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Zalm 129. m. 1, 2, 3, 4, 5.
Welice

mne

hned

fužorvali

ob mladoſti

mě, renž nynj Izraeli. Welice mne fužos
wali hned ad mladofti mě, a wſſak mne
nepřemoblí. © Do hřbetě mém orali Dračí,

a dlauhé proháněli brázdy fivě: ale $Hofpos
bin. afa ſprawedliwh, zpretinal proftranfy

4. zpět
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Zahanbeni
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, při vydání

negprwnegſſim Knizky této w Óollan:
bu Léta 1648.

Riſſla mí tech bnů f vufám, Summa
Hyſtorye, o Protiwenſtwich Chrkwe
eſtè, ſepſanä před lety čtrnácti, ale na ſwetlo
- neropdána pofavád. Dřjčině fem myrozuměl od Ptritele toho, kterh mi gi na přečtení fivěřil,
še přiležitoft pro njž fe ſpiſowala, pominula
byla nežli fenapfati mohla: gmenotvitě že Kniha
0 Přučedlnjchh Sana $ora, knij fe toto, mjſto

přidamfů připogiti mělo, gij byla m Anglii
wyſſla. Zadrzeli fe tedy Spifomatelé tétoKnüky:
vmyſlu gſauc toho pomeſſkänj ktomu vziti, aby
fe tjm mice wẽch ſem naͤlezegichch ſhledati, a Hy—
ſtorya tim plnẽgi fepfana wydati mohla. Aleje paf

od těhož Dřitele fem (rozuměl, že něťteří z těch Éteřj
tuto. Hyſtoryj ſhledawalizſweta mezy tjm odeſſli:
ned nemagi ja zlé tí Fteřjš pozuſtawagj, že tim da⸗

fem toto nfpoň, což gegich prronj na to roynaložená pilnoft (hledala, na fivětlo dame, Ponẽwadzj ten
ſaud geſt lidj rozumnhch, gimž fe toto mídětí doſta⸗
lo, je na tom, šaleži, aby tyto giž fhromažděné

weey, známé činěny byly Chrkwi Boží. A aby
kterj znich w ziwobytj gſau p odtud přičínu mělí
přijpoměd fplniti, a Hyſtoryi Mukedlnjkü vý

plněgí ſepſanau, a až pofarvad dowedenau, na
ſwetlo dáti,

Čehož kdyz od nich čefáme, ned

nám tědto wech vžiti zaͤdoſtiwym nezámiděgi:
„gimž fe za tim dobře mjti žádáme,
*2
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Zalm 129. m. 1, 2, 3, 4, 5.
Welice mne ſuzowali hned od mladoſti
mé, repž nyní Izraeli. MBelice mne fužo:
rvali hned ad mlabofti mě, a wſſak mne
Do břbetě mém orali Dračí,
nepkemohli.

a dlaubě proháněli brázdy fiě: ale Hoſpo—
din afa fpratvedlůvý, zpretjnal proſtranky

budau, a zpẽt
Zahanbeni
bezboznhch.
obrácení, wſſicknj ktekjiz nenaͤvidj Syona.
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Smýrešjoe Batinftý , pri—**—
negproněgfjim Knjzky této w Hollan—
bu Léta 1648.
bo

mí tech dnů £ rufám,

Hyſtorye,
ť

o

Summa

Protiwenſtwich

Chrkwe

ff, ſepſana před lety Čtrnácti, ale na ſwetlo

neropdana pofuvád.

Prjtele toho,
še přiležitoft

Dřjčině fem myrozuměl od -

kterh mi gi na přečtení frvěřil,
pro njj fe fpiforvala,

pominula

byla nešli fenapfati mohla: gmenotmitě že Kniha
o Mučedlníchh Zana Šora, knjj fe toto, mjfte

prijdawkuͤ připogiti mělo, gij byla m Anglii

wyſſla. Badrželi fe teby Špifomatelé tětoKnky:
vmyſlu gfauc toho pomefifaný É tomu vžíti, aby
fe tjm wice tvěch fem naͤlezegichch ſhledati, a Hy⸗
ſtorya tjm plnegi fepfana wydati mohla. Ale že paf
od těhož Přitele fem rozuměl, že něfteřj z těch Éteřj
tuto Hyſtoryj ſhledaͤwali
z ſweẽta mezy tjm odefili:

ned nemagi ja zlé tí ktetjj pozuftarvagi, že tim ča:
fem totonfpoň, což gegich prtonj na to 1mynaložená

pilnoft (hledala, na fivětlo dame, Doněmadž ten
ſaud geſt lidj rozumuhch, gimzſe toto midětí doſta—
lo, je na tom zäͤlezi, aby tyto giž fhpromažděné

weey, zname včíněny byly Chrkwi Božj.

A aby

kterj 4 nich w živobytj gſau p odtud příčinu měli

připoroěd fplniti, a Hyſtoryi Mučedlnífů ſwch
plněgí fepfanau, a až pofatvad dowedenau, na.
ſwetlo dáti. Čebož Fdyž od nich čefáme, ned
nám tědto wech všiti žadoftivým nezámiděgi:
„gimž fe 4a tim dobře mjti žádame,
o
|

Spiſo⸗

Pkebmluwa.

Spiſowatelé Knjzky této Ctena—
ruͤm,

pozdrawenj wzkazugj.

Rozumdwſſe nektekj z rozpthlenhch Kras
ganů nafjih, w Hollandu fe zdrzugj—
chch, že fe w Anglij Knihy o Mutedlnjchch
něfdyp od Sana Foxa fepfané, k nowéemu
MWydání botugi, a rozličné pridawky fhle:
bámagj: a bywſſe tafé napomenutí, zdaby
o
onýněgíi Perfequuch Ceſkẽé Chrkwe něco
pridati

chteli:

Miſſne,

nepominulí

do Dolffa,

titjžš p- bneb

do Vher,

p ginam,

Do

k

rozpthlenhm Kraganům pfátí, a aby cofoli
fe w prarmdě zbehlhch těch fhledati můt,

dodatvati neprodlémali, proſyti. Myſlili ſme
ſyc, je ſnad od náš nic podáno bhti nemůz,

šebožby | privěgiš boftatečnýh
prjkladuͤ fe
nenalézalor ku poznání buď (jtě Satanowy
k Ehrkwi

nenármiftí,

buď

Iftivýh Antyftys

ſtowhch obmoflů, a fdnž fe podařj witekloſti:
buď lidſte w pofuffenjh

buö premaudrè
rady,
wadz
vzitek

mdloby a Fřehtofti,

Boži m odraňomání

fivhý

A wſſak poně:
moch, a pomocy.
nenemilé bywaͤ Pobožným, a giſth
s ſebau neſe,
w ginhch a ginhch

prikladich to ſpattowati: za gak -tozličnými
příčinami Dán Bůh Chrkew ſwau Fřjšem
nawſſtẽwowati račj: a gak zrádně chytraͤk
Satan fioaté ſobẽ na Rjkicy podané. par
« fe
X

Predmluwa.

fe ſnazi; a gak rogličně lide na pruͤbu poda—
ní padatí zwykli; y tafé napoſledy gak die
toně Bůh něfterým ſyly dodaͤwati vm, aby
pro gměno

gebo

potupu,

wyhnaͤnj,

žaláře,

p fmrti, a cofoli hrozného, pdatně podníz
fatí, a taf padagje Smwět a Peklo premaͤha⸗
tí mohli: pro ten cýl p nám tafé wecy
naͤſſe m Spis vwěfti, a gimi fe 8 Chrkwj
Boží zděliti, widẽelo ſe. A porauči fama
Dobožnoft opatřiti to, aby Potomkowè gas
fe (me -mp noněgíji profili praudy Belialo:
wy, a w gakhch ohniwhch ſme fe potili pes
cech, neneměděli.
A to pro ten chl, aby
© poznámagic p odtud, gaf Chrkew rytěřugje
ch vfřatvičným poddána geſt proměnám (na
zpuͤſob Meſhce gednak vbhwaͤnj magjchho;

a gednak plným bleſkem ſwitjchho, gednak
(mutné zatmění trpichho) měně fe na čafy
budauch kormautiti, a wice fobě proti. gakym⸗

koli přígjtí mohauchm

wichkicem myſl braͤ—

ti, napojfledy pak ne
Nebi, bezpečnoftí a
wati, fe včili,- Pro
wyprawowaͤnj Sſzg

pod Sluncem, ale m
blahoſlawenſtwj odekaͤ⸗
kterhz chl měch naſſich
gačiti, a wſſecky negs

předněgífi Chrkwe Ciſte proměny,
gegiho začatťu, gako na Tabulce

hned od
poftatmiti

ſe widelo: wſſecka totiž gegj od Pohanſtwa,
Dapežítrva , a „faleffného Huſhtſtwa,
. činěná
gi přfoři, a wyſtaͤla Mudedlnjctwi. O kte⸗
rychz wecech málo gefftě cyzh mědi: nýbrž w

s

—

—

z naſſich fe nes

pripo⸗

Predmluwa.

připomjná, fromě M. Sana Huſa a M. Se:
ronpma Dražífeho, a fromě že Catalogus
Teltiium Veritatis, Sana Miliče mzpomjna.
Widẽelo fe tedy fřare naffe mwěcy fpogiti 8

norýpimí, a oboge co negfrátčegí býti. mohlo
wypſati perem hyſtoryckhm, to geft, pérem
prarodp: ſtare rvěcy wybjragic z paměti nas

ſſjich Vředfů, .o wecech těd ſepſanhch: nos
tě z mlaftního fpatření, aneb odithch ſwedkuͤ
prawdiweͤho fivědecttvj.

A tato ſyc poflední Gerbynanbffa erfe:
avuch, aěfoli z Polityfýcdh příčin powſtalaͤ
býti fe zdá, p tafé nemalý dil wech lterež fe
- připomjnati budau, ſwewolnoſtj
ivogenffau
pádány byly: Mučedlnietojm
wſſak že
wſſecko to geft, co tuto pro topznání Prawdy
trpěli. pobožní, © nebude pochybowati mocy
foo onano ſlowa (z Šaemení So Sana Kap.
13. m. 7.) rozwaͤzi; Dáno geſt Sfelmě bo«
gowati 8 Swathmi, a přemáhati ge. A zbališ
p Nabuchodonozor k wybogowaͤnj a zfažení
Seruzaléma Polithďé přičíny neměl? Opomážs
limě totiž a zarputilé Lidu Sůdfřého gemu fe
zprotivenj. Co wſſak Paͤn Bůh £ tomu? Nahlédni Čtenáři do Izaiaͤſſe 47. w. 6, 73 a

Ger. 50. m. 17, 18: Badarnaffe 1. to. 14,
15. y ginbe tythj m Prorochch, nagdes zpra:
mu.
A
Perſekuch
Fterauž od Antyocha
fnefla Chrkew, famí Zide bauřemi ſwmi zdali

přičíny

nepodali?

Wiz 2, Machab.

naſſi Biblj 3.) kap. 5. w. 11.

(ač m

A zdali tjm
Tyran

Medmluwa.

Tyran wymluwen byl? Ginh zagiſtéè chl geft
"Boži, potreſtati Chrkew pro buͤgnoſt: ginh
Nepraͤtel, zkazyti gi pro ſtaͤloſt pri Boží, ©
prawdẽ.

Sluſſnẽe tedy 8 onim Machabeyſthm

Mudedlnjkem mluwiti můžeme: My ſyc prikinau
ſwau trpjime, hreſſiwſſe proti Bohu

ſweͤmu,

Ty wſſak geſſto tválčjs Bobem nemyſli že
bez iny budes, Nebo přjčinau pofáránj naͤs
ten jiwh Dan na náš maličÉo fe rozhnewal, a
wſſak zafe fe fmjří 8 flužebnjíy fropmi. Ty
pač bezbožnjče newzpineg fe daremně, negifthmi

trofity fe nadýmage, a na Nebeſkè flužebnířh
rukau opřáhage: nebos gefitě Wſſemohauchho
Boha, kterhz ſpatkuge wſſecko, ſaudu nevſſel.
(2. Machab. 7. v. 18, ꝛc.
|
Winſſowalibychom ſyce, aby fe tyto wecy
píněgi ſhledati, a pilněgí fpořadati, | byly
mobly, nežli nyněgfjí náš roztrhanh způfob
dopauſſtj: že fme wſſak podruhé p potřetj nas
pomenuti,
abychom něco poflali, woljime
cokoli daͤti, než dobrých lidj zaͤdoſti newyho—

ěti.
Shromäaßdili nás Paͤn (máme paf
naběgi F miloſrdenſtwi gebo) budau fe měchy
- pamětí hodně plněgí fbledati, a to co nynj
ſhledaͤno geſt zřetedlněgí fpořadati, |mocy.

Měj fe dobře Čtenáři milý, Dátum mw Gris,
lium naſſem, Leta 1632.
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Predmluwa Ceſkého Impresſora.
gaͤ něco k waͤm, Sragané míli, promlutviť
muſhm, pro pinẽgſſj o těto Knjžce Jpramu.
Gmenomitě že gafý ro Latinffém gazhÉu na ſwẽtlo
byla w Hollandu (Léta 1648) wyſſla, hned gi
bo ſwhch gaznfů fobě přeložili, a tiffnauti dali,
Francauzowé a Angliſſane. Gako p Kněz Adam
Hartman z Prahy do Prus ſe doſtaw, (a geden byw
štěd Fteřjš to wſſe puͤwodnẽ ſhledaͤwali, a ſhleda⸗

np weẽch hodnowẽrneᷣ Pripiſp y wydaͤwaneᷣ Pa⸗
tenty, za ſebau měli) do Ceſſtiny gi vweſti nepos

minul, alef tiffnuti za ſweͤho ziwobyti nepodal; buð
pro nedoftatef nafladu, aneb še fe wztekloſtj pyfjně
a sloftně gefftě panugichch Mepřatel bäti bylo.
Nynj paf, Édnž p phſſe Babilonffé rohy giž fražetí
ba Wſſemohauch Dán, y proſtkedkü něco © ob⸗
myfflenj potřebného nafladečťu poffptla dobrota
gebo, mídělo fe togfrojceného tohoto fivětla delegi
pod kbelcem nenedámatí: abychom nebyli za neds

. Bale, mšdyďy gen za ginpmí berauch Cechy gmini,
zwlaͤſſtẽ tuto. Rebo magjliť ginj Rárodomě o
náš, a milhch Mudedlnichch, naſſich, něco mědští,
a w ſwych Knihäch doejſti fe moch, Proẽ ne mý ta⸗

fe? nýbrž proč ne radẽgi my, gidž fedotpče? A to

hned brz odéladu: abychom y nyní gefftě pofub
pod třjšem a ro rozptplenj gfine, roč trpjme *
gi vwazjowati, a rv Bohu fe poſylowati mohli:

potom kdyz Bůh Ewangelium ſwemu braͤnu *
vře (a ay bljší fe ten Fterýž rozrašeti ſtrogj zaͤwo⸗
ry!) pomoc tato pohotowẽ byla kodwjraͤnj očj,

y Sůdcům a trapičům lidͤſthm, p Swedenhm a
ořínma:

Predmluwa.
|
cflamaným,-n Stálým a pofuffenj wytrwalhm:
pro ſnadnegſſi ſpatkenj a poznanj, oněmno gak da⸗
remnau a hřifinau praͤch sSwedomjm lidſthm fe
hlomozhee wedliz onẽm, gafnedmalitebně včínili,
že pruͤb Bodich neropftáli :: těmto paf pro hogněg=
ſſi potěffenj,jetrpeliwoſtj a naděgj fivau Boba pos
ctiwſſe, od něho zafe rojtězíhojm nad Sfelmau (gafá
$jímo mluvi, Zgew. 15.2.) poctění gfau. Wſſich⸗
ni pak zeſpolka aby pomoc měli tě přeftvate Prawdy
čifteho Naboženíhvj (Éterež ſwatj Predkowè krwj

ſwau ſpeketiti neliknowali, gini pak fÉrze oheň 9
modu hnaͤni gfauce, předce faloſi ſwau —

gi dochowati fe ſnazili) gako negdražífiho w Smětě
kleͤnotu fobě mážiti, z dochowanj gi fobě pleſati a
Boha chwaͤliti, y Božíťe geho welebnoſti to té přec
fmaté prawdẽ tim wraucnẽgi ſlauziti. Což Dán
Bůh mffehněm nám deg, abychom po tomto tako⸗
mém hrozném přetřibení, přečijitění a přebjlení,
gizJwſfickni Cechowe, Morawanẽè, Slezaͤcy, Slo⸗
waͤcy, y ginj Naͤrodowée, gednoſwornẽ, wraucnẽ,
ziwẽ, to Ewangelium fvatém, gafošto tygebiné Á
ftarožitné, Katolicke, vfjeobecné, famofpafptedlně ,

Mjře a Naboženítmi trwali, geden kazdh až do
fmrti fivě, wſſickni pak · ſpolu s potoméh fivými
az do priſſtj Dana naffeho Gežiffe Krofta
k ſaudu ziwhh 4 metod,
men,
|
Pſano w Leſſne Leta 1655:
a prehlednuto m Amſterdamẽ 1663.
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© Arotioníhjů
Cyrkwe Geſte,
Hned od počátťu gegjho na Wjru
Kkreſtanſkan obraͤcenj, (to geſt, ob Le—

ta

až bo Leta 1689

—

zbehlych.
Kapitola J.

—

gakz gen na Wjru obrácení, y hned
Protiwenſtwj zakuſyli.

(CŘ Ješené, Naͤrod Slowan—
(483 (> ff,

OSV

2M)

m Modlaříhvj

Kryftoma

-=

894

pravého ©Boha
byli, - Ale

Sniže gegih Boriwog,
—
jm

Morawſkeho
řizením

známofii

vned tam w k

až

do Léta

pobřjžení, - bez

a

toho

Naboženíhví
twlafině

Běta,

hoſtem

bw

Kraͤle,

diwnhm

Kryſtowy

nabyl,

v
a

"T 23, dne Moͤſyce
erwna,

*

Kapitola I. Cechowẽ

Terwna,

$ třídceti Whwodami

(aneb Wla⸗

dykami) Kreſt ſwath prigaw, 8 radoſtj fe bos
mu nawraͤtil, a Strahotu ginaf Methu:
dna) Bisſtupa
—
aby Ceſthm
Apoſſtolem byl, 8 ſebau priwedl.
Kdez gaf
gen Semeno Slowa Božího rozfýiváno —
začalo,

bogná » hned k

naſtala.

Rebo

odwrhſſe Modlu,
giž dotud ctili gménem
Kroſynu, y Lidmila Rnjšetey Manzelka, y
prednẽgſſich Panu a obecnjho Lidu welikh
počet, fřtjtí fe dali, a odb Borkiwoge Koſtely

y Sſkoly po miſtech fe wyzdwihowaly.
2.

Tut

ſe Cechüm

rozſwjtilo

negprweᷣ

Evwangelium Swatého Swẽetlo; ale gěhož
bez Rřjže mijti nedtěl vkrijowanh Kryſtus:
kterhyz, gak fám wlaſtnj krwj Cyrkew založil,
tak gi, aby tjm plodnegſſi byla, Er Mu:
dedlnjtů ſwich, tytyz zalewati dopauſſtj: proto,
jde ta geſt Maudroſti Boži rada, abychom
fe ne pro tento žimot m Kryſtu nadegi
mjti vtili.

Cechowéè tedy Ewangelium Sima:

tého wlaſtnj ſwych mily - Přátel | Er ©
připlatili: mezy nimiž y Kněžna Lidmila, a
Waͤcſlaw Knjže, a něfteré fto z obecneho libu,
byli. Což gak fe dalo, frátce, (negtvic z Hy⸗
ſtorye Daubrawowy) fe oznami.

3. Negprwunegſſij ze wſſech fam Bořiwog, (od. bezbožné newernhch roty z Země
wyhnan: a na gebo mjíto Štogmjt, genž w
Bamwořijdy za 13 let wyhnancem byl, daſa—
dzden

na Wjru Křefťanffau obrácení.
jen.

3

Ale kdyz, še po ten. Ařeftanem
zafé ho vyhnali,

zweͤdijno,

a

geft,

Bořitvoge pos

wolawſſe k tomu, aby Synu ſwemu Spiti⸗
hnewowi, gakozto Pohanum přisnivěgffimu,
Knjjetſtwj poſtaupil, přinutili.
Do gehoʒ
Smrti
Wratiſlawowi,
mladſſſimu |Bořimos
gowu Synu, za Manželfu dána Drahomjra,
Danna rodu ſlawneho, obljčege pěíného, ale
svedení

Pohanfſkého.

Manželu

byla,

prigme,

né,

Steraž

a Kreſtanſthm

a

že naudic

ſlibowala:

tak

y

ale

z podatkunk

Panüm

pfjwetiwä

ſe Katechyſmu
potom

Křefi

gak Mčitele

Rufogmě, |Žena

bezbožná

opotašlivě > oflamala,
daleko — vÝrutněgíji
proti Sřefťanům fe ſtawſſi, než něfbý Gezaͤbel
proti Prorokum.

4. Dokud ſye pobožný Manžel gegi dJiw
byl,

dotud

pogatau

wiſt dntře tagila.

proti Kreſkanum

nenás

Ale kdyg po gebo fmrti

Wacſlaw Syn Starſſſj od Lidmily Baby
(me £ wychowanj přigat, ona mladſſiho. Boleſſawa, k cvičení. wzala: -a Zpraͤwy Zeméè

fe vgatvfji, hned wuͤbec wydanhm Mandaͤ⸗
tem,
aby Koſtely Kreſkanuͤm zawrjini, 4
Miſluhowaͤnj ſwata zaſtawenaͤ byla, potu:
tila.

Zapowẽdela

zagiſte 9 Knegim

lid v—

čití, y Sſkolmiſtruͤm mládež dvičití, a kdoby
ginač fe zachovali, těm. tvězením, wyhnä—
nim, fmrtj, hrozyſla.
Zu mw Praze Muřa:
domě proměnční, a na mjíta Kreſtanu Mo-

A2

daří

4

Kap. 1. Čechoroč

dlaͤrj poſazeni. Z gegihito

naͤwodu

tagně p

zgewnẽ, a to bezewſſeho treſtaͤn,, Wernj mmobé
kriwdy fnaffeli, y mordowaͤni
pak kdo z Sřefťanů, braͤnẽ
nekoho
z nich zabil,
deſyti mfitěno bhwalo.

5.

Ale aniž

pro

byli. Geſtlije
Fiwota ſwého,
gednoho

nad

tak nenaſycenemu Draho⸗

miry fe rozlicenj doſti včíněno býti mohlo,
pro nemjrnau wſſech Sreflanů 'mwybnání a
wyhlazenj chtiwoſt, gakby negrychlegi býti
mohlo.
Powolaſſj tedy gednoho 3 neggiz⸗
liwegſſjich
Měfiťanů,
kterehoz Pražanům“
za Rychtaͤre predſtawila, gmeném Palhoga,
tomu w fvém proflatém vmyſlu, a počem
negwjce
tauší, fe wygewila, y aby ffrze

něho

buď (ftj bud moch to wykonano bylo,

- fnažně žádala,

mzbu

bognau

ja pilně toho

wyrjzenj flibugic. Prigal na fe tu neſſlechetnoſt,
a na 600 přifahau fobě zawaͤzanhch Mujũ
to domě fmém Z3brogj opattiw, s těmi
—
těh, kterjg pobiti býti měli, pofpiffif,
a ge wybogowati vfplomal. | Ale, že tn měc

Božím

řizením Rřefťanům

tvygetvena

byla,

febrali fe p oni, m počtu ofolo 400,É
bágení životů ſwhch.
M bili fe tvefpolef
tak, je Kreſtanéè witdzſtwj obdrželi: a padlo.
z obogj ſtrany těd, gegichz krwij
y
Vlice pomažány, okolo 800,

6. Drahomjra neljbẽ to neſuc, Je ſẽ ta
rada nezdařila, obraͤtila ſe fe lſti, a ſtawela
ſe

na Wiru Kreſtanſtau

obracení.

5

fe gafoby fe gi takowe bauřfn neljbily. .roz
tož obogj firaně Zbrog fložítí, a na Rathauʒ

vonějti rozkaͤzala, a aby žadný 8 Střelbau
neb Medem nehodil, přijfně zapoměděla,
7. Kreſtanèe, ačťoli že tu podwod geſt fe
domýffleli, wſſak aby nebylo myſſleno že roz⸗
kazum Wrchnoſti fe protiwiti chtegi, Zbro⸗
ge ſweͤ na to mjſto ſnaͤſſeli, na kterez, že ge
protivná ſtrana ſnaͤſſela, wideli.
Draho—
mjra paf na ně tak nezbrogné, Roc temnau
k tomu obramfji, aby fnad me Dne, gafo p
před tim, baukka fe neftala, znowu naſtau⸗

pití porudila.

A taf nocy gedné ob Morde⸗

řů f tomu nagathch, mice než tří ſta lidj, na:
poly nahhch, napoli ſpichch, pobito. 3 Čez

bož Drahomjra fe vtějfila, wſſak nenaſyti—
la: Ale krwawemu tomu Rpdtáří fivému
moc dala, 'aby po Praze zgewnẽ giž Ařejťa:
ny mordomal, a vyhubil,
Gož on pilně
wykonati ſe ſnaziw, a při fobě nemálo Mor:
beřů a Ratant mě,

po Ryňťu p Vlichch

běhal, fažděho kdo fe mu namanul, mordos
tal: taf dlnuho, až SAřefťané radegi plně
bogugje zemějti, nežli taf lenirě zbjti fe dati
dtjce,
znomu fe febrali, Kydtařomi brá=
nili, geg přemobli, a vtjkagichho probodli.
8. Drahomjra taforého vkrutnoſti fivé
holomka ſtratiwſſi, gafoby fe wzthey měla,
fobě počjnala, a nemobhuc w Praze Rřefťa:
nů wyhladiti na E
noc fe P

6.

Rapitola II. Libmila

In: Fteréž tolifo dwa gefitě měli, a MW ged:
nom 3 nid byl Hrob Manzela gegiho, wſſak

ge. fpáliti kaͤzala.

OOODOODOODODOODOOODOVDOOODODO0DOO

Kapitola II.
Lidmila Wu čedlnice.
by
Drahomjra
takowau
vbkrutnoſt
proti Rřefťanům prowozowala,
tedy
Waͤcſlaw, kterhz do toho čafu: w Knjjetſtwj
fe vtvazatí nechtěl, ale míndým mwěfem a
Sffolnim |včenjm fe wymlauwal, napome—
nut gſa od Lidmily Baby, a předněgífih
Kreſtanſthßch Danů, Zpraͤwy Knjßetſtwj fe
vgal, a $ gegich powolenjm, aby pokognägſſj
býti mohlo, Boleflavomi Bratru a Draho:
mjře Matce fivě, £ bydlení, p £ mlábnutj,

Boleflamě

Měfta 8 celým tim Kragem jaz

nedal.
2. X tof flošila z febe Orahomjra Zpraͤ⸗

mu Demě, ale neftožila proti Rřejfanům nes
nawiſti a krwawich

me při tě Swaté

Nebo

vkladuͤ, kterjz fe negpr⸗—

WMatroně

miduc Drahomira,

Lidmile zgewili.

že Lidmila Saba

toětífi ma v Waͤcſlawa laäſtu, než ona, Ma:
teř, a še ffrz to Näbozenſtwj

Kreſauſte ſe

mzbělámá : V blednía E mpfonání
přihobnýcd náftrogů,

wrajdy

až p nafila, dwa

opo:

tvažlitvé gonaky, předního Raͤdu, Tuhma⸗
na, a Kumaͤna; ftečjš od Drahomjry nočně
wyſlaͤ⸗

Mučeblnice.

|
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wyflani byrojje, Smatau tu Woowu m Kaz
ply na Modlitbaͤch naſſli, ruce na. nj witaͤ—
hli, k zemí porazyli, a rauchu z hlawy ftrb=
ſſe, w vſta wecpali, a tak gi vduſyli.
3. Nachaͤzelit fe něfteři geſſto Waͤcſlawa,
nad tim fvé Baby mordem welmi ſtor—⸗
mauceneho, aby gi pomſtil; aneb nechce—
li ſam, gim včiniti dopuſtil, namlauwali.
Ale on gich proto, že k tomu, co fe 8 powin—
noſtj ſynowſtau, k gaké paf koli Materi,
ani $ Pokorau a Zrpělitvoft Ktreſtanſtau
nefroronárma, raditi měgi, a ma to co Dán:

víty fivými mpnefl,

ně pomſta, gá ods

platjm nepamatugj, potreſtal.
OOOOODOCOOO0OCOOCOOOO

- Rapitola TIT.
-

Waͤcſlaw s Podiwijnem,y ginými.
le zle ſe odplatila —
Synu bez⸗
božna Matka.
Nebo chtẽgic Boleſla⸗
wowi, ſwich Power a obyčgům naͤſledo—
wnjku,

celau

Zemi

Ceſtau m Poddanoſt v⸗

weſti, wſſuyy o Wacſlawowi zle mluwiti,
a w oſſkliwoſt ho vwoditi fe fnagila, gakoby
nební zpuͤſobnh E wykonaͤwanj Knjjetcych
powinnoſtj, Éteréš pry. ne Naͤbogenſtwim a.
Ceremonpemi, než Wogſtem a. Zbraněmi
řizeny býti magj. Ale fdyž ho 8 tjm ſewſſim
y m Rnjšetítví p to Powäẽeſti dobre Vtwrze⸗
ného widẽla, tepriv o tow, gakby ár :

,

X 4

byti

*
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Kapitola III. Waͤcſlaw,

"býti mohl, negen přemyfilowati,
ale p Bra—
tru geho bezbožné rady dodámati začala,
2
Naſtytla fe gi paf £ tomu winſſowanaͤ
přihobnoft, je fe *Boleflatvotvi Syn naro:
Protož Wacſlawa aby bo Boleflamě
dil.
přígel; a geho Biřmomání přítomen byl, tve:

lice žádala: a. kdyz přigel, p Bratr p Ma:
< tfa labodným obgimáním. ljbánjm, y wzaͤ—
eným Dangétem, kterhz dlauho na noc tr:
WBacflam wſſecko tv podezření
mal, cetili.
mage, obrátil fe ne na odpočinuti, ale do ©
SRoftela,

tam na modlitbah,

Bohu, tu noc ſtraͤwiti mjně,

a tv vpěnj E"T

3. W tom kdyz on taf na Moblitbad tr:
toal, bned od nefpjeh Matky £ nefilehetně:
mu ffutfu probuzenh Boleſlaw Bratr, na
něg s Mečem napadl: a prtonj ſyc ránau

čeho těl nedovedl,

Fdyž mu

mímo

nadě:

gi ftrnutému Meč z rufau wypadl. le hned
zaſe fdyž fe mu myſl a prdjlitvoft tratila,

-a mage při fobě tobo ffutfu pomocnjfy, ránu
obnomil, a tak fnadně neozbrogeného, a nes
bránjehho ſe Bratra. zamordomal. | Stalo
fe to Léta 929,

Dne 28 3ařj, fteréhož dne

pofamáb Stvátef geho m Ccechäch fe ſlawi—
Wa.
4. Baf fmělau a nefiledetnau -opomašli:
woſtj w Knjšetíhvj fe vwaͤzaw Boleflam p.

bneb | Ařejťanům
něšim, -fteřjšby

wſſechnem,
obzwlaͤſſtne
fami Dobromolně z Čed
nev⸗

Dodivin, a ginj, Mutedlnjcy.
9
uevſtaupili,
MWězením y Šmrtmi hrozyl.
A Mateř pridala, aby zbiti, nebyli pohřebo:

mani, ale pfům a ptactvu £ fežrání nechá:
waͤni.
Kterhmgz Ortelem mnozh |přefira:

ſſeni bymffe vtikali;
vozličnými fmrtmi
nimiž p Podiwin,
legfji a negtagněgíji

mnozý paf zgjmání, a
zahlazení byli.
Mezy
nekdy MWácflamů negmi:
Kormorjk, obějfen.

5. A wſſak, Fdnž déle
wernhch faušení, fmrti,
fe nemoblo ſprawedliweè
na Drahomjře ftrafiny
lad.

Rebo

na

tom

na tak mnobá ftp
a tvyhánění, djwati
Bozj ofo, vfázalo
bněmu ſweho přjé:

mjftě fdež nepohřbené

gefitě Snějíře koſti ležely, Země fama ob fe:
be fe oderřemíji, Drahomjru
zažíma, 8
Wozem p s těmi,

fteřj 8 nj geli, pozřela,

Kterez mjſto za Pražífom Zamfem až pofatád

přazománo bhwaͤ.
|
6. Zreftal Dán Bůh p ty, ktekj Mordu
toho pomocnjcy

byli, a Meče fmě dobhwa⸗

li. Rebo něfteři z nich 8 ſmyſlem fe pomi:
nuli a gaťo wſteklj z wyſoka dolu ffafali:

Měfteří na ty meče, fteréž proti newinnhm
obnažili, naléhali. R tomu Bed m Rofte:
le, kdez Waͤcſlaw byl zabit, gafo vfřamičný
bezbožnojti tě fivědeř, ob tě Krwe, fternuž
pofropená byla, žádnau lidſkau prach otři:
na neb obmyta býti nemobla, Kteřjšto tak
rozlienj diwowé Boleſlawa tak přeftraffilí,

še potom lčpegi 8 Sřefťany nakaͤdal.

$

10..

Kapitola IV. Wogtẽch, —

|

7. Nad to, Gýfař Otto, pro pomíftěni
Bratrſte Mraždy a Thyrannſtwj tobo, 8
Wogſtem | přitahl, a Boleflama oblehna f
- tomu přimedl, že muſyl fljbiti p wyhnaneè
Sřefťany zafe pomolati, y wſſelike kriwdy
wffeligaf nahraditi,
y five wlaſtnj Syny
Sřefťanům na cvičení odwéèſti. A Edyž
potom Boleflato, Syn pobožný na geho mj=
fto naftaupil, tu Kreſtanſte Näbozenſtwj
plněgi roſtlo: Pohanſtwo paf pomalu mi:
Belo, ačťoli do konce geſſtẽ nezmízelo.
OOOOOOOOOOOODOOOOOOOO

|

Kapitola TV,

Wogtech Biffup Vražífy, s pěti wlaftimi

Bratijmi ſwymi, 9nčebdlnicy..

p)já Mogtěh Biffup Pradſth, tv po:
čtu druhh, kterhj m Mladenecttví ſwem
Archybiſkupa
Magdeburféčho
v Albrechta
chowaͤn byw, tak milhm gemu byl Viedlnj⸗
o gemu daw, Adalbertem
kem, že n gmeoͤnſwe

(q. d. ad Albertum miſſum) ho nazwal.
Odkudz bo pofatvad wiſicknj Hyſtorycy Adal—⸗
bertem gmenugj, a Němen p Poläaäcy do dnes

kazdemu

Wogtẽechowi

Albert

kikagi.

Zen

kdoz okolo Leta Páně 970 aby oſtatky Po—

banů na Wjru obrátil, a porufjené Kraga—
nů obpčege nápramil, wernau prácy wedl, tak
fe proti němu fpifli, nýbrý zbauřilí, Dohane,

že ge Boleſlaw

Wogſtem

ffrotiti,

a Wog—
těch

as

a Bratři geho Mukedlnjecy.
tẽch dodromvolně

ſpl.

3

Cech

vſtaupiti,

11
mu—

2. Kdyz fe tedy až do Rjma doſtal, Do:

hane včinimfje na geho wlaſtnj Bratři autof,

pět gich fpolu zamordowali, Soběra, Spitimjra,
přibiflama, Bořítu, a Caſſawa: p norvé zbaus
ření včinili, ale bitwau zafe přemožení gſau.
3. Wogtẽch doſtaw fe do Vher, Sſtoͤpa⸗

na Knjze gegich, kterhz brzo potom Králem
včiněn, ſtrze ſweè nekolikero Kazaͤnj na Wjru
obraͤtil, © pofřtil: a odtud domu fe na:
mrátiv, brzy hned zafe fu Doláfům, Naͤro—
du tomu w nomě (za. přičinau Manjelſtwj
mezy Daubrawkau |Boleflama Knjžete Ce—
jeho © Dcerau,
a Měčiflamem © Rnjžetem
Polffým) na Wiru obrácenému, tie gich w
tom potwrditi, fe obrátil.
4. Odtud vdal fe do Prus, a tam nedale:

fo od Fiſchhauſen Reměrní Oſſtjpy ho pos
pichali, a zněbo Hlawu fťali. Telo paf ge:

ho potom od těď Dohanů myfaupeno, a do
Bnězna Polffeho, kdez byl Biſtupſtwj za:
lozil, přenefíemo bylo: a on (poměrným oby:
čegem mwěfu foho) m počet Swathch veden.
ODOOOOOOOOOOOOODOOOOoOO

„Kapitola

V.

Prwnj m Čedád Boji Prawdy proti

Papezſtwu Směbfomé.

|

Tet pracně
Pohanſthch Power wydo—
|
bywſſi fe Ceffa Země, 8 Rimffhmi mál:
X6.
číti

12

Kap. V. Prwnj Čedů

čití začala. ©Rebo

prigawſſe Čedotve

- vonj fivé Naboženítmiod Moramanů,

pr

a ti

od Refů: a mezy tjm ofolo tě čafů, (gafž

3 Hyſtoryj známě geft) Biffup Rimffh nad
ginymi Cyrkwemi pyfině panowati,

a wſſe⸗

dy F tomu, aby gebo giž Modlářířě obnpčege a
Geremonne | přígalí
přimefti těl:
Ptriſſlo
k tomu, je y Čehn £ takowymz wecem nutil,
nad gakhmiz negedněd pobožná myſl nemá:
lo fe borffila, | Obamwlafitně, aby Latinffčho

Gazyku pří Službah Božih všimali:
fe Knezj neženjmali: g brzy potom,

aby
aby

Mečeře Daně pod gednau vžímali. O čemž
-co to. Hyftornjh |poznamenáno nachaͤzhme,
tuto fe oznámí; proto, že to bylo to prronj

Čechů zapálení, a gafo prwuj gifíry těd.

wẽech, z kterhchj potom za čafu Husſowa, a

dále, welkh wznikl oheň,
2. Léta 968, Kdyz Boleſlaw |pobožný,
Biffupfiroj w Praze založil, a byl za Bi:
ffupa zwolen, p ob Hattona Arcy
= Biffupa
Wobutféčho potwrzen,
Dytmar z Země

pkedepſal |formu,

Saffé; |Papež Rimſth

neb fpůfob, Služeb Chrkewnjch, |poručí,
aby w ničemý od obyčegů a GCeremonyj p
Zpěmů Rjimſthch, na žádnau ſtranu fe nev:

chylowali.

Kdez Cechowe,

ní Materſteho

Gazyka

že gim vhjwaͤ⸗

odňato,

welmi

těžce

neſli.
A protož kdyg Dytmar. Biffup ge:
gich hned toho Roku vmřel, a Wogtěd he
miſto

Důtťa s Papežem.

13

miſto gebo naſtaupiw, z pritiny protiwen⸗
ſtwi ob Pohanuͤ wzbuzeneho do Říma vftau:
piti mufel: Poſlaͤni gfau do Řjma £ Dapes

ší to Lětu 977 dwa Kněji, Bolehoft a My⸗
flibor, se čtormi ginhmi, Sřímanem, Roſy—

ſlawem, Wugmjrem, a Jarkem, aby tam ne
gen o na wraͤcenj Biffupa, ale y o na wraͤ⸗

cenj při Božih Sluzbach Materſteho gazy⸗
fa, gednali. Ktekjß čeho tebbaž od Dapeže
dádali, še obdrželi, a že ob Biffupa Ceſteho
Teſta

Litaͤnya, | Fteraž

poſawad

zuſtaͤwaͤ,

ſepſana byla, Hyſtorye fivědči.

3. Ale fdnž Potomkowè:

pro prichaͤzegj⸗

eb z Rima čafté Bápowědi, zaſe Materſth
gazyk opauſſteli, ftalo fe, že Wratiſſaw Knj—
že Teſte (agení pro ſwéè brdinýře ctnofti, a.

—*

Rjwſtemu | platné.

flujby

Kraͤ⸗

lowſtym tytulem poctěn byl) poſlaw Poſly
do Rjma žádní, aby Rehok Sedmý Smobob

Ceſthch, od ředřů geho ſlawnẽ obdrjanhch,
potrordil. Co zgednáno, to z Papejſtéè —
wedi znáti fe daͤwaä, Fteráš geſt napfáná m
—
Haͤgkowẽ, na liſtu 136, to ta ſlowa:

Daně Biffup,

Slujßebnjk

Stužebnítů

Bodich, Wratiſlawowi Knjjeti Ceſte⸗
mu pozdrawenj, a Apoſſtolſte Požehnání.
Mezy ginymi wẽcmi a Jadoſtmi twa Powy⸗
ſſenoſt m Pſaͤnj ſwem žáda, aby wedle obyče:
ge Slomanffého Gazyka v maš Služba Boži
dala fe, k tomu A
balí fivé pomolení.
M te:
47

14
Kap. V. Prwuj. Čechů
y wezyz Synu milý, že my nifterafž na žá:

doſt twau nemůžeme naffeho m tom dáti po:
wolenj.

Nebo

čaftofrat |rozmažugice

Dj-

fma Swatä nalézáme, že fe wſſemohauch⸗
mu Danu Bobu libilo, aby byla tagná a ne,
odewſſech,
zwlaͤſſte hlaupegſſjſch,
walcho⸗

waͤna. |Neb geftliže by tak obecně a zřetedl:

ně odewſſech zpjwanaͤ a ſlyſſaͤna byla, fnabz
by tudy m zlehčení a mW offflímoft rogjti mo:
bla, aneb geſtlizeby od něfterhů proftředníh
lidi nemobla wyrozumjna byti, ffrze to čafté finffenj a rozgimání, a nedorozumění, mos

bliby negach bludome fnadně mezy lidí Přigis
ti, geſſtobh potom z frdcp gich těžce fe mohli
wykokeniti.
Zo zagifté za topmlumu nebub:
še gſau

nekdy

žadnajchmu

lidu fprofinemu

Ofoby Duchownj mw. tom činili pomolenj.
Takt geft ormffem, je za prwnj Cykwe ©,
mnohá gfau býmala na jadoft vpřimeho a
fproftného lidu pomwolenj,

ale z toho mnoho

alebo podázelo y Kacpřířeho, gefito. potom.
koyz fe Rad Kreſtanſky rozmabal, a Gprfem

Swataͤ Sřefťanífa fe aji vpewnila, znames
natvffe,je gſau mnozh bludome z takowého

fořene powolowaͤnj wyroſtli, s welikau tẽz⸗
foftj a praͤch byli na prawowaͤni a přetrho:
mani. | Protož ať toho nenj, což fe žadá od
lidu tvaffeho nerozumně: nebo to mocy Bo:
ši a blähoſlaweneho Detra zapowjdäme:
A tebe pro poctiwoſt Dana Boha Wſſemo—
hauchho
napomjnáme, aby tafomé
marné
wſſe⸗

Puͤtka 8 Papeſem.

15

wſſetetnoſti wſſemi obydegi odporen

prikazugeme.

Dáno

w Rimẽ

byl, y

Běta Páně

1079.

4. Ay ble, gak ſe Poklikka £ tomu
trefila! Ten zagiſte Rehor, ginač
brand, že byl Clowek bezboznh,
ČaroděgnjÉ, a mnohhch m Curopě

Hrnch
Hilde—
Wrah,
Walef

původ. náramně fffodný, wedj Hiſtorye.
Čebož fe tedy dobrého od tě zloftí nadátí bp:
lo? Wleť byl tehdaž čas newde čnoft Swěta
treffati: byl Čad, mw němž mocné Djlo pod: tvodů, gakz Apoſſtol předpoměděl (2 Teſſ.
2.) mělo Swetu pofláno byti. A tnfť p
Čeffa Země bneb brzo gak Wjru Kreſtan—
ffau přigala, tě tmy walichch fe mračen vz
čaftnoft mjti, a těmi Antykryſtowſthmi pauz

ty fivjrána bpti mufpla. A wſſak nifdy gis
nač, leč z přinucení, Jädnyhch těd ohawnoſtj,
gaf ge tm tě

nepřigimiala Zemẽ

temnofiedh znamenat

Ceſta.

mobla,

Ddfudi to po:

filo, še hned od ſtarodaͤwna wice Cechowe,

nez, kterh gin Naͤrod, od Rimanůuͤ faceřo:
wani

bywali.

5. A koyj mw Letu 1197 Petr Kardynal
a Lata via od Papezéè Celeſthna do Tech
poflán byl, a Sněži. ſwetil, a aby fe nežení:
li; přífazomat: Sněši to finffice, tak fe zbau:
řili, že fonby fe byl ten Rardynal na ten das

ro ſweèᷣ bofpodě nevěry! byliby geg giftč vkame—

ok

gafž fměděj Hägek w liſtu 21.
6.

