šc mU k Uadrazenj Uči:

něnč sskoďy wssecko bylo pobráno, a že fwťtsič práwo

pťisnč k UěmU pťčkročilo. ux Deyme ale tomU mjsto,

šc žloťin kťiwopťjfežnjka po wesskcren čaš w sirytč

zčxstáwá: zdaliž proto žiw býti může w pokogi a w

radosti? MošUá:li mU blaze žjtibez idobrěhofwčďomj?
Nemufj:ťčfe báti lidi:anzdaž UtU takš mošná gest,
Bolxa fe Urbáti? Možná:li mU gest, pokognúm srď:
ccm na Boba pomysliti? uu Může:li fnad bo těssiti
fsatck kťiwopťjfabaU Uadytý? Ž wsseckh Ucfprawe:

dliwč pcnjze grbo gsacr w rUkaU grho gako ťeťawč

Uhlj, pťi wsscch geho nUceUých wcfelostrch nrmilosrdnč

lxo .Páiř, eǧsaU gurckosstjrowo šjbadlo, gako sspičaté o:

sixrnlm a lxošccx w dUssi grlřo. Acld, bjdnú, pťebjdnú a

pťršaxlostný gest gčž ,Zšxrsiaw kašdčť)o člowťka, kterýž

sc ncxbálkťiwě pťifábati. u A i kťiwopťjfež:
Uik gcdnaU mej Umťjti, i gčmn pťichážj
gcdnau poslednj hodina. w Kďo by si ake šádal
býti Ua mjstč gel)o, an se Ua smrtedlném loži fwj:

rá bolesij? Smečt:li lnšwá každěmU strassliwá a

hroznck: kťiwopťjfežnikowi mUsj býtč strassliwčgssj

a UederožUěgssj. Neb co zďe dosáhl kťiwan pťj:

fa!xaU, to na wždycky potracUge; co alc za hroby
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na nťbo čcká, gcst UkrUtná, erýslowná nxUka. un

Přicházj Ua onen fwět, ale přichážj tam chUdý,

poskwrnťný a žobawený neprawostmi swúmi. Hro:

znoť gest, pťigjti w rUcc wssewčdaUciho saUďce awssc:
mocněho tresiatele: oU ale w ně w skUtkU xoťicházj.u

Zapťel žde Boha Otce, stwoťitele fwčleo,ranawňU
kťiwopťjfabaU; pyssně ho gako wyzwal Ua sebe, by
na fobč kusil saUdgeho; pohrdal šhoijánjm geho,
žůstaw nekagjcjm až do smrti fwč: tentýš Búb ne:
bUde fe moci nad njm fmilowati, Uýbrž gen fprawe:
dliwým se k UčmU Ukáže. u Nedbal zde na wtčleUč:

ho SyUa Božjho, JežjsseKrista, newssjmal si geho
Bošského Učenj, a cižil fe, zatwrdilúm frdcem, fwatč

cjrkwc gebo: On nchde fe tam pťimlanati ža nťkšo
U Otcc nebeského; UebUde fe k tomU zUáti, ktcrúš ho

zdc pťed kťjžem gebo hanebnč žapřel. u Odřckl sc
takč zdc Boha DUch a sw a tčh o, toho Utč:
ssitele kagjcjch hťjssnjků; kťiwým pťifáhm:tjm za:
wrhl geho milost, a nekagjcjm setrwal až do konce:
ncnj mošná, by túž fwatú DUch š Ujm fe spogil, 8

Uřm zňstáwal na onon swčtč. u Z toho wssrl)o se

widj, že člowčk, genž se opowášil kťiwaU pťjsahau

hťessiti, člowčkem gest UerozUmným abláznem ncssťast:

Uým. Chce fe mU zde statkU„genž co pára pomjgj:
tam ale wěčného blahoslawenstwj se zbaw:lge; zdc
pečliwě Ukrýwal hťjch swůg a Ueprawost fwaU: tam
alc šc wssi hanebnostj swaU znám bUde ncbi a prklu.