.
Wo:
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Kap. V. Povnj. Čechů
p wezyz Synu milý, že mp nifterafž na ja:
dojít twau nemůžeme naffeho m tom dáti po:
wolenj.
Nebo
čaftofrat |rozmažugíce Djs ©
fma Swmwata nalézáme, že fe toffemohauch=
mu Pánu Bobu libilo, aby byla tagna a mne,
odewſſech,
zwlaͤſſte
hlaupegſſſch, toaldo: ©
waͤna. Neb geftliže by tak obecně a zketedl⸗

ně odewſſech zpjwanaͤ a ſlyſſana byla, ſnad⸗
by tudy m zlehčení a m oſſkliwoſt togjti mos
bla, aneb geftližedy od nekterhch proſtkednjch
lidi nemobla wyrozumjna byti, ffrze to čafté finfienj a rozgimání, a nedorozumění, mos
bliby negach bludome fnadně mezy lidi ꝓrigj⸗
ti, geſſtobh potom z frdcp gich těžce fe mobli
wykoreniti.
To zagifté za topmlumu nebu:
še gfau něfdy žadagíchmu lidu fprofinemu
Ofoby Duchownj m tom činili pomolenj.
Takt geft owſſem, je za první Cykwe ©,
mnohá gfau býmala na jadoft vpřimeho a
fproftného lidu pomolenj, ale z toho mnobo
zleho podázelo y Kacypřířeho, geſſto potom.
koyz fe Rad Kreſtanſky rozmabal, a Cyrkew

Smatá Sřefťanífa fe gji vpavnila, zname
nawſſe, je gſau mnozh bludome z tafomeho
fořene pomolomání toprofili, 8 melifau těžfoftj a prách byli na pramomání a přetrho:
wáni. | Drotož ať toho nenj, což fe žadá od
lidu tvaffeho nerozumně:

nebo

to mocy Bo:

ši a blaäähoſlaweneho Detra
zapowjdäme:
A tebe pro poctiwoſt Dana Boba Wſſemo—
hauchho
napomjnáme, aby tafomé marné
wſſe⸗

Puͤtkans Papejem.

15

wſſetetnoſti wſſemi obpčegi odporen byl, p

prikazugeme.

1079.

4.

trefila!

-

Dáno

m

Řimě

Ay ble, gak fe Poťtičťa

Ten

zagijiě Řehoř,

Leta Daně

|

k tomu Hrnch

ginač Hilde—⸗

brand, že byl Clowek bezboͤnh, Wrah,
arodegnik, a mnohhch m Curopě Waͤlek
půmod náramně ſſkodnh,
mědi Hiſtorye.
Cehož fe tedy dobrého od tě zloſti nadátí by-

lo?

Wleť byl tehdaž čas newdeknoſt Swäta

treſtati: byl kdas, w němž mocné dilo pod⸗
tvodů, gakz Apoſſtol předporoěděl (2 Teſſ.
2.) mělo Světu pofláno byti. A tnfť p
Čeffá Země hned brzo gak Miru Kkreſtan—
fřau přígala, tě tmy walichch fe mračen vz

čaftnoft mjti, a těmi Antykryſtowſthmi pau: ty fivjrána býti mufpla. A tffať nikdy gis
nač, leč 3 přinucení, Jaͤdnych těd ohawnoſij,
gak ge to tě temnoſtech šnamenat mohla,

nepřígjmala Zemẽ

Čeffa.

Odkudz „fo po:

filo, je hned od ſtarodaͤwna twice Cechowe,
neš, kterh ginh Naͤrod, od Rjmanu faceřo:

wani býmali.

5. A fdyš m Lětu 1197 Petr Kardynaͤl

a Lata via od Papezè Celeſthna do Tec
h
poflán byl, a Kněži fvětil, a aby fe nejeni⸗
li, prikazowal: SKněží to fInfijce, tak fe zbau—
kili, že kdyby fe byl ten Kardynaͤl na ten das
tv fivé bofpodě nevkryl byliby geg giftě vkame⸗
nowali; gakj ſwedej Hagek m liſtu 21.
6.

Po⸗

16
ap. VI. Milič a Sſtekna
- 6, Potom ofolo Léta 1350 za kralowaͤnj
Karla |Čtrorteho, Rjimſkeho Chſake, |dyž
prwnjm Arcybiſkupem byl Arnoſſt z Dardu:
bic,
tu negprwe Smatofrádežné ABečeře

Sáně pod gednau
způfobnu poſluhowaͤnj
widino, y o něm ſlyſſaͤno bylo: kdyz gi tak
negwjice Wlaſſi, Francauzy, a Němen, The—
oloorvé a Miftři, ktrychz Karel bo Ufabe:
mie Prajſte m nomě založené, za Profesſo⸗

ty byl pomolní, všjalí, a Sſtudenty Cyzo—
zemce, gichž welich haufowẽéè fe zbjhali ſwhm
prjkladem F těmuž priwozowali.
7. W
domě na
je obyčege

taforvýd roztrzkaͤch negedni Ce⸗
mnohá rozmijſſlenj prichaͤzeli, a
cyzh prigimati mufegi, a Swaͤto⸗

ti pod obogj fpůfobau těžce, mnohem mé:
ně fažbonně (a fo negináč, než 8 pomole:
o to
nim Arcybiſtupſthm) dochaͤzeti Do

fe haͤdati potjnali.

O09090900900090000a

Kapitola VI.
San Milié, a Konrad Sflěfna.
koyz to čim bale tjm wjce tagně rofflo,
poroftal proti tomu,

negprivě

zgetvně,

tat Kázáním gafo plánjm, Muž Rodu tv:
gácného a duda horliweho, Miſtr Jan

Milit Kanownjk Dražífn, o němž Catalogus Testium Veritatis zminÉu číni, Zen zagi⸗

ſte,

|
obhaͤgce Prawdy.
17
ſte,že p pro toyfofé fé vmenj, p pro we—
likau

poboznoſt,

w

hlawnim

Prazſtem Koſtele Kazatelem

na

Bámfu

včíněn byl,

mnohé miwal poſluchade, pilně gich k daſte⸗
mu Mečeře Daně pod obogj všjmaní napo—
minal, na duchownj Chrkwe zarvedení nas
řifal, mnohéè zlé wecy a ohawnoſti treftal:

a fu. pomocy praͤce měrného Kollegy,
Stonráda, Sftěťny, Muže. obzrvlajítně včes
něho a wymluwneého, vžjrval.
2. To obzwlaͤſſtne ti Muži mezy —
wecmi, horliwhmi Kaͤzaͤnimi fropmi ſpra—
wili, že w Praze zlopoweſtnh Newẽſtẽj Do⸗
mek, Benaͤtkami nazwanh, wywraͤcen byl,
a na

tom

mjftě Koſtel Marye

Magdaleny

topftarmen.
© Což. duchormního |Babilonffé
Newẽeſtky
- Domu, giž, giž fe přibližugíchbo
wywraͤcenj, nepochybně znamením bylo.
3, Zanechal ten Milič o fobě napfáno,
(nebo gefftě něťterá pfánj gebo před rukama
gfau) „že ho Srmědom] nutilo do Rjma giti,
a fmědčiti, je welikh, Antykryſt giž W priſſel
y kraluge. X, že s poſtem a ſlzami Paͤna
Boha proſywal, aby negſauli ta myſſlenjz
wnuknutj gebo,
byl od nich wyſwobozen.
Ale kdyz žádného ſaͤmw fobě pokoge mjti

nemohl, ſſel do Rima, a tam na něfolifa
Rardynálu

drveřjch

napfal ta

flova,

Anti:

kryſt giz priſſel, a ro Cyrkwi fedj. Werozmlau⸗
waͤnich též $ ——— lidmi téhož potwr⸗
zowal.
4. Geſt

a
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4. Geſt Bulle Rehorde gedenáctého, kte—
rauž Wiliče
naň

w moc Arcy-Biſkupu dama, aby

y na Pofludhače

geho profletj

wydal.

Ben tedy wſadil ho do Šaláře: potom toffnf,
nab pro ſtrach lidu, zaſe wypuſtil,

w Rofu

1366. X taf Milič tw nenamifti Antyfry:
ſta trmal, a ži gefitě byl 8 let: poněrmádě
teprw w Lětu 1374, drubého dne Meſyce
WBnora, mw. pěti letech po fiťafiné ſmrti
Sſtekny, Kollegy fivého, vmřel.

D90000000000O0000000
Kapitola VII,
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M. Matěg Sanorffy, ginář Dařjšířý.
Noauvn na Milidowo mjfto Mateg 3
Janowa, wuͤbec Dařižíťn; tak nazwa⸗
nih proto, že w Dařjšfťe Akademij celhch de⸗
mětšlet na včenj ſtraͤwil, a byl Karla IVY
Bporoědnífem, Zen byw nab ty, Pteřji před.
nim byli, tv obhagomání Mečeře pod obogí

fpůfobau borliroěgffi a fmělegfji, pſal mno:
bo: gafo, o Ařefťanffém Ziwotu, o Pokrytſtwj,

o Antykryſtu, o čaftém vžimání Swaͤtoſti Zěla
a Krwe Daně. W fterež Fnjžce při foncy tak
fe čte: Sfonama fe Prace Miftra Mřatěge
SDařjšíťeho, welice nábožného člorěťa, kteryz
pro vſtawiẽenè Kázání mnohá trpěl, protiwenſtwj,
a to pro Prawdu So Cmangelium.
2. Kdyz paf Karel na Chſarſkau SŠtolí:
ty doſedl, taf o tom pifii, še Dařjšfíh, s ně:
kterh⸗

ginat Parjſth.
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klerhmi ginýmí včenými Dluží £ němu příz
ffel, a za to, úby pro naprawenj Cyrkwe me-

řegní Dudownj Sněm firolatí dal, žádal.
Ra čej Gpfař odporěděl že to w gebo mo:
cy nenj, ale to Smatému Otcy Papeži Rim⸗
ſtemu, přináleši : $rotož, je £ němu pfátí, a
aby to včinil šádati, bude. Ale to fdyž fe
ftalo, rozzlobenh Papez, aby ti mffeteční a
kachkſſtj lide ſtroceni byli, taf na to natjral,
až Karel |Dapežířau
duͤſtognoſt;j zmaͤmen
byw, adkoli Patjzſkeho miloval wſſak mu,

z Kraͤlowſtwj vſtaupiti rozkaͤzal.

Kterhz ač

ſe potom ſyc nawraͤtil, oſtatek wſſak ziwota
fivé“ faufromně ftrámwil, vmřem 1394 Leta,

30 bne Liſtopaͤdu. Znijnka je těž o něm dinj

in Catalogo Testium Veritatis,

3. Stalo fe pak, že po wytiſknutj Dařjž=
ſteho z Prahy firana protiwnaͤ ne gen to Bá:
meckem Koſtele, ale y wſſudy w Praze, a po
wſſem Kraͤlowſtwj, vzjwanj WMWečeře ©Dáně
pod obogi zaffarvili: tak je ne ginač nežto do⸗
mjh, potom W leſych a ſtryſſich, tí kterjz ſtaͤ—

legffi byli, ſpuͤſobem obpčegným Swaͤtoſt
prigimali:a wſſak ne bez nebezpečenífvi jí:
wota, a een
Nebo po ceftád na
r padali, laupili, bili, topili: tnĚije potom
8 zbraněmi, w hauffich ſylnych, ſchaͤzeti fe

muſyli. ©Což až do čajů Huſowich trwalo.
4. Wymohli tež na Gypfaří (ač Haͤgek
piſſe, še fám dobrowolnẽ Kněžim dal) Man-

bat,
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dát,
w

w němž nářjdil: aby ti kterj

Ceremonyjch

8 Cyrkwj Mimffnu

w Mjře a
fe ne:

frotonámagi, byli mybledámání a ohněm
pálení, ©Racházh fe cely v Haͤgka na liftu
349, wydanh Lěta 1376, 18 dne Jáři. A
čehož potom pofilo, je pilný na to pozor bas
li, aby žadný leč kdoby Stolice Rjmffé byl

Manem,

k Břadům a obecným. powinno⸗

ſtem nepřicházel: a to měli gaťo za Bzdu F
fErocenj lidu: -Protož Waͤcſlaw Král, Syn
Karlům, dyž m Praze Radbu obnowowal,

to fažděm Mějtě 16 Němců, a dwa tolifo.
Čedhy do Břadu
a byla těž pramba,

poſadil: mebo rozuměl,
je Rěmey ftálegffi bolí ©

"40 DPapežířém Naͤbojenſtwi, než Cechowe.

5. Nachazhme tež poznamenáno, je ten
S$Pařišíío blizek gſa fmrti, mezy ginhmi wẽec⸗
mi Yřátelům to za poteſſenj dal, řfa: Swi—
tězplať nyní proti nám prehliwoſt Nepřátel
Prawdy, ale nebude tak wzdycky. Rebo powſtane
Lid nepatrný bez meče a mocy, proti němuž nes
budau mocy odolati. |Kteréž Proroctwj kdy
a
kde fe wyplnilo, niže fe vfdže,
OOOOCOOCGOOOOOOCOOOOO
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Kapitola VII.
San Hus, a Seroným Pražířý, 8 ginými
o něřterými Mučedlnify.

ěta 1392, něgafp San Můlheim, Mě:
ſſtenin Prazſth wyſtawel Koſtel doſti
weliky, k tomu chli, aby w něm —
WA

Rap. VIII. M. San Hus.
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bhwalo fázáno: a ten Kaplau |Betlehemffau nazwal, 9 Akademij dedykowal.
Do
Fteréhož prwnj Kazatel | vroeden byl W.
Sſtepan 4 Kolina: a dyž ten w Lětě 1400 omřel, bán na gebo mjfto DM. San Hus,
Profebſor ——
Muž pobožný a tel:
mí horlivý.
|

"A Ten wida, gak lidé wſſelikeho ſtawu a
řadu ſau rozpuſtilj, a Jaͤdnh powinnoſti fivýdh
newykonawaͤ, počna ob Kraͤle a Biſkupa,
až do Danů, Mějiťanů, y Knějítva, tolifo
lakomſtwj, pyhchy, ožralíhví, —* a wſſe⸗
ho čož neghorffiho geſt, náfledugi , doſtaw ta:
kowẽ gako z Nebe podané prjhodnoſti zgew⸗

ně ty htichy zgewnẽ kaͤrati počal. A pokud
proti ſwetſthm horlil, potud od duchownich
za welikeho Muže gmin byl: gako ten z ge—
hoz vſt fam Duch Swath mluwil. Nez
gakzey na ně hřímati počal, hned rv myfled

proměnění gfauc,

še fe wſtekl,

je dablem

poſedlh geft, o něm rozhlaſſowali.
3. Piſſe fe, že negprmwé něfteřj z PřednjhDánů proti tomu před Králem Wacflatvem
(Eteréhož Dapež, še geho Bullj m Čedhád
newykonal, a Kachke proti geho wuͤli trpěl,
Snižšatům Nemeckhm, gako leniweho a Nj:
ſſi nevžitečného zoſſtliwil, a w Hyſtoryjch o
malo, že dobré Doměftí nezbawil) žalobu we—⸗
dli, a profpli, aby mu tafova bauřliva Ka:

gánj

zaporměděná

byla. | Ale Arcy⸗i
i

|

|

6
ol:
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Wolbram tomu odepřel, mluwě je Hus Ffomu aby prawdu mluvil bez přigimání 0:
fob při fivém ſwecenj přifahau fe zamázaí.
4. X Fdpš po roce ten thj Hus, gaf Du:
chownj gſau lakomj, rozkoſſnj, ſwatokraͤd—
coweᷣ, mnohém geſſtẽ oftřegi na Razanih
mluwil, a Arcy- Biſtup od Kraͤle podobně
těhož, gafo před tjm, přední Dani žádal, od
pověděl Král: že to bpti nemůže: Nebo, že
Hus k tomu, aby pramdu mlumil bez příz

gimánj ofob, přijabau fe zawaͤzal.

Tak fe

Dánu ©Bohu | Ubilo, gegich |proti Muší
fivatému, a budauch * nádobě, vfploma=
nj =

.Nawraͤtil fe těhož Roku —
glie —

$Prašfíp,

a přinefl

z An⸗
8 ſebau

Knihy Wikleffowy Fteré mnohhm do rus
fau fe doſtaly, a mnozh rozličné ſaudy o nd
wydaͤwali: Nẽäkterj chwaͤlili, z nidž ob:
zwlaͤſſtnẽ byl M. San Hus; ginj baněli a po:

tupowali ziláfitě Akademich, kteriz, gakz
wyſſe pſaͤno, z rozlienhch Naͤrodu tam fhros
máždění byli.
:
6. Leta 1404..

Dwa Análičané S, Theo—

logie Bafalaři, něgafo Jakub a Kunrád
Kaͤndelburſth do Prahy vřifli, a m Knihy
Akademicſkke fe wepſati dali: © hned zges
ně o přednofti Dapežíťe, a £ tomu podob:
ných wecech, badati fe počali: ale gim to brz
-40 obecnau zaͤpowedj přetrjeno.
Oni —
aby

> Kap, VIII.

M.San $ud.

aby co lidem nebylo wolno,

bylo wolno
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ftě:

nám, balí na Spni toho domu, fdež bofpo:
bu měli (8 powolenim SHofpodařorvým) wy—
malomati, na gednè ſtranẽ Hyſtoryi, gak
Dan Kryſtus k Vmudenj ſwemu gel do Geru—⸗
zalema: a na proti tomu, gak Papez 8
dworem fivým a s Kardynäly gezditi oby:
čeg má. Kterehozto malowaͤnj fdyš W. San
Hus

na

Käzaͤnjich daſto dotyfal,

že tu gaf

Kryſtus a Dapež fobě podobní fau viděti,
Jde E fpatřenj toho baufině tam běhali,

7. Běta 1408, 24 Maji, byli- ob 40 Mi:

ftrů a mwelifého počtu Bafalařů Artykulowé
Mifleforoj opět eraminomání, y potupeni:
japorědjno take pod poctivoft,, aby fe žadný
včiti gich nepomážil. Jan Hus mida gaf A-

kademich Nemcy ſtranu Dapežíťau ſnaznẽ
obhagugj, za ſluſſne vſaudil £ odwraͤcenj
tafomé gegich drzoſti něco před ſebe wzhti.
Protoz před welikhm |počtem obogiho Národu w Kollegj kbr Karla měl o tom pros
mluvení, že Cechuͤm,
gafošto bomácým,
náleži mjtí vojce blafu než Nẽemcuͤm chzo:

jemcům,
Neb ačfoli Chſak Karel 3 podaͤ⸗
tku Akademie, Cyzozemcuͤm, kdyby ſe oč Cas
diti bplo, třj hlafů powolil, Čechům čtvts
těho: to wſſak, že tehdaž bylo pro malý pos
čet Čedů, Éteřj fe w vměnj literním ewitili.
Potom týž Karel že mjněnj fe mw poflebnjm
Liſtu ſwem —
Zlatau Bullj ſtwrze⸗
nem,

24
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něm, dofti wyſwetlil, že včenj Dražíťé na
ſpuſob včenj Dařjšíťého myfazuge.
Giž paf,
še známo
geft, je mw Stanďreihů Cyzo—
šemcy toliko geden hlas, doma paf zrození
tří hlaſy, magj.

|

8. Rozhněmali fe o to Němen, a appello:
mali £ Waͤcſlawowi Srali: což y Čechomé
včinili. ©Kral 8 whpowẽedj celý Rok prodlés
waw, napoſledh (Leta 1409, 27 Zaͤrj) Čes

dům tři: hlaſy priſaudil. Nẽmcy zd meliž
fau banbu to fobě poloziwſſe, vffiďní fe z
Prahy odebrali, a bo Miſſnẽ fe doftatvffe É
ropzdrvižení m Lipffu a mw Crffurtě wyſokhch
Sffol přičinu

dali:

Čecdhomé paf ſtrz hlaſy

M. Jana Huſa za Rektora Akademie zwolili.

9. Mniffi tim ſpuͤſobem od Krále p ob Akademie opufftění bywſſe, v Arcy-Biſtupa,
Zbyñka z Hazmburku, Cloweka Abecedaͤre,
to zgednali, ž mw Letu 1410, 16dne Červen:

ce Knihy Sana Wikleffa po druhé fau potus
Peny,a na oheň odſauzeny.
M fpáleno

(gaij Aneas Sylvius fěděj) Rněh wice než
200, pěfně ſepſanhch a ſwaͤzanhch, h zlatý:
mi puřlami ozdobený. | Gſau Werſſe ob
něfoho z proftého

Lidu fepfané, kterhmiz toz

ho Ubecebaře (nebo fe teprw Abecedě včil,
kdyß giš Arcy-Biſkupem
včíněn byl,) tak
dothka:
=- == = Zbynčť z Hazmburku Abeceda,

Dal páliti Knihy, co rv nich pfáno nic nervěda.
Ae

a Jeronhm Prajſth.
Ale Jan
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Hus Traktaͤt fepfal, že Knihy

Kachrſte magi čteny býti: obzwlaͤſſtnj take
držel dyſputach,

o Trogich Swaté,

zaftamage knihy Wiklefowy

fterež tež fpalene byli.

10. Běta 1411, fonš San XXIII. Papež
proti Králi Steapolitánřémů Waͤlku mědi těm,
Éteřiby fe potřeborvati dali odpuſtky rozdaͤ—
wal a negakh tech ffrafief Sramař bo ras
by fe doſtaw, ge zgewnẽ z Katedry po Kos
ſteljch ohlaſſowaͤl, nafili fe we trech Koſte—
ld,

Eteřjš proti tomu

fe ozwali:

mluwjce,

še Wapež, poněmádě na Ařefťany takowéè
těž fofti wymyſſlj, a ge k Balfám proti fobě
ou. Antykryſtem býti muſy. © fau ti třj
gati a do mězení dání; Martin Křjdelfo, San

Hudec, a Staniſlaw Ooláť, Sſwec. Ba Fterčí
ač Wfademia y Obec fe přimiaumala, wiſak
přebce. hned za horfa gfau na Rynñk wywede⸗
„ní a ftjnáani. Což gakz fe rozhlaͤſylo Aka—
demicy přiběhli, a těla gegid wzawſſe $
ſlawnau Procesfy fpjwali: Ii funt Sancti

gvi * Teſtamento Dei ſua corpora
tradiderunt, y bo Koſtela Bethléma wueſli
a pobřbilí.

11. Ra zegtřj San Hus proti těm pos
měrným odpuftfům Theses (Artyfule) fe:
pfal, a aby o níd dyſputowano bylo, ge wy⸗
weſyl: p zgewne (8, Jeronhmem, Fterhž
taf ftatečně bludům m Sſtole, gako Jan
Hus mw Koftele =- seal marnoft —
Faza
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fózal.

W fdyž onem předce neftybatě ty od:

puſtky prodamal, zbehſſi fe hauff Sſtudentuüͤ
naň vderili, Odpuſtky a Dečeti pobrali, ge:

dnoho 4 proftředĚu vého wybrawſſi m Kus

rewſtè ſſaty oblefli, na Sáru poſadili Bul:
> Uj před ramena mu narmějfeli, wuͤkol wozyli,
a wykrikowali.
Reměftfa paf lid obecný
lahodnhmi lovy y rukama f fobě waͤbila,
Požehnání

rozdaͤwala,

až potom

na proftřed

Ryňfu tb Obpuftén, $ mnohhmi Papezſth⸗
mi p Kneſſthmi Pfſaͤnjmi, ſau ſpaͤleny.

12. © obeflal Papež Huſa do ma: Éte:
rbž kdyz (podle rady nekterhch Paͤnuͤ p Ufa:
demie) ſe nepoſtawil,
tedh Papez (Jan

XXII. feta 1413 Měfyce Cerwna) zapowedel w Praze Míje flaužíti: A to pro
proto, še tam geſt trordofijaný přeftupnjí,
San Hus. Tu Hus mida, že p Wrdnoft fe
šlobj, p lid obecný proti němu rotj, a mffeďo
fe bauří,

vftaupil

dobromolně

z Prahy,

a

po Měěfteh Slowo Bojj fázal: až do čafu
toho m němž Do Konſtanch, aby počet z v⸗
čení ſweho wydal, powolaͤn, a Chſarſthm
gleitem vbezpečen byl. Zam gak ho Rjmſtä
zo přígala, a gaf 8 nim nafladala, Hyſto—
e frědčj: —
še Leta 1415, 6dne
Terwence,
Jan Hus, a 1416, zodne
Mage, * Seroným, vpálení fau. Mig *

Martytologia.

Kapi⸗

Rap. IX, Čefťá Země potupena.
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Kapitola IX.
-Celá Čeffá Země potupena.
Neraßin fe krwi gegich Nepraͤtele, ale m.
rady krwawè weſſli gakby cely ten Naͤ⸗
rod zahladili. Nebo koy přední ani Ce⸗
ſſti, mw počtu 58, gménem wiſj obce Čejté
$Dfanj É tomu Coneiliam včinirvffe, rukama
wlaſtnima ſe podepſali, pedetmi vpedetili,a
na to fe doptamali, proč tak zn
- mě gegih Duſſi Pafthře, Muže newinnéè⸗

bo,

pobožného,

fivatého,

Vtitele

prawdy

Boži měrného potupíli.?
(Pfanj tobo dá:
tum bylo m praze, Leta 1416, 2dne Mě:
fpce Baři,) oni na to Pfáni, gaťo aní Das
nům Morawſthm ©napodobný v. těž přičis
ně včiněný Lift, žadné odpowedi nedali. Ale
pſali k giným, milj ti, Concilium toho Otco⸗
mě, gafo fu Danu Janowi z Michelsberku,
Alſſowi Sſtopkowi z Dubbe, Albrechtowi
z Gholtic, ec. o niž rěděli, že p rv přebnos
Čti gſau poſtaweni, y Rimſthmi poročramí
omaͤmeni. Děd oni žádali, y ge w tom ſo⸗

bě zamazomali,

- poručenau

aby Chrkew

Rimſkau fobě

měli,a aby Janowi Biffupu Lí:

tomyfilffému,

w

potlačování

Kachkſtwa

9

Kachrkuͤ nápomocní byli. Dátum m Son:
di Lěta 1417, dne 22 Měfyce Března.

3 čebvá pofflo , še kdyz tof Čechomě od
Condilfum roztržení, a proti fobě vybrogení
byli,

zgitřenj,

ſwaͤdy;

82.

nenäwiſti,

den

ode—

dne,

28 + Kap 1X. Čedotvé obfauzení.
ne, Wicea trojce. mezy nimi roftly: až Du:

mich

4 Sazatelníc

Husſyty

wylukowa⸗

li, prokljnali, a aby ge tim, wice zoffElitvili,
rozličnýh Užirohh důrodů E tomu- vžjmalí.
Mezy ginhmi toěcmi p toho, je bo Swje
mwofforondh | fnoty | prvé | blátem
oblepene

daͤwali, a dyž obeň woſt ftramě F tomu
- Blátu bdobořel, a fivjčín tehdaž při tom Hus—⸗
ſytu profíjnání od wihkoſti bláta haſly, je
bleptim diwem Bůh fám vfazuge, gak ti
slořečení SRacpři

ani

frětla

vjjwati

hodni

negſau, fříčeli. A taf z Obch ge wybáněli,
a mífeligafá protiwenſtwi gím činili; p Roftely, |Fde

gen

mobli,

gwaltem

odbirali.

Rteráš wec Léta 1419, dne 13 Čermence,
tafomau w Praze včinila bauřfu, že ob o:
becného pozbrojšeného lidu, mw ftarém Mě:
ftě Pani Raͤdnj p 8 Rydtářen, ffrze Dfna
s Rathauzu wyhaͤzeni, a'ob lidu na ffpice
ofitipů neb fopj, rozchytaͤni byli.

3 Od téhož Concilium zwolenh Papež ©
nowh, MartinV. m Letu 1418 z Konſtanch
lahodný ſyce Lift k Čepům poflal, a ge
aby |Wifieffovhý,
y Husſowhch bludů
odwolali namlauwal;
potom
wiſſak feta
1420 w Florencyi klaͤbu na ně wydal, a
Chſake,
Krále, | Knjjata,
Wargfrabata,

Hrabata, Daňi, Hegtmany, Měfta, y Obce,
proti nim f Mogně ftrubomal: proſe, aby

pro rány Kryſtowy, a. pro wlaſtnj fivé M

enj,

:

ší

+

: 7

v

a ten fivatoÉrádežný zlokekenh Národ:
bo:
konaͤle wyhladili.
Rdež y faždému neg=

bezbožněgfjimu dloweku, ©Fdožby

gen

ged—

noho Čecha zabil, mffeh geho břidhů bo:
fonalé odpufitění, zafliborváno,
*
4. Zjm podnětem Chſak Zygmund, sew⸗
fi

Mimeckau Riſſj, a ſewſſechnẽmi bljzkhmi

Kraͤli zapálen byw, otrokem fe Antyktyſto-

ma Tyranſtwj včinil, fdnž toho hned

Ro:

fu do Země Ceffč 8 melifpm ABogffem mz

trhl,a celhch tříinácte let gi bubíl. A toť
byla ta Wogna fteraž Husſytſtau flaula:
O níž napfal Aneas Sylvius, je fe gi Dotomforvě mjce budau dimiti, nešli měřit. Proto,
še W nj žadného-neměli ſſteſtj Dapešífti hau—

forvé, ale Zijka Wuͤdce Ceſth a geho Potomcy,

wdycky mitěznlí.

5. W wſſak Cechoweè ſami mezy ſebau di—
mněfe pomjſſeli. Kdyz něfteři pří Gýfaří a
* pří- Dapejí ftáli, ginj Kalicha (odfudi Ka:
fifiní gmenomaní) horlimě zaftarvagic £ fpo:

(ečným ©mordům |náramně | tyranffy © proti

fobě rozpálení hyli.

(D000000000000000000
—

Rapitola X.
Mučeblnícy

9

Záborffti.
dotknauti trochu zketedlneẽgi náleži
mjít a oſob nekterhch, a vkaͤzati něco
í

B3—

čafte:

©

©
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čaftečně,

-ae

Rap.X. Taͤborſſtj
gak geft zběř Mimffa, gſauc tjm

—

Martinowhm Lermem poſſtwaͤna,

8 věrnými zachaͤzela.

|

2. Kdyz po Wacflinwomé ſmrti Zygmund
Chfař m Kraͤlowſtwj fe vwaͤzal, a ſtrze
Rommifaře
(poněmadi fam w
Čedad fe nevfazal, až potom 8 Wogffem) |rozličné
wecy na. zmenffenj fivobod ſwẽedomi lidſthch
nařízoral, tedy ti, Fteřj fe diſteho včení přijs

drželi, zbehli fe w něfolifa tiſychch na ge:
dnu ffalnatau boru, w deſhti ob Prahy mj⸗
lid) ležich, a tě gméno dali Taͤbor. |Rterauž
zomi ohradiwſſe, WMěfto wzdelali: aby, bys
(aliby potřeba, gafož potom byla, zbrogně

ho bránití mobli.

3. Tem tedy Rjmanè, a brzo potom, roz:
lobiwſſe fe, p ſami Kalliſſnj, gafa gen mohli
protivenfhvj činili. A negprvě, kdyg oni
Poſly fivé o Pokoge bo Hory Kutny poflali,

Hawla Prftena, a Matěge Blažťa, ti ob Hor:
nifů (gejíto na rvětffim dile pro prace Ha—

ropřjřě Němen, a giž Chſarſthmi byli) zgjmá:

ní, a do neghlubſſich hawhrſthch bolů zaži:
wa

wmetaͤni

byli.

Čebož fe těž brzo potom

Sanomi
Chodfomi, Faraͤkowi Kauřimffemu,
(an to Měfto Gýfařjéh lid giž bylo přígalo) .
y giným mnohým, dudovním p fivětffim,
doſtalo.
Nebo p ffupormali. Zaborffe, a za
Kneze pět fop Grofit, za obecného číowěťa

gednu. kopu groſſuͤ daͤwali. Což
brozneho krwe prolíti přijčínau bylo:
|

|

potom

4. Racha:

:

4. Radázh

Mukedlnicy.
:
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fe šagiftěw gedné pfané Kni⸗

še (čehož Kněz Macflnw Thermenus ſwedkem

geft). že Leta 1420 na Horaͤch Kutnhch do

gebnoho dolu vrorženo ofolo 1700
druhého 13083 do třetjho 1334.

lidj; bo
Protog

mjftě

poſawaͤd

potom řaždoročně, 18 dne Dubna,

(Edež y Koſtel wyſtawenh

na tom

zuſtäwä) ſlawnä fhromáždění, a na pamá:
téu týchž Mudedlnjku Kaͤzaͤnij mjwati oby:
čeg byl, až do Běta 1613: kdhz Negwyšíf
Minc⸗Meiſter Wreſowee to, ale na darmo,

zaftamiti fe pofaufiel.

Fbyž protiwenſtwi

1621, to vſtalo.

otom

fe rozmohlo, ©m

teprw

Lětu

OOOOOOOOOCGOCOCOOGOOOO

:

Kapitola XI.
—
Jan Kraͤſa.
|
Day geden 3 předni Kupců Prazſthch,
kterhz ga přičinau ſwhch bandlů do
RBratifinmě fe doſtal toho daſu, fdyž tam
Chſak Zygmund, a-Legat Dapešířh Fernandus byrffe, o mogně proti Čedům radu
„mělí. Zen, je w Hoſpodẽ za podanau přjčinau
o Husſowi, gak dlowek nevinný byl, gak
neſprawedliwẽ odſauzenh, a o Wekeri a:
ně, gak pod obogj fpůfobau rozdaͤwaͤna bps
ti má, fmobodně mluwil, gat byl a vvržen bo
bo Jaláře.
JM
!

2. Ra ráno paf boftal fe bo těhož Žaláře

Mikulas

3Betléma Student, zPrahy bo
B 4

Wrati⸗
—

32

©

© Kap XE San Kraͤſa.

Wratiflamě

£ Cýfaří

wyſlanh:

ſtrze něhož

tak ſwuͤg vmyſl odemřeli, že geſtli gim vjj—
waͤnj Kalicha dopufti, za Kraͤle geg prigiti
dtěgi.
Ale Chſar p nad Poſlem gegich
prowedl vkrutnoſt.
|
3. Soho tedy F fobě přilvedného Miku—

(afle San Kraͤſa, pobojným |tozmlaumáním
nemálo potěffowal, a že na něm- vtrpení
ſwych tomarnffe mjti bude, z toho fe radomal,
y gemu F témuž flaužil, řfa: Můg Bratře
Mikulaͤſſi, gafá to naffe fláiva, že fme £ tomu pos
wolaͤni, abychom ſweẽdectwj wydali Pánu Gežjz
ffomi? Hodftupmež odotně to taf maličfe trapění,

Bog geft frátíp, odplata rwěčná. Rozpomjneg⸗
me fena Paͤna, gafon bořfau fmrt pro náš pod:

ftaupil, gak newinnau krwj my ropfaupení fme, a

gake muky mnozh Mučebdlních, a Panny, podní=
kali? Temi a těm podobnými ſlowy napoz
minati ho nepreſtaͤwal. Ule Mifulas, kdyz
na Poprawu

weden

a provazy

E Koní za-

nohy vwaͤzaͤn, a po Vlichch fmýfán býti
měl, ſtrachem fmrti gfa zachwaͤcten, a od
přiftogichho Fernanda |žímotem

wolil

a

gafž

oni- mluvili,

tẽeſſen,

pos

Husſytſthch

bludů fe odkekl.
|
|
4. Kraͤſa paf na mffeďa Legaͤtowa nas
mlauwaͤnj gako ffálg nepohnuth zuſtal, a je
toho- odemne daremně dekaͤte, kekl: 3 nes
nabla tedy po vlichch rlečen, an wſſudy za
ním Legat hodil, a čafto, p Kaͤtu aby fe zas

ſtawil
|

|

rozfázam,
|

wolal?
|

Smilug fe en
nag

“

Mukedlnjch Bitoměřičtí.

-|
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nad. ſebau, odſtup od těd bludu, tethdyž
toffetečně naſali Cechowe. -Ale "on odpowj⸗
dal: Pro Ewangelium Dana Gejjſſe vmtjti ho—
tow gſem. W taf od polu metrový až na mjs
fto popratovné - dotlečen,
y vpalen geſt.
Stalo fe Leta 1420, dne 14 Březná: a hned
w naͤſledugjch Nedeli Družebnau, (17 Bře:
zna) Legaͤt ob. Martina Papezge proti Ce—
dům

vinenau

—

klaͤtbu

na

Koſtelnj |bivéře

a z Kazatelnic wyhlaſſowati,

po⸗

ručil
| DOO0000000000000000

Kapitola XH.
Wučeblnícy

Litoměřičti.

urgmiſtr © Litoměřiďý, Pichel, člotvěf
vřrutný a fimý, gebně noch 24 před:
něgfih Měfiťanů, a mezn nimi Zetẽ fivěho,
zgimal, a do blubofé Weze v Brány ©.
Michala vwthl.
Dotom paf, poradiw fe
8 něfterýmí Zygmunda Chſake Hegtmany,
á pogaw nětco Žoldněřů, ge hladem a zy⸗
mau

na poly

zmořené

rytahnauti,

fmrti gim přečiftí, ruce W B

ortel

m hromadu

ſwaͤzati, na wozy wloziti, a £ břehu Reky
Labe wẽzti poručil,
2. Bběhlo fe množítvoj lidu, Manželef,
ditek, příbuzných a přátel, kteriz w pláč a
kwilenj

e wydali.

ná 0
má f n

Ptriſtaupila

gednoroze⸗

Dina, a „fpatýma ruka⸗
Otcy nt? za žitvot gen *
weho

34

Snap X,

učedlních

ſwweho Muže žadala: „Ale famene twrdſſi ©:
teč,- aby meplafala, je, neroj zač jadd, a še
wzaͤcnẽgſſjiho Manzela doſtati může, řeří.
- Dna, widuc je nic wyproſyti nemůže, wſtala
a kekla: Mebudes ty, mne: Otče, wijce wda⸗
wati: A-plačic, a w prſyſe bigic, n: Wlaſy
trhagic, s ginhmi za Muzem poſpjchala—

3.

Mutedlnjch kBrehu priwezeni
a z wo⸗

343 básbní byli, a meští Praͤmy zhototvili
(nebo Moſtu gefitě nebnlo,)
fie, Nebem

y Zemj

ſwau

dtowali, s Mandgelkami,

hlaſuͤ pozdwjh⸗
neminnoft

Ditfami,

ſe šebnali, k ſtaͤloſti, a horliwoſti,

drzenj fe. vaděgí Božího Slowa,

„ofiwě=

Praͤtely,
a £ ptj—

než nálezů

tidffhh febe y gich napomjnali; až tafé p
za nepřátely fe modlili, a dufje Panu Bohu

poraučelí. |W tom na rámy mložení, na
hlubinu tvežení, a taf ruce É nohám přis
waͤzane magic do Reky whozeni a vtopení.

Stali Kati ofolo břehů,

Jelezem

okowane

ſochory,

magiče tw rukau
y

widly,

-aby

šadněmnu z ní E břehu fe přibljšítí, a
wygjiti, nedopuftili: a fdpš fe Fdo £ brehu
| přiblíšomal, toho bodlí, a na hlubinu ob
ftrfotvali,
4. Purgmiftroma — Dcera

znamenawſſi

zrakem Manžela fweho do Reky wſtokila,
a to poly bo vchytiwſſj z wody wytaͤhnauti
fe ſnazila. Ale že ani ona to blubíně giti, ani

on. rozvázat byti nemohl,

a mímo to on
wodau

(

Litoměřičtj.
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wodau giž naplněný, gen fe dnu fe tabl, ſta—
[o fe, že oba fpolu vtonuli, a na druhh den tnf,
gakz fe byli obgalí, toptažení a bo hrobu wlo—

šení byli,

Stalo fe to 30 Mage Leta 1421.

5. Za Hyſtorya brzo -potom tv Roftele Li:
toměřiďém v. wſſech Swathch, na měčnau
tě wecy pamaͤtku literami zlathmi tvypfána,
p tež na Braně Swatého Michala řečené,
na zaměfjené

tabuli,

tvjdana

byla: až te:

prvá w Letu 1623, ofmého dne Čertvence,
z rozkazu Girjka Michny SRommisfaře nad
Refoxmach, wſſecko to zahlazeno geſt.
OOOOOOOOCOOCOCOSOSOOOOO

Kapitola XIII.
Wacſlaw Paſthr Chrkwe Arnoſſtowickẽe, $ gi⸗
nými oſmi vpaͤlen. A Kunraͤd Arcy-Bi—

ſtup Präzſth, k pramé Wjre obrácen.

dyz Albrecht Arcy-Knjze Rakauſkè Zyg—
mundowi Tchaͤnu ſwemu proti Praze
pomoc poſlal, gezodch geho we wſy Arnoſſtowicych
(nedaleko Miltjna) | $aráře ,
mjfta toho Waͤcſlawa, Bobu p lidem milé:
bo, 8 Kaplanem gebo, a 8 třmi Seblafy,
a: se Čtyrmi

Pacholaty,

z nidž

negftarfii.

měl, let gedenácte, vgimali, (Aněži, proto,
že pod obogj flaužili: -druhé, že pod obogj
přigimali) a do Byſtrice, kdez ležení měli,

É Hegtmanu ſwemu dodali, a ten ge £ fivěs

mu Biffupotvi

odeſlal:

59, aby ſe ſlauzenj

Biffup tomu

Knẽe⸗

obogi odpriſahl⸗ =
ne

36.

Kap, XIII. Arnoſſtenſſtj pálení.

neb, že vpálen bude, poraučel. | Dn frbnatě
obporěděl, že Emangelium tak pod obogj finus
žiti věj, a taf p waffle, Mſſaly vkazugj. A

neboť tedy to geft dobře, aneb mymažte Djímo.
Tau fivobodnau odporoědi přiftogich tu tak fe

vozletili, še geden z Žoldnéřů jeleznau ruka⸗
tic tv tmař ho vdeřil, až mu

y vfty tekla.
nu odeflal:

krew nojem ©

Tedy Biffup zafe ho Hegtma⸗
a Hegtman opět. Biffupomí.

A fbyž tnf celau noc z něho pojměd měli,
ráno

w Mědeli

wywedeni

-mffifnj,

a na

braních tak fpořádání že ti mělegffi tomu
Waͤcſlawo⸗
Kryſtowu | Rytiři,
vdatnému
ti, do lůna tm fiadení byli. A Fopž geſſte

napomjnal, aby fe Kalicha odpri⸗
Biſtup
fahl, za ſebe p za ſwè, měrný Paſthk odpo:
věděl: Odſtup to ob nás, my tiſhe (mrti radẽgj
chceme podftaupiti, nešli Prawdy Bojj m Eman:
gelium taf patrné zgeroeně fo odepřjti. A bned
ona poručení Kat hranícy zapálil, a ge gaťo
obět Bohu přigemnáu 8 tjm plamenem w

zbůru odeſlal, a Maftýř po ginhch negpoflés

ze Duda Bohu oddal, Stalo fe Léta 1420.
bne 7 Července.

|

2. A tohot prámě dne Kundrad Arcy-Bi⸗
fup Prazſth, nad takowhmi vbkrutnoſtmi
ſe zhorfſiw, a že Pře Papežíťá nepramá geſt
poznaw, podobogim fe bpti wyhlaͤſyl, rs
- cp:Biffupftmi 4 febe fložil, Zbrog oblekl,
a Dražanům za Wuͤdce mogffa gegih pros
Za Admini:
ti Papežencům fe propugčil.
ftráto:

Rap. XIII. Arnoſſtenſſtj (pálení.
ſtratory paf Konfpftoře

Dražíťé

li dtytj Faraͤrowe Prašfíti,
bram,

WM. Prokop

Plzenſth,
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zwoleni by:

M. San Ptj⸗
M.

Jakobel⸗

lus, a Sán Zeliwſth. A tenť byl pokaͤtek
Konſyſtoke pod obogj, Fterež potom Chſak
Zygmund (Arcy-Biſkupſtwi obnowuge) Sta:
wuͤm powolil, a přifahau potwrdil.
|
3. Ric měně přebce. Nepřátelé fe zlobiti
v bauriti nepreſtali, 3 kterhchz geden afpoň

hrdinſth

čin,

tehoz rofu wykonanh,

tuto

fe připomenutí můž. Gmenowite, že bne
26 Praſynce (na. Šmatěho Sftčpana) $Hy:
nef Cerwenohorſth, Hegtman Saroměříťh,
ropadna do Koſtela me wſy Srějně, kdyz
Swáatoftmi flauženo bylo, něfteré pomor⸗
dowal, něfteré zzagimal. A což zlořečené
pamětí bodné geft, wzaw z Dltáře Wjna ple
ný Kalich Koní

fivému

podamal,

y wyyiti

dal, mlumě, že Kůň geho těž geft pod obogj.

| O00000000000000000
Rap. XIV.
—
Mácflam Sſwec; Martin Loguis; Profop
Sednoofý, a gini.

©%

ěta 1421,

Dne

23 Cerwence,

|
negakh

Sfmec, gménem Waͤcſlaw, 1 Draze bo

Sudu za bedněn -geft, a vpálen.

Za winu

mu dáno, je před Monftranch powſtati
nedtěl, ale hřbetem fe É új obrátim Sma:
tofti nevctil.

27

2. Bat
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Rap. XIV. Kněži pob obogy
2. Bat byl tafé těbož rofu 26 dne Bnora
Martin Loguis, a obžalomán, že Waldenſthch
o Swaͤtoſtech bludy vwozowal,
a že na
Weẽderi Panẽ Chléb p-Kalich w ruce prigj⸗
magichd, damán býti má, 8 hrozným raͤu⸗
haͤnim včíl.
Ale na přímluvu Taborſthch
k wezenj geſt roppufitěn: a aby daͤlſſj nená:
wiſti a prdlimofti vítaupil, pogatm 8 febau
druhého Sněze, Prokopa Gednookeho, na

Morawu
Chrudjim

fe obratiti vmjnil.
fili,- poznání au,

A fbyž. ffrze
a od Dimiffe

Hegtmana téhoz Měfta zgimani, Pautami
ſew jni, a coby o Swaͤtoſti Oltaͤknj myflí:

li, taͤzaͤni.

Martin odpoměděl:

Dělo Kry—

ſtowo m Nebi geſt: nebo gedno toliko měl, a
newijce.
Hegtman, gakoby takowého tau:
bánj ſneſti nemohl, pohlawek mu myťal, a

pro ata, aby. hned takowého Kachře pvalil, poſlal.
Ule byl přitom
Umórož
Knez Hradeckh,
aby mu darowäni byli
wyzaädal, a do Hradee ge 8 ſebau zaweza
15 dnj v mězení měl, arozlienẽ snimi, aby
bludy poznali, y gich odwolali, zachaͤzel.