WystaUpj gcdnaU š Ustrasscným swčdomjm ze fwěta
5E
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toho, a zanechá zde wssecko: ate wina geho, hrozná

wina, wina kťiwopřjsežcnstwj pčxgde šnjm Ua wěčnost
erýmlaně strassliwaU. Naplnjť se Ua Uěm praw:
diwč oUo přjslowj: „Gaký žiwot, takowá smrt; gakjá

smrt, takowá wččUost.“

x, Qšp

Nechť tedh kašdý wyfoko stň“exysslj o
pťjsaze; a kdyby gcdnaU powolán byl od zřjzenč
wrchnosti kU slawnémU pťifálxánj, Uechť pťifábá gakoš

na maudrčho a sslrchetUél)o člowěka, gakož na kťesťana

slUssx; Uechť přisáhá š rozwabm: a š náťxoženstwjm;

nechť pťisáhá k sláwť a ke cti Bošj a kU fpafenj dusse

swě.ux Wězmež ale, že i kdykoli Uěco slibugcme Bo:

hU, kdykoli Boba za swčdka béťeme dobrých úmyslů a

pťedscwzctj fwých: wždy poněkUd aspoň pťjsahau ge:
mU se zawangeme. Tak gfme giž Ua kťtu snxatém

přjscchaU se zawázali Bohu troggediněmu, že cl,xceme

státi U wjťe, a tUto wer fwau že chceme Ukazowati

ťistotaU, lásiaU a fprawcřlixrostj we wesskrrěm žiwo:

kxytj swčm. no Wčrně tedy siúgme k slibu fwčmu a

k pťjsaze swě; aby fkrze náš oslawcn byl Búh, aby:
choxn obližžnjm swúm lxyli kU prospčchU, a pogistili

spafenju a blaho wlastnj dUsse fwé. S pomocj Ney:

wyšssibo wsscckoť nám gcst mošná. Buďme tedy
wťrnj BohU, wčrnj cjrkwč, nxčrnj králi a wlasti.
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BUďme tiděmilUgjcjprade, a prade wyleáwagicj
ústy, skUtky, a skrze přjfahU: aby„chom byli prawj

fynowé lasiawčho the w Uebefjch, a UaplUilo fe
Ua Uáš milostně zasljbenj Pána Uasseho Ježjssc Krť:
sta: „AmeU, AmeU, prawjm wám, bUdete:
li zač profiti Otce we gmčnU měm, dáť
wám.“ Amen.



Wťltámcni.
j.

Docházj UČZ mno!xédoptáwánj ž Prahy, z kragůw
Čcskidch,z Mormry, zwlásltě pak z Uher,zdož památnj pe:
Ujž Arcibiskupsté introlx.isacj naprcdegbynebdk.
au Bychom těto sslechrtné šádosti Učiuili zmdost, přistaupili
gsme k Geho knjšccj Milosti š tou prošbau, aby
stampilii téhož penjze Dčdicrwj swatojanskému za:
pňgčjti ráčil; k čemužGcbo knjžechilost, š rrelikau ochot:
nostj, swaU Uxůli pťipogil.

Kdo se tedy ckxcepenjzem tšmto zaopatř?ri, můše se
mU bo dostati. Probáwá se w arcibiskupském kancelářť, pok
U redaklcxra a w orcčbťsknpské knihtiskárně wsemináťi, a sice
střjbrni) za Z zl„, bronjowť) za 1 zl. 15 kr. na střjbťe.

W žácným spoluaUdům Dědictwj Swatoa
janskčho na wědomj se dáwá „že se w archiwu w. d.
kapitoly Pražskě Uassla stampilse onoho pomátnjbo penjze,
kterť) pťed 1oolely pťi slawnosti za swgatébo prohlássenj
swotébo .Jana Nepomnckěhotašen bďl. uu Setrncstj k pánům
fpolnandům naklonila se wyscce dč:stogná kapitola, pakliby
kdo z nich trn pčniz mjti žádal, stampilii tUto k tomu zo:
půgčili. uu Bčge se, gak čašdý 9iný památnj penjž, gediné
w c. k. mčxx.cě.nu Stťťbrm) by stál Z zl.,bronžowi) 1 zl.
15. kr. Ua stř. ou Kdoby tedy sobě :Uto medalii na pa:
mátku žádal; tomU se, na obdrženau cenu, ochotnč poslaušj.