Stdyš ge paf mimo naͤdẽegi ſtaälegſſimi nalezl, odeſlal ge do Raudnice, kdez do te:

mného Žaláře wſazeni,
Meſhce

a w něm za dwa

(an f ním žádného

z lidu nepau—

ſſteli), držání, y rozmanitě mučení byli.
Nebo y ohněm taf byli pálení až z nid ftře:
wa lezla, aby wyznali odfud taforvych blu:
dů. nabyli, a koho mw Praze za ſpoleẽnjky
magi:

dwa ſpaͤleni.
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magj: gakoj paf gmena näkterhch vdati
muſyli.
Napomenuti gſauc, aby od toho,
bludu na ceſtu prawdy ſe nawraͤtili, zaſmaͤ⸗
wſſe fe řefli: Ne nám, ale mám potřeba o na:
wraͤcenj fe myſliti. Rebo odb Soma Božihoť

podrmodům Antykryſtowhm fte zaroebení, a ctjte
mjfto Stvořitele fhvořenj. Rdnž byli wedeni

na Poprawu, bymffe od Papešffnd Sněji,
aby ja febe od lidu modliteb žádali napomiz
nání, odpoměděli: My tẽch modliteb nepotřes
bugeme. Ale profte oKreſtanéè ſami za ſebe, a za
ty, kterſg más ſwozugi, aby obogimz tech temno⸗
tí ropbějíti dal negdobrotiwegſſj Dtec nebeſtkh.
Ra mjfto Proprawnéè přímedení byrffe, do
Sudu oba fpolu zabednění, a taf vypálení
gfau. Stalo fe 21 Srpna, Věta 1421.
3. Brzo potom gato bylo mw Praze těbož

ſmyſſu něfotif ofob: totiž Knezj tři, Kas—

fa Měfitěnin, Giři z Klatow, a něgafý U=
brabam, že Smje před Swaͤtoſtj vozfivěco:
matt bránili.

0000090000900009000
Kapitola XV,
San 4 Želíma.
jch byl Řadu Praͤmonſtratenſteho,
Kazatel v Matky Boží (něžné m No:
wem Měftě Prajſtem, geden z Zwolenhch
Sonfpftoře Dražíte Udminiftrátorů: ne taf
welmi včený, gako znamenitě s
s

,

en

©
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ap. XV.

San z Zeliwa.

Ten welmi mnoho Doflucdhačů mjwage, di⸗
ſte včení, gako p Zaborfiti,

wedl,

a Dra:

žanům příčínau byl, aby Radu obnotvili.
Ale Hegtman Starého Měfta
Dražíťého,
Haſſek z Weljſſe, še od něho čafto fárán
býrval, 8 Raddau odpolu Dapežíťau fe ſpun⸗
toal: Eteřjž téhož Sana z Zeliwa 8e dwa⸗
nácti ginhmi lftimě -na Rathauz doſtawſſe
(ELéta 1422, dne 9 Března) bned za horka
poftjnati dali. Aterášto wec fdyž po Fri:z
Ratbauzu
tefauch poznána byla, melifau
fpůfobila bauřfu. © Rebo 4 bneb Obec fe
zběbla, a wybiwſſi drměře,

ge pofijnané nas

lezli.
Kdez geden z Obce
wu wzaw,
wen wyneſl,

Hlawu Ynjho:
a wſſemu tomu

mnozſtwj před Rathauzem vkazowaw, tako—
tě ſprawil vpenj a natjkanj, gafé žádným
- $ěrem doftatěčně tvypfáno byti nemůže,

2 A hned něgatý Fr. Gaudentius Hlawu

tu na Wifu wzaw, po Měftě noſyl, a fteré:
foli- potfal fu pomſtẽ ponaukal.
Čimž
mnozſtwj to taf zajtřeno a rozpáleno bylo,
že něfteré z Radnih pobili, a ginj zvtjfali.
du Kollege Akademitſte zlaupeny: - Děla
ftinanýh do Roftela tvnefiena,
a flatvně
pohřbena gſau.
Kdez Kazatel, Dlač lidu
ſlyſſew, a něťteré tak zděffené, že omdlčmali,
a men topnaffe ni byli, widew, z počatÉu p,
fam vmlkl, gafoby oněměl; a toffaf přiffed
fam f fobě, ta floma z Sfutfů Apoſſtol⸗
ffnb: „V podomali Sftčpana Muži pobožní a-

plakali

Protiwenſtwj ob faleſſuhch Husſ.
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plafali welmi nad nim,“ wyklaͤdal. Pri foncy.
paf Kaͤzanj mnohhmi ſlowy, $ mnohhmi

sami -a ofivěbčománím,

p Hlawy Zeiiwo⸗

wy lidu vfažománím, horlivě, aby na to, co
fe ob toho měrného Dreceptora naučili, pas
matomalí, a byť p Ungel z Něbe prigda pros

timné rwěcy fázal, nevěřili, napomjnal.

: 90009900000000000000

Rapitola XVI.
Mukedlnjctwj ob falefjjnýh Husſhtü.
©

přiftaupití náleží £ te Rots, kte⸗
:
ráž ob Huſa gméno fobě waawſſi z měts
fi — daͤſtky fe prewraͤtila, a prawower⸗
ným protiwenſtwj dinila.
Měliť ſyc toffi
dni, prikladem
robormau É tomu
ftů waͤltili: ale,
niho negakeho,

Miſtra ſwého Huſa opra⸗
myſl, aby proti Antykry⸗
že po gebo ſinrti obzwlaͤſſt⸗
©opatrného,
a fednatého

Wuͤdce, kterhby takowy lid to něgafém
řadu zdržotval, neměliz ſtalo fe, je ſami
proti fobě fe zrotili, a vÝrutné mezy ſebau
roztrzky

wzbudili.

Obecní

zagiftě lid,

a

Zaͤkowſtwo, na fám Sali (odfudě p Sas

lifini flauli) pozor magice, gynhch Arty—
fulů Huſowa
včenj bezpečně zanedbaͤwali.
Taͤborſſſt ſami (mezy nimiž wʒneſſenegſſi
byli Waͤcſlaw Koranda, a Mikulas Biſtup,
Muži znamenitj,

|

wſſech 2“

p něco málo ginhch) tve

y Ceremonyjch 0

proſt⸗
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Kap. XVI. Protiwenſtwi ob

|

a fproftnoft zadhomatí vſylowali.
Dnino
7 proti nim wolali, je ne me wſſech woecech od
Obyčegů Chrkwe odftupomati náleži: Tito
šafe, de Power žadnýh ſnaͤſſeti nenážíež.
Primjſyli fe £ oněmno, něfteřj Dapežench, as
by tim lépe Dapežomu a Chſarſtau Pri fede⸗
rowali, Jroztršín fpolečně rozdělamali, a pro
ti diſtſſſſo včenj nafledoronjfům nenaͤwiſt tv
(idu © wzbuzowali,
oſſkliwym Pikhartſthm
gménem ge hyzdjice. Pikharty pak nazywali
Waldenſkéè, ktekjj málo před tim z Franck⸗
regchu (fdež y Kragina Piccardia nazvaná
lezi) wypowedini bywſſe, w Rakauſych fe
zorzowali, a za ty neghorſſi Rachře rvůbec
gmini byli, Tak zbauřeně wſſecko fe tvffuby -

daͤlo.

Rebo gak horlivý ten Kněz San z Ze—

liwa ob Pražanů ſtat byl, málo tohffe připros
menuto. Naſſli fe p ti, Eteřiž Zigku Wuͤdce
Taͤborſteho omaͤmili, je £ SKalijjnhm pří:
ftaupil, a Difhartům tak řečenhm, mečem

p ohněm,

rownẽ gako apežencům , -proti:

wenſtwj činil.
J
2 Běta 1427 y ti Konſyſtoke Pradſke
Ubminiftrátorově, -M. Příbram a Profop
z Diině, toho daſu Akademie Reftor, 8
St. Detrem z Mladoňovic, a Doftorem SKří:
fitánem, proto že čiftfjj včenj wyznäwali,
negprm bo tvězení danj, a potom z Měfta
wypowedjni byli. Mebyloby
giftě diwu,

kodyby ge tak nefivorně hned tebdáž Rota Dapežotva bofonce byla wykokenila. Ale bít:
|
ná

m-

na

Boži

faleſſnhch Husſhtü.
dobrotiwoſt tak maudre

hlaupoſt ſprawowati

vmj,

43
lidſtau

aby ani Přátelé-

ani Nepřátelé neměli fe čim chlubiti. Nebo
Fotifratfoli Cpfař na ně taf rozdivogené 8
Wogſty přitáhl, tolifrat oni m pofog mezy
febau wſſedſſe fpolečné

pře, fpolečnau

zbra⸗

ni zaſtaͤwali. Kdez Šižťa, a po něm ros
fop Taͤborſth

Hegtman,

negtvjcegí ſprawo⸗

tali, a Bůh tždyďy požehnámal a witẽz⸗

ſtwi daͤwal.
3. Widauc

tedy Cýfař

a Dapež,

je

Waͤlkau proti Cechum nic fpratviti nemo=
hau, obrátili fe fe Ifti, a tm Rofu 1431

bo Bazylee Concilinm ſwolawſſe, Čedhů £přatelffému o tffeďo fe Porownaͤnj lahob=
ně pozwali, a gak fami dtěli, tať ge, že fe=
bau tam bezpeční budau, vgiſtili. Poſlaͤ⸗

ni teby na to Concilium Poſlowè: mezy
nimiž předněgffi byli, 4 něží: San Rokycan
Praͤzſſth, a Mifulas Bíffup Zaborffh: 4
Paniié paf, Prokop Wudce Taͤborſth, a
Wyljim SKoftfa Dán z DPoftupic.
dež přítoětiroč priwitaͤni, a na to dehoby žábali doptámání gſauce, | přednefli čtyry Artyku—⸗
le, Jaͤdagice, aneb ge fobě powolenè míti,
a neb gich zaſtaͤwati. Byli paf Artyfulo:
mě tito:
|
E. Aby vžjmaní Kalicha Lidu obecnému
bylo naroráceno: A wfjeďy Služby Boži
gazykem Materſthm fonány byly.
18. Aby

-
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Kap. XVI. Concilium

AII.

Aby Aněží po Smětfu

ne pano:

wali.

I.

Aby Slowo

Bozdji ſwobodnẽ

kaͤzaͤ⸗

no bylo.

IV. Aby zgewnj bříomě zgwnẽ byli
treſtaͤni.
A Fbyž fe Legaͤt Dapežíťh wzeptal, zda⸗

Ví toho tojce nemagi? Nebo pry tak fe powj⸗

ba, je měřite, je- Reholy Mujſſſtè gſauz
Daͤbla; Odpowedel Prokop: Odfudiby tedy
bylo to, což ani od Patryarchu a Prorokuͤ, ani
ob Kryſta a Apofitolů, vſtanoweno nenj?
4. Bfau potom z obogi ftrany topbrání,
Éteřiš o tech predlozenhch Urtyfulih celhch
50 dni dyſputowali. A Fdnž Čechomé přes
možení býti nemobli,

přifilo £ Přatelífému

pororvnání.
A že Mofycan, naděgi Arcy⸗
Biſtupſte duͤſtognoſti zmaͤnenh, gině Le⸗—
aͤty pomaͤmil, tak fe to wiſecko ſtondilo;
by Cechowẽè, že fu poſluſſenſtwj Stolice Rjmſteᷣ
fe nawraͤtiti, a včenj gebo p wſſech obytegů zacho⸗
waͤwati chtẽgj, fljbili. Wyminic tolifo Kalicha
vzjwaͤnj, kterhz gim ſwobodnh puſſten, gafo p
ginè to, zač zaͤdali. A toť ſau ti UrtyÉulomé,
dj: Compactata gmenomali. © gfau poflání
bo Cech od téhož Concilium, a od Cpfaře,
- Regati, Fteřjš to wyhlaͤſyli, že Čedhoroé do
Lůna Chrkwe přigatí gfau, a milhmi gegimi Sy⸗
ny zuftámagi.

A tuna ſwolanem Šněmě Ros

kycan, gak wiſecko poble tvinffe obdrželi, ha“

!

|

|

po (G

Bazylegſte.
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po tak mnoho let bogugie tak mnoho krwe
wylito, a Kralowſtwj Ceſte to puflinu vwedeno,
wyſoce wychwalowal,
daleko gi⸗
naͤk o Papezi, a Chſari, než prwe kdyz ge
Neweſtkau, a Sſelmau m Snáze Zgewenj
wymalowanau,

gmenowal,

mluwẽ.

děj

řé to bylo mnohým, a ztlafitě horliwym
Taͤborſthm, že taf od filepěgí Husſowhch
odſtaupiti,

a f ſpoleẽnoſti

Antykryſtowéè

fe

natorátití, má Lib Ceſth. Ozhwali fe pros

ti tomu gaf mobli, až p £ Wognẽ zašfe při:
filo: kdez Taͤborſſtj potlačení a tffj wogen⸗
(če mocy zbatvení bywſſe, tegináče potom
než Wečem |Božiho Slowa, a Trpeliwo—⸗

fti, braánití fe mohli.“
1434,

Stalo fe to Věta

©

- 5, Běta 1435 na tmeřegném Sněmě zwo—
(en flatoně za Arcy-Biſtupa San Rokycan.
Ale kdyz wida, že Chſak (ſnad, je fe klo—
točťu dytrému a nevftamičnému nebotvěřo=
wal) gebo ſlawnemu ſwecenj přefažťau byl:
Dn těžce nefa,že tak omhlen geſt, zasſe y s
ſwimi proti Cyſarſke mu nenáležítému |po:
ftuporvaní, y Papežífemu panomání, fazati počal: a potom GCpfaře fe boge z Pra⸗
by, temet na tři Lěta, vftaupiti muſel.

Nebo

Zygmund

hned brzo vmřel,

brecht Naͤmeſtek geho we

dwau

a Ul

Letech, ne⸗

. Bam ſyna po ſmrti narozeného Ladiſlawa,
kterhz v r.. Gofaře chowan s
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ap. XVII. Taͤborſſtj potlačení.

6. Zu fdyž Krále nebylo, a owſſem, kdyz
po ſmrti Ladiflamome Gitj z Poděbrad nas ©
ſtaupil,
kterehos Rokycan právě m fivé
mocy

měl,

počalo

fe plniti

to Proroctwj,

še Veanasſes Efraima zraͤti bude, Eftaim Ma:
nasſesſa, a obajebudau proti Juͤdowi. Nebo
Papez na Girkjho a Saliffně, zaͤpowẽdmi,
odſuzowaäͤnim, a klaͤdbami hrjmal: a tito
zas neméně, co nawzdoru Papeži a Muj⸗
dům činiti mohli, činili; praͤwẽ paf —

ch od obogih ſujowaͤni byli.

0000000009090000090a
Kapitola XVII.
Záborfiti potlačení
Neb⸗

Leta

1444

oftatfowé

Taͤborſthch

p lſtmip moch do fonce potiačení. A
to taf, je Stofpcan y fám y ffrže giné laho⸗

Dně:ge f fobě mábě, za. tobo fe ftatvěl, gafos
by gefitě fivého vftaupiti hoto byl, geftliže:
to profaji, šeby diſtſſi Boží Prawda pří
nich byla. X, že nežada mw tě Při, buď on
fam, bud Foofoli k gebo ſtrany, Saudcem
býti: ale aby Dání Stamomé

Sněmě

to rozeznalí,

na Obecném

a whpowẽd

Powolili £ tomu Záborfiti,
wedliwau Pri fpolehffe, na
wili.
Kdez po mnohý
pofledy Saudcomě (Eteřiby
fonalau
topporvěd wyneſli,

včínili.

a na ſwau fpras
Sněm fe pofta:
rofománjh na:
zřetedlnau a dos
|gefitoby moch
toho

7
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ho Sněmu tať byla vtwrzenaͤ, aby žadná
a nifam dale appellotvatí nemohla, ale
tubě přilaučití powinna byla) zwole⸗
-W tiz Čbyž na Rokycanowu ftranu (neb
tak nafnománo bylo) whpowed wyneſli,
dobrj
a vprimnj Taäborſſtj teprwaͤ gak Iftiwě
oklamaͤni ſau, ſpattili.
A wſſak, že proti
Smlauwẽ nic diniti neſmeli, ſrownati fe w
Ceremonyjch fljbili. Ze paf, Domu fe ma:
wraͤtiwſſe, s Reformach Chrkwe odklaͤda—

li, Guj, miſto drzich Kraͤlowſtwi Ceſteho,

s Wogſkem přitáhl, Měfto oblehl, a tat
Měfiťaně fe wdawſſe Kněži fivé
wydali. Kterez on na Zamfu
a Litichch do Žalářů daně, 3

faušil,je
gemu to moc
Podebradech
wẽetſſj čaftfy
romí ginpmi

pomořil. |Ale Lupač 8 něfte:
£ Rokycanowi priſtaupil.

O00900000090O000000000
Kapitola XVIII.
Powſtaͤnj Gednoty Bratrffé.
A" Čedomé po nẽekolik let daremnẽ do
Rima pofplali, za poſwecenj a potwrze—
ni ſweho Arcy-Biffupa žadagjce: a Dapež
toho, dokudby Rokycan Kalicha neodſtau—
pil, včiniti nechtel: nhbrz Kardynaͤla Sma:
teho Angela to Letu 1488 do Prahy poſlaw,
Compactata pob fpůfobem Praͤtelſteho ged:
nánj,.ob nid k fpatřenj pojadati, a 8 nimi
vgeti poručil (gafož paf byl giž s ními voe,
|
ale

+
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Kap. XVIII. O Powſtaͤnj |
m Beneſſowẽ boftižen, a zaſe priweden,

y wraͤtiti ge muſel) —2* ro fobě fu
pežormi nenámift obnowiw, o něm to z
by Zgewenj, a z Drorofa Danyele,
wozowal, že Antykryſtem geſt.
A my

rekl) geſtlize od
ffaupime,
bjbným

Pa⸗
Kni⸗
pros
(tak

pofluffenfitoj ©gebo neod—
a potupeným lidem ko—

- onečně zuffaneme. A že paf Prawidlo Náboženftwi, ne Compactata, ale Jáfon Kry⸗
ffů mjtí, a wiſecko apežířé gafožto poſtwenene opuſtjc, wſſecko 3 Apoſſtolſthch
gruntů do cela obnowiti muſhme,
mlu—
wil.

Summau,

tak na

Antykryſta

břj=

mal, že libé wetſſim dilem za druhého Hus⸗
fa bo mjti, a notvé Reformacy fe nadaͤti,
šačalí.

2. Ale dyž tomu ruky nepridinil, ně:
Eteřj, oprawdowegſſj z Pofludhačů gebo, me:
zy nimiž byl gafo sřební Řehoř, Syn Se:
ſtry Rokycanowy,
Clowek Vrozenh, po:
radiwſſe fe mezy ſebau, ſſli £ Rokycanowi,
ſwiraͤnj Swẽdomj ſweho gemu odewreli, a
ob něho rady žádali. On ppraͤtelſty ge při:
gar horliwoſt ſchwalowal,
Spifů něfte:
tob, (z tvlafitě Petra Chelčifeho, proti O—
hatonoftem w Cyrkew weſſlhm) fu- přečtení
propůgčil, a tim borlimoft gegich tvjce roznitil:
wſſak aby míčelí a trpeli, radě. | Když po
druhé -4 po třetj o to naň naſtupowali, to
wetſſim giš počtu, Jaͤdagice, aby co ſlowem
včj,

Gednoty Bratefřč.
věj,. ffutfem

vkaͤzal,
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a neodklaͤdal:

odpo—

| měděl, Že ta wec welikeho rozmyſlu poťřebuge,

tak brubě na jpěd nic předfetvzato bpti nemůže,
3. Rokycan mezy tim, cokoliw gen mohl
přoti Dapeží topobmýfilel, až p porotoná=
ni 8 Chrkwj Reckau.
Nebo kdyz Petrit

Goncilium Florentſkeho (na němž Cecho—
tvé, zaſe gako Kachri ob Chrkwe byli odcyze—

ni) můbec byl wydaͤn, a Stawoweẽ m Dra:
ze Lěta 1450 Sněm, p Kněji fivůg Synod,
drzeli, a Radě Roiycanowẽ wſſickni powwo⸗⸗
lili, ftalo fe odmolání £ Chrkwi Recke,
a
wyſlaͤni s liſtmi do Konſtantynopole Poſlo—
vě: z nichz přední byl WM. Konftantýn
Angeljk.
Zu Rekowé Artykule Bčenj ob
Poſlũ ſlyſſawſſe, k fpolečného fe frownaͤnj
těffili,

a tm fwě£E Čedům Odpowẽdi

v Wiře potwrdili;

a je gim něj

tí budau

(Geſt

ſlibili.

Lift na

gich

fivětí:
Parga—

méně tvoféem lazaurowe barwy | fpečetěný
8 pobpífem Patryarchy a prednegſſich ge⸗
ho Bifťupů, pod dátum 18. Januarii Leta
Saně 1451: kterhz potom wytiſſteͤnh až po

dnes fe nalézá, gafo p odpis Udminiftráťorů
Konſyſtoke Prazſke, mod- daͤtum w Praze.
29 Zaͤrj, Léta 1452.) Ale koyz tu ne rych—

lo bylo čeho fe nadaͤti, a nafledugichho tofu
Ronftantynopole od Turkuͤ wzato; Roky⸗
can ſwöhch zaſe poſylowal, a wuͤbec, še giš giz
pramé obnowenj Rabogenſtwi naſtaͤwaͤ, naͤdegi
dinil. Az y obykeg řifati měl, vozlíčné zle
wẽcy
G

Kap. XVIH. © Potyftání
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wẽcy haněge: My pry gen powrchu fe bothfá=
me ale brzo wygdau tí kterjz grunty Prawdy

Boží z blubofa myrvedau.
4. Rodnž tak ty pobožné duſſe, na fedmý
giž rok odklaͤdage, wodil, opět za radu byw
žádán odpotvědel, že wſſecko tv myſli přeběhna,

a přehlédna, nic lepffiho nenachaͤzh, než eby fe
ftáti mufelo obftaupenj, a bofonalé tať od Kaljſſ⸗

nüihch gako ob Dapeženců ſamhch oddělení. Rebo
pry při obogich gen ohawnoſt zewſſad fe pryſſti, a
geft tak zlá tvěc, je vydramena býti nemůže.
(Tomu podobně p Lupáč radil.) U kdyz řefli,
Nu obftupmež tedy, My tebe, gaťo Můdce, gaťfo Vritele, gafo Otce znáti, ctiti, naͤſſedowati, bu:
deme: Odpoměděl; Ra

trordoby přifilo ffočiti,

přjliš gfte měli: WMBěc geft plná nebezpečenftmj:

|
-a co tomu podobného mluwiwal.
5. Mezy tim, kdyz Měfto Konſtantyno⸗
pole Léta 1453 ob Zurfa moch mato, a

dwa z rozpthlenhch Rekuů do Prahy fe dofla=

li, Rokycan prjwetiwẽ ge prigal, a po
mnohem 6* nimí o Máboženíhví rozmlauwaͤ⸗

Kdez ponẽ⸗
ni, Mffi ſlauziti dopuſtil.
wadz fe vřdzalo, gak roroně v Rekuͤ Naͤ—
bošenftoí mnohhmi Powẽrami geſt |obtjšez
no,

onino dobří lide wjce fe m

horliwoſti

ducha fmého rozpaͤlilt, widauce před khm
třeba vtjkati, a newidauce koho naͤſledo—
:
|
waͤti.
6. Znowu tedy £ Rofycanomi přifili, a

Bobem p ſlaͤwau gebo fe oftočdčugic šadali,
>

aby

Gednoty Bratrftě.
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aby fe nab gegih dufjemi a ſwedenhm libem
fmiloroal, a gich m tafotvém při fpafenj nebezpetenſtwi neopaujitěl. © Ale on. neměl
„taf mnoho ſyly, aby opuftě marnau Arcy⸗
Biffupffe flámy naděgi, 8 Lidem Božím
"pohanění a Krjz fobě zwolil, nepřimětitvě,
fe vázal, že nezbědně naſtupugj nářiťní,
a aby dadauce mu pofog, ſami odſtaupili,

radil: On že gim od Krále (Giřibo z Poděbrad,

Eterbi, aby gen Koruny dofabl, Papejzi
pofluffenftroj byl fijbil) nekde mjfto, kdezby
bezpečně bpdliti, a 8 dobrhm fiměborajm Dánu
Bohu finužiti mohli, topžada,
-7D
vyžádal gim Danftwj Litiďé, na

borah při branichh Slézípů:

famž hned

ti Prazſſti Wěěfiťané, Bafalaři, a Mifiři,
fe odebrali, a ginj od ginud, p z Obecního
idu p z Brozenpý, včení p nevčení, w
> nemalém počtu fe zběbli:
obzwlaͤſſtnẽ w
Letu 1459 bo Wſy Kunwaldu,
(*) kdez
čtení ſwathch Piſem, Modliteb, a pobožnýh

> fřutťň pilnj byli. Aněží měli z Kaliſſnihch,
Eteřjž Powery

opuſtiwſſe, fpůfobu ſproſtno—

ſti Apoſſtolſte ſe připodobňomali: z nidž
přební byl Michal Zamberſth, dobrý a ná:
božný Stařec.
A ti tffiďnj tvefpolef os

nim, hned vza Apoſſtolu wſſechnem Ařefťa:
nům. přitolafiněnpm, a pobožným duſſem
milým gménem,
(*) m

Kragi

Powẽd

Bratři a Seftry, nazhwati
62
fe za⸗

Chrudimſkem

v Zamberka

lift 57. in 8. N. 249.

(wiz

|
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Kap. XIX. Prwnj Bratřim

fe začali. © Obkudz to pofilo, še gim ob—
zwlaͤſſtnẽ ten tytul přímlafiněn byl, a zufta=
ma pofamád. — Učťoli tafé pro rozdjí od
Mujchü rozličných řadů a bratrfima, Bra—
trimi Jafona Kryſtowa gmenomati fe byli zas

čali, a pro vrvebenj febe a wſſech Chrkwi
ſwhch w pramau Biry a Dada. gednomyfl=
noft, Gednotau Bratrffau.
OO000000000000000000

Kapitola XIX.
Prwuj Bratřim včiněné Protiwenſtwj.

SG-

fe Daͤblu takowi nomé Chrkwe

potatkowe: Drotož nowau a vkrutnau
wzbudil baukku, aby gis zahladil. Kdyz za—
giftě o tě wecy Powẽſt tu p ginde fe rozneſla,
wſſudy Kněži. proti- nim mw lidu nenámift
wzbuzowali: Haſte, fříčic, bafte giſtru, než
z ni oheň wzegde. Ano p fam, což divné geff,
Rokycan, Ww nepřjtele fe gim obrátil, za
oporášlímau drzoſt to co včinili poklaͤdage.

Nachaͤzeli fe zagiftě, fteříž y před Kraͤlem,
-p před Konfyftoři,
by rveblí.

rozličné na Brattj

zalo:

„ 2 Stalo fe tedy Běta 1461, kdyz Bratr
Rehoř 8 ginými nekterhmi fivé |Přately

w Praze nawſſtẽwowal, a w gebnom bomě
ſhromaͤzdẽnj měl, že gſau wyzrazeni a zdis
mání. © dež to pamětí bodně fe ſtalo,

je Rydtař přifjed, na prahu fivětníce tě fe:
*

poza⸗

včiněne Protiwenſtwj.
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pozaftarvil, a ſlowh z Pjiſma wzathmi k nim
promluwil, řía: Wſſickni Fteřjš dtěgi pobožně

živí byti w Kryſtu Geziſſi, Protiwenſtwj mjtí
budau. | X protož my fteřjž tuto gſte, za mnau
do mězení poöte. Byl zagiftě Muž pobožný,
a o vmyſle Bratři dobře (mýfflegich, než že.
pro rozkaz Wrchnoſti ginače činiti nemobí.
3. Kral vwdriw zlých libi pomluwaͤm, žes

by Bratři prikladem nekdy Taäborſthch ně:
gafau baurku obmyſſleli, poručil Rehore,
Muze ſwatého, zmukiti.
On pak w hlu⸗
bofy fen, aneb v wytrzenj myſli vpadw, zad⸗
„ný nechtil boleſtj, a za mrtweho byl gmjn
od těď kterjz bo mučili: protož ze fifřipce
fložen byl. K němuž přiběhna Vgec gebo,

Rokycan, a je mw tom trápenj vmdel za to
mage, ato y ginj, $ „pláčem nab ním nařjs
fat, © bych gá na tvém miſtẽ byl, můg Re:
hoří! $teráž flowa něfolifrát opakowal. Re—
hok pak po něfteré hodině £ fobě priſſed, gakéè
w tom daſe měl widenj wyprawowal: je byl
vweden na welmi weſelau Lauku, na njz

vprofiřeb

ſtaͤl Strom

bogné Owoce

magich,

kterez rozlienj Ptaͤch na ratoleſtech vſedlj zo—⸗

bali.

A

pproſtked nich ftal Mlaͤdenec, a

tak ge raffikau zprawowal, še šadný z nich
5 pořádĚu ſweho fe wychhliti neměl. | Ktez
vým viděním nepodybně Dán gemu Obraz
Gýrfme tě, fterčž on gako něgafhm Patry⸗
archau býti měl, vřazati těl, Widẽel pri⸗
:
C3.
tom
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Rap. XIX. Prwunj Bratřím
tom y giné tří Muže, gako něgaťé téhož“
ſtromu Strážné, Eteréš po ffefti Letech, kdyz
w Gednotẽ ponegprme třj za Biffupn byli
zwoleni, widel w ffutfu a w prarmdě, y
poznal a fivědčil, že to wlaſtnẽ tí a ne ginj
gfau, Éteřiš gemu w tom widẽenj vfázání byli. -

4. Kdyz paf Řehoř na primluwu Roky⸗—
canowu propufitén byl, wyſſli hned ob Kon—
ſyſtoke na porudenj Kraͤlowſte odewkeni, a
vpečetění liſtowe, wſſechnͤm Knezim Swaͤ⸗
toſtmi bez Ceremonyj ſlauzgiti zapowjdagjch:
A boby Bratřim (obyzdným Pikhartſthm
gmeaͤnem giž přioděným) poſluhowati (měl,
še blamu ſtratj, ozna gauojch. Bratři tedy

r vzkoſtech poſtaweni,

% gako owce paſthruͤ

zbawenè ſem tam rozplaͤſſeni, zaſe k Rokyca⸗
nowi fe vtjkali, a pro Bozj ſlaͤwu y pro wla⸗
ſtnj ſpaſenj zaͤdali, abh tě Pře o niž wij že
Boži geſt, neopaufitěl, a mnohhm lidem, kte⸗—
čj k obracení hotowhmi gſau, neprekaͤgel,
a poznaléè prawdy pro gakau paf foli přjčínu
w neprawoſti nezadržomal:
X že on gfa
voffeho Knezſtwa blamau, za wſſecky Bohu.

bude mufeti počet wydati, a mjce £ tomu nás
pobobně mluwili. Ale kdyz bo zatwrzenhm

bytí wideli, opuſtili bo, w negpoſlednegſſjim
liſtu p ta ſlowa poloziwſſe: Rokheane Smět
gſy, a s Swetem zahynes. ꝛc.

5. Kterymz

liſtem on rozdražděn

zaſe proti ním Kraͤle gittkil.

byw,

© wyſſli zaſe
nowj

© včiněné Protiwenſtwj.

55

nowj
odewreni liſtowe,
tak Kraͤlowſthm
gako y Konſyſtore gménem, poraučegich,
aby nifdež, ani w Čehfah ani m Morawe,
ti fičobní lide trpjní nebyli. A ač fe. mnogý
nadázeli Fteřj ge gimati p na fmrt mybáma:
ti chteli, wſſak Joſſt 3 Rožmberta, Biffup

Wratiſlawſth,

odrazowal,

kjkage,

je Mu:

dedlnictwj geſt gako nedopečená pečeně, w
njš fe fnadně derwi leͤhnau: znaäͤti daͤwage
Je m
pramě měřich fe rojmno:

šugi,

a jeby fnáze byli napramení,

kdyby

odewſſadd byli wypowjdaͤni.
Nebo řefí: .
Kdyz nebudau wẽedeti fam fe podjti, vſmy⸗—

li ſobe.

6. W tnf Bratři ze wſſech ſtran nebezpe:
denſtwjim obťíjčení byrffe, a mnozh z nich,
smwlafitě předněgíjí, po horaͤch a Leſych fe
rozpthliwſſe,
w Geſkynjich prebhwali,
y
tam ſe obaͤwati muſegice. ©Drotož fobě ohen
ku priprawenj negakeho pokrmu ne gindy

než w nocy, aby gich dým neprozradil, bě:
lati mufpli: a pří ohni w Bymě fedjce, Pjſma

fata čitali, a pobojná fhromázdění mjwa⸗
li. Když pal welikh Snih býmal, a oni
pro gafau pilnau potřebu ſhledati fe měli,
tedy aby po filapěgih wyſſlakowaͤni nebyli,

bo gedněh

a thchz filepěgi wſſi ní ſtaupali,

a poſlednj mezy nimi za ſebau gedlowau měs

tev tabl, že fe ty filepěge ſnehem zaſypaly,

a ſſlaku giného nepuflalo„ než fu podoben=

64

ſtwi
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Rap. XX. Puwod Kněžíhvj

ſtwj gafoby negakh Sedlaͤk fu potřebě fivé |
ſchwogku za. febau wléèkl.
W proto že w
takowych ffrnfjih a gama: býtvali, po

tom ge na pofměh Nepřátelé Gamnjky na:

zhwali.

|

—
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Kapitola XX.

|

Bratrj obzwlaͤſſtnj Kneͤzſtwi mezy ſebau
wyzdwihli.
ſtanowili pak tjz Bratkj mezh ſebau
Raäd, wywoliwſſe z ſebe ffrze dané
hlaſy Starſſj, kterhmz Zpraͤwu wſſech tě:
ch poručili, a poſluſſenſtwj fjbili.
A ti
gakz kdy potřebu wideli, taf nekterhch ob:zwlaͤſſtuuch oſob, z těh po Cechaͤch
Mo:
rawẽ rozpthlenhch powolaͤwali,
a 8 ními

na tech Horaͤch drziwali Synody,

giſtaͤ mez:

zy ſebau Naxrjzenj poſtanowugjce, gakby ſe
mezy ſebau, y k giným, Praͤteluͤm neb

Nepřatelům,

těž y k Kraͤli a wſſelike Wrch⸗

mjti

a chowati měli: daſto Modlit:

noſti,

by,

y Poſty

ſami ſobẽ, a rozpthlenhm

Brattim, vklaͤdali, a © tě wecech fteré=
by £ plněgffjmu obnowenj y života p včenj

náležel,
2.

z Božiho ſlowa rady bledali,

Negwätſſj pač gim fiaroft byla o Das

fthře Duſſj, odkud ge brati, fdnžhy tifmrs
tj obdefili, fteré

na

ten čas měli. | Čefati
—
na fo,

a Biſkupſtwj w Gednotẽe.

na to,

ašby

nekterj Svěcení
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Rjmſteho,

Prawdu Boží zamilugic, k ním přiftaupi=
lí, byla wec negifte naděge: A připomjna=
li fobě, gak daſto Rokycan to ofmědčomaí,

še z gruntu obnoweno muſh býti wſſecko. Chteli

tedd doma mezy ſebau Swẽecenj wyzdwi⸗
hnauti: a to z tě mocy, fteréž Kryſtus
Cyrkwi zanechal, aby pokud gefitě fměcené Knézj magii, ti ginhch poſwetili, od Ete:
rychjby potom opět gich námějiťomě ſwece⸗
ní byti mohli. Ra to řdnž fe p žadofti gich
p blafomě ſchylowali, obámali fe zafe to mys

ſlech ſwhch, Byloliby, to Směcení doſti pořád:
ně, fonžby ſwetil Kněz Kněze, -a ne Biffup?
A gafby takowého fwěcení, foyžby potřeba
priſſſa, zaſtaͤwati mobli, buď pří ginhd,
buď při ſamhch Bratřih ſwych?

3. A fbnž taforoému pečlívěému gegih
fe rozmiſſlenj nekolik [et minulo, fhromážs.
bilí fe rv Letu

předněgíji Muži,
Rychnowa,

1467

z

bo 70

Čed p z Moray

Oſob,

nebalefo

we wſy Lhotě. | Kdež po mnos

bb ſlzach, a fu Danu Bohu wylewanhch

modlitbaͤch (aby, ljbjili fe Bohu predſewze—
ti gegid), a gefřli giš toho čas, vfazatí ráčil)
gafaby tu můle Boži byla lofem rozhobnaus
ti vmjnili.

ABybrali tedy ffrze blafy.z pros

ſtkedgku ſwͤho devět Dužů, Eteréž bobnýs
mi býti Aukadu Kněžířeho faudili: a powo—⸗
lawſſe padolete, tomu co fe dege mic neros

C5—

|

zumẽ⸗
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Kap. XX. Gednaͤnj mezy

suměgichho, dawſſe mu zaměřených dwanaͤe⸗
te Cedule, rozdati ge mezy těd dewẽt fázaz
li. Bylo paf těd cedulek těž dewẽt prázds
ně, a na třed tolifo bylo napfano, Geſt:

totiž Wuͤle Boží, za fterauž aby gim zge—

mena byla proſyli. Mohlo fe tedy bylo ſtaͤ—
tí, aby byli mffiďní praͤzdnhch cedulek do—
ſtali: což znamením býti mělo toho, je w

tom

není můle Boži.

Ale ftalo fe Božim

řízením, je ty tři pfané cedulky přifily bo
rukau tří mezy nimi: Wřatěge Runmaldffeho,
Muže meljce pobožného, Tomaͤſſe Přelnuďe:

bo, Mluže včeněho, a .Cliafje Krenowſtého,
Muže obzwlaͤſſtnẽ opatrného.

4.

—

|

Ty oni 8 radoſtj gako z Nebe feflané

prigali, a o poſwecenj gich nomé mezy ſebau
rady drželi, |Už zwedẽewſſe, je nektetj z roz⸗
na branichý Mo—
pthlenhch Maldenffph

rawfíhh a Rakauſthch fe zdršugí, a Biſtu⸗

py fiwé 8 febau mag, aby tedy p fvému p
ginhch lidj fročdomi, na přítomný p budauch
das vbezpečení včinili, poſlali £ ním Michala

Zamberſteho Paſthke ſweho, na onen čas od
Biſtupa Řimffe“ fiměceného, s ginhmi dwe⸗
ma, aby gim co fe tu dálo oznámili, a gegich

faudbu o tom požddali. |Kteřjž wyſlanj dopta:
li fe Biffupa gegih Steffana: a en pří:
wolaw

Biſkupa

druhého,

a něfolifo Sněži,

o původu ſwèm a pofinupnofti fivé, hned od

čaft Konſtanthna Chſake, y o Artykuljch
včení ſwpeho, a gak mnoho we Wlaſſich y
-mw rand:

Bratřjmi a Waldenſthmi.
m Franckregchu | trpěli, ©gim
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wyprawowa⸗

li: y zaſe od naſſich, gaf ob Dapeženců a:

Kaliſſnych odſtaupili, doſlhchali,
lowali, z toho fe radowali; anobrž
bě wyſlanhm třem Knezim moc
Knezj dali, a mzfládáním na ně

to ſchwa⸗
těm £ ſo⸗
f ſwecenj
rukau na

Biſkupſtwj pofmětili, p domu zas odeflalí.
5. MWafji 8 radoſtj tomu porozumětvífe,
a Gednoty Sřefianfřé jádoftimi bywſſe, o
tom radu mělí zbalibý 8 Waldenſthmi m ges
ben lid a gednu Chrkew fpogení býti měli?
Zbila fe gim pří nid w včenj čiftota, a m
Kreſtanſtem jimotu fnajnoft: ale fe nelj⸗

bílo že Prawdu Božj vkrhwali, aniž gi ſwo⸗
bodně wyznaͤwali: owſſem naſchwaͤl, gen

abp

fe protiwenſtwim

wyhnuli,

do Dapes

Jenſthch Roftelů © hodili, a
Modlaříťého
přifluhomání vžímali. — Ra tom. zatvějno,
aby gícd to te wecy, gafo p mw ginýd něftes
rýh, napomenuli.
Poflamffe tedy £ nim
zafe Muže bodné, Waldenſkhm to předlo:
žili: fteřji odporměděli, že fe gím to před:
ferozeti o fpolečném fe fgebnocenj Dobře ljbj;
Nedoſtatky |předložené že znagí, gich neza:

ftámagi, než raděgi je ob čiftoty Predkuͤ
hop daleko „odflaupili wyznaͤwagj, a o
ffutečné naͤprawẽ myſliti dtěgi. ©© zamřj:
no, aby fe m giftém čafu opět fpolečně (hle:
dbali, a m tě mwěcy nětco giftffiho a plněgfjiho
poſtanowili.
Ale než ten čas přifjel, Das

pežencům

to wſſe wyzrazeno
66

bylo:

Eteřjš
proti
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Rap. XX, Gebnota Bratrſtaͤ

proti Waldenſthm v krutnegſſjmi býti počaz
ti. X tu Sſtepan Biſtup gegich m Widni
geſt vpaͤlen: ginj pak ſem y tam fe rozběhl,
až p do Brandeburku, a odtud něfteřj do
Morawy, zwlaͤſſte bo Fulneka;
něfteři do
Cech, zwlaͤffte do Landskrona.
6. A zda fe, je z toho Bratři a Walden—
ſthch fpolečného gednánj příčina vzata, az
by potom

y Bratřj tim tytulem,

Walden⸗

ſthch, nazhwani byli. Ale oni ho nikdh ne⸗
prigimali, než še fe gim z omylu dáma, m
ſwihch Pſaͤnjch nařjfali.
A" to 4 příčiny 9
famé prawdy, p pilně potřeby,
3 příčiny prawdy, že oni včenj fiwého
nifby od Waldenſkhch | nepřígali, aniž od
nibh obnomení byli, než vaděgí ge r těd nek⸗
terhjch ſſtodnhch wecech obnowiti -a napras
witi Jaͤdoſtiwi byli. 3 příčiny paf pilné pos
třeby: | proto „še těd proti Waldenſthm ob.
Wrchnoſtj wuͤbee wydanych whpowẽedij na
ſebe wztaͤhnauti nechteli, ale raděgi opatr⸗

ně gim wyhhbali.

X wſſak

tomu, že od

Waldenſthch moc £ ſwẽcenj Knehi, a tak zewnitknj Biſkupuͤ poſlaupnoſt, prigali, nikdy
neodpjrali; aěfoli p toho daſem, gakz potře:
ba vazomala, míčením pomjgetí vmělí,

7. X wſſak toho w Rakauſych proti Wal⸗
benffpm

wznikleho

protiwenſtwꝛ,

Bratří včafiní byli, Dan Bůh dtěl.

aby

4

ro:
ti

-

m Protiwenſtwj roſtla.

|
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ti nimž bned náfledugichho Rofu 1468 Král
Siřj fmolam
ona Sněm
wſſecky Stawy
Kraͤlowſtwj Eeſteho, krwawau wyneſl wi⸗
poměd: aby geden kajdh Dan na Panſtwj
fivém na to pozor měl, aby fohofoli z Dit:
bartů můje gimal, a šgjmané podle přičin
a fivobodného faudu kaͤral; proto aby tau
priſnoſtj. y zúřimofij tomu

odſtupowaͤnj

při:

|
trz dinẽna byla.
8. Byli tedy něfteři zgimání (gakoy přebs
ni z Sněžia Starfji gegih, Michal Šams
berſth) a mw žalářídh až do Kraͤlowſtè fmrti
drzaäni.
Kterhmz nenaležitým a vfrutným
proti

fobě poſtupowaͤnim

Bratři

ponufnuti

byroffe, Obranu £ Rofpcanomi, £ Konſyſto—
ří, potom p ť Králi, aš napofleby fe wſſech⸗

něm

wuͤbec, wydali.

A diwnhm Bodjm řjs

zenim to fe daͤlo, že čim wijce oni tu giſkritku
zaduſhti chtẽli, tim větjji plamen z nj fe wy⸗
ſtytowal: zwlaͤſſtẽ kdyz y nekterj z prednjch

Panuͤ, gako Paͤni Kragjkowè, Rofifowě, ; Ďe:
rotjna 2č. ꝛc.

Bratrffpm Kněžim wm pečí Duffe

fivé oddaͤwali, a m ſwch —
Mẽſteẽ⸗
kaͤch Wſech, gim Zbory (nebo Koſtelowéè
k wule wiſeho Kraͤlowſtwj Kaliſſnhm zane⸗
daní bhti muſeli) wzdelaͤwali: tak že málo
potom (ofolo Lěta 1500) do 200 Zborů m
Čedáh a mw Moravě měli. A tuť fe wypl⸗
nilo proroctwi Watěge Dařjšíře“, že poroftane
Lid nepatrný fterémuž Nepřátelé Prawdy odolati
mocy nebudau: Nemohli
C7 zagijič,
Rap.

A

|
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Rap. XXI

San Rejta

Kapitola XXL

|

|

Hanebné Lži proti Bratřim rozípmány.
ěta 1471,

Měfhee Vnora

vmřel

i

can, s gathmſh zaufáním zaͤpaſege:
fopž ho Kral Gitj nawſſteẽwowal, gebo
ſebau pred ſaudnau ſtolich Kryſtowu wolage:

gařož pak hned m gednom Mẽſhcy ja nim
omřel.
A naſtaupil Kraͤl
Wladiſlaw,
Krále Polſtͤho Syn, Paͤn tichh a dobrot:
rob.
Před nimž tafé Bratři ob nepřátel
banebně obneſſeni bywſſe, Apologij ſepſa⸗
li, a aby gim moch nic vbližovatí
ſſtel, proſyli 9 obdráclí.

2. Což něťtevé bezbožné Husſhth tak paͤ⸗
lilo, je proti Bratřím v wſſech lidj nenaͤ⸗
wiſt, neſtydathmi Imi, wobuditi fe fnažís
li. A f tomu (Leta 1476) čloměfa leh⸗
fomyfiného, ©řemefia Sladownickeho, gměs
nem Lezku (aby fe ſtownawalo gméno s mě:
ch) naſtrogili. Kterhz je 3s ſpoleẽnoſti Pik⸗
bartů wyſſel, Starſſim mezy nimi byw,
mluwil, a diwnéè tagné wech zgewowal:
genowite gak oni mw fivýh 3borjch a
Schuͤzkach Bohu, Maryhi Danně, a Sma:
tom fe. rauhagi, Swaͤtoſtem lehkoſt činí,
mezy ſebau weſmẽs Chlipnoſt (na zpuͤ⸗
ČrAdamitů ) prowodj, ©ražby Rodnol,
rodẽgnictwi ——
a hla

(aby

|

falefiný proti Sebnotě fivěbef.
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Poklady fhromaždugí. | Soho oni po Mě:
fteh
a Měftečťádh ©mozhli, © za - dimablo
wyſtawowali, a on wſſudy tw Koffelidh ob:
wolaͤwal, a těd předřečenýh bludů a zloz
poměfiných
nefiledetnofti fe odpkiſahal, a
(idu, aby fe za něg bjdného břifinjfa Dánu
Bohu modlili, fami pať fe těh bezbožnýh

Pikhartu

wyſttjhali,

Jaͤdal.

Rteréž gebo

wyznaͤnj y na papje vwedli, a něťterýh Dě:
fanů a Garařů. podpifem a pečetmí fhorzené

můbec ropdali: aby fde fe ofobně ten Lešťa
boftati nemohl,

tam afpoň to wyznaͤnj gebo

4 Kazatelnice lidn přečitáno býti mohlo,
la:

3. Ale p ta Daͤbelſtä nažnoft na nic priſſ.
kdyz y Bratři proti těm lžem můbec

Spis mpbdali, y Lezka, taf mnoho a čafto

před obličegem | lidu |Křefťanffého |falefině
přifabati, a miſto pramdy Uši rozhlaffomati

fe zhrozyw, wjce gím £ můli toho čínítí nes

těl; a že na to nameben, je 4 Difhartů
Jaͤdneho nezná, zgemně mlumif,

4. A wſſak y ta [žimého ducha neſtydatoſt
zwyklau Boži dobrotiwoſtj něfterým w bos
brè fe obrátila: těm totiž, kterjz změbětí
šadoftimi gfauce, bplolibp co toho, do Shro—
maáždění Bratrfépd tagnẽ přicházeti vmjni—⸗
li, a mfjeďo dalefo gináče nalezſſe, £ Bra⸗
třim, gakozto prawym Kreſtanum, fe příz
pogili.

=

Kap,

64 Kap. XXII. Morawſſtj wypowedjni.

Kapitola XXII.
Bratři z Morawy do Moldawy wypowedini.
eta 1488 Matyäs Vherſth Kral opano—
waw Morawu, wypowẽdel odtud (Bi—
ffupům £ wuͤli) Bratří, až do země Molbarvffe.

Kterhchz

něfteré

ſto

s priwza⸗

thimek fobě Knezem Mikulaͤſſem Slaͤnſthm,
ſtrze Bberffau a Sedmihradſkau zemi při:
ſſli bo Moldawy.
K nimž po dwau letech
Bratři gednoho z ſpolu Starſſjich, Eliaͤſſe
Krenowſteho, poſlali: ano p ſtrze pſaͤnj, aby
to pro Prawdu Boží podſtaupene wyhnan—
ſtwj trpeliwẽ ſnaſſeli, napomjnali.
Ale

kdyß po ſmrti Matyaͤſſoweè Kralowſtwi

V:

herſte Wladiſlawowi Kraͤli Čeffému fe bo:

ſtalo,

a

Morawa

zaſe Kraͤlowſtwj

Ceſtéè⸗

mu wraͤcena byla, nawraͤtili fe h oni z Mol:
barvy domu,

E:

OOOOODOODOO0OVO0DOO0OOCOOCO

Kapitola XXIII.
Bratti k ſpoleẽnemu rozmlaumání porolání.
ěta 1503 dobrh ten Kraͤl Wladiſlaw zas
fe proti Bratřim popuditi fe dbal, a ge

Wrchnoſtem tvyhánětí,
gimati, y gafiby
fe gim (libilo 8 nimi zachäzeti, dopuſtil.
spřičinau toho byli nejen zgewni nepřátelé,
podlé obyčege fivého maličému Staͤdey fffo:
dní, než p něfteří falefiní Bratři. © Nebo
byla otaͤzka mezy Bratkimi o Mocy Swätſtéè
|

wzni⸗

Rap. XXII. Rozepře o Mrýnoffi.
wynikla.
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Zdaliby Čtotvěf Kreſtan 8 dobrým

ſwẽedomjm Wrchnoſtj býti, Mede vzjwati, Prj⸗

ſahu diniti, neb' gi od ginhch wyhledaͤwati,
mohl? Odpjrali tomu něťteři, gako p za naffid
čajů Romofřtěnín: ale wötſſj daͤſtka Stavu
Wrchnoſti, zaſtawala.
© rofila - ta. mezy

ními roztrzka tak,

až ta menffj ftrana od

druhhch odſtaupili, a obzwläſſtnj Shromãaj⸗
dění MW Praze vtiniwſſe, na druhé, še giz
Mede

všimatí,

a

zewnitkenj

moch

fe zaftá=

wati chtegi, (č *
Ta vtrzkans
radoſtj
prigimanaͤ, p f vfjjm Kraͤlowſthm doneſſe⸗
ná, fpůfobila to še Kraͤl kekl, Nu? giž tedy

Žišťovatí dtěgi? Nagdeme my ceftu £ ſkrocenj

tě gegich hrdoſti. Drotož Bratři nowau Apo⸗
logij £ Kraͤlj -pfali, z five Wiry počet činili,
a fa Rauhánj Pjkhartuͤm přičjtaná, 9 giné

nowé naříp, od febe odmedlí, Což při Kraͤ⸗
li taf mnobo zpramilo, je fmau Whpowẽd
ginau wyÿpowedj změfčil, a aby Drofesfoří
Ufademie, y Ronfifforyání, k Praͤtelſtemu
rozmlauwaͤnj

Pikhartů,

negſſjch mezy nimi,

powolali,

důmody

o před:

z Piſem SS,

ob bludů odwolati ohledali, poručil.

2. Porudeno tedy, aby Bratrfft Pani
fe dni Nowého Věta (1504) poſtawili
prednegſſſ mě Vritele, k tomu s Akademi⸗
ky a Konſyſtoryany rozmlauwanj.
O tom
oni fe poradiwſſe, ačťoli že tu něgaťé šdloby
ſe ftrogi obaͤwati fe bylo, wſſak že ani Kraͤ—⸗
le rozhnewati,

|

ani dobré Dře opauſſtẽti *

náles

64 Kap. XXII. Morawſſtj wypowedjni.

Kapitola XXII.
Bratři z Morawy bo Moldawy wypowẽdini.

Meta 1488 Matyäs Vherſth Kral opano—
mato Morawu, wypowẽdel odtud (Bis
fupům £ můli) Bratři, až do země Mol⸗
Kterhchz něfteré ſto s přítvza:
> damffe.
tbm £ fobě Knezem Mikulaͤſſem Slaͤnſthm,
ſtrze Vherſtau a Sedmihradffau zemí pří:
fi bo Moldawy. | K nimž po dwau lete
Bratkj gebnoho z fpolu Starffih, Eliäaſſe
Krkenowſteho, poflali: ano p ſtrze pfáni, aby
to pro Prawdu Boží podjřaupené wyhnan—
ſtwj

trpělimě

ſnaſſeli,

napomjnalí.

Ale

kdyß po fmrti Matyaͤſſowe Kralowſtwi V—
herſte Wladiſlawowi Kraͤli Ceſtemu fe dos
ftalo, a Morawa zafe Kraͤlowſtwj Cefřč:

mu torácéna byla, nawraͤtili fe y oní z Mol:
—

Davy domu.

ODOOOOOOOOODOOOVOOOOOOOO0O

Kapitola XXIII.
Bratři] f fpolečnému rozmlaumání powolaͤni.

ěta 1503 dobrý ten Král Wladiſlaw zas

fe proti Bratřim popuditi fe bal, a ge
Wrchnoſtem wyhaͤnẽti, gimati, y gafiby
fe gim (libilo © nimi zachaͤzeti, dopuſtil.
Prjtinau toho byli negen zgetoní nepřátelé,
podlé obyčege fivého maličíemu Staͤdey fifo:
dní, než p něřteři falefiní Bratři. © Nebo

byla otázťa mezy Bratřimi o Mocy Swätſkéè
-3

wni⸗

Kap. XXIII. Rozepře o Wrchnoſti.
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wʒnikla.
Zdaliby Člomef Kreſkan 8 bobrým
fivědbomim Wrchnoſtj býti, Meče všitvati, Dřjs

fabu činiti, neb gi od ginhch wyhledäwati,
mohl? Odypjrali tomu něfteřj, gafo p za naſſſch
čajů Nowokrktency: ale wötſſj daͤſtka Stawu
Wrchnoſti, zaſtawala.
Meroſtla ta mezy

ními. roztrzka tak, až ta menſſj ftrana ob
druhhch odftaupili, a obzwlaͤſſtni Sbhromáaž=
dění w Praze včinimffe, na brubé, še giš

Medke vjjwati, a zetonitřní mech fe zaftá=
wati dtěgi, ——
Ta vtrzkans
radoſtj
přigimaná, y k vfjim Kraͤlowſthm doneſſe⸗
ná, fpůfobila to že Kraͤl dekl, Nu? giž tedy

Šišťowatí dtěgiž Nagdeme my ceftu £ fÉrocenj
té gegich hrdoſti.

Drotož Bratřj nowau Apos

(ogij £ Kraͤlj pfali, z ſwe Wiry podet dinili,
a ta Rauhaͤnj Pjkhartüm přičjtaná, y giné
nowé narky, od febe odwedli. |Což při Krali taf mnobo zpratvilo, je fvau Wypotvěd
ginau whpoweẽdj změřčil, a aby Drofešfoří
Ufademie, y Konſiſtoryani, k Praͤtelſtemu
rozmlauwaͤnj Pikhartů, powolali,
o před:
něgfjih mezy nimi, bdůmody z Piſem SS,
ob bludů odwolati ohledali, poručil.
2. Woručeno tedy, aby Brarrſſtj ání
fe dni Nowého
Peta (1504)
poſtawili
předněgfli fméě Vritele, F tomu 8 Wfademí:
fo a Konſyſtoryany rozmlauwanj.
S tom
oni fe poradiwſſe, ačfoli že tu něgaťe zálohy
ſe ſtrogj obámati ſe bylo, wſſak že ani Kraͤ—
(e rozhněmati, ani dobré Dře opauſſtẽti n
naͤle⸗
|
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Rap. XXIII. Bratři

náleželo, vſaudili aby fe takowéè poſtawenj
ſtalo.
oflání fau tedy, ale gafo omce É
zabiti, Bratr Lufas Prazſth, a Bratr Mato:
kinec Kraſonickh, přední Zpramcowe Bratr:
fiti, 8 něfterhmi, ginhmi, moblitbám toffech=
nech Zboruͤ poručení bywſſe. Geſt před ru⸗
kama Lift P. Dana Bohuſſe Koſtky z Poſtu⸗
pic, a na Litomyſſli, kterhz pſal Bratru

Wawrincowi Kraſonickemu, giz od ſebe
propuſſtenemu,
z kterehoz | něťteré |wẽcy
hodno geſt tuto položítí.

Přirozené geſt
mot.

(pſal Dán) milowati ží:

Ale ty Bratke

milý

ginak oſwicen

gſa, pamatug že zFiwot twuͤg 6 Kryſtem pos
břben geſt w Bohu, gehoz pozjwaͤnj aby
doſſel, vmriti muſys 8 Kryſtem.
Wijs
komus vwẽril, a kterak on mocen geſt docho⸗
wati tobě to cožš gemu ſweril, až f onomu
bní 2c. Poſylñ fe tedy w Dánu, a w mocy
fly gebo, abys bobrů bog bogomal, a wzal

Sorunu života.
byl,

povčomati

Toho

boge způjob gakhby

tebe. netřeba,

ti (nad bez všitéu by nebylo.

připomenaus

Ale abych tě

nezdržoval, SŠtůg mw Dánu milh bratře ꝛc.
My fyce co fe lidffau opatrnofij včiniti mo=
hlo, včinili fme, a waͤm bezpečnoft - opar
třili, aniž na potom na to pozoru mjti přes
ftaneme: | gefiližeby owſſak wztekloſt Nepraͤ⸗

tel vhamowati fe nedala, a Bohu -by fe ljbis
fo fmrti waſſj oflamiti gméno Syna ſweho,

wy

bo Prahy cytowaͤni.
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my hotowi budte s Jobem říje, Dán žimot
tento

dal,

Paͤn

necht

geg

takè

odegme.

Gak ſe pᷣann tjbilo, tak fe ſtalo. Megj
fe dobře, můg Bratke.
Dátum mw Pitoz
myfili,

dne

Swatého

Sftčpána

prwujho

Muteblnjka 1503,
3. Ale Bůh, kterhz ty lidi € dalſſj flužbě
Chrkwe zachowati těl, diwnẽ ge z vſt Iva

wytrhl:

nebo ráno téhož dne,

Sonfpftoři poftatviti měli,

kdyg fe w

ne poſlednj ras

wdy, Boži nepřjtel, M. Martin z Podaͤtek
naͤhlau ſmrtj vmrel.
Kterhmz prjkladem
ginj bywſſe zſtraſſeni, kdyz wſſecko teměř
Meſto fe zběhlo, tic aby to Rozmlau⸗
waͤnj ne tagnẽ ale zgewnẽ predewſſemi drza⸗
no bylo, tedy oni, newim gakhmi za nepráž=
dnenjmi fe toymiaumagic, na ginh čas toho

obložili, a Bratři laſtaͤwẽ propuftili,
D0O000000O00000000000

Kapitola XXIV,
Na wykorenẽnj Bratři Krále Wladiſlawa

Mýporočb, diwnych Bojih Saudů m to
mfročením, m nic obrácena. lu:
čeblnícy Borfitj.
Nemodii odpočimati Nepkaͤtele prawdy,
aby malému

obmýjileti neměli.

tomu

© Nebo

Staͤdcy wyhlazenj

Gan

Bofaf,

m

Vherſte Zemi Marabinffh Biſkup, rodem
z RMorawftehe Měfta Proſtegowa, na,
obmy

—
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Kap. XXIV. Kraͤlowſth proti
obmyſlnh, a proti Prawdẽ Swatého Cwangelium
nevkogitedlnau
zloſtj hotjch,
ſloziw 8 ginhmi Vherſthmi Biſtupy, a před:

něgffimi Teſthmi Dany, chytrau radu, nas

ſtrogili Kraͤbownu toho čafu těhotnau, a po
vodu blizkau, aby Krále, kterhz gi tv tafo:
wem gegim ſpuͤſobu neoſlyſſi a nezarmautj,

za nowh proti Pikhartuům Mandaͤt proſyla.

Ktera k Kraͤli priſſedſſſ
(gakz o tom Ko—
mornjcy Kraͤlowſſtj Muži wiry hodnj ozna⸗
mowali) tě miloſti fobě žadala, aby Kral
tak mnohým profbám v -febe mjfto dáti, a
proti Difhartům © Wandát * mpdati< ——

Kraͤl welmi ſe zarmautiw

hlawau kynul,

nic neodpowẽedẽl.

2. Biffupi mezy tjm hned přebce při prj—⸗

tomnoſti Kraͤlowſte
Mandaͤt
ſpiſowali:
Sral pak bo Kowory wſſed, na kolena padl,
a ſlzami Pana Boha proſyl, aby mu tě
krwawyhch

rad.

winy

nepriwlaſtnowal,

a

gim co vradili toho wykonati nedopauſſtẽl.
Wyſlyſſel Bůh“ hlas ten, a prokaͤzal nab
půwody tehoz fpifnutj, brozněho ſaudu ſwe⸗
bo ftrafilitvé prjklady.

Sraloroně,

Prwuj

byl na

ſaméè

fteraž giš fe tim těffila, že gakz

gen ſſeſt Nedel ropleži do Prahy pogede, a
tomu diwadlu, gak Pikharty paͤliti, ſtina⸗
ti, topiti budau, přijtomná bude..
Ale ©

diwnj Bozj Saudowé: Boleſti fe na nj o—

bořily, privě než das porodu priſſel: a kdyz
poroditi nemohla, Lefaří gedno aſpoñ reto—

wati

%

Bratřim Mandatt.
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wati, a plod z Mateře. wyfezati, radili.
Pomolaní „Sarwjři,
a Jiwot odewrewſſe,
Syna ſyc žitvěho, ale £ widenj froětla nedo:
ſſleho z-nj wyñali, Ludwjka; kterhz potom
m obogim tom Kraͤlowſtwj na mjſtẽ Otce fra:
lowal.

Ale

Matka

nemohſſi

boleſtj fnefti

vmrela, a. 8 nj bezbožné vſylowaͤnj nepřatel

bo čafu povtichlo. Stalo fe m Budjně, Lé:
ta 1506 prwnjho dne Měfyce Cerwence.
3. We dwau potom létech, oč taf blnu:
bo Biffupí vfplomali, předce toho dowedli,

še Kral nezbednoſtj gegich přemožen gfa (kdyz
wolali, že £ wyzdwijeni tak gedowateého,

a ſſiroce fe rozgidagichho, zlého, oſtregſſich gť

potřeba proftředťů ) | hrozný Mandaͤt proti
Pikhartüm,
bez rozdjlu ſtawu,
pohlawj,
neb weku, w Letu 1508 dne 10 Srpna wy—
bal, a $ nimi zle nafládati dopuſtil.
4. Dřinefl ten Mandaͤt

weregnh Sněm
wuͤm

fivolaným

bo Cech, a na

wſſechnem

Sta:

ho dodal, San Biffup Waradinſth,

Staniſlaw Turzh, Biſkup Olomaucſth.
še mnozh z wysſſich Stamů,
moͤwnjho

ſneſſenj to fe ſtalo,

a

Ale

že bez ně:
narjkali,

a

aby ten Mandaͤt gafau moc mjti měl, ne:
powolowali,

mwěc

ta

průodu

mjiti nemo⸗

bla: fami gem mezy febau o to fe hádali,
„až tomu přeběhlo 18 Měfyců.
5. Teprw mw Letu 1510 fdyž Sněm na
pá

Kutnaͤch byl drzaͤn, Albrecht z Kolo—
wrat

70 Rap. XXIV. Mánbát proti Brattim.
wrat Negwyäſſj Ranejř 8 ſwym Towarys⸗
ſtwem, mnohhmi a chytrhmi Prakthkami
k tomu priwedl, aby kdyj mnozh pří Kraͤ⸗
lowſte přítomnofti

na

to priwolowali

ten

krwawh Mandaͤt ſwau moc měl: tak že ne:

gen geg y hned do Deſt Zemſthch wepſati

| dali, ale p £ tomu fe weſpolek přifahamí zas

waͤzali, aby mocně a zbrogně podle něho 8
Pikharty naklaͤdali.
Ale Bůh pe
toho Tyranſtwj ftrůgce Albrechta,
giné

něťteté,
—

wiſeckna ta gegich lama. vſylo⸗

rozpthlil,

gakz o tom njže oznámeno

ude.

6. M tafomýh těh bouřťác, na mět:
ffim dile toffiďní Knezj Gednoty Bratrfťé z
ſwöhch miſt býbati fe mufyli, a Boží flu=
áeb miwati, leč něfbe tm ffrntě, nefměli.
Býmali těž něfteřj předněgfji 4 nich ma
Rancelař obſhlani še gmena: ale fe gim ſta—
wẽeti ob Datronů nebylo dopauſſtjno. Aniz
potom, fopž Mandaͤt wuͤbee wydaͤn byl,
tak hrubẽ komu vſſkodil, fromě že něťteřj
z obecnjho lidu byli vtraceni.
7. Priklad geden připomenutí hodný geſt.
Negakh Pan z Sſwamberka,
vchytiw ſſeſt
z Poſluchakuͤ Bratrſthch ze Wſy Augezda,

nedaleko Domažlic, © dal ge w Měftečťu
Boru vpaͤliti, gegidž tato gména byla.
Matěg | rofop,

Remeſla

Sſewcowſtéeho.

San Sfimonomic, Tkadlec. Vartolomes Hra⸗
nowic,

3
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nomic, Bednář; Jan Hebek,
a Mikulaͤs Nadrybka, Bratřílaͤch. Když Kněz Papezſth
dtěgjli bo za afipře duſſj
Odpoměděli,
Je oni magií

Her
Hrnejk Jan
Nan
mlafinj Seb:
gich fe optal,
ſwich přigiti2

Paſthre duſſi
wedeni gſau—
byw obz—

ſwich, Kryſta.

Na Poprawu

ce fili zmugile:

a fdnž Vrednjk,

wlaͤſſtnẽ

k Mikulaͤſſowi

nafloněn, ©naděgi

mu života činil, aby gen negakeho čafu f
rozmyſſlenj fe, byť bylo za celý rof, požádal;
on gafoby to podání prigjti poměfilel, tro:
fifu fe pozaftamil, X hned, Dlauhoby to by:
(o, a gá bych toto Bratrſtwo fmé ftratil, od—
powedel: a taf 8 nimi É hranicy předce ffel.

DOOOOOOOOOOOOOD0OO0O0OO
Kapitola XXV.
| Nekletj Bozich proti Neprätelim Saudů
Prjkladowẽe.
(ufji tuto nektere Bozjich Saudu Ptj—
klady, Pteřjš toho daſu na ty vkrutnéè
těd | krwaͤwych vĚladů puͤwody dobkrokili,
připomenauti.

2. Negmyšíjí RKancijř Albrecht

z Kolow—

vat, koyg toracege fe z toho Sněmu v Dana z
Koldic na Bilině fe zaſtawil, a 8 telifau lj—
boftí, na čem fe inn ſneſli wyprawowal,
tu Dán z% Solbic É Sfimonowi flužebnjfu
ſwemu, přeb ſtolem ftogichmu (kterhz byl

z Vofludačů Bratreſthch) dekl:

Co ty £ tomy

72 Saw. XXV. Bůh míti na Nepkaͤtelich.

mu řjíáš Sfimone? Odpoměděl, Že gefitě ne
wſſickni na tom fe ſneſli. Rancijř rozhněmaty
fe, a myfle, gafoby (nad něgafčho noweho
fpifnutj byl porědom, obořjí fe naň, aby
oznámit Kdo ten, a neb ti fau, „fteřjšby fe
Krali y Stawuͤm protiwiti měli? a že nemufegi
býti než Zraͤdey Země, lídě nefilehetní, a těhož
gafo Pikharti hodní.

Služebnjí pozdrvjh ruky

řefl: Ra Nebi geft geden, kterhz geſtlige waſſim
radám nepowolil, tofjeďo fie daremně vradili.
Doznáš ty Sſelmo toho, gafo y gini, od—
potěděl:

a

„hněvem © tozpálený

od

ftolu

wſtaw, do Krupky Měftečťa five? poſpjchal.

Ale toho ofamienj Pryſkht negakh na Noze
fe mu wywrhl, od něhož fe pekelnh oheň
zapaͤlil, kterhz žádným lefařjfpm vměním v
baffen býti nemoba, bezbožného toho Člomě:

fa fpalil.

Odťudě vofflo, še ginj, an neg⸗

předněgíji nadpmač
ſtiwegi poſtupowali.

zhaſl widauce,

chaulo⸗

3. Biffup pak Waradinſth
Čedy v
Morawy pofbichagé, bljzfo Olomauce m W 0
Edpž z wozu na potřebu $ febnautí těl, nez
opatrně zříauží, a 1 tagném miſtẽ na ně:
gakem hrebjku taf vwazl, že fe z něho ſtre—
wa, fonš gid kus na tom hřebjťu fe zadrže:
lo, wytaͤhla: od Čehož on brzo potom
zdechl.
4, Auguſthn w Praͤwjch Doktor,

kterhz

(vým lziwhm a vtrzek plným Spiſem y při
Kraͤli,

——
—
—
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Kraͤli, p při wſſech dobrhchlidech Bratřim

něnámijt gednal,

thchz dnů m Olomaucy

m domě ſwem při toečeři náhle vmřel.

5. A gefitě před tim ůta Sſwihowſth

týž krwawhch rad včaftnjí, Fdyž wuͤkol Zamku
gebo Rabj, Witr neobyčegnýfe ftrhl, on boSklepu vtekl,a Sljč 8 febau wzaw, tam
ſe zamkl, kdez co fe 8 nim ftalo žádný netvj:
Nebo kdyz potom drvořané tlaufli, a žadný
neodrojral, mufeli pro Zaämeẽnjka poſlawſſe,
oderořjti fobě dati: ale z nich čtyřj toliťo -

předněgffí

tam

weſſli,

a po dtwjíce

zaſe

wyſſli, a Zrublu vdělati dali, p do ni Dam
wloziwſſe, wuͤkol zafmolili, aniž fomu co
fe tam přihodilo oznámili,
5, Binbřídh

z Hradce, m Kraͤlowſtwj Ce—

ſtem Dán prednj, ale Prawdy Bodßj Ne:
přítel nepoflední, fópž na Sandch na lot
wygel, mage při boku ofitip loweckh do ſanj
položený, taf fe 8 faněmí wywraͤtil, že tim
ofitjpem ffrze ſtehno a ledwj gfa prohnán,
tv welikhch boleſtech vmřel.
:
"
7. Summau tnf čaftj a patrnj bhwali m
obraňorvání toho maličťčho, a nezbrogněo,
wernhch ftadce faudomé Boží, je 4 mezy

famými Nepřately těh čafů ro přifloroj bylo
voefilo: Mrzyli foho žirvot, aby gen Difhartům
fe protiwil, že děle tofu žito nebude. |Mezy
tim předbce na obzwlaͤſſtnj něfteré oſoby proti:
D
wenſtwj

—
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wenſtwj daſtä prichaͤzela: Mezy nimiz gſau
y tato naͤſledugjch.
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- SRapitola XXVI.
Ondreg Poljwka, Mučeblnjí.
eſſtanem byhwal na Horach Kutnaͤch,
ale proměním Nabozenſtwj dal fe do
Zitomyfile: za nimž kdyz fe Manzelka geho
daͤti nedtěía, a on pro nawſſtjwenj gi fe
nawraͤtil, prozradila ho. M byl gat, a vd
Kaliſſnhch Kněži tak dinuho trápen, | až
ſljbil při Manželce zuftati, a Knezj poflau:
chati.

VBčinilé to, ale proti fročdomj, ro:

tož to Nedẽeli potom, fdyž Kněz -po Kázanj
Monſtranch
topnefl a na Dltář poftatvil,
Lid pak na řolena padage tomu fe flaněl,
Ondkeg plápolagichho vnitř ohně. zadršeti
nemoba,
welikym hlaſem zkrikt;
MIČ

Kneze, gá mám mluwiti. A obratit fe
- £ lidu, kekl: Ad) nač prichaͤzhte Negmilegſſi?
Čemu fe flanjte? Bohu z chleba fitvořenému2
Uh. Bohu žiměmu, nebeffčmu, na wwěfy pos
žebnanému fe Flaněgte. Sinez £ lidu, aby mu
mluwiti

nedali,

ale

aby

toho

nefilehetni>

fa, lotra, Pikharta, gali. Zdeſyli fe neg—
pro wſſickni, ruky nemztahl žadný: až pak
nafili fe, kterjj obořimíje fe naň pěftmí bo
bili, hlawau o flaup tlaufli, a vkrwawe—

něho

do Žaláře
|

wlekli.

Ptiweden

|

dne

třetiho

Mudedlnjk.
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třetího- · na Rathauz,
a před Raddau p.
Knezimi taͤzan; Zdaliby těl to co priwé

mluwil p dnes mlumiti?

Dn F tomu fe při:

anal, A že nic nenj taf nefnefptebíného, gafo
Antykryſtowo Wodlařítm|, mlumil! Zas otů=
zan, 4 Číhoby ponufnuti o tafomě wecy fe
pokauſſel? Odpoměděl; 3 čjho ponufnutj A-

brahamod Wodlařů odſtaupiti, a Boba živě:
bo wzhwati fe pokuſyl? W Pdyž řefli: Zge—

ně muſys potoědjtí, Ado tobě F tomu ra:
di, aby taformé tvěcy činil? On zaͤſe; A fo
radil Danyclowi, aby fe proti Modlaͤrſtwi
ftaměl? | Už oni 8 fřiťem, OMIČ, time o tom
lépe -než ty, netřeba fe nám od tebe včiti.
Ule rojme že ty zde maš Towarysſtwo, oněm
fbyž dobrovolně pomědjti nechceš, potvjšz

muffenj.

A bned bo zas do Šaláře weſti,

a po malé chwjli mučiti poručili, A nemob=
fje nic mymučiti, odſaudili geg gafo zatwr⸗
dilého na obeň. | Kněji. Rychtaͤre profyli,
aby kdyz bude weden mluwiti mu nedopauz
fitěí, aby fnad řečmi fropmi lidu nenakazyl.

Rydtař

tedy Ondřegomi

dekl, nechceli vſt

zacpanhch mjti, aby fe odewſſeho mlutvenj
zoͤrzel. Což on flibil, y fplnil, a na wſiſi
tě ceſtẽ nic nemlumil, toliko tiffe fe modlil.
sčeprro |Ednž hlawa bořela, zwolal; Geziffi
Synu Boha žiroého fmilug fe, ſmilug fe ma:

demnau htjſſnhm! a tojce nic. | Kněži pač
obraͤtiwſſe fe £ lidu dekli; tvidjte, giž rozhivá

Gegiſſe, mw teréhoř dofud ži

—

7

D2

byl weriti,

a gebo
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Stalo
a geho Swaͤtoſti ctjti nechtel.
|
Běta 1511.

(
|
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|

Kapitola XXVII.
Protiwenſtwj Fteráž y něfteřj z lepſſich Ka:
|
liſſnych trpěli.
>

o wſſecky tedy ty daſy těšíh byl [os
Gednoty Bratrffé: aleť ani Kaliſſnj nez
byli bez ſweͤho třjše, zwlaͤſſtẽ kterj proti
Papezowi horlivěgfjimi fau fpatřjní.
Nebo Běta 1480 (dne 21 Šrpna) z po:
ručení Kraͤle Wladiſlawa Kněz Michal Dolaͤk, w Starém Měftě v Swateého Oiligi
Člorměf | žimota | files
Zpraͤwee Chrkewnj,

chetneho, a fazatel výborný, s ginhmi těmi-

Janem
Saraři, © Wacflamem ©Slánffým,
SMičtau, a Waͤcſlawem Piſecſthm, že Dapeže
Antykryſtem wyhlaſſowali, zgjmání gfau, a
na Karlſſtegnſth Zaͤmek zawezeni. Kdez první

hladem, a toho Šaláře ſmradem, Vmoren;

ginj paf na přímluvu SŠtamů $ těžťofti
A tohoť čafu y ginj lepffiho.
propujftění.
fmyflu aneb vyhnání z Drahý, gaťo 3
Matěg Machek, Akademie Profesſor: aneb
odefili fami dobrowolnẽ, gako Lukas Prajſth
Bratkjmi
kterhz potom | mezy
Baťalař,
gakz
Biſkupem byl. (Clowek znamenitý,
pripomenuto w Kap. 23.) a geho dobrh
towarys M. Jan Snih, Fizyk, p ginj.
A: boj
V

m Rop, XXVIL Bauřťa Pražíťa
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2. Zěhož tafé feta Srál zpjiwaͤnj tech

Pjſnikek, kterez byly proti ohawnoſtem
Papezſtym ſklaͤdäͤny, zapoměděl:
a kdyz
toho, nepřeftáralí, zgimaw něfteré z pred—
něgífih WMěfitanů w dlauhhch ge rzdiomat

toězeních, ©Něťteré y zmučiti dopuftil, gafo
Wřatěge Sferlinga, a Martina odb Zlatého
Kola: Sſeinoha paf, tež Mäſſtan Prajzſth,
přilijjným mučením přetržen,

3.3 toho Mujſſi nabytvffe frbce, na
ſtranu pobobogí fivobodně laͤli, Husſyty do
Pekla odfuzomali,

a že rozličně na tom Lid

-fe borffi, mic nedbali.

Radda také Draž=

fíá, na mwětfjim dile Němen, zle Králoro:
ſte tidhofti všjroagjce, takowe nabyli fmělo:.
ſti, še ſpikſſe ſe 8 něťterými Náboženítmi
protiwnhmi Jemany, w nocy (24 Baři)
předněgíji z podobogih Měfiťanů pobiti a
šabladiti vložili. ©Ale tm tě naděgi zmýlení
byli: nýbrž to zlé na hlawy gich famýc pří:
padlo. lebo fdnž fe to gich naměření pro:

neſlo, bauřťa

fe ftala welikaͤ,

nj“ tří Rathauzowée,

m niž wmffic

a tofficénj Klaffterormě,

rozebrání, a mnozi $ Raddy a Mujchuͤ pobití, Leta 1483, |Což aěfoli Wladiſlawa
mrzelo, * Úbnž fe wſſak na to wyptaͤwal, a
še ob apežeňců přičína dána byla poznal,
Pražanům to odpuftil: a Léta 1585 na 0:

heenem Sněmě Smluw wekegnhch mezy
ſtranami pod gednau a pod obogi, o fpoleč:
|
D3
ném
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něm febe fnaffenj a £ fobě přatelftroj Fcho⸗
waäwaänj, potwrdil: a wſſak weſpolek ſebe
banění a nenaͤwidenj předce nevſtaͤwalo.
4.
Běta 1491, koyz 28 Ledna 1 předním
Husſhtſkem Roftele, v Matky Bojí. před

Tegnem, Swaͤtoſt pod obogi rozdaͤwana by-

In, Němec něgaťý pozadu £ Matrondẽ poctis
vé, fdnš 3 Kalicha pila priſtaupiw, taf gí
E Kalichu hlawu prirazyl, že gi 4 vſt rozka⸗
thch krew tekla. Pro kterhgto včinef, ačs

Poli gat a do Šaláře dán byl, wſſak z s
p bned zas wypuſſtẽn.

5. A tvý Arey⸗Biſkupa nebylo, nemohit
Kaliſſnj mjtí Knezj leč we Wlaſſich ſwece⸗

nich, kdez wſſak byli É tomu zawazowaͤni,
aby fe Kompaktaͤt odřeřli, a Papezowi do—
fonalé pofluffenffwwj ſlibowali: Což Cecho⸗
we welmi těžce neſli. Prigel tedy do Cech
mw Letu 1482 ze Wlach Biffup Sanfturyens

(fn, Auguftinus Lucianus, mlůtvě, je pro
miloft k diſtſſſjmu Naͤbozenſtwj přígjšdj: gebož
Čehotvé -8 radoſtj prigawſſe welmi ctili:
Vmtel Běta 1439: na gehoz mjfto po letech
gedenácti naftaupil Filip, Sydonſth a us
tinenſth Biſtup.

Zen čajem mw Praze, čafem

v Hory Kutny ſydlo mage, po tří Léta Raz
liſſnym SKněži fivětě- ſlauzil. Ale to foný
minulo, - zaſe

Papezi

a

gebo

Biffupům

pochlebotati mufpli: tak bjdně bylo těd
lidi otrocfitvi. © Chtěli,za ty widini býti,

:

|

Fteříš

|

o ſwecenj Kněží těžto
fteřjž od Antykryſta odſtaupili,
předce pod geho plafiť lezli.

—

6
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a mezy tjm

6. Ale něťteři Zaͤch, mezy nimiž byl San Bechynka, z nenámifti fu Dapežovi, nech—
teli na ſwecenj bo Wlach, ale wzawſſe od
Liſty puſtili

ſeaz do Armenffřé

byla rozneſla,

byli tim pilnẽgi exa⸗

Akademie

zemẽ.
wẽſt

A že p tam o Čeffém Kachkſtwj po:

minowaͤni: až kdyz poznano, še fe whlaw⸗
nid Urtyfuljd, p ro vzjwaͤnj
mateříťeho
gazyka $ nimi frotonámagi, byli pofivěcení,
Zěta 1499, dne 18 Rjigna. A z těh potom
dwa ob stjmanů Mukedlnjctwj
podftaupili,

Martin Taͤborſth 8 Kaplanem fivým, w Raubd:
nicy vpalení bywſſe.

OO000O00000O000000
Kapitola XXVIII
Protiwenſtwj proti WBěrným, za čafu Admini:
ftrátora Gabery, falefiného Husſhty.
Wi
mezy tim Dán Bůh m Němeďé
welike

Bemí Luthera,

na

Dapeže

Muže

tvelifého,

Óromobiti:

Fterymi

gako

w

Cechaͤch gakoby ze ſna probuzeni byli něfteří
SRalifini, čififji včenj Ewangeliſtſke prigi⸗
mati, a radegi bo Wittenberka než bo Rjma
pro Swẽcenj poſylati vmínili: ale w tom

opět gím Satan rozličné čínil prekaͤzky.
2. Rebo fbyž w Leétu 1523, Měfpce
Ledna, Stawowe Se a Morawfft w
D4

weli⸗

80“ Kap. XXVII. Kaliſſnym obraceti fe
rvelifém počtu w Page fe fbromáždili, a
powolawſſe £ tomu '4 Chrkewnich něfte:
rhch Zpraͤwcũ (mezy nimiž byli z Mora:
wy: Pawel Speraͤt, Benedykt Optaͤt, Waͤc⸗
ſaw Litomyſſlſth Šmathý Djíem Doťtor, a
San Gharpa, Muži pratvěho včení ; a z A—
kademie 20 ptjitomnhch Miſtru) Artykule
nöekteré,

budauchho

Cyrkwe obnowenj

gako

Predchuͤdce ſepſali (mezy nimiž p tito byli,
| Geſtliby kdo Ewangelium bez lidſthch prida⸗
wku včití těl, že proťo haněn a faceřorvan
býti nema. Mſſe nágemné a £ zyſku patřjch, ©
že opaufitiny býti magi. Pozdwihowaͤnj tafé
Monſtrancy, a ſwecenj bylin, y giné k tomu
podobné potoěrné Ceremonye, je magií býti
ffladany) a přitom za Adminiſtratora podobogi
vſtanowili Hawla Caheru, Zprámce Chrkwe
v Matky Bozj před Tegnem.
Kterhz je 6
Doktorem Lutherem znám byl (něgnÉh Čas m

Wittemberku ſſtudowaw) a Luthera wuͤbec gas
ko znamenith
Božj naͤſtrog wychwalowal,
nýbrž: p Lutheromi, aby Pražanům o Směs

čení Knezj pfal, přičínau byl: Vkazowala
fe naděge o lepfiim fpůfobu Cýrfve, ale

fratfa welmi.
3. Nebo ten wrttawd Elowẽk brzo po:
tom, bněmu Kraͤle Ludwjka wyhnauti chtẽ⸗
ge,
ſtarhm Kaliſſnhch obpčegům fe nas
wraͤtiv, na Sněmě téhož Léta w Meſych
Cerwench drzanem, Artykule prwnjm od⸗

pornee wydal,

na obnowenj Kompaktaͤt

nás

ſtupo⸗

£Luterowi, přeťážíno. 81

ſtupowal, a pro zaljbenj fe Kraͤli, a Da:
pežencům, wſtekle fe praͤwẽ werjchm proti:

wil a to z tafomé přiležitoftí.
4.

Papež porozguměm £ Čemu fe. m. Nẽeme⸗

de Jemí p w Cechaͤch ſchyluge, poflal: Le:
ata £ Ludwjkowi do Vher: a ten odtud bo
Prahy £ rozličným lidem, y k Konfyftoři. a
k Coherowi lifty rozſylal a lahodně, „aby fe

6 Chrkwj fgebnotili namlaumal. |Mezy tim
včiněn byl Purgmiſtrem Dražíťpm San Paſſek,
Clowẽek iſtiwh, „poroěrný, a vfrutnh: gehož
ftrana že mocně m Praze wlaͤdla, Cahera f nj
fe připogil, a £ Lejatomi gménem Konſy⸗
- ftoře taf odepfal, že to patrnhm ſwedectwim
člotvěřa mv přemrácený ſmyſl vpadíeho bylo.

Tak zagiftč, pe ginhch mnohhch měceý,

píle: Wy o nic mětffi a pilněgffi péče nemáme,
gak widycky tak
ynyní, než abychom w Věle Chr⸗
kwe ſwaté, ſtrze Gednotu wjry, a pofluffenfttvi
Stolice Apoſſtolſtè, ſtaͤhmi
fe nachaͤzeli. Aniž

welebnoſt waͤſſe mohla fe kdy co poteſſenẽgſſjho na⸗
daͤti, než toho čemu od Poſluͤ naſſich, Eteréž brzo
wyſſleme, porozumj. Nebot w prawdẽ Země náffe
Ceſtaͤ ná gruntu peroné ffály wſſe obecné wjry,
zpoͤdeprenaͤ, wſſecka rozliẽnhch bludu wlnobitj, Ete:

rýmž blijzke Nẽmecke Kraginy fe chwogi, gako ne:

pobnutedlná tvyfofa ffála pofatvád ſnaͤſſela a pře:

máhala, a gafo Pharos ($ucetna na Břehu
mořífém wyſtawena) wſſechnẽm po zbauřeném
Moxri fe. platojchm bezpečný proti ptonutj při:
|

2)

8

č

aw

82 ap. XXVIIL Cahera Adminiſtraͤtor
ftaiv gafně vkazuge. A tnf naděgí máme, Weleb⸗
np Otče, še ta wec, o fteré waͤſſe Ctihodnoft£
nám pfala, taf půgde, še to ſtawenj Boži pevnými
podporami vtwrzenẽ, pred padem zachowano bude,
gen toljko nech waͤſſe Ctihodnoſt těžce neneſe tak ma⸗
lébo-prodlenj naſſeho, dokud naſſj Poſlowe neprig⸗
bad; A tuť budau vtwrzeny Zdi Geruzalemſte, a
uohny naͤſſe ſtanau w Shnchch geho, p vzrime Boha

Bohu na Syonu, a budeme profpimati z etnoſti
|
Daͤtum m Poſteé 1525,
m etnoft
©
Welebnemu Otcowſtwij toafemu,

ponjjent Služebnj

Hawel Cahera Admini—⸗

277

ſtraͤtor, 8 celau Konſyſto—
tj fe poraudegj.

p

5. Byw otaͤzan, gakfe protiwiti může

tomu: včení, kterehoz tak horliwẽ před tjm
zaſtaͤwal? Obpotoěděl, že ne pro ginau při;
činu v Luthera byl, než aby geho a Difharts

ſtemu vmyflu lépe royrozgumětí, a tim fnads
něgffi F protiwenj fe gim přiftup mjtí mohl.
- Goš p činil nevěrný Gidas, a polibenjm
Syna čloěťa zrazowal.

00000000000000000000

Kapitola XXIX.
Wernj z Prahy wypowẽdjni, zwrſtaͤni, a

ginak traͤpeni.

=

válí tedy a Papezdowi zaljbiti fe dtěgjce
8 Gaberau Paſſek, nutili Ftomu Kněji,

|

k

Cahera a Paſſek
y Meſſtany wſſecky, aby
Xeepfulům podpiſowali:
chteli, ty wypowidali.

Protiwnjcy.
83
fe £ gegich nowhm
a fteři paf nes
Negprw hned ffeft

Knezj, Waͤcſlawa Podaͤteckeho, odb Swateho
Hawla:
Gitjka Sſmäkala, ob Swatého
Gindkicha; Martina z Bethlema; Pawla od So
Michala; Martina 3 Opatowie; a Jana
Miruſſi. Potom Meſſtanů prednẽegſſich ſſedeſate
pět: mezy nimiž byl Burgan 5 Sonic, tv

Praͤwich

Doftor

a Kancljt Prazſth;

Jan

Hlawſa pred tim Purmiſtr, a ginj. Hledali
tafe f mětíji geſſte vkrutnoſti prijtin, mluwjc

p něgafém Ewangelikuͤ proti Saliffným fe
fpifnuti: a taforvé wyznaͤnj aby z nẽkoho
wytiſtli, tři Meſſtany zmučiti dali, Jana
Bonuſſi, Matěge Hkebenaͤke, a Jana Sliwku:

kterzz wſſak radẽgi

newinnẽ

trpěti,

nezli

proti ſwẽdomj [imě fivědčiti, dtělí,
2. Mezy tim, půmodorvě tědh baurek
gakeſy Pražanů na to Swolenj ſpliſkali,

aby žadný v wike podegřelý, totiž Pikhart
neb Lutherán, do Cechu přigimán, a fu
Praͤwu Meſtſkemu pripauſſtin, nebyſ.
A
toho ſweho Swolenj, wyſlawſſe F Králi bo
Od—
Budjinu, wyjſadali ſobẽ potwrzenij.
fubý filo, že kazdh co těl proti Orthobos
rům ( pramorvěrným ) prowodil.
Bylli fbo
něfomu něco dlužen, a na Wẽeritele to že
geft Pikhartem
prorvěfti mohl, taf mnoho
ſprawil, gakoby zaplatil: a geſſte mu 9 ž

WMěfta wypowèedenj zpufobil, | Něfteří negen
|

-D06

proftě

84 Kap. XXIX. Cahera Prewraͤcenee
proſtẽ wypowedini, ale p potupně z Meſta
wywedeni, bhwali: gako Ludwik Malř, že

Mnjcha ob Smaté Barbory, kdyz na Kaͤzaͤ—
ni ledacos jival , po Kázání napomjnal, žebý
- fěpe bylo Lid z Ewangelium včíti, nežli ta:
kowhmi Flervetamí zanepraždňomati. © Proto
zagiftě na krik toho Mnjcha lid fe zběhl, to—
bo Maljře popadí, do Žaláře vrhl: a poz

tom bo Biřic z Měfta wywedl.
|
3. Něgafh Možiř, že v něho Kniha, od

kohopakkoli mw lepffim fmyflu o Swaͤtoſtech
fepfaná, nalezena byla, proto py na Ryňťyu
wymrſtaͤn,

9 z Měfta wyweden byl.