Uj.
Pau Josef Lercb, rytec pťi c.k. mťnci, pochwolně

žn.imý z stram,d mnolx.a welepodaťexxých památnjch medalij,
oběmgeseDědictwřSwoto:JanskěmU, pro památnj
penjz,darcxm !txypracownti stampilči, ktrrářey z pťedu obraz
swatébo Zana, š rotem založenj ústnwn, z zadn wnobra:
šrnj arciřiskx:pskčkxo clxráUxUPáně x.wcxlék)oBuita w Praše,
neslaa Tinxeto Penjzem řn každi), kdrřy n 2 zl. položil,
stťjbšným: kdotp alex 1zl. podol, breuzoxri„xmpodčlen byl.
nu S!rň etnau olxčťtUto deččně přčgjmagice,prohlásseuj se w
tcm pánů spolua Udň, službowolnj cxčekáwáme.



Tědictwj fw. Jana Neponmckého na wédomj
dňlnň, žc Uňflrdllgjcj spifl,r Uowě lohdalo a jice :

j. Ro r cite. Zpěwh a?xwentnj,zčafuKarla uě„
od Nrnossta z Pmedxlbic a :Malowcú, prwnj
bo arcibifkupa Prašfťčýo,w kreilowskčm chrň:
nm xPňUěsw. thae šawedcně.

Gsau tr)to pjsně š nápčwy pťeš 599, let starě, pro:
tož pťewzácná památřa nábďžni)ch předků ncxsiich,o kteri)ch fe
smčle ťjci může, že,co do zpčwU, cjrkew katolická nad toto
Roráte Uic wšácnčǧssšho a pok,xnutliwěgssjho ncmci. Prawdn
tUto čistau nám kragowě čessti, cxdTurnowa přeš Králoxré
Hradec, myněgssj l)lawnj sjdlo geho, mž po Prachalťcer
BUděgowicům oswěrdčj. Každi) den w těmdni má xrwé zwlá:
sitnš Roráte, a Stědri) wrčer fwé wlastnj Qssicium; kďr
fe do Zo až 49, wětssjm bjlem gen krátkť)ch pjxfnj, w
gcdně hcdiuě whžpiwá. AU se tyto pjsně po ceti) adwent
každodmně,odt; do 7. k)odiuy rannj, w kopli sw. Wogtčcha,
pťed chrámem Paně sw. thň, pak U sw. Petra UaPoťťčj
zpjwaly. lze bylo o pmwdě zde ťečené se pťeswědčiti. u
Prodáwá se knjžka tato 188 stránek silná, tuho wázána, za
12kr.stť.

e Ue O Pťjfstze. Qd BillcenciaZabraknjka,
farňčo Křessickčýo. K tifkn dobotowenň od
Zana B„Jirfjkae farňře Pťinickěho.W Praze
1839.

To gest poqednj spiš z pěra Zahradnikowa, w kterě:
hož pťepracowánj tento Učený, siumný a horlislý duchownj
spisowatel rychlau smrtjpťekwapčn byl. Gesti tato, giž sama
w sokxě wzácná památka, tjm gesstč wzácučgssj, protože w
gazyku českém o př j sa ze dosawade žádného obssjrněgssjlxo
fpisU nenj; kdež giž i potťeba káže, bp w těto předůležitě
wěci wesskeren lid dokonale ponmlčen byl.u Nadjti se lze
gest, že welebně dUchowenstwo, slawnj magistratUálnj, wrcha
nostensstj a hospodáťsstj aUťadowě, ano wssickni richtáťowě
olxcj taUto neywýš potťebnau k:xjžkau se zaopatťj; a hleděti
budau, by,co možná, w každčm přjbytku, pťi každě rodině
fe nacházela. A to tjm spjsse, an pťi pťemalě ceně gegj
icledssj fnadno si gi zaopatřitř může, neb fe prodáwá,
stránek 120 silná, tuho wázána, za 1o kr. na stť.



lll. PaUe ziiftaň š Uámi, Ueďfe připozdjwck.
Qd Giťjýo Blnnm, zprňwce hraběto z Jngel:
hrimn w Greifenýeimě. Přeloženo od Jana
Marchala, dnchownjhozprawce w ijowě,
bnd dicc. Djll straUckZni r. 1839.

Spiš tento, půwodně w qazdku německěmtiskem wy:
dany, a odewssech německych Časoxoixů na neywyš schwáleny,
obsahUgeUaUčer k sstastné fmrti fe priprawiti uAčkox
liw gest spiš tenco obssjruy, předce fe spisowacel nikde ne:
opakuge, ustawičně uowom, půwabniym a naneymi)š zanja
mawym dowošowánjm w předmčtu swěm postupuge, a brzy
wljdně a brzy přjsně na srdce kťesťana nalehá uu Pro
kazčxtele, a pro zpowědnška, pro kuěze na smrtelněm lošč
zaopatťugjciho gest knčha tato prawý poklad, a wssim prá:
wem zlatau knibau gmjna bidti zasluhuge; kterauž pťečta
žádný neodloži,by gť na neywi)š probuzen a pohnut nebyl.

W řeči německě prodáwá se spiš tento w kněhkupec:
twjch,wázani),za Z zl. Ua stť. u Protože ale wsseckyknihh
nákladem Dědictwj Swatojanského wyďané, dle statnt, w tě
neylewnčgssj ceně prodáwány býtč magj: prodáwá redakcl
spiš tento, w řeči českě, přeš 700 stránek silný, we dwau
djlech, w tuhč wazbě, za 40 kr. u Djl j. přjtomně, za 20
kr. k dostánj gest. Djl ll., za tU samU cem:, w krátkéln
čafe wygde.

Qbracjme se k wssem slawni)m wrchnostem a sskolnjm
dobrodincům, kteřj k poddaným swi)m milostně nakloněnj,
rozssčřowánjm mezi ně knčh profpěssněgjsich o wzdělánj gich
laskawě pečugj,bychom gim připon:enuli,že Za pťjhodnost a
Uxi)b.ornostknčh Dědictwjm Swatoianski)m wydaných to gim
plnau gistotch ručj,še takowč)ch sama w. d. arcibiskupskci
konsistoť wydáwá, tedy pro podělenj pilných ditek we ssko:
lách a hodných hospodářů po rodčnách sotwa se přjhodněgssjch
knčh nagde, gak těchtoDědictwjm Swatoianskwm wydanych.

Spasitedlné aučinky, gimi wzdělaně, dokážj se lepssjm
zwedenjm podřizenych sobě poddanych, a pťigdau zuse gen
darcům mčlostiwym na zast:lhu odplaty wěčně.



Yrawidla
úsiawU „Dědictwj fw. .Jmm Nepoxmlckčbo„

w Praze.

A Uto Uj n H a Učk ý ť, e:jesuita a duchowni pastšť

w Čiměťč, bnděgowické dčécesj, umjnčl sobě, wčasestolcrě pap

mátky za Swatčho wyhlássenj sw.Jan a Nepo:
m Uckě h o, w roce 1829, Ua čest fw. J a n a, na památkU té

prwnš stoleté slawnosti,a pod :; m ěn e m fwáco:Janski,xm založiti

ústaw, gjmžťxpdoxbréw;dčlawatelně knčhy w gažyku mateťskěm,

giš wádšaně,w cchěUeylaciněgssipodáwány bhly. Pošádal k to:

mU cjlč a konci arcibiskupskan konsiskoťPražskau, by ústaw ten

we swě wedenj přčgala; kčemuž, gakožto základem, 1ooo zl. na

stť. pťiložťl, a sokxěwhžádal, by ústaw ten gměno Dědictwj fwo

JaUa Nepomnckčho nesk,ku kterěmuž k:ywesskeréokecenstwo

w spoanudstwj pozwáUobplo. Žádost tu w.d.konsistoť wyplnila,
Ge:yoMajestátstať a král Frantissek l. dne26.
Řnga 1833, prawidla geho potwrdčl, a ústow ten 8 rokem
1885, wydánjm prwnj knihy , pod názwem: „Proč gfem
Katoljkcm ?“ w žiwot a aučinkowánj sxréwstaUpil.