Zo fe

tafé něgafému Sanomi Kalencomi fřalo, ge—
muž y Ceych na Čele mypalili: proto je o
něm pratveno, kterak Lagfem gſa p fobě p

čeledi fivě Wečeřj Daně pofluhomal.
Oiřj :
Lopatſth, geden z wypowẽdenhch, vſlyſſew
gakè od Krále Pſaͤnj přifilo, že fe mi tako—

wé $ lidmi zacházení nelibi, a že porauči aby
wypowẽdeni byli zafe nawraͤceni, mage ja
to že giž tak bude, mratil fe do Prahy, do
domu fvěho: ale gat, do wezenj dán, a w
něm vmořen gef.

4. Mezy

tim bržán byl Sněm

obecní

wſſeho Kraͤlowſtwi, Fdež na wyhledaͤwaͤnj
chytrych těd Praktykantu zamřjno, aby. pod
gednau

a pod obogi prigimagich moch om:

vaftátů za gedno tělo byli: A naproti tomumoch Mandaͤtu Kr. Wladiſlawa Pikharti
aby

Wöernhm fe protiwj.

83

aby třibení byli.
OdĚudž Bratřim notve
naftalo Protiwenſtwi: a bylo gim y Naͤbo—

zenſtwi zaſtaweno, p Zborowé vzawjraͤni.
5. Kteréž wecy kdyz fe tak dironě bály,
něgafp Mateg,
Paufteronjí, Clowek -pros
fth, ale fivatého obcomání, kterhi w Letu
1519 do Prahy byl priſſel, a až bo toho čas

ſe

fu po Ryñchch a Vlichch lid welikhmi hauffy
zbihagich £ Boží bázní, a fu pofanj, na2*
ačfoli mu toho Rněži, ale darem:

mě,
"gbraňomali: Caherowéè wſtekloſti ta
"isafufpl. Nebo fdpž mw Lětu 1525 k Ga:
herowi plat, a geho fu poťoře gafaž na ně:
ze náleži napomjnal, a je Božím Slo:

wem ne Wězením,
mrffáním, ©mučením,
Fatomanjm lidé £ rvjře obráchní býti magj,

vkazowal, byl odb něho F přatelffemu rojmluvení požadan, ale hned Rychtaͤri mys

bán, a m Wẽezenj až do toho dne, m němž
Ferdynand za Krále wolen, drzaͤn, potom
paf z Měfta wyhnaͤn. Gſau pofamad ně:
Eteré toho muže pobožný lifty, kterez 4 toho
wẽzenj pſaͤwal.

00000000000
*
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Kapitola XXX.

Mikulaͤs Wretenaͤr a Klára Hoſpodyne
7

geho, vypálení.

ge: 1526,

19 Prafynce,

tenař včenh Stařec,
D7
v

Vřifulaš ře:

po Jakuba Farare
je Pik—

86
Rap. XXX. Mřetenář
že Pikhartem geſt obžalomán, bo Raddy
obeflán, a ob Čabery, coby měřil o Swaͤ—
tofti Oltářuj, —
odpoměděl, je to co
Ewangeliſtowe a © Pawel
měřiti včili,
Adminiſtraͤtor na *„ Wěřfjli je tu geſt

on —
dělo 9 rov? |Dn, Bě:
řím,
Fopž „pobožný Chrkwe
flužebnjí
—

lidu

dobrodiní Kryſtowau

(mrti

způfobená změftuge, tedy Chléb a Wino
bhwaͤ Wečeřj Paͤnẽ včiněno, ffrze kterauz

wěřjcý děla a Krwe Kryſtowy, p dobrodi⸗
nj ſmrtj Kryſtowau spůfobenjů, včaftnjíh

včinění

bhwagi.

Takz

oni,

předložitvjje

mu geſſte nekterau Otaͤzku o Miſi a o při:
mluváh Swathch, gako SKachře na fmrt
odfaudili,
9 $ Klaͤrau Hoſpodynj gebo, -

Wdowau t» lete fiedefáti : proto še ona
od téhož Podruha hvěho, tež rwjře byla ſe
naučila, a gi fe odepřjti nechtěla,

2, dyž wywedenhm na mjfto popratvi:
ſſtne Obraz Bmučenj Daně poffatvili, a
to £ Wöchodu Slunce,
modliti fe meljce,

popomědělí:

Obrazu

ani na Zemi,

žadné točcy, na Nebi

nedopauſſtj fe modliti

Jafon

Boji. | Proto Bohu živému, -Rebe p
Bemě Pánu modliti fe budeme, kterhz row—
ně ma

Poledne,

na Západ,

p na Důlno:

cy, gafo ? na Wöchod prebhwa. A obra:
tiwffe fe £ tomu Obrazu hřbetem, tmáři pak
k Jopadu na zem pb rufau p očj £ Nebi
pozdwj⸗

a Klaͤra vpalení.

87

pozdvjhalí, a borlimě Kryſta Paͤna wyzh⸗
wali; paf fe 3 ditkami žebnalí, kazdh ſwh—
mi. A bneb Mikulas na Hraniey odjotně
roftaupim,

atom

fe pozaſtawiw,

Artykule

Wiry obeenè Kreſtanſte wyznaͤwal, a ge
dokonaw oči £ nebi pozdwihl, a takto fe bla:

ſyte modlil: Pane Gehiſſi Kryſte, Synu
Boha žimeho, Fterbý (p z diſte Danny naro—
diti fe a pro mně. nečíftého břifínifa fmet
Kříže podjtaupiti ráčil, obě famému fe

mobljm, Sobě ſamemu ſwau Duſſj poraus
čím, Smilug fe nademnau a edpují mi hrj⸗
by mě. jíní takeẽ Zalm latině, In te Domi-

ne [peravi. Mezy tjm Kat Kláru na hranic
rološit, a kazdeho z nid přivázam, Kni—
hami Fteréř pří njch nalezeny byly obříndl:
a teprm zapálil.

OOOOOOOOOOODOCO0OOO
Kapitola XXXI.
Marta

Vořičířá

vypálena.

otom po roce vpálena byla Marta z Do:

řičj, Žena myſli mad ſtaw ſwuͤg hrdin⸗

Nackoli zagiſte gak od Miſtruͤ w
ſte.
Kollegi, tak od Dánů na Rathauze myptás
mána byla, na tffeďfo frdnatě odpomidala,
a Husſhtüm ©Mapeží podlebugichm blaͤzno—
wſtwj

rvpčitala. — Kdyz

gegich

tor napomenul,

nemgby na

aby fobě odew

Adminiſtraͤ⸗

dlauhh,

w

6
hranicy tvložena byla dan
ká

88 Rap. XXXI, Parta Pořičířá vpálena.
[a, obpoměděla: Priprawila fem gá fobě
p Koſſili p Plaͤſſt, fažte mne mějti fdy fe
mam libi. A fdyž Biřic. wolal, že fe taus
hala Swaͤtoſtem, odpowedela, Nenj tnf;
Ale proto ſem odſauzena, že fem k Ujboftí
Knezim wyznati nechtela, že Kryſtus m
Swaͤtoſti obſajzenh geſt s koſtmi, s. wlaſy
p zilami. A wyſokhm blafem £ lidu dekla,
Newerte těm Snějim, neboť gſau pofryt:ey, Ihaři, bricha ſluzebnich, ozralch, eyzo⸗
ložnícy a ſodomaͤrj. Wywedena bywſſi kdyj
fe gi před Krucifixem modliti Fazali, břbes

tem fe £ němu obrátila a oči F nebí pozdmíh:

li, kekla; Zam geft Bůh náš, tam my zřes

nj mjti máme,

X hned poſpjchala, na hra:

nich mftaupila, g 8 wesſelau myfli to vpaͤ—
M

fenj podnikla.“

DOOOOOOOOOOOOODOODOOODO

|

Kapitola XXXII.
Reznjk něgařý a Dafýř ohněm opálení.
eta 1528, zá kralowaͤnj gij Gerbynanda
prronjho,

diva Němen

Remeſlnjcy,

ge:

ben Dafýř a druhý Reznjk, odb Mujchuͤ, je
Luteryaͤni gfau obžálotvaní, a od Pražanů
na Oheñ odfauzení byli. Wedeni bywſſe na
tu popramu, mnoho fobě z Djfem fivatých

„-. přípomjnali: az negední gich poſlauchagje
ſlzy wylewali. Na hranicy wmložení bywſſe,
geden |bruběho

|

peknẽ

potäſſowali.

Paſhr

zagiſtẽ

Rap. XXXII, Reznjf a Pafpř vpálení, 89
zagiſte tak druhému
mlumil; Ponèwaͤdj
Dan Sežiš pro nás těží mukyh trpeti ráčil,
ſtrpmez p my tu fmrt, a radugme fe, je
nám (ta miloft dána, abychom trpěli pro

Zaͤkon

Boži.

Reznjk odpoměděí, « G4 fem

w den Stvadebního Wesſelj mého taforvé
radoſti neokuſyl, gafé nyni.
W fdnž bras
nice zapálena byla, hlaſytẽ fe modlili: Das
„ne Geziſſi Kryſte, Zn (p mw vtrápení ſwem
za ſweᷣ nepřátely fe modlil, modlime fe p
my, odbpufť Srali, odpuſt Dražanum, ods
puſt
ruce

Kněžim: ©Neboť nermědbj
gich plně gſau krwe.

modlte fe za Kraͤle waſſeho,

co činí, a
Milj lidé,

aby mu Bůb

dal. poznaní Prawdy, neboť bo Biffupi a
Knezj ſwozugji,
A to pobožně napomenuti

ffončimfje, pofogně duha wypuſtili.
GOOGOOCGOOOOOOOOOOOOO

Kapitola XXXIII.
Saubomé Bozj proti Caherowi a Towa—⸗
rysſtwu geho.
| C da Mějtěnín Prazſth, a Cahe—
rům Pochlebnjk ftatečný, tak nenámiz

-děl dobře: (myfilegichýh, je | winffomámati
mel obpčeg, aby ſwau wlaſtnj rufau wſſecky
napořád Pikharty zwöſſeti, ſtjnati, ſpäliti
mohl.
Ale ſprawedliwum Božím ſaudem
wſſecko to na něg famého pripadlo.
Res
bo mnohhmi
by obtjžen byw,

90 Rap. XXXIII . Bůh míti nab Caherau.
1525 na ben Smatého. Onbřege, fam fe
m domě ſwem obějbí, gebož Vřatelé tagně
wyſſikowawſſe,
blizko gedné wſy pobřbití
W Sedlaͤch to wyſtaumawſſe, wy⸗
dali.
kopane to tělo zafé wywrhli, terč 3 poru⸗
čení Wrchnoſti Kati wzali aby fpatili, ale
kodyz mno“ melmi drew fhořelo, a tělo fe [pas
liti nemohlo, adťata mu tak opaͤlenemu
hlawa, a teprw zemi zafppan.
2. Cahera pak, Čbyž pod Tytulem tys
hledaͤwaͤnij Pifhartů p Měfifřé ©wzbuzowal
baurky,
Mandátem
Kraͤle
Ferdynanda

(Leta 1526, dewaͤteho dne Srpna) mypos

wedin: a hned toho bne (mjíto Procesſh,
Fterauž pozegtřj na Den Swateho Matvřin:
ce, ſlawnẽ držeti ftrogil) z Prahy tvyhnán,

a bo Mifjně fe obrátil. Odtud zafe, fdnž Kurz

firſſt co to za dloweka geft zivěděl, wypowẽ⸗
bin, w Sranfenlandu žimot bjdně dofonal.
|
3. Zož twlaftně přihodilo fe vkrutnemu

tomu Sražíťému Prymaſowi Dafffowi, Lěta
1530, že darenmě f nohám Kraͤlowſthm pa:
dal, a za miloft žádal: nebo nic newyproſyl.
OOOOOOOOOOOCOCOOGOSOOOO

Kapitola XXXIV.
pod Gerbynanbem prtonjm
vſtawiẽnaͤ.
Siſckni ſye Husſhtowe, proto že w
plném poſluſſenſtwi SDapeží ſtaͤti nes

vá

chteli,

Rap. XXXIV, NatiſtkzaFerbynanda J. 91
dtěli, 1 nenátvifti: byli: ale negwjce Bra:
tři, proto že hned dofonále $ nim fe rozlnů=
dili.

Aniž pro giný chl Dapožency

paktaͤtüům pomolomali,

Bratři.

na

Kaliſſnhch

sSDrotož na Mandaͤt

- ffupomati, a Bratřim
zowati nepřejtamal,

Komes

než aby £ tyblazení

pomocnjky | měli.

Srale Wladiſlawa
kudykoli

mobli

na

vbli:

v

3. Bratři tedy mnoho po celém Kraͤlow—
ſtwj trpewſſe,
zasſe Apologij,
aneb pls
negſſj mež před tim Wien. wyznaͤnj ſepſali:
E němuž z Stawu Danffčho, oſob dwanaͤcte,
a z Ryttjříhva ofob třdceti tří fe podepfalo,
Leta 1535, |Kterauž po Danu Wylimowi
Krineckem, a Danu
Gindříhomi Domau—
ſyckem do Mjdně Kraͤli Ferdinandowi pos
ſlali: nařjťagic přitom, a profazugic, je
tak neprámě m bludjch Pikhartſtheh fau natz
čení, a gak krwawẽ něfteřj Garářotvé proti

nim

lermo traubj,

mwolagic,

še Difharty

bezpečně bjti, a menfijho tím břjhu než by
kdo pſa zabil, dopaujitěti fe mobau, Pro—
ti těm tak welikhm kriwdaͤm je Boha 34
ſprawedlnoſt, a Srale za milofrdenfhvj a

ochranu, proſh.

|

3, Wythkal gim Fedynand nevftupnoft
gegich: a že na ten das tě Knjgky pro mnohá,

janepraždnění tak pilně čjíři nemůže, gafiby
toho potřeba wyhledawla.
Wſſak předce že

proti praͤwu a ſluſſnoſti ničemuž na ně *

nehty

giti

J.

Ferbynanda
Natiſt zaV,
92 Rap, XXXI
gití nedopuſtj, dokudz ta wec —
nána, bebude, zafljbil.

*

4. Což pokud tak w zaweſſenj —
doma ſyc vtiſſtenj ſnaͤſſeli, od ginud pak,
ſtrze Pſanj od Luthera, Melanthona, Buce:
ra, Kapitona, a ginhch, poſyly nabhwali, a

Bůh proti wuͤli nepřátel, Chrkwi tozrůft daͤ⸗
wal, az do toho Emangeliftféhm Chrkwim
po of Nẽmecke zemi holoſtiwehe roku 1547.

5. Nebo

Chſar Rare, 8 Ferdinandem

Bratrem (mým, 1.6 Papelem, fpolečně fe
vradiwſſe proti © podobogim
w Němen
Snjšatům Walku zdwihli: kdez Ferdynand
Cechũu za pomoc požádal; ale oni flarými 8

domem.
a w

Šašffpní — včiněnými
ſmlauwami,
tak
Vaboženíhi ©Sednomyfinofij,

Stamomé myšíji, gako p Měfta ſwobodnaͤ
fe. wymlauwali gednoftegně: Proto, že gid

mnoho bylo, fteřiš ob Kaliſſnhch pletich od⸗
ftupugic E Luterffemu Näbozenſtwjnpriſtu—

powali. Ferdynand tedy mw tě Mogně nad
Knjgaty Ewangelickhmi w Riſſi ſwitẽzyw,
Leta 1547 8 Nemeckhm a Vherſthm Wog—⸗
ffem do Čech wtrhl,

Drahu

opanomal,

Sta—

wy fivolal, a předněají Stawu Danffčho,
Rytjtſkeho, y Meſtſteho, do wezenj bral: něfs
tere wymrſkati, něfteré ſtinati Daly nektere
pak na penẽzhch pokutowal; a něftethm

ſtatky pěn, Pražanům

Zbrogních wſſecka
Priwi⸗

Kap. XXXV, Zboroive pozamjrání,
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Priwilegia /odnal: © Měfteřj též toppomědjní
byli, aneb dobromolně Wlaſt opuſtili.
DOO00000000090000000

Kapitola XXXV,
Bboromé Bratrfiti m ſſudy pozamjrání, a
něfteřj 3 Vofludačů do cela z Země
wypowedini.
tak zarmaucenh a nebezpečný čas naſſel
fobě Satan naftroge, Eteřjš wiſech
těh wech minu na Bratři fivaliti, a na ně
proto v Kraͤle, a Danftma, a Lidu, negtvět:.

ſſj nenámift ověftí, fe pofufpli: gim Kral
věří, a negprto Mandat wydaw wſſſe—
cky Zbory Bratrſkè vzawjrati rozkäzal. Po⸗
tom z patera Panſtw

(fteraj mezy ginhmi,

nekterhm Dánům pro ten gim pripſanh zpro—
tiwenj fe whſtupek, pobraͤna byla) z Lito—
myſſlſteho, Brandegſkteho
nad Labem,
3
Chlumeckeho, Bydzowſteho, a 4 Turnow—
ſteho wiſecky -Bratři Poſluchade,
kterjby
buš £ ftraně pod gednau, bud £ ftraně pod
obogi | přiftaupiti nechteli,
zewſſech ſwhch

zemj wypowẽdẽel.

2. Sterpmž na ně zahřiměním nemalo
gich taf bylo poraženo, je přemocy fe Dali:
ale ſtaͤlegſſſ Bobu a fivědomím fvým tvjru
zachowali, a poradivfje fe, we třed rozdjl—
nhch bauffih do Polſta fe odebrali. Prwnj
bauff byl Litomyſſlſthch, —
a
Chlume⸗

94. Rap. XXXV. Zborowě vzawiraͤni.

ma«
tí,.
h,
fedefá
než
dý
wice
me
mozy
8
lu
Gh
do pěti fet duffi, a ſſli ſtrze Hrabſtwi

gic
Kladſte a Hořegfi Slézffo. Druhh hauff
Brandegffnů a Turnowſthch oněftere, | pří
wozhch padefáti; bylo duſſj ofolo tři fet, a

ſſli přes Strfonožfřé hory a dolní Slezſko.
Tketj, tauz ceſtau, oſtatnj bil Brandegſthch
ro fobě mage. Wſſicknj tí na tě ceftě diwnéè
Boži odrany, fdpž na ně m gebnom y m
druhem mjftě od laupeznjku čihano, všili,a
na mnoha mjfted lidſkè Kreſtanſté ditedlnoſti,
a dobrodinnoſti zkuſyli: take y w ſamè Pol⸗
ſte, na ten čas dokonaͤle Papezſkè, zemi.
Nebo mw Poznání, Fdež fe wſſicknj (hledali,
bofti wljdnẽ prigati a do hoſpod pripuſſtẽ⸗
ní gſau, prwe než Biſkup od Kraͤle, na wy⸗

byti gich odtud PWanbatu wyjaͤdal.

3. Ale kdyg ten Mandaͤt priſſel, wygiti
odtud muſyli, a do Prus, 8 powolen im
Knidete Albrechta Margkrabj Brandenburſkeho

(k němuž pred ſebau

fe

wyſlawſſe toho tam

přeftěhotvaní | ſwobodu

ſobẽ

obgednali )

fe odebrali, Kdez w Kraͤlowcy ob Luteraͤn⸗
ſthch Knezj bywſſe examinowaͤni (měli zagifté
fvé Kněji 8 febau,
Starfij. byl - Matěg
poznání a "přígatí
gím koliks Meſt,

mezy nimiž předněgífi
Shyonſth) za Bratři
gſau.
A. topfazáno
kdezby ſe oſazowali,

gako: Zoldawa, Kwidzyna, Gardya, Dau—
brawno ꝛxc.
A tu mnohau ptiwẽtiwoſt,
a Sřefťanffé laͤſty powinnoſt, k ním —
kazo⸗

)

Kap. XXXVI. Sřj Kněží zajmání, 95
kazowal Paͤwel Sperat Biſkup
Pomezáns
ſth: kterhz před nekterhm Letem ſkrze Ce⸗
ffau zemi ceſtu mage, nawſſtjwil byl Zbor
a nabyl dobré powẽdomoſti
Litomyſſlſth,

čení

Bratrſkeho
Prus

y Řádu.

Ze fe tedy bo

doftali, 4 nich fe tějfil,

Knjgeti ge.

fbrvalil, 9 fám mnobodobrého gim činil,
OO00000000000090000

Kapitola XXXVI
Ban Uugujta, Safub Bilef, Giij Izrael⸗
zgimaͤni.
Tken wee

kterauz Ferdynand

na Bra⸗

tři vlošil, bylo poručení, aby Bratr⸗
ſſtj Sněži byli gimaͤni.
Protož fe rozprchli,

3 čaftío po Moramě, .Fteraž mw tu bauřfu
pogata nebyla: 3 čaftép aby ne dofonce fivýdh
Pofluhačů opuftili, po ſtryſſich. —
newychaͤzeli,

leč na mětfjim djile w nocy,

rěrné nawſſtẽwowali,
y po domjich, be
potřeba byla py
což za nekolik
[et trrvalo.
O
2. Sřj -z nid m ruce nepřátelffé padlí:
Jan Auguſta Biffup: gegih, s Jakubem
Bilkem ſwhm pomocnjkem, a Gikj Izrael
Zpraͤwce
Crkwe
Turnowfkẽ.
Ale | tm
diwnau Boži pomocý z blubofého na Jama,

fu Prazſtem Žalaře wyſwobozen

ſwyhmi do rus

fe odebral,

byw,

A m

ja

—
akuͤm

96. Kap. XXXVI. 27) Sněži zajmání.
tafům za Upofitola od Boha dán byl. Nes
bo fdyž gednau p podruhé z Prus bo Mora:
ty, kdez z Čech wyhnanj Kněži fe zdržos
wali,

fÉrze welike Dolffo ceftu

měl,

tedy

na něřolifa mjſtech kdyz fe přičina poſthtia,
Slowo Woži kaͤzal 8 takowhm proſpechem,
še D4 Sſlachty mnohé, a to p Whwody a
Kaſtellaͤny zhffal, p w málo leted tm Wes
likem Polſſtẽ do dwachti Chrkwj tozdělal.
AX toť byl pokdaͤtek těh Chrkwj— w Polſſtẽ,

Fteréž poſawad

obnpčege Konfesſh

Ceft za⸗

chowaͤwagj.

3. Nad

wezenj

*

Janem

doſtal,

Auguſtem,

neginak

kdyz fe do—

tryumfowali

niepřa:

telé než gako něfdy Filiſthnſſtj nad Samſo—
nem, gatého mewſſe.
Rebo Muž ten po
wſſj Zemi byl rozhlaͤſſenh negen proto, že byl
přední Bratrſthch Knějí Starſſj, ale takéè
pro geho čafté s Kaliſſnhmi p w rozmlaumá:
nib, y m ſpiſych haͤdky: Kterez on tak
fiťaftně m Čehád, gafo Luter Dapežence
w Nẽemchch, premaͤhal.
Byl tafé za ně:
gakh čas Luterowhm Wčedlnifem;
a potom.
čafté lifty £ němu pfamal,, a od něho miwal.

Ba kterauz přičínau Nepřátelé ,

toho Sta:

mu Ferdynandowi profazaného nepoſluſſenſtwj,
rofjeďu . winu
na ſameého gedineho Au—

guftu

fčitali,

gaťoby

on fpolu $ ſwymi,

chytke fobě p gině Stawy pozhířam tomu
—
aby —
nedagice, © Jana
„s

dwa z nich 17 [et točení,

97

Frydrycha —
Saffého za Kraͤle fos
bě tozali: a je fdyby byl Cpfař bitvu pros
bral, fonečně to by fe bylo ftalo,

4. Zo tak hrozné fpifnuti aby wygeweno
bylo; falefiný ČrovčÉ

£ tomu

fe všiti bal,

že Auguſtunk
prpaͤtelſtemu promluwenj,
gakoby dobrau radu kzmenſſenj tě trape—
ní dáti myſlil, pozaͤdal, a tu hned bo gal a
do Prahy poſlal.
Kdez Kommisſy nařjzes
ná potřifrát bo mučiti kaͤzala; gako p Jakuba

Bilka pomocnjka geho. Ale kdyg šadné
nefflechetnofti aní znamenj něgafého při njd
fe nefbledalo, zanechání gfau to tězenj ces

lých fedmnácte let: a teprmwo po. Ferdynan⸗
dowéè finrti, ro Letu 1564, propufitění.

OO90000000
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- Kapitola XXXVII.
Muozh z Kněži Ewangeliſtſtch ————
wypowẽedini.

oznawſſe tedy, že Bratři žabného tof
mého fpifnuti puͤwodem nebyli, ale že
Stawoweèᷣ, pro ftaré 8 domem Saſthm
dẽdiẽne omluví a pro normu Ť Náboženítwi
mw Riſſi ſtrze Lutera obnowenemu přízeň,
to včinili; Prilozil Ferdynand myſl ſwau
É tomu, aby Lutherani tež protiwenſtwi
meli.
Swolaw tedy Sněm Léta 1549.

Kompaktaͤta potwrdil,8 aby žadné giné Sek⸗

ty
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Kap. XXXVII.
P. Proſtiborſth.

ty (totiž ani Bratři ani Lutheraͤnu)
-no nebylo, o tom Sněmoronj

2. Bčehož nafledomalo,

trpjs

fneffenj wydal.

že nečifti Ra.

liſſpj, gako p Papezency, mnohé fmělofti
nabyli É tomu, aby fivobodněgi Ewangeli⸗
fů nenátiděli, ge baněli, a gim kriwdydini⸗
li: až p m Letu 1555 z porudenj Kraͤlowſte⸗
ho, m Nänmchch fměcení a šenatj Siněji, z
mMěft a Měftečef gedni po druhhch wyhaͤnj⸗
ni, a z Kraͤlowſtwj wypowidaͤni byli, to počtu

(gakz něfteřj poznamenali » Thuanus

lib.

XII. m. p. 253) nebalefo dwau fet. Tech

Filip Melanthon po Miſſni a Falcu rozpth:
lenhch, m fivem F nim včíněném pfánj pěfz
ně potěfforval, gebhož tafova Pſaͤnj n
fe gefitě podnes nadažedí.

|

3. Dopuſtil těž Kraͤl, aby něfteřj —
ſſich Stawuͤ pod gakaukoli barwau wypo⸗
widaͤni y do tězení bráni byli. Mezy nis
miz byl Dan San Droftiborffo na Sſano—

mě, ne taf Bohatſtwim gako Bměnjm a
wech powẽdomoſtj wzneſſenn.
Zen to pos

dezkenj byw negakhch | proti Ferdynandowi
Praktyk, a fpolečnýh„8 Knizetem Sasſthm
tab (že 8 Bratrem Auguſtau Leta 1544 E
Luteromi | bo

Wittemberfa

kewnich rozmlauwaͤnj

mw přičině

Gpr=

gezdil) po nẽkolikerem

vſtnijm geho fe na to doptátvání, měl mučen

býti. A čemuž wida že fe 8 ním magj, bt:
dinſtau gakauſy horliwoſtj fam fobě Badě
vkau⸗

XXXVIII. Sezujtě bo Čec přifili.
vřaufna wyplil.

99

Taͤzaͤn byw proč to včinif,

čeho pří trápení gazykem nemohl, to z Šebřj=

fu fložen gſa pěrem oznámil: že to proto včíz nil, aby tí fteřjš mu podle dobrého froědomi
prarodu mluwjchmu wwěřití nedtěli, k míus

wenj nětčeho. lziweho žadbným trápením pří:

nutiti

ho nemohli. | Dotom

gim fpifem

na

- něřolifa liſtech tyranffé proti němu 9 giným
- sneminným
poſtupowaͤnj
wythkal, y pred
Boží ſaud Krále a wſſecky Raddy geho wo—
(al,

a brzo potom

mw témž mězení (aktkoli

Kräl, aby F zdrawj

namrácen

p Barwjře p Doftora

mu

býti mobí,

opatřítí

poručil)

vmrel.

OOG0OO0OAOO0OGO0O000009
Rap. XXXVIIL
Sezujté bo Čech vmebeni.
Sfelifteraf fe o to ftaral Ferdynand,
aby gakhm paf folií způfobem ffrocení
byli ti, Fterež Heretyky býti vznátval. Pro—
tož y Sezujty, nowau tehdaͤz Sektu, do
Prahy vwedl, a ſlawnéè gim p bohatě Collegium wyzdwihl: gako p brzo potom
w
Chomutově, m Krumlomě, a m Gindricho⸗
mě Hradcy. | Ateřiž pod. barmau
cmičení
Mlaͤdeze, k podrorácení Chrkwe p Politye

Ceſte způfobu hledali,
tomu Obni, ftez
rým nyní Wlaſt fehlcena geft, podněty zas
klaͤdali.
|
—E

2

Kap.
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XXXIX.
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Jan Fauzer Kazatel.

Kap. XXXIX.

|

|

Pokognh způjob Chrkwi pod Marimiliánem,
Ewangelich to něčem poſawaͤd vozbjíni,
pod gednau obecní Konfesſh fu

Porownaͤnj přivedení.
Maximiliaͤnem wſſak, gako y pos

Pe
tom

pod Rudolfem,

nehrubẽ fe Jezui⸗

tům vw giý tom vfylowaͤnj dakilo. Nebo
Otarimilián (Leta 1562 korunowanh) byw

Dán pokognh, a znamofij Prawdy VBožl
dobře obdařený, Jaͤnnau měrau na to, aby
fomu r příčině wiry náfyli Číniti měl, nas
mluwiti fe nebal, odkudz to pofilo, že netolifo
pod nim Chrkwe pooddedly, ale y zkwetly.

2. Nebo měl dworſtkého Kazatele, geſſtẽ
za ziwota Ferdynanda Otce ſweho, dlowẽ⸗
fa pobojného, prawdy Ewangelium Swa—
teho praͤwẽ potvěbomého, a Včenj nebes

jéé |pobožně predklaͤdagichho, Sana Fau⸗
fera, kterhz proto nenátvif fnáffel, a ©
Nebo
málo že y Mukedlnictwj nepodnikl.
É němu kdyſy do pokoge wſſed fam Chſar Fer⸗
dynand, ofiře mu domlauwal, še Syna ge⸗
Načež ač
ho faleſſnhm vrenim ſwozuge.
on- poforně odpowedel, Chſak wſſak tak
fe rozpaͤlli, še prawau rukau Tulich ps
a lewau Fauzera

trhl,

bodnauti
wyſſed,

za krk vgaw,

pros

bo chtel; ale fe wſſak zdržel, a
Synowi toho ktloweka hned od

ſebe odbyti poručil, ©(To byw potom brzo
|

v něho

San Crato Rabce Pokoge.
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v něho m Mjdní z vſt famého Fauzera fip:
ſſel,
pro budauch pamět rufau ſwau pos,
znamenal San Blahoſlaw, | Bratrffp | na
Morawẽ Zpraͤwce, potom paf 9 Starſſj.)
Aniž wſſak p na potom, gaf dlauho Mari:
milian žim byl,
gafé gíněé mjmal Směbdos
mj ſweho Zprámce a Radce, než mjrně a

pofogneé:

a obpčeg

řjfati

měl

(gafož tak

pt Liſtu fměm fu Dan Lazaromi. Sfiven:
dowi pfal) že fe na Boži Truͤn fazegi ti, Fdož
nab Swẽedomjm libffpm panomati dtěgj.
3. Mezy ginými tomu dobrému Danu
pokognhch Rad (byloli fdy třeba) dodaͤ—
tvagicými, © byl. maudrý

Crato,

fteréhož

onen.

Muž ' San

za žímotního Lěfaře

zwoliw mezy | negdůrvěrněgífimi

fobě

měl, | Zen

čaju gednoho fam s Cýfařem pro občer:
ſtwenj mpfli do pole na prodázfu topgišdě:
gichm w Wozu febě, kdyz Cýfař 8 boleſtj,
žetak mnoho a taf welikhch roztrzitoſtj w
Krkeſtanſtwu fe nalézá, pripominal, a pos
tom Kraͤtona, (Co fe mu zdá, kteraͤby z tě
tak mnohhch Seft, neb Gednot, negbijše
poh Apoſſtolſteè přiftuporoala ? fe tozeptal;
rato paf odporvěděl: Newjm geftliby to Bra⸗

třim těm kterez Difharty nazhwagj pufftěno
býti nemohlo; řeří Gýfař Zež ga tak fmnfilim,

Protoz Orato,

ztoěděm že Bratři Nẽömecke

(vé Djíně to normě wydati dtěgi, radil gim

Chſari ge připfati, © ftalo fe taf, Léta 1566.
*

E 3

Kdez

Kancyonaͤl Chſari pripſan.
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Kdez w vě Predmluweᷣ Brattj ſwau y
wſſech dobrých lidj naͤdegi wygewugjice, Fe

weregné
ſttze geho Chſakſtau welebnoſt
Chrkwe obnowenj fedrowaͤno bude, k tomu
geho prikladem Dawida, Jozafata, Jozyaͤſſe,
Konſtanthna, Theodozya', probuzowali: ano.

p ſwau břímnu, podle mjry darů fobě od
- Boha vdělenýh, E tě tak obecné prácy před:

náffeli. ©Gakz to mffe m tež Dředmlumě
(genž fe pří toffedh potomníh thchz ní.
edychch nachaͤzh) fpatřino býti můž: A geſt
€ prarodě, pobobné, je od toho nebyl (en
dobrý Dán, Fdyby gen £ tomu pro ty, geffto
Kraͤlowſtaͤ Sceptra obležena, a ruce ſwaͤ⸗
dané, drěj, přigití byl mohl.
4. Běta áně 1565, Fralománj Maris
milianowa třetjho, vkowali Nepraͤtele Pra⸗
vody nomě proti Bratřim Protiwenſtwi, v⸗
ziwſſe mo tě wẽcy Negwyöſſjho Kancijře Čes
ſteho, ©. Joachyma z $Hradce, Který bo

Widne přígeda ſwau nezbednoftí to ma Ch⸗

faří wymohl, aby fe £ nowemu Mandátu,
na, tvyplnění Wladiſlawowa |proti Pikhar—

tům Mandaͤtu, ač prámě bezdekh, pode:
pſal. Ale bděla nad ſwhmi Boží bobrotis

woſt, a nebopuftila aby ten dobry Dan bud
netvinnau krwj fe zmazati, neb fauženhů
lidj lfanjm obtjšen býti měl. © Rebo kdyz
Rancijř s takowym Mandäatem fe nawraco—

mal, a z Brány Widenſkè na Moſt togel,
:

A!

ſtalo

/

Rancljř Ceſth s Mandáty vtonul.
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ſtalo fe že gedno toho moſtu pole pod njm fe
prolomilo, a geg Dunagffým modám k febl:
cenj topdalo.

Vtopil fe tedy

se tvffehněmi

mot dofonam,

za dlauhé daſy hrozného toho

fivými, | tolifo ſſeſt Reytharuͤ wyplynulo,
a geden Rytjřífého řadu Mlaͤdenec, kterhz
po mnohhch teprw letech tv wẽku fefjlém ži:

Božiho ſaudu ſwedkem byl (nebo naučíte fe
gaf Pán Bůh nad fvými ftráž mjti a bdjti

račí, £ Mratrféčmu Maboženítmi byl při:
ſtaupil)
Zen vzrkew po Dunagi fplhma:
gichho, a, W moda: fe obracegichho Dána
ftvěho, -a vchytiw bo za zlatý Mětěz držel,
dokudz Rybáři, Fterež ma Lodce přibližora=

ti fe miděl, nepriſpeli.
ale mrtwy:

Truhlice

Tak Dán

wytazen,

paf 8 zamčeným tjm

na zahynutj Lidſte Mandaͤtem, taf vtonu:
la, je gi žadný z lidj wjcegi netmiděl, aniž
M kdo wjice o tů měc poťufyl. © tě Hyſtoryi
huanus tafé zmjnÉu činí m Knizé třidcaté
oſméè: a boříáda, že fe to ftalo 10 dne Praſynce.
5. W befyti potom letech (Léta 1575)
bržel Marimilián Sněm m Draze, a Sta:
wũm pod obogi potvolení dal, aby fe pod he:
flem gedne obecné aneb fpolečné Konfesſy
ſrownati

mobli:

adkoli

tomu

wiſj

fplau,

baremně wſſak gak Jezujté, tak faleſſnj
Husſhte, prekazyti ſe pokauſſeli.
Nebo
kdhj w mph Supplikachch a Proteſtachch,
mezy ginhmi wecemi toho dolozili, še Sta-

>
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104 | XXXIX. Sněm Leta 1575.
tvomě pod obogj negfau v Wiře gednomyfl:
nj, ale mezy ſebau Pikharty, plat

theraͤny,

magi:

tedy Stawowé,

n bus

£ ofiwěbs

čení Gednomyſlnoſti tu radu nafili, aby

fee

pána byla wſſechnẽm fpolečná Konfesſy.
Ce⸗
bož £ wytjzenj zwoleny gſau giſte oſoby z
Sněji, a fteřjby F ním dohledali ze wſſech
Stavů něfteří, maudří a včenj. Kterhmg
WMiftři Prazſſtj Knihy M. Husſa a flará ©
Naboženítmj

Synodnj

p Sněmomní

Snes

ſſenj: Pteřj Augſſburſkau Konfesſy byli pri⸗
gali, welika gij Stamů daͤſtka, ti tutauž Kon⸗

fesſy; gako takéè ti Fteřjš z Bratkj byli, ſwau

ppredneſli.
Srownaͤwalti tedy o kazdem Ars
tykuli Airy, y ſmyſl p způfob mluwenj, ged⸗
neřaždě ſtrany: a ſepſali z toho Artykule ta⸗
kowhmi ſlowy, aby fe £ nim faždá ftrana

podepfati 9 mohla p těla: £ giným přiliš
obzolafitňjm a fubthlným něfterých Otaͤzek
rozdjlnoſtem nepriſtupugice.
Kteraͤz gegich
chwaͤly hodná mjrnoft, a opatrnoſt, netoliko

gim „to ten čas pomohla, ale $ mnohým
a welikhm Mužům m Nämchch fe a
Nebo Cýfař tě ſobẽ přebneffené Konfes
potwrdil, a wmwffeďy f ni fe „obytné
to ſwau Kraͤlowſtau

ochranu

prigal:

to—

likoe Moc topzdivižení Konſyſtoke a Aka⸗
demie, za Fterauž aby gim dána byla
žadali, k ginemu čafu odložil: wyſoce wſſak
ſlowem Kraͤlowſthm pripowjdage, je aneb
on ſaͤm geſſte a nebo Syn gebo Rudolff

věšák

(Eterébož

prigali)
Doloziti

Konfesſy Stavů fpolečna,
105 giš 44 Čefance Rralotoftvj -byli
šadoft Stamů
ffutečně — naplní.
tuto flufii, že ta Konfesſy Stavů
gazykem byla fepfána, tw Latinſth

Ceſthm
nepřeložena, nercyli netvptifitěna, až teprto
Zeta 1619, kdyz Kraͤli Frydrychowi od A—
kademie a Konſyſtoke Prajſtéè, predneſſena
býti měla. Pro fteťauž příčinu in Syntagmate Confeliionum (totiž m Knize, mw njž
wſſech za naffeho tvěfu obnowenhch Chrkwj,
Sasſtké,
Ceſté, Helwetſkèé, Anglicſtéè ꝛc.
Wiry Wyznaͤnj ſpolu wydaͤna gſau) fe ne:

nachaͤzh, a ktera tam pod gménem Konfes-

5 Ceſte geft, ta Bratří Ceffndy obzwlaͤ⸗
fftní geft, a ne tato wſſech Stamů fpoleční.
Sterauž tolifo m Nẽmeckh gazyk přeložiti bal,

a o nj od Theologu Wittemberſthch hned z
toho Sněmu Lěta 1575 faudu požádal, Dan

Bohuſlaw Sffaftný

z Lobfomic

a z Hasſen—

ſſtegna toho daſu od Čtamů Étě wech zwolenh

Director. Potwrdili gi paf Wittemberſſtj w
fivě £ těmuž Danu odpowedi, mezy ginhmi
tafe p těmito flory. Akkoli kratkaͤ geft ta

Konfesſy, a fnadně fe rozuměti může, že w
ſpiſowanj gi toho negwice ffctřjno bylo, aby
předněgffi Artofulomé Wiry kraͤtee, pěťně,

wlaſtnẽ,

předložení

byli, pro vwarowanj .ſe

gbytečné dlauhoſti, a o hlubofé otázín ſwaͤru:
Což ſnad něfteří w naſſj Němečé Zemí, geffto
radí blaubagi, wygdeli ta Konſesſſh w Mě:
meckem gazyku, budau přetřafati; nám wſſak ta
E5

Kreſtan-

chwaͤlj.
sſy
Konfe
ſti
mberſ
Witte
106.
k
P

Kreſkanſtaä waͤſſe mjenoft a opatrnoft nemuže fe nelibiti: Protoz napomjnáme zgemně, abyſſte,
přígdnuli od ginud ginakegſſj o nj faudorvé, od
tě tak ſwaté a čifté fproftnofti odweſtife nedali.
SDoněmadi to gifté geſt, še tak neglépe Chrkew

tetorvána, rozdělamána, napramomána, y ©
gednomyſlnoſti zahomána býma, fdyž čiftě Swa⸗
včení lidu Kreſtanſtemu,
tého Ewangelium

bez dlubně wyhledaͤwanhch fubtýlnofti, a odtud.

wyplhwagjchch hadruňťů, fe predklada: gafž p
Zaim 25 tnf fe modlj, Sproftnoft. a Vprimnoſt
nechť mne oftřihagi ꝛc. Dátum
berfu 3 Biftopadu, Běta 1575.

m Wittem⸗
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Kapitola XL.
Pod Rudolffem Emangelicy

plné ſwobody

doſtali.
|
Roce potom wytrzen z toho Sweta
|
ſſlechetnh Maximilian, a naſtaupil
file:
h
Rudolf“ Syn geho; kterhz Otcowſtkhc
pěgi naͤſſeduge, až do Lěta 1602 kralowal,
jadného
nedopuftim | přičinau |Waboženíhovj
činiti přifoři. ©Soho teprw roku pofautnýs ©
mi Sezuitfipmi ffrze ſwè máftroge vſylowäͤ—
ními, f tomu přifilo, že Rudolff £ Mandaͤ⸗
tu od ni fepfanému, o namrácení zasje E

ſwé

prwnj

mocy

Mandatu

Wladiſlawowa

fe podepfal, a geg wübec wydati kazal.
Wſſak tim nic wjce ne fprarveno, než je *
likos

XL. Swoboda pob Rubolfem. | 107
lifos: Bratrſthch Zborů
zawrjino © bylo,
Bratrfiti zagiftě přední Paͤni proti tomu fe
ozwali: ofivědčugice,

ze fe na ně,ten Ian-

daͤt newztahuge,
poněmadž oni |taforopmi
negfau, gach Pikharti tam. fe wyyiſugj.
9 obdrželi fnadbně, aby to pokognh Chſat
trpěl, že gebo Mandaͤt přjfně oftřihan nes
byl: aniž pro giné Ewangeliſtſte Stawy
Stepřatelé na to hrubě naftupomatí (měli.
Praweno bylo od hodnoměrnýů lidj, že C:
fař -vrvečer toho dne g(22 Čermence) fdyž
o wzetj od Turka Wělehradbu ©Králomfřého,

předního

z Vherſthch

Meſt, Nowina

při:

neſſena byla, vlekna ſe dekl: Hned ſem ſe
bál že něco bude, kdyz ſem fe dnes Regimentu
Božiho, fteréž nab Swedomjm lidfépm má,
vojmatí | počal: naraͤgege nepohybně na
Otcowſkau onu řeč, o niž mpffegi.
|

3, X je neměl giného vmyflu, než pobož:
něho Otce ſweho ſliby naplniti, a Swobod
Swẽedomj potrrditi, dofti to potom vřdzal,

fdyž Lěta 1609 Stamům pob obogj, ačťoli
protí můlí Dapežířé, a roty Hyſſpanſkèé, ba
p ne gedněh

ſwych wlaſtnich

Mad,

Sons

fyſtor dolegfli 8 Afademij Stamům pod o:
bogi, aby gi podle můle fivé obnowili, ode:
wzdal. Přídam f tomu Lift Majeftátu, w
němž toho dání potwrdil, a aby Koſtely a

Sſkoly Éteréž prwe drželi dale držeti,

by potřeba bylo nomě ftarvěti mobli,

lilz sſuhowati

|

fohofoli

E 6

a kde—
powo⸗

z přičiny Mábožen:

ſtwj

Rudolff · Čehům a Slezaͤkuͤm

108—

—

—

—

—

—

—

|
—

—

—

ſtwi (take p z ſwhch, aneb ginhch Papez—

ſthch Danů ano y Duchownjkuͤ, poddanhch)
zapowedel,
five, aby

y budauch Kraͤle a. Naͤmẽſtky
toho wſſeho oſtrjhali zawaͤzal:

a nad to Stawum,

aby tě ſwe Swobody

Strážce a Defenfory zproſtrkedku ſweho zrjditi

mohli, moc dal.

|

o

3. Takz Stamomě Konſyſtok obnowili,
a pro plněgíji ſwornoſt Tri z Husſhtu, Tri
z Bratři, Trinz ginhch Ewangelikuͤ Knezi,
ſtrze hlaſy wybrali, a £ těm Tti z Profesſo⸗
tů Akademie pridali: a tak těm dwanaͤ⸗
cti wybranhm Mužům o wffeďy celeho
Kraͤlowſtwi Chrkewnj měcy pěčí miti poručili.
A še giž tvfjedněh fpolečné bylo ſneſſenj,
aby Rompaftata byla zablazena, a Chrkwe
wſſecky podlé prawidla faměho -Božiho
geſt prwnj
zwolen
ſe ridily,
Slowa
Adminiſtraͤor z Husſhtuü, K. Elias Sſud
Semanjna: napotom paf aby 4 ſpolet-⸗
3
-něho fhromáždění Knezſtwa wywolowaͤn byl.
paf, kterhmz Radů fv
SBratrkimi
aj bo plněaffiho nekdy o to fe porownaͤnj
vžíati poroleno, tak bylo zatvřino, aby
Senyora fivěho, Adminiſtraͤtorowa Kollegu
gak dlauho ta Raͤdu roz-⸗
negblizſſſſo,
Swornoſti)
(wſſak wupraͤtelſte
diſnoſt
fobě moc. měli,
objrati
trwati bude,
Kterhmz tařé w Praze Rapla ©Betlém,

pro Husſowa

něfdy Kázání poeatm

0m
fožto

w Naͤbodenſtwj Swobodu puſtil. 109
kozto wlaſtnim Husſowym potomkum, od
Akademie
propugkena
byla.
3kterhchz
wech wiſicknj poboznj lide ſe radowali, a:
na Boha chwalili, a po miſtech na Koſte—
lid werſſe latinſtè pfali.
Templa patent, Leo laetus ovat, firmante Rudolpho
Ovam

dederas

Fidei

Maxmiliane

fidem,

To geft;
SKoftelorvě jdný © Marmilian fljbitt,
Čechově obrwefelení,/ ) To Rudolff řáčil fplniti,
4.