Prawidla gebo gsaU násiedngšcj :

s. Yťjďtacp ďpolxraxldů.
1ř Spoluaudem Dčdictwj fw. Jana NepomUckrýo

státi se může každý, txuď ustancwcnčxm penčžiti)m pťjspěxrkem,

člerýž se ged n a u n a U:žd x)cko Zaprawj : anečxopodánjm

pjsemnjch plxacj, kterěž kpodotčenémn aučrlU smčťngj,a ohle:

dně wnitřnj ceny sxré k wydánj za hodué Uznány budau.



2. Kdokoliw k těmuš ústawll 1oo zl. na stťjbťe pťispěge,

powaž owán bUdeza sp o lu z a kl a d a tele.

Z„ Kďo (qednau na wždhcky) oodá:
49 zl. UUstť., gest téhož fpoluaudem l. třjdy.
20 : : : uu uu u U. uu
10 : : : uu uu uu Ul. un

Menssi pťjspěwek pťigme se wdččně za dobrodini.

4. Řehole, celě wiťariáty, farnj okresy, sskolnj mládeš,

celé rodiny wstUpugj dwognáfobným pťjspěwkem do nadře:

čených tťjd.

5. Doplněnjm základu we wyšssj tťjdě, takč do tčš tťjby

laždémU pťistaupčti wolno.

6. Kdo w poťádnostč fwéDědictwj dotčeněmu odkáše wic

neš1oozl. na stť., powážowán bude za sp o l u zci ť la d a tel e;

pťč menssjm odkazU pťčpočte se k dobrodčncům.

7. Spisowatelé, kteťišswěpráce tčmuž ústawu obětugi, ge:

likož po náležitěm oceněnj k tiskU ustanoweny bUdaU, dobýwagj

sobě,dle obssjrnosti, důležitosti a gadrnosti spisů swiych,práwo
spoluaUdůbuď l., buď lle, buď lll. tťjdy. Podánjm che důklad:

ných pracj wstaUpj spisowatel do wyšssj tčjdy.

8. Kdo těmuž ústawu zdaťčlé přeloženj k nadťečeněmU aU:

oelu pťjhodné knihy podá,stane se spoanudem ul. tťjdy;b
opětowaným podánjm postaupj wýsse.

9. Dle poslednj wůle zakladatečowy žádagj fe duchownjspo:

anUdowě těhož ústawll, aby mezi osmidUem slawnosti swd Jana

Nepomuckěho,zaNeywyšssj ijařskm: rodiml,gakož i za žiwě

a za mrtwě spoluaudy téhož Dčdčctwj dle pohodlnosti gednu

mssčswarauslaužčlť.u Čjm redy raždý spoanUd
pro spwědusse spasenj tolčk neyswětěgssťch
obětj aučaftni)m se stáwá! nu Neopomiňale žá:
dný, pťť této pobožnostina samého zakladatele wraUcUě pa:

mětlčwu býti; tak ga!ož č swětsstj spoluaudomě w tom těmn

dnť na ten Uumysl pobožnost swm: wykonati.



ll. !Uýljody gpolxca:ldú.
1o. Kašdě knčhy, týmž ústawem a w tomž roce wydaně,

oldržj, na pččněgssjm papjťe:

) Spoluzakladatelowě u e

ý) Spoluaudowě l„ třjdy
e,o) Spolaxaudowě ll. tťjdh a š 2 u. .u

á) Spolllaudowélll. třjdh :
A to tak bez připlácenj po celé žiwobhtj.

Stogj ale swatau powťnnosti každěmlx spoluaUdU,kněh

náklademDědictijwatojankcho wydani)chcomožnároze
ssiřowati, a giných k tomu nabjzetii Ueb ústaw ten gedknč

proto zaweden gest,a knihy gedťně proto gjm se wodciwagj,

by rozssjřené, lčd wzděláwaly; čehož ǧinák dosicč nelze.