Weſſli

take Stawowée

Pod:obogj

$

Stavy Pod⸗gednau w Porownanj a přá:
telſtau Smlauvu, o zachowaͤnj mezy fe:
bau Pokoge a Swornoſti: fterauž mW giftýd

Urtyfulih

obſaͤhſſe, do Def

zemſtych wlo—

ili: a Cpfařífpm » geho Rad podpifem vs
twrdili. Ale nalezení gſau tří, fteříš aby
fe podepfali, gednau, podruhé, potřetj, w
tom pohledaͤwaͤni bywſſe, nedtěli, a je pro
Swedomj
nemohau
tim ſe wymlauwali:

Zdenek Albrecht opel z Lobkowic Negwys⸗—
fi Kancljt Kraͤlow. Ceſtehoʒ; Wyljm Sla—

wata z Chlumu, a Koſſmberka: a Jaroſlaw
Bořita z Martinic, ginaf Smečanffh. Pro⸗
ti těm tedy Stamomé Podobogj znamení:
tau Proteſtach včinili: geftližeby fdy tv pos

tomníh daſhch proti tě, Stamům vd Gýfa:
ře propůgčené Stobodě, co před febe bylo
bráno (nebo

Je, ten vomnyſi magi,

tim fe

nopopep (bn znáti dámagi). tedy je Č nim
67
gafo

110

* XL. Swoboda pod Rudolfem.
gafo £ Ruffitelům obecného Pokoge o to hles
Ateraž Stavu roteftach 8deti budau.
powolenim Rudolffowhm tařé geft bo Defé
zemſthch tvepfána, ©mezy Prywilegia wlo—
ena, a taf s ginhmi wſſechnemi Prywile⸗

giemi od Naͤmeſtkuͤ Rudolffowhch
|
|
mi fttorena.

prjſaha⸗—
|

5, X tuť zkwetlo diſte Naͤbozenſtwi,

a

pomalu ffaleſſne Husſhtſtwj,
wypraͤzdnẽno
po wſſem Kraͤlowſtwj, že fotwá ſth nagiti
by fe byl mohl, kterhzby fe £ Emangeliftifé:
mu

té)

neznal Maboženíhvj.

8 Wolnoſtj Maboženítvi

gafž býma,

noft:

Ale

ad

naftogs

pomalu tafé

wlaudila fe ziwota Swaͤwol⸗

a počala Kaͤzen, p při těh v niž

privě byla, welice opaufitina býti. | roz
tož netffehněm pobojným taforma ta fimos
boda, bezpečnoft těla za- febau taͤhnauch,

fe libila, a nekterj hned zle gi tuffiti počali,
až to Ferdynandſkèé pomětři nas přifmačilo.
A onen Prorockh hlas, že rv pořogi horkoſt

-má negbořčegífi, fe. naplnil: o Čemž njšegí.

OOOOOOOCOCOSOOGCOOSOOOGOO

Kapitola XLI.
Nowẽé pod Matyaͤſſem Nepřátel Praktyky.
k re fe na mjítě tomto, a něco gis
nýh nekterhch wech přípomenauti, pos
třeba, aby fe bned gruntu bjd naffih lépe
tyrozguměti

mohlo. |Přiležitoft

É tomu aby
|
echo⸗

i

(XLI. Rudolff zlé předcházel,

111

Čedomé a Slezácy plně fafomé m Mábos
denſtwi fivobody od -Gýfaře Rudolfa dofah:
li, -ta byla: Ze Bbři 8 Rafufjany a Mo:
rarmany,. pro něgafe Polityckeé příčiny od
Rudolfa odſtaupiwſſe, Bratra gebo mlaft=
nibo, Mathyaͤſſe Arcy=njše, fobě za Krále,
r Knjge, za Wargfrabě, wzali, y $ twes
ikhm Wogſtem Léta 1608 do Cech až fu
Praze
totrhli: netoliko Bberffau Korunu,

genž to. Čechách chowaͤna byla, miti dtjce,
ale y Čechy £ odjtaupení

ob Rudolffa

na⸗

mlauwagjce. Ale ti, fpolu 8 Slezaͤky a Lu⸗
šíčany, wernoſt Rudolfovi zachotvatvffe, a
atpáfje 8 Vherſtau Korunau, a 8 tnptulem
efanfhvj“ Kraͤlowſtwj Ceſtkeho propuſtiwſſe,

za
tu. wernoſt Rudolfowi
zachowanau
proſyli, y wyproſyli tu daͤwno zaſljbenau
miloſt, Swobodu m Nabozenſtwi, a moc
nad SKonfyftoři p Akademij Pražíťau.

2. Rudolf mezy tim těžce tu potupu vd
Bratra včiněnau fnafiege, a nadto tvjce na
Sſpanyelſte Praktyky prohlédage, zle ſwéè
Ceſté p celé Nemecké Zemi tuffiti počal.
Protoz fam v febena ginéè tady pomýjflel: a
rozwazuge Fomubyfe to tom fivěřil, ropbral
fobě dwa Dány, o nidž že mu w tom měr:
noſt zachomagí naděgí měl, gednoho z Ras
kaus, Dana Jana Euſebia Kábna, a dru:

bého z Morawy Dana Sana Sſmida,

Kunſtaͤtẽ: | Fteřjž. wſſak
|

oba rodem
|

ná

byli ze
Sſtyr⸗

112.

Rap: XLI. Raͤd Towaryäſtwa

Sſtyrſta,

pro Naͤbozenſtwi

od Ferdynan⸗

ba Arcy Knjgete w Letu 1600
Sſtyrſtu reformowal) $ ginými

wyhnanj.

Zěd

(fdpž w
mnohhmi

k fobě Rudolff Lěta 1610

do Prahy powolaw, gak fe o dobré obecnj
ſtaraͤ wyprawowal, a nad tjm že Matyäs
Tekancem vciněn geſt, naříťal: Eternž (pry,

poněvadž take bez potomíhva
geſt, a.
Rněží ho po můli magi, báti fe geft je ho nas
mluwj aby fobě, Gerdinanda za ſyna zwolil,
G taf mu na Kraͤlowſtwj pomohl. Dn tedy
še vmyfl ma ginemu z Domu fivého £ tomu

dopomocy, Leopoldowi: o němž wi, je ač
nyní Biffupem geſt, a Ferdynandůw S
wlaſtnij,
tisfji wſſak je. geſt myſli,
dobrých rad. poſlechne. Nad to mffeďfo, 6
p on

ſweden

bpti nemohl,

áe Včíniti chce

wẽc pamětí hodnau: totiž za jimobnti gefitě
(vého zalošiti Rad aneb Forwarpšítmv Pokoge,
pro obhagotvání Swobod Swedomj:
aby,
kdokoli rozdá gméno Kryſtowo, ſwobo⸗
ben byl. A je do Towarysſtwa toho Má:

bu pozwati ce Kralu a Knijdat Ewangelic⸗
fd, a geftli Éteřj dtití budau, Katolicſthch.
Kterhchſh
mage
giz poznamenanh „sid
Regſtkjk, vřázal ofolo etyrydceti gměn *
predetl fformu tě Smlauwy,
aneb —*
warysſtwi

byl

ſepſal.

Radu

toho,

tak gakz geg

A wynñaw |Řetěz

zlath,

ſaͤm

6

znamenjm aneb Erbem Pokoge;
Tento
ſem wlaſtnjma rukama vdẽlal,
řefí, a
Ni.
wice

Pokoge založen.
113.
tojce gích vdelaͤm, podlé počtu ofob toho
Towarysſtwa.

3. tal fe gich zatjm, wida ge s Všas
fnutim toho poflaudati, Chtöẽliliby pro přís
wedenj

tak chwalitebneho

předferozeti £ cnli,

něčím tafé oni napomocy? | Když odporvěděli,

še při fobě nenalézagí, čimby ſwau nedoftateč:
nofti m- taf rvelifé měcy pomocy mohli, obpos
wedel: Vloil ſem was dwau všiti w něfterh

poſelſtwich. Tebe Kahne £ Knážatim Němes
pm, a tebe Sſmjde k předněgíjim Panuͤm

efípm a Morawſthm. Ale poněmádě prvé
pro mě a Stolice mě vbezpečení bude mí
ABálečného lidu potřeba, pogebete negprwe
bo Pasſowank Leopoldowi, a gemu (kdyj
waͤm v něho pfánim ſwau wlaſtnj rukau
vtinenhm wjru zgednaͤm) tuto radu wygewite.
Knjš powoljli, gakoz wim je powolj, tedy —

opattic aby hned Wogſto bylo zbjraͤno, fe
mně fe nawraͤtjite.

Zdeſhwſſe fe oni tak neobyčegnýh wech,
požadalí fobě tři dnů na rozmyſſlenj; 9
pomolil, gim Chſak. Dní paf namrátimfje
fe, poručení

Gýfařífe na fe prigali, y ge

ffutečně © wykonaliz
kterez wſſak nezwedlo
Roku
fe fiťaftně. ©Nebo akkoli naͤſledugjchho
1611

Wogſko

to Pasſewſté

až do Prahy

fe doſtalo, Matyaͤs wſſak 8 fvpm Wogſkem
pritaͤht, onyno wyhnal, na Kraͤlowſtwj
Ceſteè

114. XLI. Řád Zowaryšíhva Pokoge
Čejtě geft forunoman, Rudolff pak žalofři
nedlauho potom vmřel, Léta 1612.

4. Neſluſſj

mlčením

pominauti:

fterať,

fbyz Dan Sfmjd z Pasſowa fe namrátimv,
É „ Předněgffim Ceffom y Morawſthm Pa⸗
nům wyſlan byl, a miněnj Gýfaříťé tv zná>

moft gím vwozowal, mimo twffeďu náděgi
šadného nenalezí, kdoby tomu witu
dáti
těl: než že to barwa geft, pod mi left a
ořlamání fe kryge, tak to ropětádali: aneb
take mezy těmi dwema Srali Wogny je o⸗
baͤwali. Což kdyz Chſari Sſmid oznámil,
on rozhnewaw fe z Stolice wywſtal £ Ofnu poſſpiſſil, a prudce odewkew, a na Pra—
bu wzhledna, řefl: Praho, neroděčna Praho⸗

gaͤ fem tebe ſlawnau včinil, alety nýní
wyhaͤnjs mne dobrodince fivého. Sbomýta Boži
přígdiž na tě, a Prokletj případníž na tě, p na
celau Čefřau Bemi. Toto mfjeďo z Vſt téhož

p. P. Sſmida fem flyfjel, na Zámfu geho
Kunftátu, Léta 1626, gá Úterý tó pozna⸗
menaͤwaͤm. Kdez pritom pobožný ten a whs
než ſedmdeſaͤtileth Stařec, zlath onen ob
Rudolfa na znamení Towaryſtwa Pokoge
vbělaný, a fobě daromaný Metěz z bluboťe
truhly wytaͤhna, a ſlzami fivými féropuge, táť
mluvil:

Tento

ble Slénot Pokoge,

ſwath

Chſak ſwathma ſwhma tufama dělal. A hned
zas: Prokletj pobožného Cpfaře, gehož (me
roděční nebyli, přípablo na náš.
|
5. To

*

fe nepodařil, a roč?

115

5. Bo Cyýfařífe, o založení Towarys⸗
ftva Dofoge mjnění, mělo Dezervífi podp=
bnoſti

wſſechnem

a diwnau

Ewangelikuͤm

měcý fe zda, roč

milé

býti,

fe nepodařilo.

Zdali nad nedobře to vraděno ? či ffrze gis
ně než taforwe lidí začináno býti mělo? ©Co:

koli kdo faubdití o tom dce, nablédnemeli
hlaubẽgi, gifté geſt, že to faub Boží byl,
aby tak Naͤrod náš, a da tjm celá Němeďá
Fiſſe „ metlaͤm byla přitažena jo Nepřáte:
lům Prawdy miru Otců ſwych doplniti přjz .
lešitoft fe Dala. |Doplniliť zagifíč až prátvě
bo wrchu, a náš zfazpli bo gruntu.
Kte-⸗

vauž pítorvj, gakz po čafifad odtud y ods
ginud ebraͤna geſt, nynj wypiſſeme, celé
bati gefitě nemůžeme: proto že toboto An:
tykryſtowa, hromobitj Děla, kterhmz roz⸗
wrzeni ſme,

ſwrchek

ob daͤwna w tagnofti kowaného,

toliko

gen

geſſtẽ

fe widj;

celau

wnitẽnj priprawu čas odkryge.

7. My wſſak pob Mathaͤſſemto oſhd⸗
laͤch giž bywſſe zlapání, zhynutj ſweho ſme
nechtili,
ale owſſem gakobyh Swobodaͤm
Swẽedomij neglepe pomoženo bylo, ſme fe
wesſelili: až nomá tu p ginbe nepřátel vſy⸗
(ování fe wyſthtala. Nikdy wſſak zgewnẽ⸗
gi, gako fdpž Ferdynand Sſtyrſth, čehož
-fe pobožný Rudolff obaͤwal, Kraͤlowſtwj

Čefřého dopadl.

Kap.
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Kapitola XLII.
Ferdynand druhý, vhlawnj wſſech Emangelifů
Repřjtel, proti wuͤli Čechů Králem včiněn.
Le 1617 nenadaͤle Matyáš do Cech pří
gel, mage při fobě Ferdynanda

Strhce

A tu na fpěh Stawum Sněm
fvěho.
rozepſaw, odgel do Draͤzdan £ Kurfirſſto⸗
wi Sasffemu, aby bo m přatelíhvj s $ete
bynandem vwedl. Nawraͤtiw fe odtud Šněm
bržel,

an Stamomé

w

menfjim

počtu než

fe GCýfař nadaͤl, ale ne w menffim než
fobě tvinffotval, fe ſgeli. Býl zagiftě Čad

Žně, gafž rogumětí naſchwaͤle £ tomu obras
nb, aby pro Hofpodáařířé Praͤce nefašdý rád
|
ob domu mzdálen býti dtěl,
2.

Tu Gýfař ponařjíam že Dědice nemá,

oznamowal, je fobě za Syna zmolil Ferdy⸗—
nanda: gehoz Ctnofti wychwalowal, a ds

by za Kraͤle přigat a korunowaͤn byl, jadal.
Obpoměděli Stamwomé, že wẽec takowaͤ bez
přitomnoftí Stamů ginhch priwtẽlenych Zemj

před

Gofař,
včíni,

ſe wzata

bhti

že Cechoweè

Ra

nemůže

gfau

Hlawa,

toho ginj že potmrdj:

Sám

(to

co oni
že Čjm

bale tjm wjce ſchaͤzh, tato wee £ ginému čafu

še obložena býti nemůže. | Kdnž tedy ftale
na to, aby přígat a forunomán byl, naflus

- pománo býlo, přifilo £ tomu, že Stawowè
Proteſtach činili,že to florvo, aby Přigat 9
now

Kraͤlowſtwi to praftyfowán.
117
normě geſt a neobpčegné: ponewadz by pts
mě za Krále Wolen, než Přigat, býti muſel.
Ae to wſſecko bivnými chytroſtmi, a něftes
rhch z Stavů tagným přemlumvením, něs
kterhch ſtraſſenim a pobrůžťami, ro niwec

bylo

obraͤceno.

-něfteří

widaue

nemagj,

Odfuvž

an

naͤſledowalo,

ſwobodnj

hlaſowè

ze

mijſta

domu fe rozgeli: a kterj pozuſtali,

9 korunowanj tomu přjtomní byli, to tolifo
zprawili, je Kv. Ferdynand než forunotván

byl, Rewers ob febe- Stamům včinil, že
pokud Matyas w žimobytj bude, zádných
wẽech eſthch říditi, mnohem měně coby fe

ápože

wj dothkalo mw to fe tfládati nes

dce. Takz korunowaͤnj dofjed, p hned do
Morawy, do Sléffa, bo Lužic odgel, a
aby p od nich za Kraͤle přígat byl, obršel.

3. X ob toho čafu Nepř átelé pravdy B.
ſmelegi fobě počímati začali, ©Aniž fe gráee
ti mohli, aby Dodobogim zgewnẽ y vtrha⸗
ti p pohrogowati

neměli.

Nybr

hned kdyz

Ferdynand bo Morawy přígel, Sezuite gemu
fu poctiwoſti Braͤnu Witěznau w ODlos
mauch na Ryňfu poſtawiwſſe, mezy gi—
nými | ozdobami F Erbu Rakauſkemu Lwa
Ceſteho, a po druhé firaně Morawſkau
Orlich, na. řetězu priwaͤzane namalowati
dali:

pod

nimi

čima ſpichho Ba*

njm en

paf

s

obdetvřenýma

o—

položili, pripſawſſe nad

ADSVEVI,

Priwykl ſem

ti

118.
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tiz odewkenhma
to Stamům

očima ſpaͤti: zgewnẽ ſkrze

fe poſmjwagjc,

tak fe podmaniti

dali.

je zaſpali,

Naͤſledugichho

a

pak

„40 tim tofu wyſſla z nomě Sezuitffé Aka—
demie w Molshrimu Zemi Elſaſke Knjßka,

w gegiš Předmlumě Leopolda tež Afademie .
čundatora,
k horliwoſti probuzugí |přiflá=
dem neggafněgffiho Bratra geho, fterbý pro
ačfoli Kachruͤm w Cechaͤch pod das ko—
runowaͤnj (vého dle obydege přifabu včinif,
privé wſſak mw Kaple Koſtelnj fe zatvazal,
že Kachkuͤm nikdy ničebož coby GCýrfmi na
fifobu býti mělo, nepowolj.

4. Bafož paf že Stamům vſty, apeší paf ſweͤmu ſrdocem přifahal Ferdynand,
hned fe to brzo znáti dalo. Od toho zagijtě
čafu nic nebylo, očby fe na těžťoft Podobo⸗
gim nepokauſſeli:
bud lſtmi rozliẽnhmi
Praͤwa a Sprawedlnoſti gegich wywracegjce,
aneb: šgeronými fřivdami
F netrpělimofti <
popauzegice, aby taf od nich famný přjčin
fu pozdrojšení fe proti nim

doſtali.

Nebo

hned po Ferdynandowu odgezdu počali to
negen |Arcybiffup a Duchownjich,
ale 9 *
Politych,

Slamata

a na Moramě
man

a Smečnuffp,

Biffup Olomaucffn,

Margkrabſtwi Morawſtého

p ginj;

a Hegt—
Ladiſlaw

z Lobkowic na: Holeſſowẽe,
proti zgew⸗
němu w Mageſtaͤtu opatření, ©Poddanhm
ſwhm
w Naͤbozenſtwin
pkrekaͤzku
dini⸗

„činiti dopuſtil.
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ti; Chramy odgimati aneb zawjrati: y
w ſamè Praze, a ginhch Kralowſtych ſwo⸗
bodnhch Meſtech, rozličně fe do to pokau—
ſegice
Jezujti take na Kaͤzanjch ſwobod⸗
ně baněti. fe oſmelili, ne gen ſtraͤnu Podo—
bogj ale y ſameho giž mw Danu odpotjwagj⸗

chho Chſake Rudolffa,

a tu od neho Sta:

wum banau w Nabojenſtwi Swobodu: »a
to 8 čaftýmí pohruzkami, a 8 daſthm že to

dlauho ftátí nebude,

predpowjdaͤnjm.

5. Obzwlaͤſſtojm tež Mandaͤtem |zapo:
aby žadný
ročdino ©bylo Impresſorum,
Kneh ktereby na Kanceláři- přehlednutě a
powolenẽ nebyly, tiffnautí fe nepokauſſeli:
fivým mezy tim rffeligafe Paſſkwille, a nes
prame proti Dodobogim Spiſy, wydäaͤwaͤti
dopauſſteli. Wydaͤno těž z Kancelaͤke Praz⸗

ſte Hegtmanům Měft. Pražífhý, y Rych—
tářům Gyfaříťým (Eteřjí Dapežency býmalí)

kterhm fobě vozfazáno
normě. Nařjzení,
měli, aby tvfjeh Koftelt Založení a Nadaänj
mybledali, y ge w kazde Oſade od Oſadnjch
žddnýh, leč
wyzdwihowali: Schuͤzek gim
pri ſwe © přítomnofti, nedopauſſteli⸗ mezy

Starſſj Koſtelni Papezenſte obfoby ſaͤzeli
(gafojto y pří něfterýd) Koſteljch včinili:)
Napoſledy, Deffenſorům ani |Ronfyftorpa:
num, gich«topporoědi E chlí priwozowati
nedopauſſtẽeli.
|
6. Rab
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XLII. Romě mffeligafé
6. Rab to wiſſe, 8 něfterhmi Sněžimi,
o, nichž eby k prronjm Kaliſſnhch | obyčes
gům natorátiti

ně gebmalí,

fe Dalí, rožumětí 4

a gim radili,

be“

aby fpiffje

č
novému Kraͤli Supplifacý, |šadali:
nowé Ronfpftoře podobogi , fterašby od nich

podle prronjho špůfobu pod poſluſſenſtwim
Dana Arcy-Biſkupa řízena byla, powolen
Gakhchz Kněži giz byli 12 na ſwau ſtranu
prewedli, ale že negpředněgíji 4 nid, Jas
taus Dačudba, gehož naděgj Adminiſtraͤtor⸗
ſtwj kogili, w nemoc vpadna a že z tě nes
mocy

nepowſtane

wida,

k fobě fam přifjel,

zproneměření |ſweho litowal, Towaryſſſtwo
ob tě bezbožnofří obroogotvaí, priſſlo zie to
gegich vſylowaͤnj na nic,
7. To kdyz gim neſſlo, o gině fe poku⸗
ſyli. Betlemſkaͤ Kapla hned od zadäaͤtku zas
(ožení ſweho Akademij odewzdanaͤ, byla w
Letu 1609 pří obnowenj Konſyſtore Bratkim
k

vžímaní

propugkena.

Tu

po

ſmrti

Senyora gegich, K. Vatěge Gýra „ Rofu
1617 „Afademifům z mocy wzhti, a ſo⸗

bě

přimlaftniti,

pokuſyli

ſe. Ale

Profes⸗

foří Akademie Praͤwa ſweho vživagic, to⸗
mu zbraͤnili: a noweho Senyora, Jana
Cyrilla, obwyklhm obydegem tam vwedli.
O gine pobobné měcy tytýž fe — „ ale
nikdez fe gim nedařilo.
8. Kromě

—

Praktyky.

|

11

rabẽti 3 Turnu Purgkrab⸗
genž geſt Stráž Koru—

J artLa

) a Swobod Klalop

j CTeſteho, obgali,

toti Pravům Stálorvftrvj bez wſſeli—

—

jr
born
M

„mal

leč ſnad že fe na přede:

obobně“ Krále wolenj vyjs

To pak odgatẽ Purgrabſtwj 8 fíjčem

ot Běmfu

jimu, Podobogich

tepna, odáno

megvbimvněgs

nepřiteli, Smečanffému ;

ad- proto abp on

Swobodu

Máůboženíhvj

Ořageftátem ſtwrzenau, —Éteréž prwe přeťa:

zyti nemohl,
mohl. Ve

obmyſlem

nẽgakym

0 „

M

čho

šftany

a —

cozmýu přá, činiti sj

9. Zo těž p ginj Mepřátelé činiti, dž
9 Acch⸗Biſtup,
a Opat Braumowſty: z

„tento wo Meſte ·
Braumowẽ, dle mocy

|

geffátem dané, W „normě poftarvený E:
—
Koſtel zawtjti; onen paf m Mě:
ftečťu vá řečeném dokonce rozbořiti, dal,
Tak na Panſtwj Krumlowſkèem a ginde, Wes
bone Poddanhm wymüſſleli.
o0000000000000
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"

E

Bbraně- fe chopili.
a £ tomu podobných věcech, PP

věd w Apologij Stamů wypſaͤny fau,
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doſlhcha⸗

-

:
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hi =

TEC

doſlhchaggce
a

o
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Rap. XLIII. Čechové procytugj.
——

Váni Deffenſorowe

Ronfyffoře Pražíťe„-ſgeli

-

*

s

——

|

Akademie
Prahy, p

jočattu Roku 1618: a podlé mocy fob
wſſech Stavů Kralowſtwj Ceſteho 9— 0
Mageſtaͤtem od Chſake Rudolffa de
ſtwrzene, 3 fažděho krage 6 Ofob,
dwe z

á

Danů, drvě z Rytjřů, dě zMěft, obefla=

li, prowzetjo to rady, coby mw tafovwém

Protiwnjkũ poftupowání předfe bráno
mělo. Ale p hned přinejfena z Wjdnẽ
ſarſka zápoměd, aby Deffenſorowé šadného „
obſhlati, a žádný obeflaný fe ſtawẽti, nes“

M

fiměl: ginak že tv winu vražené Welebno⸗
ſti, nemiloft vpadnauti muſy, fonž Chſaf

šadného

fromě

famébo febe,

ja Deffenſora

Kraͤlowſtwj ſweho neznámá.

3

|

2. Nic měně wiſak ſhromäjddili ſe Sta⸗

wowe

see

w welikem počtu.

A Fdnš tá £ td

přídázely Zapoměbi,

» oprůžky, je

vodě Doftatečně“to fobě vázané měli,
de ne z Widhě ob Cýfaře, ale ʒ Zamku Praž=
ſteho od Mijſtodrzichch

vfomané prichazegi,
a od nichta hromobitj puͤwod magi: tedy
hned gegich
braͤtil

odění,

tak daſto randnä trpeliwoſt, v

fe m přehlůvojt,

ma Zaͤmek

že hau

⸗

to

|

gelipa negpředn

- těď
— "půmody, P emečantihaj a Slawa⸗
u, 8 gednjm Sefretářem thchz
Pra
pomocnjíem, Filipem Fabriciem

(dawſſe

gi

napred wyhs dottenau w £. P. 1609,
vctin⸗ùn
nau Proteſtach přečjíti, p auftně to cood nich —
Sr

47-

2

proti

|

*»
jh—

—

*

ran obaudwau

přečiněno,

JV 5:
'ubě ce

men

Za

še jadný z tech wy

zenych Jiwota —2

filan

mezʒy tjm

ſtjgiti) 5Oken wyhaͤzeli.

„dav

ale nebylo

e na

fe tak

mjfto mětfč,

ný

—
papjty po:
podání šiwvi zuſtali: eD i to zna:

bylo, še ©
ichowane chtel

a Bide ná ——ke
Bůh.

„V KdygExeqwuch tauto powſtalaͤ
Mefiech
baukka vpokogena b
Stawowe ſhromazdiwſſe fe zaſe, a vradi⸗
wſſe,
Jezujty, gafošto wſſech Bauřef pů⸗
wodr geoich naͤſtrogemi toliko ti wy újes
ni byli, z Kraͤlowſtwi
mypowědělí,
eta
1618, dne 23 Maͤge. Kteráž měc F těto pro ©

- Oáboženíhoj Wognẽ,

- (Štropa

boří,

fterauš do dnes celá

Adoſtiwe

dala ptjlezitoſti.

Nepraͤtelům

Rebo adkoli⸗ Cechowẽ

poz

y

bned F. 'faři wyſlali, a že nic proti ©: G.
M.
pred fe neberau, ale toliko Ruffitele
|

—
Pobkoge, podlé mocy Mageſtaͤtem
. fobě d
F w Proteſtacy Chſatſtau přifas. |
hau
, fireffané mjti chteͤgj, w tom
ſe oſw
y Gýfaře, aby toho gindě
newyklaͤdal,
onjjenẽ proſyli: Chſak wſſak
na —
a Papezſkè Ljgy toho

vyhledámání

Čechy za Rebellanty, —Eteřjš

ABoghau ſireſtaͤni byti magi,
wyhlaͤſyl.
echowẽ na proti — Wognau ſe braniti vlos «
:

*

zili:

X Dyreftorů zwolili.
|
Morawanè, widauc je o, Ráb
činiti beſt tudiž Přítoupit

nlčm

|—
5. Rob
ktetj mjrnẽeg

ptá i
og S
nezy Raddami co ſthmi,
i,
dy“ batvali, ſlyſſani —
vdynal: Kleſel Widenſth Bi⸗
byli., Sám
pafoby
|
že od Wogny -odrazomal,
———
domu Rakauſkého byt, před Chla⸗
“ od Regata.
Sfpanpelffého ———
d Ferdynanda do mězení

bát prod

no bylo, Je Pdyž tý$ Biffup před: Chfařem ©
©- tom- řeč měl,

gak Kraͤlowſtwij

č taĚ-

nbnífřivedé, É welifému prigde uſſtẽ >,
geſtli še
owẽ É tomu priwedeni bud
aby s opowagenim © febe fv
ag ti mě pli; Cýfař odpověděl,

liebereinverwuͤſtetes, als ein

— J——— haben,

v

obob *
ollen

tes

gdi (pry) cheeme s

Kraͤlowſtwj ſpuſſtenẽ, než zatraceně:
tedy do Cech Wogſko, |negprw
pod. ampjrem: "potom » hned E:

pod

Buqwojem.

Wo

*

6.
a

s Morawany,

—

přitel,
wywoler

wobod

Beit, — 52 Raddu

měl

Ferdynand,

Zemſthch

Naͤboſe

tak zgewuh Je-

a kterhz ne podle gid dobře můle
ale

Iftimě

a

chytre, $půfobem

nuceným gim wſtrken byl;

mad to, kte⸗

iproti "l ur
gefftě ša ziwo⸗
Matya
eſte wech fe wkla—

ti nim c) „k vedl, Králem gich
p
na tom, aby ho Krale
ali. O čemž hned ſtrze o do
Sran rtu roypramené Kurfirſſtͤm £ wole—

nj noměho Chſake fpromážděným
—

wẽeddẽti da⸗

by Ferdynanda za Krále Čejtého nes

čt, kdyg
bo za Kraͤle nepoznámagí,
na darmo, Nebo dle nafnos
—— —* to filo, že » pripuſſten, »
fáčem včíněn geft. ©Čedowéě mězy tjm

fe Krále J wolili

* při Reynu.

*—
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m pitola 2
ee
K ajeán, hrozné“ pobnířti
wichrice.
au wẽech rozdraͤzdeni bywſſe Papejowy
Ljgy včaftnjch, teprw na
wzte
kloſt rozali, a mětífi ſebrawſſe
ſto *
—
o
—
"Bavor ©

⸗
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É

—
Prysk
ů fany,př) valy
to: giným k ſtrachu bylo, wſſecky abilí; y

ginde po. miſtech welice krwawé Laͤzne tro—
pílí. ©Pritahli až fu Praze, hlawnimu Ktá:
iowſtwj Měftu: a tu na Bilé Hoře, neda—
leko od měj
zdj (Leta 1620 dne 8. Rign

bitvu

fived

Wogſto

Č Ceſté poraz

Krale honba. wyhnawſſe, a ſtrachem
němž kde fe bere tvědětí fe VÁ

wſſecko

na ſmrt podeſywſſe, vmluwau 9
p celé Čefťe, Morawſtké,
——

ako a

doſtali.
Adež ſyc Mitěz Wiru
oral,
ale potom gi Meginač než podlé znění
Concilium * Ronftanftého

| bio držetí neflufji) držel.

(t. Že Rachřům

[2 A tuť teprwa haet mialut chr
hrkwjim bjda:)ſtrze powſtale hned za tjm

etezke to P otiveníhuj ;

kterej Ewangeli⸗

fm; poſlednj zkaͤzu a rozpthlenj
řineflo.
Nebo ginhm způjobem, než -tam
Unglij, Nydrlandu, Frankreychü, —
ſebe brali:
fji ſſtodu Cy
o
vč

traufagje powlotněgfijm , gaťš fe gim
pojtupo

JN,

než.

před

tim. —*

rchliwoſtj, kdhz —
Dum 8
——* Woerichm vkru jE promodili. K
nález“ Babilonffč Newäſtky,
Děj:
—

toětívau

— tidjna

© býti

dtěcn

Ť

a

ká
+

zuriwoſtj

od ſebe neodhrožomala, © prá v not
byl,
Nebo „fo Bo
l
wyge⸗
wilo

E

A“

ča

E

) Zachäzenj
$ nimi rada.
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erak w Rimě Věta 1616,

dyž

jvwognẽ ftrogili „Cv taané radě ole
Žomwáno bylo, Gak by fe 8 Cechy, Měmcy,
a ginými- přemoženými,

vfauzeno,

zachäͤzeti mělo?

Už

de poněmvadi, tFuffenjm ſeznaͤno

fi, je mocné. ty a plné purgach, gidš
waͤd

proti

neduhu Kachkſtwa

pomobly,
"mjrnan Dietau

tedy,č,
ká —*

výjmáno,

ohledati tedy třeba,
lepe hogiti dagi.

Rachři

na

ſwmrt

zdali
Zawre—

odfuzomaní

čivádi ſe tim gako Mudedlnjctwjm

ale ginhmi ceſtami ge f tomu,

k-

a

aby

fu poſluſſenſtwij fe namraceli,

příobití Protoz p to zoffflimené gměno
vi-foch, aby m Přigemněgíji gméno

v or A-ch,- fměněno bylo.

„v A tnfť poblé tobo vfudfu prott⸗ Čo: |

din, Woravanům, p Slezakuͤm poſtupo—
áno,- je wſſickni teměř Ewangeliſtſtkeho

—
—
—

vrenj
wyznawati gſau zkageni, adkoli nes
*
yhlazeni, a maͤlo kterhm Koruny
udedlnicke ſe doſtalo.) Näkolikraͤtte ſyc

Don Martin de Huerda (fteřhž w Hyſſpa⸗

| nyi ſe wenn a » Řemeflu Kregtowſte mu
topvčiv, do Čec) fe doſtal, a při Panſthch
Dw
ſlauzil; -potom ffrže vchwaäcenj

Hrabenky

z Serhnu

(genz rodem

byla 3

Kolowrat)
ſlowautnhm včíněn a Wogen—
ſthm fftějtim F tomu priweden, je bo ſtawu

vě

přigat E tim fe Podobogim A
očí
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Rap. XLIV. Ofkrocenj Techũ⸗

oči chlubiwal, kterak Fdyž negprmě GCpfaří
o Witězfttoj nomina bo MWjdně přinejjenabyla, on Gýfaři při bofu ſtoge £ tomu vadil,
aby bez rozdjíu wſſecky mordomati bal, aby tak nervěrného Kachrſteho Naͤrodu ani nos

by nezuftalo. Ale pry Gýfař odporoěděí, že
gij ſtrze Knjše Bamorffé naděge dána k mí:
loſti: giné wſſak že. fe nagdau £ ffrocenj“hb
Kachtſtwi p Zpaury bůgného Márodu cefty.
Kterez cefty gafe byly, vfdzalo fe to z ges

gich poftuporvánj: což fe giž oznamomati-bude,
fummorvně wſſak a frátce,

4. Rebo kdyby wſſecky, bud lſti a chytro—
=

fti, bud vírutná 8 lidmí zacházení a gid trás
penj, tončjtany býti měly, ſubthlnegſſiho—
by É tomu ttipu, nešli bolubičiho Marodu
naffeho

fprofinoft to s febau nefe,

potřebj

bylo: a fniby ffirfjiby fe muſyly pfáti, než
npní vmyſl geft.> Co tam zagifté Ewange—
liſta kekl, že fdyby rofjiní

Kryſtowi

bdobřj

čínomé pořad pfání býti měli, nedopilby
gich ten Swet: to těž o Antykryſtu řečeno

býti může, že gebo zij a nad miru obmyfini

tinowè mztofili,
ažby „tomu Swet fotwá
vroěřití mobl. LWB tom fe před Bojim obs
Ujčegem ofivědčugeme, že. co tu pfáti budeme,
to čom fe ivěřně a vpřímě zachorváme, byť

paf wiſeho čaftečními přiflady netak plně
promozomati lze bylo: -bud © pro- fratÉoft, ©
aneb že w takowem rozptýlení ne wſiſeho
geſſtẽ

vkrutne, a přelítivě taby..

gefitě © (zwlaͤſſte
byti
—

gmen

AH)
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vptáno

mohlo.
5) Bude fe pak wyprawowati pořad.
K. Gak weregnẽ a wuͤbec poſtupowaͤ⸗
no bylo?

JE.
HII.
IV.
V.

Gak
Sať
Gať
Gak

8
8
s
s

Služebnity Chrkwe?
Dány a Rytjkſtwem?
Měfty fwobodnými?
obecním Lidem?

VI. Gak 8 Koftely, Knihami, p
p s Mrtwhmi zadázhno?>

VII Priklady připomeneme zák: a
Pokut, fterpmiž Dán Bůh negeb:
nau přeftraffil Mepřately.

VIII. VNapoſledy
!

o Oſtatchch

Čeftěho

Naͤrodu, Fteřiž rv taf prudkem prj⸗

kreho protiwenſtw wichru nepre⸗
možení zuſtawſſe, Miru Bohu za:
chowali, nětco fe botfne,
OO000000000000000000

Kapitola XLV.
Gak se wſſechnẽmi wuͤbec, včinirfie od Ro:
wokrtencũ počáteť, poſtupowali.
Nelen⸗ ſtogj w Zalmu 74, w werſſi 8 že
řeřli ro frbcy ſwem, Wyhubme ge napo⸗
řad. Kteraͤz ſlowa gednoſtegnä gſau wſſech
Nepraͤtel Chrkwe,
proto je gednoftegné

6 5

wdycky

de
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XLV. Nomofřtěncy vyhnání,

rždnén vſylowaͤnj, Wſſecky wyhubiti, gedny

po druhhch.
hubiti

Chtewſſe

Nepraͤtele

tedy. n naͤs wy—

naͤſſi,

podaͤtek

vrinili

druheho Roku po ſwèm rojtězíčroj na Nowo—
krtenchch m Morawẽ:
kterjz meöwſſe fvhd
Domů, neb Dmorů, bo 45, a ww faždem
bydlegichéh mnoho čeledí (po dwau, třem,

eͤtyrech ſtech, nýbrž p tiſychch dwau, (řed,
w gednom) wẽecy ſwe na ſpolek magjce, a
Jiwjce fe weſpolek, řádem a Naͤbozenſtwjm
fivým poťogně fobě počjnagice a žádnému E
obtišení negſauce, tvfjedněm radẽgi fu pos
bodli, řemefip a ginpmi flužbamí fvpmi.
Ty oni negprmě (m Létu 1622 na podzym)
; Demě tppoměděli: Winu gim dawſſe, že

Frydrycha, Fdní ſtrze Morawu

gel, do Ho⸗

ſpod prigimali. Což nic nebylo nej průby
bránj: půgdeli to, aby fmělegi £ ginhm pos
dobogj priſtaupili.
Dní tedy zanechawſſe
Domů,
Rolj, Winnic (akkoli naſtäwal
čas Wina zbjrky) rv welikhch haufſch (modlegſſi
pohlawi a děti na něfolifa ſtech mozu s
ſebau prorazegic) do Vher a Sedmihradfřé
země fe přeftěhorělí: a tam přihodná mjfta

nalejfje, mnohým

na náš potom přiflým

zlhym weẽcem Čafně wyhnuli.

|

p Tech odbywſſe, měli radu 0 wyhnaͤnj
Sifhartů a Ralwinů: ale nezdaͤlo ſe gim,

aby to fnadně gjtí mělo, proto že obogj ti
mnobo

měli:

z Panſtwa

Datronů po ſwè ftráně

3 kterhchz něfteřj ničimž

proti

bilo

byli

Ewangelikuͤm borojno, a proč?
131
neprowinili.
Nemohli | tedy barwy

nagiti, proč fe wſſicknj m tutauž pofutu zas
brňugí:

aní fe nadati,

aby wypowẽdenj gich

tak ſnadne filo, goko Nomofřtěnců žadné
lidſtè obrany nemagjichch.
Aniž taf ſnadnẽ
Ralminpání

od. Lutheránů

rozeznaͤni

býti

mobli (v naš, fdež w Ceremonijch nehru—
ba byla ozbjínoft ) gafo Nomofřtěncy od
Podobogich.
K tomu nezdál fe gefjtě čas
Sralů
a. Anjšat Ewangelickhch
dräjdditi.
Protoz zamřjno wſſecky tv gednoftegně ceně
mjti, a gak fe £ Éterpm ptjtiny podagj, tak
É nim přijtupomatí.

3. Skutek potom vfdzal, je ten gegich.
cpl byl aby Podobogj wſſeligak trápili, až:
by fobě zauffati,
a přeftupomati, | ofta:tkowe paf rvěřjcndh,
gafo nevftupní, wy—
pomjdání býti mohli. A je ten býl nowh
nález tagne oné Rjimſke Raddy, wſpome⸗

nuto

to wiſſe (mv tntuli 44 G druhém.)

aby to tak filo, nalehal

na

A

to tv praftýfach

ſtuſſenh chytrak, Pawel Michna:
Fterpž
poſſed z plemene Srebſteho, z Otce wſſak
w Čdád vfedlého mw. měftečťu Budyni
Reznjka, w pacholetſtwj hned £ Segujtům
fe obrátil, a £ můli gegich wycwiden byw,
negprwuod
nich ffedrowaͤn byl £ Sekre—
taříhvj Kraͤlowſtwj -Čeffcho: a že Domu
Rafauffemu | proti

Wlaſti,

bozenſtwj

—

Rytjtem, | tudiž

F 6

Danem,

|

flaušil,

a

proti

Má:

132 |Rap. XLVI. 8 oblaupenj Země
Pänem, nopoſledy Hrabetem,
včiněn byl,
Ten kdyz po vtwrzenem Chſarſkem witẽz⸗

ſtwi, od tech lſtiwyhch rádců wyhledaͤwaͤnj
bylo, Coby giž bylo diniti? gišli das aby
Podobogj wyhnaͤni byli? a od kterhchby měl
býti včíiněn počateé? | Odpowẽedel, je gefitě ©
nenj čas, Proto že mnobo mag] coby 8 ſebau

obnefli,
nanſtwj
prmé o
8 nimi,

a taf Zemí zlaupili, a a ſwpe Wyh⸗
tjm fnáže fnaffeli. Ale že ge třeba
tyffeďo připramiti.
Tu teprmwa je
fdnž ničeho mjtí nebudau, wſſecko

fnazegí půgde. To tedy myfonati fe fnažili,
nafledugichmi způfoby.
|
OOOOOOOOOOOOOOODOOOOO:

Kapitola XLVI.
O nemjrném mffeh wſſudy oblaupení.
ned brzo gakz fe Draha wzdala, potvos

2"
(emo bylo Soldbatům Domy Panſkéè, y
bobatffih Měfiťanů, wybigeti a mpbirati:
a wſſak m gifte tolifo dny, a na mětfjim
dile w nocy, 8 vžjiváním £ tomu rozličnoý
zrad, a ſwhch w Wumrage |oblečený

Segtmanů. © Kterhmž

způfobem,

gakz fami

fe podlaubali, něfolifrate fto tifpe (a geft
E opramdě podobné) Podobogim | pobrali:
Nebo před tim ze mffeho Kraͤlowſtwj toffi:

nj Poklady, Klenoty, a neglepfji náby=
kty froé, před wognau tam, gafožto na neg—

bezpečněgffi mjfto, byli fmezli; a jadný to:
o, ga—

gakhch wymyſluͤ vzjwaͤno.
133
ho gakau tu Dan Bůh na hřbety náffe pří:
praroomal metlu, | nevivažomal.
Ale tyto
mezy Zdmi ražífpmí
nafpromažděné [aus
peže, ſamhm tolifo předněgjim z Nepraͤtel
fe doſtaͤwaly.
Ginhch „bráčů | nenafycené
hltawoſti wſſecka můfol a wuͤkol Země zas
nechaͤna byla. |Kdež Němec, Wlach, Sſpa⸗
npel, Francauz, GCharmat, Polaͤk, (nebo
tafomau z mnohhch OMárodů pod gmenem
Cyſarſthm za Antykryſta bogugjchch zběři,
přihvačení ſme boli) plnau ſwobodu měl,
po Wſech,
Měftečfáah, Mäiſtech, Fara
a Koſtelich, y Zaͤmchch ſſtarugic, wſſecko
bráti a koupili: ne bez palenj přitom,

a mordů

mnobýd,

2. Rozložení ja tjm po Sragi a Měfteů
byli wogaci;

fterýmý ějiťané

m domjch

ſwich netolifo bogně gjíti a piti, ale taťe
penjze damati mufyli. Ani £ flolu na mnos=
ba miſtech fedati nechtěli, leč prvé pob Zas
jř Tolar (aneb gafž potom šlé penjze bity
byly, gros tolaru podobný) položen byl.
3. Hned

potom

do Meſt,

af vvyšífim

Stamům ob Gýfaře na miloft přigathm,
Sommifaři bpli wyſylaͤni, aby gim gménem
Chſarſthm bezpetnoſt ſlibowali: wſſak 8 tas
kowau whminkau, aby faždý z nich, Pani,
Rytjki, n Obce, ba y Garaři, na zaplacený
lidu Wogenſkemu melifau fummu Peněz, ne
dali, ale tolifo pugtili.
© tjm doloženjm,
57

še kte⸗

134. Rap. XLVI. Země gak zínupena.
še Fteřiby fe tv tom ofotně a fitědře vfázali,
tí obzwlaͤſſtii ©. M. C. milofti vbezpečení
bpti mohau: ginj paf že fe nebudau deho gi:
něho mjtí nadati, než že joldneří chowati,
a fme wẽcy rozchwatane ſpatkowati mus
ſegj. Aniž na tom přeftarvali, coby kdo ʒ
bobré wuͤle a podlé moznoſti přinejl: než
tržili fe o to až na giflau fummu, fteražw
kratkyvch dnech fložena, a do giſthch k tomu

priprawenhch (E něh wepſaͤna
na ſta, na tiſhee,ra 2000,

býti muſela,
na 6000 x.

fop. A je, kdyz to odwedeno bude MBogffa
topzdrvižena budau,
zafljbeno mětvfje, tim
odotněgí to co na koho vloženo býlo fflá=
bali: a Denčz nemẽwſſe, Střibro, Zlato, a

Klenoty prinaͤſſeli.
4. Brzo
iaři,

fteřjby

zatjm wyſlani
od Stamů

f£, aby poněvadž mětfji

ginj

toho

ommi8=

wyhledaͤwa⸗—⸗

djl Mogffa Ch-

faříťeho,

do Morawy a do Vher geſt wy—

weden,

na

wäüchowaͤnj

kterh pro obranu

Zeme

toho

toliko

lidu

geſt zanechaͤn,

gi—

ſta Meſta mw njdšby Obilnice fe wyzdwi⸗
8 a Profianty chowaͤny byly (m počtu
XX) obrana byla: a Berně,z njhž by to
wſſe opatřeno bylo, fe —
raujto toěc opět edí nafind

Na kte—
8 tvelifau

prach, geft wynalogen
5 Mezy tjm Obpmate Bemě | daremní

naděgj den po dni,

je Wogſta wywedena
budau,

Zlaupenhm Poſmechy.
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budau, krmeni bywſſe, toho fe wiſak dode—
kati nemohli: Nybrz widycky gina a ginä
Wogſta fe werbowala, a nowöch těžťofi až
mad možnoft přibpivalo: y m těďd tafe mjfted,
kde lide giž Näbozenſtwj promeniwſſe preſtau—

pili byli. Ankdyz fobě něfteřj ſthſtali, gak
gim fliborváno, budauli Katolich že WBogafů
chowati, ani bernj daͤwati, nebudau, wſſak
tomu je fe doſti nečiní: odpowjdali Sezujti,

aby fe nediwili, še tafomé 8 nimi poſtupo—
mání gim ſpaſytedlne geſt.
Nebo pry $
Kachri gako s dětmi, aneb nerozumnhmi
lidmi, zachaäͤzeti ſemuſh: gimz chceli kdo
Nůž neb Kord 4 rufau wzhti, muſh co gíného
ſlibowati, bykt mu

paf toho daͤti nemyſlil.

Protoz aby na tom že Duſſem gegim pomoženo
geft, přeftarmali, a na znamenj toděčnoftí tjm
odhotněgi, dawaͤnim Berní, a wychowaͤwaͤnjim

wogaku,

©. C. M. ſlauzili.

GOOOOOOOON)COCGGCOOOOOoO
Kapitola XLVII.
O hanebně fffodlimém Mince zlehčení.
kdyßz tak celé Kraͤlowſtwz 3 Zlata a
Střibra dokonce bylo oblaupeno,„roz⸗

kaͤzal Chſar Penjze bití měděnné, m ftřibře
(aneb raděgi m pěně Střjbra ) trochu omo⸗

čene. W to Denjse rozličné, a w tafomém
mnojftiví, še lid PPK tě lſti nefrozumjiva:
ge,

„0

„

Dyrstorů volt
nimi
—
widauc je 0 ŘE

Sleza⸗
-

čití geft, tubiž "přiftaupití.

4.Še nať to bylo, keho⸗ Otepřáteté 6n
no hlebali „<a £ tomu chli rozmanitě
poſſtjwali,
gřegmé bylo odtud, že ſe z
Jezujti rabomali "6 še giš přjtejítofti E |
SŘ Naͤrodu Ceſkeho „podmaněnj,

|*

k prewzathch gich liftů—

Stavotvé „zotěstí.

15, Nobrž
kterj mjrneg

byli., Sám Sdsbynál: —

—

ze ob Wogny

JM radce domu

—

b

po
Bi

„odrz aké Pojar

Raf ufřěho. BY,

od Regata
—* —
d Ferdynanda bo wezenj dát,-

no bylo, je kdyz toš

Biffup před **

(ze tom. řeč měl, gak Kraͤlowſtwij
nhni ffmetlé,
welikemu © přigde

|

jůtak
V 2.

geſtli deČedomě k tomu priwedeni —*
aby

*

ažením

febe-ſwich

F.

giti mufyli; Chſar
verwuͤſtetes, als ci
imtes
—
haben, "Radní (pry ceme zák |
Kralow
pufftene, než zatraceně.
tedy „bo

Cech

WBogffo,

negprw

pod. Dampjrem: "potom y bned

o výbě o
|

s k
-

A

i,

ſpan— iſte 4

6, Me—

:

*

—

3

XLIII. Walka pro Cechuͤm

s

⸗
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y, Slezaky, Luzikany, Mc du
"daly měl Ferdynand, ©Nábožen:
|
wobod Zemffhd tak gewuh⸗ Ne⸗
—* a kterhzj ne podle gich dobře wüle
vy!
„ale Iſtiwẽ a dytre, zpuͤſobem

ceným

tvftrčen sto“ to, kte—

iš pou zů ſwemu, gefitě za irvos

z

ora,

1

Ceſté wech fe wklaͤ—

a proti ním wognu

ob

wedl,

Králem gich

rořjno na tom, aby ho za Kraͤle
DÝU
—
O čemý bneb ſtrze⸗ Poſly do
SFra
rtu wyprawené Kurfirfitům £ wole—
on noweho Chſake fpromažděným wẽddti da⸗

be:Ň by Ferdynanda za Kraͤle Ceſteho ne⸗
šli, kdyj
bo za Kraͤle nepoznaͤwagi,
kdalisatc
darmo0, Nebo dle naſno⸗

—— Praktyk toPg:Ž y pripuſſten, p—
Chſakem včíněn geſt.
domě mezy ae

o Kraͤle ſobẽ volí Frydtycha — *
5 db Repnu.
:

00

—

—
Kapitola XLI

tn ——

k 4

oné potí

C at wech ko: 0 bywſſe —
Záp vraſtnjch, teprio na ie- zte⸗
oſt wzali, a wetſſj ſebrawſſe

micheimüiüem Fy

ſto pod

Bavorfým —*
e

- +

X
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Cech

E

potí td au„přemoeí »

wirhli: Prachatice a
-obogi, wybogowali;

Def,
any, aby

to giným £ firadu bylo, mfjeďy bili; 9
ginde po. mjítech welice krwawé Lazně roz
pili. Přitabli až fu Praze, hlamnímu
ráz
iowſtwj

Měftu: a tu na Bilé Hoře, neba:
jdzdj (Běta 1620 dne 8, Rj

[efo od měf

bitwu ſwed
Krale —*6

Wogſtko Ceſte
wyhnawſſe, a ſtrachem

němž kde fe běře měděti fe nemohlo) wſſecko
Prahy
gafo

« ſmrt podeſywſſe, vmlumau

celè Ceſte, Morawſté,
Slezſtéè
emě
bofřati stdež ſyc Witẽez Wiru
oral,
ale potom gi neginaẽ než podlé
nění
Concilium * pop
(t Že Snehřům
wjry držeti neflufji)

držel.

4

+" / 2. W tuť teprma přehotěů naſtala Ceſhm
Chrkwim bjda:) ſtrze powſtale hned za tjm
pře Ike to Protivenfhvj, ktere Ewangeli⸗
fúm

poſlednj zkäzu a

Nebo

giným

vozpeplení

dj

způfobem, než tam.

Anglij, Nydrlandu, Frankreychü,
febe brali:

i Božj čí:

fi ffčodu r

traufagie: owlowneaſſim

ſe

A

poſtupowaͤnm, nej, ped ja

———
voti

top Večem,

WBěříchm vřeutnojE

nález
wẽetiwau

jh

J

Babilonffé Newäöſtky,
tvidjna

* býti

ti ter

ibn 4

chtech ři

vofti

no
od“ ſebe neodhrožomala, © prá
byl,
Nebo „fo výpo“ s: wyge⸗

tvilo

|
|

*

—

O

Zzachaͤzenj s nimi rada.
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wilo fe, kterak m Rijmě Leta 1616,
fe giž k wognẽ ſtrogili,

kdyj

3w tagně. radě vwa—

žománo bylo, Gak by fe 8 Cechy, Němen,

a ginými. přemoženými, zacdházeti mělo?
Už
vfauzeno, je poněvadž « Fufienjm | feznáno

geft, še mocně. ty a ſylnè purgacy, gichš
poſawaͤd proti neduhu Kachrſtwa všjmáno,
málo pomobly,
obledati tedy třeba, zdali
fe mirnan Dietau lépe Hogiti daggj. Zarwřes
li tedy, aby Kachtj na fmrt odfuzomaní
nebyli, poněvadž fe tim gafo Mučedlnjctojm

©

honoſh; ale ginými ceflamí ge É tomu, aby
vftámali, a fu poſluſſenſtwj fe natoraceli,
priwoditi.

Protoz p to 3 ofiflimeně gměno

Ingvi-fych, © aby to přigemněgfjí
- Reforma-cp,
měněno bylo.

gméno

3. A taff podlé toho vſudku protí Čo:
y Slezáfům poftupos
teměř. Emangciififřého

dům, Moravanům,
áno,
že tffitfni

wwpznamačí gſau zťažení, ačťoli nes
včenj
toffiďní wyhlazeni, a málo fterým Koruny

Mukedlnicke ſe doftalo.> Näkolikrätte ſyc
Don Martin de Huerda (ftetbý w Hyſſpa⸗
nyi fe vrodiw, a Remeſlu Kregkowſtemu

wyvriw,

Dworjch

Hrabenky

Kolowrat)

do Cech fe doſtal,
ſlauzil;

potom

z Serhnu

ſlowautnhm

a pří Panſthch

ffrze

vchwaͤcenj

(genz rodem byla %

včíněn

a Wogen—

ſthm ſſteſtimek tomu priweden, že do ſtawu
Panſteͤho přigat s tim fe Dodobogim r,
|
4
očí
Čo

+

A
s
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Rap, XLIV. Oſtrocenj Čechů,

oči chlubjwal,

kterak koyj negprvé Chſari

o
0 Witězíttvj novina. do Wjdně přinefjenabyla, on Gpfaři při bofu floge k tomu radil;

aby bez rozdilu wſſecky mordowati dal, aby
tak neměrného

Kachrſteho

Naärodu

ani

nos

by nezuftalo, Ale pry GCýfař odpowẽdẽel, je
giz ſtrze Snjše Bamorffč naděge dána k mí:
loſti: gine wſſak že fe nagdau £ ffrocenj
Kachřítvj p Zpaury bůgněho Naärodu ceſty.
Kterez ceſty gafé byly, vkazalo ſe to z ge—
gich poſtupowaͤnj: což fe giž oznamowati bude,
ſummowneè wſſak a frátce,

4. Nebo fopby wſſecky, bud Ifli a chytro⸗
ſti, bud vkrutnaͤ s lidmi zachaͤzenj a gich traͤ—
penj, topčitány býti měly, ſubthlnegſſiho—
by É tomu ttipu, nešli bolubičiho Rarodu
naſſeho fprofinoft to $ febnu nefe, potřeby
bylo: a fniby ffirffibp fe muſyly pfáti, než

npní vmyſl geft.>

Co tam zagifté Ewange⸗

liſta řefí, je kdyby wſſicknj Kryſtowi dobẽj

dinowe pořad pfání býti: měli, nechopilby
gich ten Swet: to tež, o Antykrhſtu řečeno
býti může, že gebo zlj a nad mjru obmyfinj
činotme mitofili,
ažby „tomu Swet fotwá

vroěřítí mojí, LB

tom fe před Bojim obs

ličegem ofivědčugeme, še- co tu platí,budeme,

to -tom ſe werne © vpřímě zachowaͤme, byť
paf wiſeho
promozormati

aneb

čaftečními priklady netak plně
lze bylo: - bud * pro- frátťoft,

že ty. tafowém

rozptýlení

ne mffeho

gefitě

vkrutne, a přelftivé taby..
gefitě (zwlaͤſſte gmen mala
byti mohlo.
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vptaͤno

5) Bude fe pak wyprawowati pokaͤd.
I. Gak meřegně a tvůbec poſtupowaͤ—
no

bylo?

JI. Gaf 8 Stužebniín Chrkwe?
HII. Gak 8 Dány a Rytjkſtwem?
IV. Gat s Měfty fwobodnými?
V.

Gak 8 obecním Lidem?

VI. Gaf 8 Koſtely, Knihami, p
p s Mrtwimi zachaͤzhno?
VI. Prjklady |připomeneme —8 a

Pokut, kterymig Dan Bůh neged⸗
nau preſtraſſil Nepkaͤtely.
VIII. VNapoſledy o Oſtatchch Ceſkeho
Naͤrodu, kterijj mw taf prudkem prj⸗
kreho protiwenſtw wichru nepřez

možení zuſtawſſe, Wjru Bohu za:
chowali, nětco fe botĚne,
OO0O000000000000000000

Kapitola XLV.
Gak se wſſechnẽmi wuͤbec, vciniwſſe ob No:
wobkrtencũü podaͤtek, poſtupowali.
Nehan⸗ ſtogj w Zalmu 74, m werſſi 8 že
řeřli ro ſroͤch ſwem, Wyhubme ge napo⸗
řad. Kteraͤz ſlowa hednoftegna gſau wſſech
Nepraͤtel Cyhrkwe,
proto že gednoſtegne

6 5

toždyďy

*

*
X
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XLV. Nomofřtěncy wyhnaͤni.

widycky vſylowaͤnj, Wſſecky wyhubiti, gedny

po druhhch.
Chtewſſe tedy. n nas vys
hubiti Repřátelé naͤſſi,
podaͤtek | včinilí
druhého Rofu po fivém wjtezſtwi na. Nowo—
krtenchch
w Morawẽ:
fteřjž meẽwſſe fvýů

Domů, neb Dmorů, do 45, a m faždém
bydlegichd) mnoho čeledi (po dwau, tře,
čtyred fteh, nýbrž y tiſychch dwau, fřed,
w gednom) toěcy ſweᷣ na ſpolek magjce, a
Jiwjce fe weſpolek, řadem a Näbogenſtwjm
ſwhm pofogně fobě počjnagice a žádnému£
obtižení negſauce, tvfjedněm radẽgi fu pos
bodli, řemefin a ginhmi flužbamí fropmi.
Ty oní negprmě (m Lětu 1622 na podzym)
$ Bemě wypowedeli: Winu gim dawſſe, je
Frydrycha,

kdyl ſtrze Morawu

gel, do Ho⸗

ſpod prigimali. Což nic nebylo nej průby
branj: půgdeli to, aby fmělegí £ giným pos
dobogj priſtaupili.
Dní tedy zanechawſſe

Domů,

Roli,

Winnic

(ačfolí

naftámal

čas Wina zbjrky) rv melifoh haufſch (mělegffi

pohlaví a děti na něfolifa ſtech wozuů $
ſebau proroazegic) do Vher a Sedmihradfře
země fe přeftěhorěli:

a tam přihodná

nalezſſe, mnobým na náš potom
sm věcem Čafně wyhnuli.
2. Tech odbywſſe,

mjfíta

přiflým

měli rabu 0 vyhnáni

Pikhartů a Kahvinů z. ale mezdálo fe gim,
aby to fnadně gjti mělo, proto že obogj tí
mnoho z Panſtwa Datronů po ſwè ftráně
měli: 3 kterhchz něfteřj ničjmž proti Chſari
bily

Ewangelikum howino, a proč?
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byli neprowinili.
Nemohli
tedy barwy
nagiti, proč fe wſſicknj m tutauž pofutu zas
brňugi: aní fe nadati, aby tvyporvěděnj gich
tak fnadně ſſlo, goko Nowokrtencu žadné

lidſke obrany nemagjichch.
Aniž tak ſnadnẽ
Kalwinyani
od Lutheránů rozeznaͤni býti
mohli (v naš, kdez w Ceremonijch nehru—
ba byla rozbiínoft ) gafo Nomofřtěncy od
Podobogjch.
R tomu nezdál fe geſſte čas
Rratů
a. Anjšat
Ewangelickhch
drädditi.

Protoz zamřjno wſſecky tm gednoftegné ceně
mjti, a gak fe £ fterpm ptjtiny podagi, tak
£ nim přiftupomatí.

3. Sfutef potom vfazal, je ten gegich.
chl byl aby Podobogj wſſeligak trápili, až=
by fobě zauffati,
a přejtupomati, | oſtatkowe paf wẽerjchch, gako nevffupní, wy⸗
powidani býti mohli. A že ten bhl notvý

nález tagně

oné Rjimſke Raddy,

wſpome—

- nuto to mýffe (m tytuli 44 6 druhém.)
aby to taf filo,

nalehal na

A

to m praftpfah

fufiený dytrať, Pawel Mjhna: | Éterný
poffed4 plemene Sebffeho, z Otce mffnf
w Čdád vfedlého mw. měftečťu „ Budyni
Reznjka,

w

pacholetſtwj

bned

É Jezujtům

fe obraͤtil, a f£ wuͤli gegid) wycwiden byw,
negprwuod
nich ffedrowaͤn byl £ Sekre—
taříbvj Kraͤlowſtwj -Čeffého: a že Domu
Nafauffemu | proti Wlaſti, a proti Ná:
bozenſtwj flaušil, o
Rytjřem, | tudiž

|

© 0

Danem,
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Rap. XLVI. 4 oblnupenj Země

sDánen, nopoſledy Hrabetem,
včiněn byl.
Zen
Fbyž -po vtwrzenem Chſarſkem ©mwjtězs
ſtwj, od těh lſtiwhch rádců. wyhledawaͤnj
bylo, Coby giž bylo diniti? gižli Čad aby
SDodobogi wyhnaͤni byli? a od kterhchby měl
býti včiněn počateéž | Odpoměběl, je gefítě
nenj čas, Proto že mnoho magj coby $ ſebau
obnefli, a taf Zemi zlaupili, a ſwe Wyh⸗
nanſtwj tim fnáze fnaffeli. Ale že ge třeba
prmě o wſſecko připramiti. | Su teprma že
s nimi, kdyz ničeho mjti nebudau, wſſecko
fnazegi půgde. To tedy wykonati fe fnažili,

nafledugichmi způfoby.

|
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Kapitola XLVI.
O nemjrném wſſech wſſudy oblaupenj.

4+"

ned brzo gakz fe Draha wzdala, powo⸗

(eno bylo Soldbatům Domy Danffč, p

bohatſſſch

Meſſtanu,

wyhbigeti a mybirati:

a wſſak m gifte toliko dny, a na tětfjim
dile w nocy, 8 všjiváním £ tomu rozličnoý
šrad, a ſwhch w Wumrage |oblečených

SHegtmanů. — Kterhmý

způfobem, gakz fami

fe podlaubali, něfolifrate ſto tifpe (a geft
£ opramdě | podobné) Podobogim | pobrali:

Nebo před tim ze mffeho Kraͤlowſtwj toffi:
nj Poklady, Kleͤnoty, a neglepfji náby=

kty froě, před wognau fam, gafožto na neg—
bezpečněgífi mjfto, byli ſwezliz a jadnp to:

ho, ga:

gakhch mýmyflů vzimáno.
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bo gakau tu Dán Bůh na břóety naͤſſe při:
prawowal metlw, | nevivažomal.
Ale tyto
mezy Zdmi Pražífpmí nafhromážděné lau—⸗
peje, ſamhm toliko předněgfjím z Mepřátel
fe doſtaͤwaly.
Ginhch .dráčů nenafycenéè

hltawoſti

wſſecka wůkol a wuͤkol Země za:

nechaͤna byla.

Kdez Němec,

Wlach, Sſpa⸗

nyel, Francauz, Charwaͤt, Polaͤk, (nebo
takowau z mnohhch Márodů pod gmenem

Cyſarſthm za Antykryſta

bogugjchch zběři,

prikwaͤteni ſme byli) plnau ſwobodu měl,
po Wſech,
Měftečřáh, Mäſtech, Faraͤch
a Koſtelich, p Zaͤmchch ſſtarugic, wiſſecko
braͤti a Inupiti: ne bez pálení přitom,
a mordü mnohhch.
2. Rozložení za tim po Kragich a Měfted
byli wogaci; kterhm; Meſſtane w domjch
ſwych netoliko hognẽ gjſti a pjti, ale take
penjze daͤwati mufpli. Ani £ ſtolu na mnos
ha miſtech ſedati nedtěli, leč prwe pob Tas
ljit Zolar (aneb gakz potom zlé penjze bity
byly, gros tolaru podobný) položen byl.
3. Hned potom

Stamům

bo Měft,

ob Chſake na

a £ mpšífim

miloft

přigatým,

Sommifaři býli wyſylaͤni, aby gim gménem
Cyhſakſthm bezpeẽnoſt ſlibowali: wſſak 8 tas
kowau whminkau, aby kazdh z nich, ani,
Rytjki, p Obce, ba y Garáři, ma zaplacený
[idu MBogenffému melifau fummu Deněz, ne
dali, ale tolifo pugčili. | S

|

6 7

tjm Doloženjm,

še kte⸗

©

134. Rap. XLVI. Země gak zlaupena.
še Fteřjby fe w tom ofotně a fitědře vldzalí,
tí obzvlafitn;

©. M. C.

miloſtj

vbezpečení

býti mohau: ginj paf že fe nebudau čebo gi—
as mjti nadaͤti, než že žoldneři chowati,
fe |tvěcy vozdtvátané (patřormati mus
fej. Aniž na tom přeftatvali, coby kdo š
bobré vůle a podlé možnofti přinefl: než
tržili fe o to až na giſtau fummu, Éteraž w
fratfpů dnech fložena, a do gifind £ tomu
připravený £ něh tvepfana býti mufela,
na fin, na tifpce, na 2000, na 6000 c,
fop. A že, kdyz to obmedeno bude Wogſka
wyzdwizena budau, |zaflibeno mẽwſſe, tim
odotněgí to co na foho vloženo bylo: fflá:
dali: a Deněz nemẽwſſe, Střibro, Blato, a
Slěnoty přinajjeli.
4. Brzo
iaři,

ktekibh

zatim wyſlani
od Stamů

ginj Kommis—

toho

wyhledaͤwa⸗

L, aby poněvadž wetſſj djl MBogffa Ch—
faříťeho, do Moravy a do Vher geft my:
weden,

na.

mýdomání

toho

tolifo

lidu

kterh pro obranu Zemeẽ geſt zanechaͤn, gi—
ſta Měfia weunjchzby Obilnice fe wyzdwij⸗
Be a Profianty chowaͤny byly (w počtu
X) obrána byla: a Berně, z njchz by to
* opatřeno bylo, fe natjdily.
Ra kte—
raujto wec opět welikh nafiad 8 tvelifau
prach, geft wynalogen.
5 Mezy tim Obymatelé Zemẽ daremnj
nadegj den po dní, že Wogſta wywedena
budau,

"Blaupeným Poſmechy.

7135

budbau, frmení bywſſe, toho fe mffaf dode⸗
kati nemohli: Nhbrz widycky giná a ginä
Wogſka fe werbowala, a normpý těšťofi až
nab možnoft pribhwalo: p m těď tafe mjfteh,
kde lide giž Naͤbogenſtwj promeniwſſe preſtau—
pili byli. A Pdyš fobě näkterj ſthſkali, gak
gim ſlibowano, budauli Katolich že Wogaͤkuüͤ
chowati, ani bernj däwati, nebudau, wſſak
tomu je ſe doſti nedini: odpowidali Jezujti,

aby fe nediwili, že takowe 8 nimi poſtupo⸗
mání gim ſpaſytedlne geſt.
Nebo pry 8
Kachri gako s dětmi, aneb nerozumnýmí
Tibmí, šacházeti fe mufp: gimž chceli kdo
Nůž neb Kord z rufau tati, muſh co gíného
ſlibowati, "byť mu paf toho dáti nemyſlil.
sSDrotož aby na tom že Duſſem gegjim pomoženo
geſt, přeftámali, a na znamenj mděčnofti tjm
ohotněgi, dawaͤnim Bernj, a wychowaͤwaͤnim
wogaku, ©. C. M. ſlauzili.

QGOGOOOOCGOOOOOOOOOOOO

Kapitola XLVII.
O hanebně ſſkodliwem Mince zlehčení.
fdnž tak celé Kraͤlowſtwi 3- Zlata a
Střibra dokonce bylo oblaupeno, roz⸗

kaͤzal Chſar Penjze bjiti měděnné,

mw ftřibře

(aneb radegi to pěně Střjbra ) trochu omo⸗
čené.
A to Denjse rozličné, a m tafomem
mnojíhvj, že lid obecnh tě lſti neſrozumjwa—
ge,

ge, mněl že welmi bohatnau, ačfoli wogakum
ſtare penjze (berte ge fdbe berte) daͤwa—
ti mufeli. Skrze což cena zlata a fiřibra tak
bola zwyſſena, še dobrý Solar 10 tehdáž
běžných op; Dukaͤt paf 18 plaͤtil.
le
nenadale Cýfař tu Mincy zlebčil: ©nařjdity
aby kazdh penjz kterh byl m 10 fregcařich,
tolifo za geden fregcať brán byl,
Odfudžř
tvjře nepodobné ſſtody a těšťofti lide trpěti
mufeli. © Dotvjdano že Damel Michna, těd
o
firůgce, řifamal, še fau taf lépe
echoweè znuzení, než aby celých: defet -let
chowaͤnim wogaku byli fužotvání. -A téhož
ſmyÿſſlenj mnozh ffufjeni lidě byli, že fetjm

zpuͤſobem
polowice

wötſſj

ſſtoda

ſtala,

Ceſteho Kraͤlowſtwi

než

popelem.

kdyby

bylo

lehlo.

2. Napoſledy wypraͤzdniwſſe tak mäſſce,
Mařjzenj včinilí o Dluzhch: kdokoli, komu—
koli, gakaukoli Penzäz Summu m Čas tě
Rebellie půgčil, ten aby tu Summu mffe:
Fu ſtratil:

a z Summny

kdo před Mebellij,

aby Aurok,

giſtau čaftéu, odpuſtil: oftat:

nj Snmma aby za

deſet let, proti nowemu

neobpčegnému zgiſſtẽnj čefána byla.
By:
báno to na Datentě Cýfařífém, Léta 1628,
dne 18 Srpna.

Kay.
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Kapitola XLVIII.
S Pofiniffřami a beraltománjm oboře

.
l

zemdljwaͤnj.

xe

—

to na negwyöſſj Lidu
znuzení
první gim ceftau bylo, ſkrze njš £ zau—
i lid p řivefti chtěli: brubá byla rojitá gegiů ty vtrhání nám. zlehčeným
Wičim o gegidh Wÿöſkaänj a trykan Koſtely, i, nosíRynky
obě john

proti nám.

weſpolek ponaukali.

So pobožným

»

pak

Srdchm

boleſtne bylo, neſtälhch paf myfl fu pochy—

„ Bowanj priwodilo „ še fobě fivpmi řečmi p
© Činy v
odjh neproměnitedlnoft, nam
HH

pak gifté a nerophnutedlné wyhubenj ſlibowali.
Nebo wydelili koho m Naͤbozenſtwij ftálého,
T- odnifnutj wyhnanſtwj hotoweho, toho
k (rázná wyſmjwali, že fobě bezpečnoft
uf

„ze

nifdež fromě pod Cýfařem a Da-

Rj⸗
m nalezenabýti nemuže, fintugi.
£ taťfomhm, Kam fe 0 nemaubřj ftrogite?
kterem Narodu
Cofaříťýh rukau vgiti

ufae Co widjte že fe děge zde, to těž
M.k
čafe p tam vzrite. oznáte ffutéem,©
n něfterém létě celý fwet £ Katolictwj
Proẽ

tedy

vý tvětch ftrátau,
|

de

$ ochotnoſtj

ginde s ſtrachem,

ma to raděgi čefati,
prigjti chcete?
Ach
milaf

aa

hu

ji

138.

XLVIII. Heraltowaͤnj Nepřatel.

miláť geft Wlaſt:

taf po mj taušíti budete,

že tefÉnoti nefnefete © A nebo žalofij vſwadnete

neb s wotſſj hanbau wraͤtiti fe .htjti budete.
Ale to negiſte, budauli potom gafo nyní
droeře miloſti Eſatſte odewreno.

2. Slibowali tafé, tať fivým gako p Ch—
ſarſthm gmeͤnem (a to y 3 Kazatelnic,

y w

obzwlaͤſſtnjch Rozmlaͤuwaͤnich) geſtli že vé
gafp paf folií při Chrkwi Rjmſtéè blud,
w fom £ nim priſtaupenj duffe nebojí
toj, to oni wſſecko na

febe je berau,

a ž

toho před Bobem obpotyjdatí budau,
wlaſtnj Duſſj duſſe gegich wyplatiti
wi gſauce.

hned

ſwau
hoto—

3. A takowj byli p z tě: kterjg negprwoͤ
ſami fe prewraͤtiwſſe, a prwe než co

odporného

trpěli Kryſta

opuſtiwſſe,

k Anz

tykryſtu priſtaupili.
Na koho ſtaͤlegſſjho a
gim vpornegſſjho treffili, tu proměnje Ne—
mějtčj vlifnoft w zířetmilau vkrutnoſt,

poz

brůžťami, ropporojdáním,
bitim, -pofutas
mí, mězením, a. giným rozličným fauženjm
ge trápili. O Čemž nije.
000000000G0000000d

Kapitola XLIX.
Meřegná Reformacý.
p /lan mezy

tim ma Refformach Rom:

misſare, Jezujty a Mujchy, nes
nekte⸗ |
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š

3

aneb Rytjkuͤ: Fteřjiby
po Mäſtech, po Wſech
id odvtcowali, Rimffě

ha:
kám ſchwalowali, y vwozowali;

a

X

R

přeftupormání lidi předněajj, „ ctí a přizně
—
áním namlautmali:
ob
paf íd
jíladbem gegich mámili, p jm
femuž dohucotali. Potom
paf, fdyš si *
a Praganech, a zatěmi 9 na Paͤnjch
tjrſtwu, „těl koſſtowati dtěli, mybás
nt

Mandaͤtowe wypowjdajch:

a nařjz

jad Refformach Näbozenſtwj, za plno:
ené.. ommísfaře (Běta 627) Arch⸗ Biffup
Praſth, Kardynaͤl z
Harachu;
—
howſth; P am Bořita j rabě z Vartinic, +

„Sme

| Srodý

of

z Talmberla;

zMitrowic. Tem 3p

mám taob werkegneho od wjry Bio
Pap naſſem byla poručena: deh

—

oní

——
|

(na

radu- Smečanffč? ) prigiti

let s wyminkau dokonale

okoli Oni,- proti omu
tobo ani Gý
k Chſari *

Db těd kbo 8

*

tomi

folií, vs
čnítí. nes
wat

wygeti —9—

i Jadati mufeli, bywſſe privě vozs
——

a ofmědčovánimi,

pokuſſenjmi, aš pfiacuňfy, maz
zbyt

|

*

*

—

*

M

:

+

m

£

;

440 Kap. L. Vkrutnoſt ABogenfča - zbyt: trápení. Branilli fe
fbo fiočbomim, a je Naͤbozenſtwi
„ tázán býtval,

fterému fe nevčil netozu=
GChtělliby fe —

Powolilli kdo, tomuzaneb ſami termin
nowali

aneb aby fobě fam termin wzal —F

pauſſtẽli. Ale takowh termin kdokoli —
gij po nem
bylo. Nebo hned mu Knẽze dali,
„ žterdý bo faždoděnně nawſſtẽwowal a. trá:

pil. OMnozh

gen tim. vmyflem, aby ſw

těch |lépe fpořádetí

mohli

termin přid

wſſe, „pro kraͤtkh das welike na fe ſwali

těšťofti. ©Nebo kdyj fe termin přibljšit, a
oní jew ſwedomj ſwem níc gineho nežco
prweèᷣ nagití ne —* mluwili,
podnifali,

ſti poſmechy

gařošto

fobě

tedy notwá

3 Geho CEhſakſte © Milo:

firogich,

oné

rowe fo
pomalí , niže naſwem mjftě- fe připoj

Ale o tomogaf ti mil

D9000099000000000000

Rapitola L. E28
Gak zachaͤzeli s Kněžjmi: a gaťá proti:nim
po mjftech „ob wogaku protovg>
wána vřrutnoft
Pym fe to gefitě před Witeſtwim Ehr

ſarſthm: gať (fe) wogſta gebo tyranſty

8 Anějimi Podobogj zacházetí ffrogi a to při,
tech kterj ſe w ruce gegich doſtali. Mezy těs ⸗

mi

takowẽ barbarſte vkrutnoſti poku⸗

ſyli,

DRRMTE.
. proti Kněžim
- foli, můž p

07

9

Ewangelicſthm. “

ut býti Waͤclaw Wotickh

m Byſtrich pod Hoſthnem

Zpraͤwe

© bí

©141

na

a

ktere
hoWogſto Polſte, kdyd

us bylo med

nemocného na

Ichho Starce —— a ani Staroſti ani

| ——

k

not

P

ale

Akon,
5 dne
vfu 1620,
fo y na druhh den, Daria sa u, Zpraͤwce
„9
ku Napagedlaͤch, tolita koky vy
he cho věeutně zamordotvali h

aE podobně“ po obanotván Pꝛaho,

"$Stněži, tob
olj
gaka G
na
———
*

ginj. Nebo kdy
negináč

bj

ogfčům [aupeže
fe domnitvali

Knezimi

Í da.

„bo

než

taf. gim

wolno

—

Daroef Moller, —5 —Chrkewni we
———
fvým DPoflubačům Kázaní
arſſti topad včinimíje, w x je

fiře li:— hned vnitel.

to z s Da mit Lukaweckh,
o

ffudy vauͤkol hubjchch.
gewſſe pí

eho,

E:
-

Zpra

ati, prowagy
*
*

*

—

——**
— „na
Paͤna

vý

ea
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SDána p ona Kněze kde sku, a neb kde
penjse ſchowali,

nej:

fe ptali:

n,

Oni tjje naftupormali,

še o ničemž ©

negprw poh—

wky, potom fýgmi bili, až 9 boky obna=
iwſſe,a oheň přiložitvíje palilí. On
bole—

fti fěrpětí nemoba, ſübil o penězhh potoědět.<

V vfázal

sgím gámu famenjm zaſypanau,

kterauj oni lata žadoftiwi gfauce hned tvy:
-© brali, a žádného pokladu nenalezfje, naň

tak zbědomaného y krikem y bitjm“fe obo :
Ra to on žeo žádném pofíndu nev,

mlumil, že welikau boleſtj mluwil.
liwſſi tedy m něg něfolifa kulkami bo

my howhodili

pohrbili.

8

a tjm kamenjm prihaͤzewſſe

Tretjho

dne napadli

na- famého

Sněze, w wſy Dopomichý , a po mnobéní
$ nim fe katowaͤnj y mučený,
-na poly 'žjs

J
. Priſſel wſſak potom fam E
obě, a jim byl gefitě pět let: ale ſwöich
dwau dcer, kterhchz zlj ti lidé zle vzjwawſſe
8 febau zatvedli, nifdy tojce nejpatřil. :

5, Waͤclawa Jakſſe,
(ettyry

Mile

-

.„

Kneze Kaunickeého
gawſſe,

od Prahy)

»,

do-

a

Koſtelce nad Labem priwedſſe, za celh Mě:
ſhe diwnẽ wymyſſlenhmi vtrzkami | trápili,

na twärk plili, pohlawky, däwali, leda—
komu ho bjtí weleli, vzlowathm prowazem
hlawu obtodiwſſe,
a knytlem krautiwſſe,
Puſtili
tat ſwjrali až očí wen lezly.
těž „naň na dmůr. fjaleného Soně ; F
“
E

o

»

E

;

-t
—
—

proti Knehim Ewaͤngelickhm.
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orbě mfjné E němu fe přiblišo přefřočit bo,
bez vrazu

zJanechal. otom. teprw

Hep wyplacen geſt. Byl. $ ním těž ji
elakowſth Zpraͤwce,
Pawel Welwar
Je měli za —
,wijce ge

ky tu p vhlj, tuzas na leb flabauce,

bofudi |patnácte ſet

nefložil.

J „málo kolikas wſſak dnech,

fest aýření

* byw, vmrel.

Dnbřeg Sifombeté, Budynſth, ob pat⸗
5
z $ary vé do Koſtelce při:

u prowazem, a knyt—

|
řeli, a těžce. trápili. Kdyz paf
>
mu za hřbet kemenjm, a nohy pevným. V k
rvazem ſwaͤzawſſe, nazem zuak powrhli,
mučení, bo při
itichtjce ráno, on o sk
- gdzračnau B
ch nyfivobozen, byl. Nebo
- fdyše
——

fe modlil,

a

mezy ginýmí ta teje .

8 Zalmu, 98 -tě Hofpodine daufal fe
Řitat:vehtil že fe mu růce p nohy odmazus

gi. A poznám že -Mm pramdě toho fivazťu
8ro těn geft, wſtal,

+

ke droeřům ffel,

a

růž č (3 nídš geden rufomět v Devět

rukau
|

držel, wiſickni wſſak gako
buď proto je rozeſpalj,

wuk wetru hrozného kterhz fe

—
AE

X:

i) profiel, a £

že Čech byl, dal
ſe naprofhti,

olifo bo By čanů btaťé př

k

3 ESO

J——

martuajchbo Muſſkethra pozná

ten

řeťy ſtranu dopromobiL
:

=
J. San
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8. L. Vkrutnoſt Wogenſkaͤ

7. San Mogijš,

Zpraͤwee

w Kraͤlowe

Meſtcy, fpolu p 8 Manjzgelkau gat, a vz
krutnhm ohněm až na fmrt vpálen geft.

=-

8. Sfimon Antecenius,

w Měftn$ Hoki⸗

chch dpcený, k finupu byl přímějjem a oh—
něm pálen dotud, až o wſſech ktere měl pes“
nezch oznámil.
——*

9. M Bafowě Kněz (gehož gmeno mě. fe
tim zpüſobem we Swẽetnich na

ſtratilo)

bidle (na němž podlé obpčege Zemẽ ſſaty9
giné rozličné rvécy býmagi .woeſſeny) poměs

ſſen, a- podlozenhm ohněm. až do Vímrcenj

pečen byl,
:
10. 9%% Mimoni Cyrkewnj Jprámce ob
Polaͤku, Edyž tam z přičiny Inupeži wpadli,
na drobně kuſy rozfefán.
741. m Aurinowſy (po. Vtečení Zpraͤw—
ce, něze
Ondřege Jakobjdeſa) prchliwoſt

ſwwau

na

Duͤchodniho

Pjſake

Mlädence

wylili, a při něm peknh prjklad Katoli—
cke poboznoſti vkaͤzali.
Polozili neboheho
na zem, roztaͤhli na zuak, a rozedrewſſe mu
vſta naplnili Prachem vučničným : vak za⸗
pálili,- daͤſne potrhali, a takowhm daͤbel⸗
ſthm diwadlem fe vteſſiwſſe, hanebnẽ za—
mordowali.
©
hi =úGemch

12
na

Adam

Moravě,

Zerotina,

Piſeckh,

Aprátvce w Byteſſi

na Panſtwj

Dana

neobaͤwage fe ničeho

Karlaz

eho (po⸗

newaͤdj

| proti Stnějím Ewangelickhm.
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němád gmenotaný Collator geho vd Ghfa:
řa za měrného

a, milého byl gmjn) přidhazes

gich£ fobě do domu Chſakſke mogaci wlid⸗

mě,

9 flowy“y ruky podánjm, pad,

mffelifau

k nim gaťo £ hofiem prjwetiwoſt
- „profázal. Ale oni gaťž gem že Aněz geft poz
šnali,

|
|

gakoby

fe wztekli,

negprw

welice

zbili, potom fdyž do Chrámu vtjkal, wſame
spňce ffali; z ffatů zwlekli, Dům celý zlau⸗
li. A
É: „dtje,
| šou
wu
fozijeení
trech mjíted

něfteří pobožní, ohřeb mů
m Sufniho oblěfli, pribehſſe
y tu wlekli a roztrhali: a znos
gfauce, Knihy geho Fteréž „ma
© rozloženy byly, na
hromadu

ſnoſyli,a oheň podložitvýje popátili, -A še
pořudi -tam ta
nefilechetná. zběř tribal,
tvjce E ěmu přiftaupití nefiměl, po pěs
" - žádný
——
—

Mukdedlnjk ten vd nelterhc
h

dáti v kben geſt.

vá

c

13. Běhoš rofu Netjnſth Zprámče Waw⸗
Be“ Curtius,

už m leted ſſedeſaͤti,

y8

fanželfau fivau od mogaťu, wztekle penjze na
nid"mjti dtěgichd 7 oba až do fmrti vpalení,

744. Knězw Meſtedku Bohdaͤlowẽ Watěg
ſſenikka, magjch nedalefo 70 let od bezbožs ©
ogafu za aud mujzſth oběfen,
odlodenhmi
4 ' papalenýmí wlaſtnjmi Kni—
bami paͤlen. Zen kdyg w takowhch boleſtech
Ae
proſyl,
20. oipýrotot
M
©
*

-0Ď gedno
o- z nich
j
kulkau

*
*

+
ud
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Rap. L. Vkrutnoſt Wogenſkä

kulkau proſtkelen byw,

tak tim. milofebett=

ſtwjm p bolefti p žitvota pozbyl,

|

15. Bartoloměg Jaworſth, Muž pobožný:

© vřjíladný, $Garář Krhowſthod thchz vfrute
„ onjfů připadnut byw, negprm

gim 700 $op

dáti, hned mffeďy fivé wecy tozhmátané
wideti, napofledy Fdyž mu £ hrdlu faháno

wyſkoditi, a taf před honjchmi febe vtjkati,

až w fobě tonitřnoftí potrhal, muſyl.
16. Nevſſel tafe nefilechetných rukau ges

gih Eliaßs Semerýn,

Zpraͤwee w Pibichch:

Éteremuž mnoho can včínivíje, a krk wice
než bo polomice prekawſſe, za mrtiveho za⸗
nechali. Ale něfteří nad njm fe ſlitowawſſe,
k Barwjki Nowokrktency bo donefli: tafše pos
wyhogiw fe, nedalefo dwau let gefitě Jiw byl,
welikymi wſſak boleftmi moždyďy trápený.
17. San Beranef, tojce než ſedmdeſatileth

Stařec, -mw daních

na WMoramě Zprámce

pobožný, kdyz naň tí nefilechetní dračí trefs
filí, negprimě zbit, potom na Včíněný pros

ftred ryňfu oheň toložen a
1622. |Dne 17 Března.
18. M těh toliféž dnech
w Eetechowichch na Morawe
od wogaku vkrutne zbit, že od
dnech život dokonal.

vpálen,. Zeta
NE eu
Hawel Celech,
Zpraͤwee, tak
toho me trech
—

19. Knez Cypryaͤn Peſſin, dlowek hodný
a včený,

v Hory

Kutny Cyrkewnim byl

Zpraͤ⸗

—
—
—

+

proti Kněřím Ewangelickhm.
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Zpraͤwcem.
Tomu Jezujti dlauho zaͤlohy
diniwſſe,
napoſlſedh naň gednoho Zemana
Prewrhlece, Burgana Chuchelſtͤho,
nas
ſtrogili, dJeho Wogakum wyzradil, a gegjich
wuͤli wydal.
Nebo kdiz Peſſin -od flužeb
VBožid -rv giftém miſte konanhch fe wracege,

8 Danem Kaſſparem $ Berotjna w Komor⸗
nem woze ſedel, od 40 Regtaruͤ pripadnut,
Paͤnu od boku wzat, a na Choltice zaneſſen
byl. Ale Dan, a s njm mnozh ginj, hned
o propuſſtenj geho gednali, až to y obdrzeli,
ẽtyrmi tiſycy kop ho wyplatiwſſe.
Kteryz
potom m Exilium život dokonal, m Slez:
ſtem Mſte Hyrſſperku.
20. San Boffler, Faraͤr Wöyrachtickh,
od wogaku wen wyweden, a £ ſtromu přímá:

zaͤn byl.

Zu

f němu

wogaci gafo

£. cýli

fměřugjíc, | vučníce
ropftřelomali: © taf nad
aby ho netreffili, ale toliko vřeftraffili, on
wſſak ſtrachem podeſſenh na třetj den pos
tom vmřel.