11. Spisowatelě,gichž půwodni práce Uákladem ústawn wy:

dány bUdaU, obdržjz těť)ožwydánj 24 wi)tisků ;překladatelowč,

gelikož překlad gegich se přigal a na swětlo wyssel, obdržj

12 wi)tisků darem. un Qpětowanan zásluhaU za spolu:

zak ladatelr gmewowánitxýti mobaU.
12. Wodáwagi se nak knikw šiž wázané u Na prwnjm

listkn přitisstěno bi)wá znamenj těť.wž ústanen, gakož i krámská

crna; kteráž gest wšdh neylacčstčgssj, a pťeš kterch se w

žádném kněhkupectwi wice Ulatčti nemá.

1Z. Pánř spolxlmxdowěobdržj tčsstěný ljstek, na němž se

odebranč wi)rťsky po kašdě odepjssi.

14. Tl,xro wťn:isky wydiwány budaU bUď w k:nceláťi

knjšecj arcbiskmxsčě konsistoťe, aneb U redakcj.

U 4 wýtisky darmo.
Z b .nd U

1 .u .uU

lll. tioťcčejláni wýtikxbň.
15. Welebuč due!xowewstwo zdcgssj arcčdiěcesj obd:.žj zaa

psané wýtisky skrže sxrxcewikarčáty.

Qstatnjm slain)m Konsistořjm zasjlati se budaU, we
wlastnjch rednách, fraxx.ko.



Gednotlčwým spotUaudům nemůše ůstaw kněb zwlásslě

zasjlati, nýbrž gedenkaždý sám se obstarati mufj, by, gak fe

wydáni kterč nowě knihy w nowinách oznámj, proukázánjm

fwého npsaněho lšstku zwlásstnj osobau, bUď w kanceřáťi ar:

cibiskupskě koUsistoře, neb U redaťcj wyzdwihnm:ti si dal.

16. Konsistorni eroedicj, kteráž se těmxužrozcsjlánj pťje

wčtiwě podwotila,každě kněhkupectmj, rak i každť) giný zběn

ratel odběratelů obdržj na 1o wýrisků d wa zdarmae

17. Poznamenánj spoluaudů Čafopifn pro katoljckč
dUchowenstwo se pťipogugť.

Kdo pař feo wžrůstn, prospěch, proměnách a zwlássrnjch
událostechDědictwj Swatojanffěj)o dowěděti chce, ten ať
spoln odebjráČasopiš pro katolicke dUchoerstwo, rterý
podepsaný sedaktor gmčnem w. d. arcibiskupské konsistoťe,

ročnč we 4 swazcjch, za 2 zl. wydáwá.

18. Koždá !u profpěchn těhož Dědictwj a k rozssjťcnj

obecné Užčtečnostindělená rada še strany redakci wděčně fe

přigme a slussně ocenj. uŽcidci wssar redakcj, aby pťjpixfy
takowé franko fe zafjlali.

Do konce měsjce Prosince běšjcjho roku,sesslo. se giš Zsl

spoanUdů, a na knil,xáchtUto gmenowaných bylo giž wyd.ino

31,599 wiytisků.

Dědictwťm giš wydané knihy gsaU :
1. Pkoť gftm Katolskem : s : : : : : 5 kr. Ug ste,
2. Bobomil : : : : : : : : : : 36 u eu u
3. Pannaereanska : : : : : : : : 1o p u u
4. Náboženstwjw rozmluwach : : : : : 24 u u u
5r RodjnaBohowčtnoch: : : : r : : 39 u u p
6. SwatodennjPokádek : : : : : : : Z u p u
7. Qijfaze : r : : : : : : : : 1()qdup
8. Pane zustaňš námi j djl : : : : : Ad u u ..
9. ou u u lj djl w krátkemťafewygde20 u u u
Qd reďakcj Dčdictwj sw.Ja na Nepo mnckěho.

Wůclaw M. Pessina,
kanownsk. konslst. rada a ťedčtel

Dčdicij.