21. Maclam Kučera potkal fe v Wſy Lib:
fova "$ Wylimem Lukawſthm,
Zemanem ©
SDapežjípm: Rfernž F němu, Tuliz tě Sfel=
mo nachaͤzhym? promíuvě, kulkau bo proftřes

lil.

Ale o tom a tomu podobný měced
je fe ffrze wogaku ſwe—

mobloby fe řjen,
wolnoſt přihodily:

Přiftaupime

tedy f těm

wẽecem, kterez fe pořadĚem praͤwa daͤly.

|

m 2,
*

|
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LI. Kneti Prahſthch zPrahy
Kapitola LI.

|

První při něžih Prazſthch aby pteſtupo⸗
wali, wyhledaͤwanj.
Podaͤtku roku 1621 powolawſſe na gifté
miſto Ubminiftratora Konfpftoře Ewan⸗
geliďé, Biřiťa Dykaſta, přebložití mu dali

- 6 Artyfulů, aby ge Kněžím Prašířhm Ceſthm
p Nẽmeckhmek
vyvážení přednefl.©

J. Aby ſhledagice ſpolu nẽkolik tiſye Ch⸗
ſaki na placenj lidu wogenſtkeho puͤgtili.
II. Korunowaͤnj Frydrycha wuͤbec odwolali.
III. Ceremonye
Starodawnij do Chrkwi
zaſe vwedli.
IV. Swẽecenj fivého na Aněžíhvj obnowenj
od Arcpbiffupa přígalí.

V. Mandjelſtwj odftaupili, aneb na ně ob
Arcybiſtupa potvolenj žádali.

VL Geſtli

kterj dtěgi,

zanechagje

Chr⸗

kewnjho powolaͤnj, w Dolityďfé práce
fe wydati, těm že obzwlaͤſſtnj miloſt a

ffedrunk fe zaſlibuge.

Ale odpotoědělí gednomyſlnẽe wiſickni, že
ničeho | proti Swedomj | Číniti nemohau.
dyš tedy ta prwuj dabelſta auhona na nie
wyſſla, hned brzo na ginau ceſtu naſtaupila,
a miſto lſti mocy fe chytila.

Kap.

a 3 celé Země wypowẽdenj.

:
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Kopitola EI.

Vrwuij proti Knẽzim Yražíťým můbec my:
—
danaͤ Wypowẽd.
s
s) ſpokaͤdanj gakzkoliwek Polityckhch twě:
ch, a pronjm jižně Babilonſke Neweſtky Frroj ©předněgíjů lidi (kterhchz 21
errona, w Rofu 1621, Vtraceno bylo 27
gakz bned ta Hyſtorya wypſaͤna bude) vha—
ſſenj, či radegi wjce rozpaͤlenj, y hned na Chr⸗
kew nafplně naſtaupili. Nebo kdyz fe Slaw⸗

noſt B9 Narozenj (0témž dobjhagichm 1621
roku přibližomala, wyſſel gmoͤnem Sniže:
te z Lichtenſſteina, Bemě Ceſtè Gubernaͤto—
ta, Mandaͤt; -mw fterémž celé tě predeſſléè re:
bellie příčina Garařům Prajſthm fe přičitala,
še pry ſwaͤtlhwymi a [imými řečmi a fpify,
tak obecného gako p předního lidu proti Gý=
faří popauzeli: Jenowhch gedowathch Confe-

derach, a Noweého Kraͤle wolenj, puͤwodo—
me byli; a že poſawaͤd, gakozto lidé nepo⸗
kognj,

wſſeternj

a baurliwj

wſſecko

zgewnẽ

p tagnẽ bauriti, a nomě to libed proti Chſari
nenaͤwiſti rozněcomati, nepkeſtaͤwagij. Protož
še fe za přičínau obecného Pokoge, do třetího

dne

5 Prahy,

bo ofmi paf dnů zewſſeho

Sralorvftmi a f němu přirotělenýh Zemi, a
to na měčnoft, wypowjdagj. A geftliby kdo

"4 ni, gakhmkoli způfobem, bud m Kraͤ⸗
lowſtwi fe zdržovati, neb Fdyfoli bo něho —
fe trátíti, aneb kdokoli ge přigimati a přez:
i

řé

|
*

S 3

!

chowaͤ⸗

150. LIL Knehj Pražíťhý: z Prahy,
chowaͤwati fe poťujbl, obogi gednoſtegnhm
praͤwem že na. hrdle treſtaäͤni býti. magií..
Dátum w Praze 13 Decemb. 1621.
!
2. Tak tedy Kněží Ceſſtj (nebo, RNěme:
ckych gefitě pro Kurfirſſta Sasſkeho vſſe⸗
třeno) z Prahy myhnání, Koſteloweè Jezu⸗

itüm oddaͤni.

Ach gafé -tu pobožný, lidi

předěffení, ©gake w Srědbomih frojrání by⸗
lo fdnž fiwé Jprátoce wyprowaͤzeli a $ ními

fe šebnaliz těžce fe to perem wypſati může,

3. Byli paf mw ten čas Faraͤkmi Pradſth⸗

mi tyto Oſoby.
|
Gitj Dyfaftus, v Matky B, před
Teynem Zptamce, a fonfyftoře Doba
obogich Udmimftrátov, "8e dvěma
Kaplany; fotiš
Waclawem Wittachufem, aM. Janem Lansmanyem.

|

M. Wiktorhn Wrbenſth, od So

3 Sta⸗-Mikulaͤſſe.
reho
M. Samuel

Wějta. |Haſſtala.

Martinius,

od S.
"a

Jakub Safobideg vd ©, Martina.

Wit Jakes od © Hawla.

San Lunacius vd ©, Gilgj (brzo
po fmrti Hawla Zalanſteho, Mujze
w Pſanjch wzneſſeneho) p 8 Kaplaͤ⸗
E nem, Janem Wirſſowſthm.
M

Safub Jakobeus „od ©, —5*
jí :

-©

a z cele Zemẽ wypowẽdẽenj.
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Bt Flagellus ob S. Ginbřicha.
M. Lobue Adalbertus, od So
Gindricha.
Matẽg Eteſius ob ©, Wogtecha—
3 o:
mého

roětffjho.
Maͤteg Janda ob ©. Klimenta

oPšfta:

Wifulaš Mařjí ob ©, Wogtěcdha
menſſiho.
San Hertwicius ob ©, Sfičpana.

Adam Klčmens od ©, Wäcſl.
San Roſachus vd Smátěho Mi—
kulaͤſſe zDale. ſtrany.
4. Bratrſſtj Zpraͤwcowe, Jan Cyrillus,
Konſyſtoke Senyor, a Jan Korwin, a Pa—
mel Fabrycius, z daͤſtky giž prwe vſtaupili, 3

kaſtky tagně w Praze zuſtaͤwali.
Nebo
Poſluchaku ſwhch pofpolu pří oſadẽ gebnos
ho noektereho Koſtela neměli; ale ti rozdjíně
po celé Praze bydleli. |Rteřjš tvidauce že gať

gim

Kapla Betlemſtaä byla půgčená,

tak

nekdy .bude mufeti býti roracena,
wlaſtnj
Koſtel fobě na ſtarem WMěfič v S. Sſimona
a Jůdy ſtawẽti pokali. Mezy tjm paf Je—

zuitſteho Koſtela, kterhz po toppomědění
gich prázdný byl,- vzjwati gim dowoleno:
gebož po wzetj Prahy Jezujti hned ſe vgali.
A fonš prwujm ſtrachem tẽech wogſk wſſecko

naplneno bylo,

p Betlém wyſſturmowaän

a

zlaupen, fami gegich Pofludači proſyli, aby
gich do Betléma, neſwolaͤwali; že fe ſotwa
G 4
kdo
—
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Kap. LIII. Kněji*z ginhýkdo poftatoi dokud ty bauřfy nepominau:
ale baurky nepomínuly, taděgí den po dní
fe množily, a taf Rázánj poodložená, potom
zaſe před fe wzata býti nemobla,

6. Že paf lid Ceſth ſwhch Kněži zbawe—
nb, kterjkoli Nẽmecky rozuměli f Němcům
(ktekzz geſſte w ſwhch w nomě za Rudolffa
wyſtawenhch

Koſteljch,

Salwatora,

a na Malé firaně v ©. Tro⸗

gice

fhvobodně

zato magic,

w Starém

kaͤzali) fe obracel:

Meſtẽ

v

Jezujti

je diš » Kurffirſſta leͤpe roz⸗

drajdití, než to běle trpěti,

naléhali na-to

až W obdršclí, aby Wěmečtj tale, Sněži,
hned druhého tofu 29 Řjgna, ne (pry) wypo⸗
točdjní,, ale miloſtiwẽ (proti Čemuž daremnẽ
Doktor HOY » fam Surffirfit proteftorvali)
propufitění byli. - Y vſtaupili Aěmečti tafé
sněží z Prahy, M. Kaſſpar Wagnéerus, V.
Dawid Lippach, Zygmund, Scherertzius, M.
Fabiaͤn Naͤtus, wyprowaͤzhni bywſſez raz
hy welikhmi

bauffy (idu,

Eterpmž potom na

poli, tozžehnámagích Kaͤzanj včinili, tafže lob
nařjfaní a pláče wſſudy fe rozléhalo.

j

DO0000000000000000000

Kapitola LIT.

'

Stněši 3 ginýdh Měfi wypowẽdini.
ped zatjm naͤſledowalo,
J

še 9 zginhch

Děft fivobodných Kněží mufelí odbyti
coš téhož roku podawſſe, ſtrze Rom:

misſa⸗

.

Mẽeſt myporěbdjní.

misfáře

tonfonámalt,

nefilechétnofti

a

mnohhch

bezboznoſtj
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fe při tom
dopauſſtewſſe;

čehož nekterh toliko priklad ſe pripomene.

2 Meʒy těmi Kommisſaki w Kragi Slaͤn⸗
ſtem a Litoměřiďem, byl Giřjí Michna,
fternž 8 hauffem Regtharů po WMěftech gez⸗
bil. Zen do Slaného přiger» na den ©, Raz.
teřiny, wſſet do Koſtela, a tam Doekana
gich, M. Jana Kaupilia, muže včeného a w

duchu horliweho, před Oltaͤtem, fdyž Eman:
gelium četl, vzkew, ſtrze gednoho z ſwhch
aby mldel poraudel.
Když paf on. předce
četí, priſtaupiw fam s dobythm Fordem
ſtrill; Nidemnh Predykante přeftaň žmáti:

a přítom moch

tými Fordem Biblj mu z

rufau wyrazyl.
Tu Kněz oči, rufau, y
blafit pozdrojh, Běda, Běda waͤm, opětotval,
fteřjž © Do Rzálorofhyj Božího netocházhte,
a těm. Éteřjšby wchãzeti dtěli braͤnjte,
Beda, Věda, děda mám.
Ale z toho
fe gen ſmaͤli, a naň ſaͤhſſe geg chytili, ſem
y tam nim ftrfagic. © vý on zafe hlaſem

wolal řfa, Bat pro gmeno Gežjíje Kryſta
Dana mého wſſecko to, p cofoli giněho, trpětí
hotow fem: tedy něfdo z nih ta flova na
lehkoſt a pofměd opẽtowal: Paͤna Sežjífe,
Paͤna Gežifje, Wy Dana máme Chſare.
Mezy tim lid zděffený plafal; Prednegſſj pafz
Raddy primlauwali (e Ftomu Kommisfaři, flibugice že Kněz gegjd : its kdekoli poru:
eno
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LL Sněži z ginýh Měft
čeno bude, gen aby mu nájplj číněno neby—
lo. Ale on že ho do mězení dá, a odtud do
Prahy odefile, hrozyl: potom wſſak pros
Matron poh—
fbami nekterhch pobožnýh
nauti fe dal, a 8 takowau whmjnkau ho pro⸗
puſtil, aby do tretjho dne Měfta prazden byl.
Takz ob Stada ſweho měrný Daftpř do

wyhnanſtwj odeſlaͤn, a We trech potom lez
Wyprawo⸗
tech na mornj boleſt vmřel.

wal před ſmrtj ſwau Pratelům ſen ſwuͤg:
w němý mu fe zdálo, že byl to něgafe zname=
přehledage naſſel
nite Bibliotéce, © Fterauž
Sniifu, gegiš tytul Latinffpmi zlatými lite—
rami byl takowh, Sprawedliwéè geft aby fpra=
wedliwj boli mordormání, potom forunomání,
Steraužto Snijšfu kdyß zamilomam, aby to
přihodném daſu čjíti mobl, pod levé paž=
dj fobě gi wlozil, procýtím hned, pob týmž
pazdim mjíto Knihy hlizu naffel, od Fteréž
na čttorth den vměel,

Sepſal m těd letech

Stnihu , de A poftafia; „tem Modlu Sweta;
Item

o

prawem

——— Vkrizowaneho:

fterež £ —
přiffedfje mnohhm lidem
k ſtaͤloſti, a pri prawdẽ Bojj —
welmi nápomocny byly.

3. TG nebalefém odtud

Wřěftě Launech,

topný Knez gegich, daſnẽ pro bazeň tafomé:
bo tyranffčho 6 Knezjmi zacházení vſtaupil,
pofuta welikaͤ fumma peněz na tu Chrkew

byla

vložena, je Dej poručení

Chſatſteho
tate

—

wypowẽdini.
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|

tafotého |čloměfa propuſtili; nepřitomného
wſſak přebce wypowẽdẽlj.

4. Do Žatče titjš fe doſtawſſe, Dekanowi
gegidh Janowi Reginſowi, w domě Purgmi⸗

ſtrowẽ fe poſtawiti, do Koſtela wjice nes
wſtupowati, z Gary w třed dnech, $ Mě:
fta tv ofmi, vſtaupiti vozfazali. Dn fdyž fe

pokornẽ na příčinu tak prudkeho 8 ním fobě
poftupomání wzeptal, Odpowẽdjno; Ze Gpfak Witezſtwj obdrzew wſſecky wſſudy Faͤry
fobě podmanil, Protoz SKazatelů tě Fteré
pofamad trpěl, wjce miti nechce, než gině
Éteřjš mu fe ljbi, mna gegich mjſto vrvěffí.
©$aÉ miſto prjtiny wuͤle byla, a Sněži Pod⸗

obogi wſſudy z Mäſt puzení.

|

|
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Kapitola LIV.
Sta miſto Knézi Podobogi, leda libé doſa—
zomání.

|

A"

paf a gach byli ti Pteréž na gegih

mijſtẽ mjti
proto že toětfjim
božní, rauhawi,
ſooͤni. Nebo

ſtelu, |nemožné

dtěl, y připomjnatí hanba:
djlem iide byli nečífij, bez⸗
k ničemuž bobrému neſpü⸗
gak mnoho WW Cechaͤch Ko⸗

bylo taf mnoho

fu pogednau doſtati.

Naͤgemn⸗

Protoz dwema,

třem:

deſhti a dwanaͤcti Fa⸗
čtyrem, ba y
rám, predſtawowali Faraͤre gednoho; kte⸗
M)
G6.
J
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Ohawnoſti Sněží nowhch.

ryz tak mnohhmi gſa opatřen,čišbamí, lakomſt⸗
tojm a rozkoſſemi o málo že -fe nerozplynul.

Nektere Chrkwe ſwych Kněží pozbywſſe bez
| Paftyře byly, ale ne nerady: proto. že gim
fnaze bylo, paſtwy zdravě „nemití, nežli fu
paſtwaͤm gedowathm, a wlkuͤm na roztrhani
wedenu býti.
|

2. Priwolaͤwali potom 3 Polſta, pro po⸗

dobnoſt

gazyka

WMnjhů

leniwhch

brichuͤ,

a Zemi nevziteknyhch bremen; kterjz ſe wſſak
É tomu, aby Božími bičmí É ftreftanj nez
rděčnofti, gmenem, a ne PM Cmange:
likuͤ byli, dobře hodili.
z

(3. D rozpuffilém mnohhch Ziwotn ſtydim
fe pſaͤti. Naproſto wideli mes tu Babi—

lonſtau Newẽſtku, že „před tim predce fe tro⸗
u ftyděmfji, a tu giž wſſelikh ſtud odwrhſſi,
obaťonofti fivé obnažila. Chwaͤlenh. ten byl
kterh na gedně fauložních přeftamal: Cyzo—
ložítvi,
y 8 Krewnjmi ba p Sodomſtwi,
neſlhchana w naſſem RNárodu obamnoft, gen —
še ne zgemně, prowozowany.
Damid Siſus, Arcy⸗> Děťana © Hradeckeho Oæleſthna
| (ꝓrawdiwẽgi Sceleſthna) Kaplan, nenaſycenh
ožralec, © neſtydath
Sodomář,
ohyzdnh
čtrveráf, |floroem- bez Boba člozvěf, kdyſy
winem preplnenh domu ſe nawraͤtiw na
ofně fe nahh tyložil, a z něho na vlicy
wypadw po blatě fe malel: Sceleſthn paf,

$ nimž

LV. Sněší z Dory Kutny výbyti. 157
6 nimž vftamičně tvalčil., je lotr od dabla
wyhozen a po blatě fmýfán byl, mluwil.
4. Děefan w Čefřém rodě, Polaͤk, me:

zy ginhmi nefilechetnoftmi 1 toſpaͤchal, Že
pěínau | gednobo

Měfifana

Jana

Papau—

fifa, Ženu m mušíťýd) ſſatech odwedl, a 8

nj do Polſka vtefí.
5. garař w Baformě,

fdyž pro bezbožný

ziwot od gednoho z Podobogih ſtawu Ry:
třfčého, P. Kapauna, treftán byl, ſebraw
ſwau laͤgi na něg wpadl, a hanebnẽ bo zbil:

potom něfolifa
tlaukw vtefí.

meſſtanum nočně

6. Obpzoněgífih wech

okna wy⸗

—

vſſe⸗

třugic vſſi, nepřipomjnáme: nedť raděgí zahyne ©
pamaátfa tech wẽech Pterýdhš Apoſſtol ani

gmenomanýd mjti nechce mezy Kkreſtany.
K Mutedlnictwj Sluh Kryſtowhch wrachm ſe.
OOOOGCOCOOOGOOCOCOCOCOOGOO

Kapitola LV.
83

Hory Kutny gak Kněži wyhyti.
ora Kutna

prwnj po Praze

tm Kra:

lowſtwj Měfto p-tim flomautně bylo,že
ode fta let čífiffiho Naͤbo enftmi Urcy =Děfan
tam bydlel.
Zam 8 něfolifa haufy Rep:

tbarů m Úětu 1622, 22 Praſynce přigero
Wylim
Wreſowec,
gegich Mincmeiſter,
—*
87
Rofte:

158 LV. Rněji 3 Hory Kutny wyhyti.
Koſtely Sezuiťům oddal, a Kněži tě Chrkwe,
y ty kterj 3 ořoličnýd mift wyhnaͤni bywſſe
tam fe fpromáždili byli (a negedni tam fivé
tolaftnj domedky měli) £ fobě powolaͤl: fdež
predhodiw

gim

kachrſtwj,

rebellj,

a nerojm

co wic, chtẽgili fe bo lůna ©. Chrkwe nas
wmrátiti fe tazal: kdyz obdepřeli, Služby
Chrkewnj gim zapoměděl, a nevpojlehnau:
li trordě hrozyl.

:

2. WB naflebugjehm paf rofu 27 Cerwen⸗
toz⸗
—
ce, na Jezuitſke toho
kaääzaͤno gim před západem Slunce 3 Meſta
a z celého Kraͤlowſtw w oſmi dnech wygj⸗

ti: WByffli teby m Počtu XXI. Giřj Pauli,
(Caͤſlawſth Orkan) Cypryan Peſſin, Mit
Rehor Witũ,
Jakes Waͤclaw Karyon,

Jan Cubinius, Mifulaš Sebaftus, San
Mathiades, Jan Klaudyaͤn, Zygmund Teſſik,
Jan Soram, San Neſtupius; Zomas Den⸗
tulin, San Dřiftrah, Jakub Martis, Jan
Wyſota, JanPodolſth, Zygmund Pifcis. Jan
Lupin, Mikulas Nowokoljnſth Gitj Sfi ſſtar.
Mypromázení byli od něfolifa fet Měfiťanů ;
fterpmž w poli Rázaní čině Jaͤn Mathrades,
wyklaͤdal ta flomwa Kryſtowa, Wyhaͤndti waͤs
budau ze Sſtol, a £ ſtaͤloſtj gich 8 pláčem
tvfjeho

toho

foromážděný

napomínal.

Po⸗

tom (an fe p zpímáním p pláčem Nebe rozleè⸗
halo) obgimagice a ljbagice [ Bojí mjlofti.
fe poraučelí,
3. Ginde

—

- Sněž z celého Kraͤlowſtwj wybyti. 159
3. Ginde ſotwa kde to pomoleno: aneb
tagně byli wyhaͤnjni, aneb do roězení metáni:
z kterehoz něřteří po něfolifa teprwa dnech
aneb meſychch propaufitiní, a pod brdlemz
Kraͤlowſtwi wypowjdaͤni; ginj ſmradem w

wezenj (gako fe to Bohuſlawowi Boldwi—
nowi w Bydjowéè ſtalo) vfmrcení bhwali.
0 00090000000O00G090a

| Kapitola LVI.
Vopewed na wyhnaͤnj Kněži je wſſeho
Kraͤlowſtwj.
otom m Letu 1624 Měfýce Srpna, wy—
dán geft Chſarſth Mandaͤt, kterhmz rvffi
ční do gednoho Sněži SDodobogi (8 při:
pomenutjm

prronjdh nářfu,

Swůdcomě

lidu)

je fau Buřičí a

3 celého Kraͤlowſtwi

na

tvěčnoft wypowẽdjni, a termin bez Ddalffjho
obřladu ffeft Meděl gim dan. le p tv tom
všílí Iftiz nebo ten Mandat fforo za celý od

bátum geho měfpe vkryli, tafže bo rukau
mnohhch fe nedoſtal, leč až tv ten den kdyz
wygiti měli: ba 9 pofléze, Édpž gig termin
„minul. X tuť fe giž teprw dofonale fřalo roz⸗
pthlení: kdyz něťteřj po kraginaͤch pomeznjch
něťeří po ſtryſſich a geffpníh fe rozběbli.

-2, Mnozh wſſak z nid na ſwau pamatus
gicc ——
aneb fe tagně wraceli a Po—
Hudače nawſſtẽwowali, © aneb gich k fobě
do

| 160 LVII. Rněze Matauſſe Vlickeho
bo hor a lefů, y gakhchkoli ſkrhſſj powolaͤwa—
li,

=-

a potěfforvárým napomjnánjm

yh Směs!

toftmi „ ſlaujenjm pofplňomalí,

3. Čehož gaf fe Nepřátelé botoěděli, —
chſcit Maändat

m Roku

1625

Měfpce

Cerwence wydali, to kteremz p pokuta na ty
Eteřjby Knezi tagně prechowaͤwali, y naͤhra⸗
ba těm kterjby o nich ojnamili, gmenowana

byla. Ta na dobréè wuͤli wrchnoſti zaležela,
a zgewnẽ tvppfaná nebyla: Ujbilo fe wſſak nek—
terým pří poddanhch ſwÿch pokutu zoſtkiti, a
gi aš na ſtraäcenj hrdla wztähnauti: Jrád: ©
cům paf mzdu padefat Stříbrný ſlibowa⸗

ti, aby rětfji mzdu brali za wyzrazenj jmé:
bo Miniftra, nešli ol Sidaš za wyzrazeni
ſweho Miſtra.
DOOCOCOCOOCGOOOOCOOGOCOOOOO

Kapitola LVII.
Mězení nekterhch Kněži: a gednoho Mu:
kedlnictwi, Matauſſe Bliďfého.
ſau tedy negedni chyceni a do wẽezenj.
vwrzeni.
S nimi teměř tvffehněmi
—
zachäähno: ze ſtrze Jezujty a
Mujchy, bud chytroſtmi a ſliby: neb pohrůšťami a rozličnými ſtrachy k přeftupotvá=

nj poblebámání byli.

Ale to fe negednofteg=

mě dařilo: Fdyž něfteřj ftrachem fmrti, neb
, toěčného wezenj, aneb netrpeliwoſtj hladu,
fmradu,
a *
—
bywſſe, bjdně
|

preſtu⸗

161

Mukedlnictwj

preſtupowali a Sněžítví fe odpriſahali ga-⸗
khchz nekolik bylo: wſſak ginhch daleko wjce
z miloſti Boži fe nafilo, gimž ač m Nepraͤtel⸗

fe- ruce vpadnauti

dopuſtil Bůb,

ffatečně

wſſak ſetrwalj buĎ až do fmrtí, aneb bo pros
pufitění, kterehoz fe po dlauhem wezenj, kdyz
Bůh nepřátel wſtekloſt vydau ffrocomal, něs

kterhm doſtalo; gafo Waͤclawowi Lipenomi,
a Danyelowi Tychykowi, Starcům ſedmde⸗

M. Danyelowi Ul-

ſaͤtilethm w Boleſlawi:

ginowi w Strakonichch: Wawrincowi Sſraͤ⸗
mowi w Čaflami: Wiktorhnowi Adami w
Praze: Jozeffowi Tomaidowi, Petrowi Gry⸗
neowi,

Jakubowi

Rytjkowi,

Janowi

Hrad:

ſtemu, Waͤcſlawowi Pacowſtemu w Niklſſpurku
(kterhchſ pět wymeneẽno za apežíťe Kněži
ob Mansfelda gaté w Opamě Fěta 1626).
m Bnogmě,
ae; Danpelomi Sſteffanowi
A wſſak žadný pros
ginde.
a- ginhm
puſſten nebyl, leč až prvé Rewers na.

ſebe vdinil, byllíby kdy wjice w
lowſtwi nalezen aby hlawu ſtratil.

Kraͤ⸗
Nad—

to mic nekterj penẽezy fe wyplaͤceti muſeli:
nekter; s hanbau (gako Danyel Alginus)

—F
Bikicem z Měfta wywedeni.
2. Geden byl při němž "ta Babilonſkaͤ
Sfelma wſtekloſti

Mataͤus
zpüſobem

Denemarſt
Mataus

á

fivé ©nemobla ,vĚrotiti,

Blickh, Kaplan Caͤſſawſkh, tim
gath. Léta 1627, do; Wogſto

w Slezku bylo,

Gitj z Tẽechenic)

|

Cech geden

tagně, —

zbjra

—E
„162 LVII $něze Matauſſe Vlickeho
zbiral ftereby Do Slézka wedl, a měl gich
gis w Leſe nedaleko Kaukrjma okolo 400.
Priſſla

do Prahy

poweſt,

že m

tom Kragi

Sedlacy Zbranẽ fe chytagi, a rebellugj.
Poſlaͤno tedy nekolik hauffuͤ lidu £ ffrocenj
gich: ale z Techenic giž byl s fivými vſtau⸗
pil. Ti tedy nedalefo toho Lefa Matauffe
Vlickeho, fterpž nawſſtzwiw nemocnaů —
zelku ſwau mw Caͤſlawi, do fivé sit

Krchlebuͤm fe wracowal, gali, a bo Caſla—
we kdez Mm ten čaš Heytmanẽéè Kragſſtj byli,
a Hichna s nimi, dodali, Ob těd on eras
minotván byl, bylige mezy těmi zbauřený=

ků

mi Sedlaͤky? Cenniß kdyg odepřel, dan geſt
Katu £ Mudenj.
Tomu mudenj dwa Mẽe⸗
ſſtane prkewrhleh, Mikulaͤs Holub a Řehoř
Kožifinit, a Měfta toho Dekan, predſta⸗—
mení byli, a geho podmafrát, (dne ffeftého
a defatého Bařj) táhnauti dawſſe, ne taf na

zbaufrenj Sedláfů, gafo na gebo Powinno⸗
fti fe wyptaͤwali; Kdy, Kde Komu, buď
Wederj Páně neb Krtem poſluhowal? Ne⸗
bo fe dommiwali že po celaͤſta tří léta nedale⸗
fo býmal, a že mnozh z Caͤſlaͤwſthch Mě:
fiťanů od niho po ſylowani gſauce tak ſtaͤlh⸗
mi w Naboßenſtwj zuſtaͤwagij.
Coz W
prawdẽ tak bylo: Nebo po wyhnanſtwij
ſweoͤm proſſed Morawu, Vhry a Rakauſy
před puͤl létem

byl fe nawraͤtil,

flem aby Dofludačj

tim vmy—⸗

mw tom Poluſſen nebyli

docela opuſſtẽeni.

3. Dáma:

Mudedlnietwj.
3. Dámali

mu

pak

naděgí

4163
£ ziwotu,

geftližeby Ratolifem býti těl: ©Wle“ Dan
Buͤh bo tak vmocnil, aby radẽgi prawdu

včení ſweho m tom mMěftě, m fterémž gi
predklaͤdal, krwj ſwau ſpedetil.
Bpřimě
tedy pred nimi wyznal, že on auřadu fivé=
bo ; kteryg od Kryſta a ne vo Chſare přígal,
ani z febe nefložil ani neopuſtil. Taͤzaͤn byt
od Kněze, | tařeli Kalwjinſthm © obyčegem
Chleba na mjfto Oplatfu všjmal, a Salis
cha bo rufau podbámal? | Odpoměběl; Takt
Kryſtus

narjdil,

gehoz rozkazu

a prjkladu

náfledomati v mne měch ſwatau bylo. dyž
ob něho o tom zbauření Sedlaͤkuͤ mwěbětí
dtěli, a SRožifinjÉ bo napomínaf, aby na
Swẽedomj pamatoval, a gebo zatagením síéo
vrinku neobtẽ owal, odpowedel, Lépe ſem gá
než ty prewraͤcende Swedomi fivé opatkil.
Kterymz ſlowem on tak raněn a mw fročdomí

přefrvědčen byl, že brzo zatim w nemoc v⸗
P a mn vfechí D zahynul. Když mu zas
fe £ žimotu naděgí čínili, chtělliby gen přes
ſtaupiti, dekl; Kdyg toto Telo, ſamo 3 ſebe
zkaͤze poddané, giz fe kazyti po nač ge
zadrzjowati mám?

4. Gedenáctěhů tedy: dne Báří, na Po⸗
prawu weden.
A dyž Biřic wolal, ze
byl Baurky tě přičinau, on hlaſem "tobfo+
kyhm odpowẽdẽl, Lez to geſt; pro Pravdu
Kryſtowu ga trpim. Kdyjez Brány weden bhl,

Bakalaͤt geden (San Agvula) fnišťu ke
ničeť

164. LVIL Mataus Vlickh Mučebínjé.
ničef mu podátval: ale od Heytmana boli
vdeřen gfa vtěcy mufel. Vlickh mezh tim do⸗
brau pamět magé, Dane přifpěg mi f pomoc,

9 gině, zpjiwal.
nů powoleno
aní z ofna

Žádnému paf z Meſſta—

nebylo,
za nim

ani bo týprowoditi,
wyhleͤdnauti.

Vtinilli

co mlumil

neb zpjs

to kdo Ručnicemí k němu ſmekowaͤno: a az

by ſlyſſan býti nemohl,
mal,

bitjm na Bubny

by, přeřažino.

a traubením to trau=

|

5. Ja Poprawnéè

-

mjíto přiveden

byw,

fam febe potěffowal řfa: Dnes Duffe má 8
Kryſtem bude. Odpowedel Heytman, Hlj—

zowſth, s Dáblem weneghlubſſim Pekle.

Na

to Muktedlnjk dekl; Ty tam s bezbožnauZbetj ſwau fám padnes, nebudeſſli pofánj

diniti. A poklekw na kolena, Duſſi Kryſtu
poraučel, A hned mu od Kata negprmw pravá

ruka obťata (Eterauž pry m ruce lídu obecného

Kalicha podamal) potom ſkata Hlawa, zatím
Stkewa
toptažena a mw foffili obalena, a
tělo na 4 Čtrorti rozťato, a na etyry foly,
a na pátý hlawa, mftrčeno, a okolo ffibenice
É fmutnému diwadlu wyſtaweno. Potwr⸗
zowali toho ti kterjg mimo chodili, že za

celý rok gako derſtwͤ, a od ptaͤku netfnuté,.
fe ſpatkowaly.

|

6. Do frmrti geho mluwili Oepřátelé,
še při „něm
naleženo přání, Éteréž, kdyby

byl ty Sedlafý zaftihl, odermřené

F

|

po wſſem

Kralow⸗

©

LVIII. 8ně
z jí
Morawy mybyti,
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Kralowſtwj pofpfáno býti mělo, aby tffis
Óní Meče brali, a Kalicha zaſtaͤwali. Ale
to v libi kterj doreho Muže.znali, šadné
nenálezlo wjry: nebo weèdeli že dlowek byl
ducha mjrnecho, praͤwẽ pobožný, fterhž čafto
řifamal, ze Dlač a Slzy gſau Zbranẽ Chr⸗
kwe: taf še y toho nechwaͤlil, kdyj Stamomwé
Naͤbozenſtwi ſwého wogenſty zaftámati po⸗
čali, Leẽby (nad z nettpeliwoſti, wedle gi—
nýd, na takowéè nechwalitebné byl pripadl
proſtredky: Což ten zna, gebhož nic tagno
nenj.

To wjme,

ma wec,

že Nepkaͤtelüm

zlé včinfy Swathm

nenj nos

Bojim

pri⸗

čjtatt, a tau barwau fvé tyranſtwj ljčiti,
Otec tohoto“ Vřučedlniťa, člověf m 80 (e:
ted), je těž toho tofu pro Náboženítvj žímot
fložil w Proſtẽgowẽ na Morawẽ, njže mw

Kap. CIE. $ 9. připomene fe.
OOOCOCGCOCCCOOZ9R00000

Kapitola LVINI.
Kneézij z Morawy mybyfi.
CE Ho gafo w Cechaͤch Rofu, 1624 wyyſſla
ro Morawẽ tařé proti Kneym topo:
věd, a nařjzení £ wykonanj gi Kommisfařj:
SH po mffi tě Zemi gezdjce, wſſudy Sněj
sPodobogi wyzdwihowali, a bo Exilium pos
fplali.

2. Prigeli titiž (San Jakub Magno,
Wlach, ale za Obywatele Bemě prigath,a

Stat

*
*

166 Rap. LVIII. Sněží z; Morawy
Statky hognhmi | obohacený; -a San Ar—
noſſt Plateis Kanownjk Olomauďh) ta—
ke fu Danu Karlowi z Zerotjna, Paͤnu pro
obzwlaͤſſtjj Maudroſt a ginéè hrdinſtè ctno=

fti. ro Europẽ wzneſſenem,
a pod Ch⸗
ſakem Matyaſſem celhch oſm let Marg⸗
Erabftoj Morawſkeho Heytmanu: kterhz po.
wſſechny ty baurkky Domu Rakauſkemu
Wiru ſtaͤle zachowal;

aniž ge při něm co

fromě | famého ©Naboženíhvj

mrzeti

mo⸗—

blo (nebo toho čafu 24 Rněji z Gedn. Br.
na ſwych Panſtwich chowal) di f němu příz
gewſſe žádali, aby wuͤli Chſatſtè dofti včiněs
no bylo.
Odpjral tomu aby ta Chſarſtaä
wuͤle £ němu přináležela: poněmadi on nís
kdy proti Cofaří Rebellem nebyw, nikdy nic
z ſwych ſwobod ſtratiti nemohl. Na to oni,
o tom od Kardynaͤla 3 Dytrychſſteina,
Margkrabſtwi Morawſkeho Gubernátora, ſpe—
cialný vozfaz magj. Dan tomu, aby ar:
dynaͤl mw přjčině
Naboženíím) gakéè praͤ⸗
wo F němu měl odpjral, a 4 tě přjčíny ob

Kardynaͤla £ Cyſari fe odwolal.

3. Preſtalit na tom, ale těžce: odloziw⸗
fie 8 exeqwuch tolifo za 14 dnj. 1 fdyž pos
minuli, an Dán pro nemoc fivau £ Chſari
geti nemohl, nawratili ſe, a na to aby wuͤle

Chſarſka naplnẽna byla naſtaupali: toho
wſſak na wuͤli Dánů zanechawagice, chceli
thchzj Knetj fam z druntů ſwhch odbyti, čís
-Ji gim to wykonati powoliti.
Odpowẽdẽel
|
na

wybyti.

„
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na to Dán, že fe gemu ani gebno, ani drus
bé netrefuge: ani to aby lidí ty Etetéž za
Rryftoroy. Služebnjín ©má: wyhaͤnel; ani
to aby Gýfařjfpm Kommišfařům

něco přes

piſowal: on wſſak že fe £ Cpfaři odwolaͤwaͤ.

Dni je Čýfařífpm Mandátům doſti činiti

mufegi fe oſwedtiwſſe, z Bamfu bo Měftes *
čfa geli, liſty obfplagich pfali, Purgmiſtra
obeflamffe,

aby

Poſly

opatřil,

weleli, a

p hned přebce to nocy (nebo z počtu těh by⸗
lí, kterijz nefpj leč zloft proroedau,
anobrá
zahaͤnin bhwaͤ fen od oči gegih, dokudz fu

pádu nepriwodj, Dřifl. 4. to. 16.) ge wyſylali,

aby Fteřjš tu můťol bydleli, hned ráno před:
nimi fe poſtawili, poraučegíce.
4. Bpoflehli Sněži a poftatvili fe. Simi

oni Chſarſth Mandaͤt přečtli, a ctěgili fe
taf zadomati, fe ptali.
Obpoměděli, že
fe na můli Boži, gemuž w Ewangelium
Kryſta Gejzjſſe flaužili, cele wzdali.
Přes
ſtaͤwagice tedy na tom co fe Paͤnu Bohu lj⸗
bi, je šaloftné to wyhnanſtwj podnifnauti
dtěgi kdyj pro Gměno Kryſtowo, a ne pro
něgafé zle Číny, trpěti magj. | Opět fe ptali,
Gotěliliby fe raděgi napratiti, a £ Cýrfmi
Katolicke, od kterez ſtrze Kachříhví a Sek⸗—

ty odſtaupili, fe nawraͤtiti? Odepreli ges
dnomyſlnẽ. Kommisfaři, dawſſe gim kroz⸗

myſſlenj termin, wyſtaupiti kaͤzali? ab) po
gednom kazdeho před fe pauſſteti, a © kaz—

dym obzwlaͤſſtnẽ mluwiti, mohli.
|
!
|
hi

——
e po
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LIX. Přední Morawſſtj

fie po gednom molání, wſſickni onuno prw⸗
nj odewſſech danau
odpoměd obnowowali:
a je fe m tať fivaté wecy nic nerozmyſſlegi
mluwili, fommišfaří tedy. gměnem: Ch—
faříťpm ge topporvěděli, a aby to'ofmi dnech
z Margkrabſtwj myfili poručili.
Y ftalo fe,

fi do Crilium Muži pobožní: Fteréž Dán z

Žerotjna fivým náříndem a průvodem až bo

Vherſté Sfalice doprowoditi dal.
5. Potom gel do Widnẽ, a před Cýfas
řem na $ardpnála w Moramě, gefo p na

Rniže z Lihtnfiteina w Čechach (nebo p tam ,

Panſtwj měl, 3 něhož Kněži byli wyhnaͤni)
gafé mu kriwdy činí nařiťal: ale tm nie
nezprawil, gakz fe málo. njže pod tytulem

o Poſtupowaͤnj 8 wysſſjmi Stawy oznaͤmj.
6. A taf z celé Eeſtè p Morawſtéè Zemé

Knezj Sluzebnjch Kryſtowi wybyti, a bos
lomcy Antykryſtowi Chrkwim
za Vlitele,

Slepj widauehm za Wůdce, | přebftameni
byli.
Giz gaf 8 ginhmi Stawy zachaͤzeli
vhledaͤne
.
=
|

O00000000G0O0O0000000
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|

Gak zacházýno 8Prednjmi Paͤny aNytiři. A.
negprwe gak mnozy z prednegſſich zgimaͤni
-a na Smrt neb k měčnému Běženj
W

odſauzeni byli.

——

Machyawellowẽ a Galarybowě Sſto—
le wycwitiwſſe fe Nepřátelé Svaté?
|

|

Eman:

Paͤni zajmání,
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Ewangelium, aby negpředněgífi
prw fražčli, na

to fe oddali.

hlawy neg⸗
R čemuž přjs

bodná a od mid davno hledaná barwa,
zprotiwenj fe tvinna byla. © Ačfoli zagiſte,
po fivem: Witdezſtwi |tvffehněm Stawuͤm,
geftliby zbraně ſlozili, a cele fe Chſadi na
miloſt dali, gifta naděge,

že wſſecko

odpue

ſſteno mjti budau, číněna (pročež p mnozh
š těh kterjj nebezpečeníhví wyhnauti mos
hli, tam fe zadrželi) wſſak potom, kteréè
zmordowati vmjnili ty zgjimati Fazali: mlu⸗
wjce, še wſſech wekegna Swoboda nemůž než
nekterhmi hiawami wykaupena bhti.
2. Negprwè tedy, kterékoli z Defenforů -a
Dyreftorů mjti mobli, potom, o fomžfoli“
Je při tom z milofti f Wiaſti a Naͤbogenſtwi
neco činil měděli, aneb) zeby gefitě. činiti
mohl fe- báli“ (famy wymjnjc, fteřji buď Gets

dynandowi

R oné hr

anebo

Frydrycho—

wi včíněnau přifabu zrufjítí fe bogic, 3 Jemě

byli vſtaupili) zgimali; Vřužů ofolo pades
fati, pobojnoſti, opatrnoftj, myſli vdatno—
fti,

před

ginhmi

zřetediné,

féta

w Bčenj m Zbrogi,

ktetjj mladá

tv prohledání Gp-

zych Zemj ſtraͤwiwſſe, oſtatnj měf Chrkwi
a Wlaſtiek dobrému, pozor na wſſecko ma:

gice,
proſtaͤkuͤm nebezpedenſtwi
vkazugice,
opatrnhm dobré myſli dodámagice, k ſwor⸗
noſti napomjnagice, a f dobrému. obecnés
mu
wiſſeligak
radjce, | topnafladali:
ſlo—
mem, fpět Naͤrodu naffeho, ſwice a pod—

pory

170. Rap. LIX. Oepřjtomnj cytowani.
pory Wlaſti. Ti tedy gak byli examinowã⸗
ni, gak odſauzeni, gak trápení, a gaf ochot—
ně pro Prawdu Wjry,
Mutedlnictwj podnikali,

a Swobodu Wlaſti,
začatau giš kratkoſtj

a ſproſtnoſtj wypjſſi.
3. Sladce pjſkali Cihakj, Ptaͤky lapati
myſlijch; ice než za tři Měfpce nic než
miloſt Mbugice, a že cokoli prowinẽno, tak
pomine, troſſtugice.
Tak fe je näekterj y 3

ſwyhch ſkrhſſi naſwetlo ſſſi, y 4 cyzhch fe Bemj nawracowali.

Ale fdyž aby gich wjice

dodekati mohli pochybowali,
nenadále a
gednoho dne p gedně hodiny (genž byla prw⸗
ni na noc,

m

čně mečeře, 20

dne Bnora,

Leta 1621) gimali a do mězení dámali tp,

kterhchz doſtati mohli.

Rebo

wſſſicknij 4

nich od Heytmanuͤ Měfi Pragſtch, a Rych⸗
tařů Chſarſthch, tak gakz ty práce mezy ſe—
bau byli rozdeljli,

w domjch wlaſtnjch nena⸗

-dale nawſſtjweni bywſſe, aby na wuͤz fedali poručení měli. 3 nichz bned odtud, 4 Domu
fivěho, něfteří na Zaͤmek, ginj na Rathaus
še Do wezenj mežení,

4. Ra ráno myměfjení Patentowé, kte⸗
vomiž nepřítomní,

a fteřj 4 Kralowſtwj

v=

ftaupili, obfplání byli, aby fe m ffefti Ne—
dẽelich poſtawili.
Kterhz termin, kdyze při=

ſſel, druhého dne Dubna, byli ffrze Herol—
th wolaͤni, a dyž fe žadný nepoſtawil paͤteho

dne tehoz Meſyce Ortel na ně ſkrz

—

ty

Gatj Páni gaf eraminotvání.
171
"to wyhlaͤſſen, že gako negwysſſj Wrchno—
ſti zpronewẽkilj, ſtatek, deſt, y brdlo tratj.
Den F wykonaͤnj toho Ortele byl 25 Dubna,
a fu gegih gména na Sfibeních přibita.
A
na druhý den opět, na dědice těh, kterj to
čas tě Webellie pomřeli wyhlaͤſſen Ortel, že
gegich wſſeligakh ftatef do Komory Kraͤlow—
ſte pobrán býti ma..

5, W Miſycy Magi £ těm mwzácným
Mězňům fe namrátili, a F eraminomání
gich dwa Doftory m Praͤwich Ottona Me:
[andra "a Sana Danyele Kapra, oba lehko—
myflné |přermrácence, zkjdili,
s něfterhmi,
při nich Zemany,

Eteřjš čafto k nim fe wra—

tugjče, a toho Čehož nifdy nebylo na nj borěděti fe dtice, tiſycem nevziteẽnhch otazef

ge trápili. - teréhož tak mrzutého wyptaͤ—
vání nemoba Sflehetný Hrabě Sſilik (kte—
tí w Miſſni pod Kurfirſſtem pofřišen, bo
Prahy tafe priwezen byl) dele ſnaſſeti, ſſaty
rozpaͤw a prſy obnažím, Moztrhněte (kekl) na
tiſhe fufů toto Tẽelo, přehledegte wſſecky wnitkno⸗
ſti, nic wſſak nenaleznete než to, co fme w Apo⸗
logij položiti.

Miloſt £ Srvoboděa Ráboženfttví

přinutila náš £ měčí ſahnauti. Že fe paf Bohu

ljbilo Cýfařífemu řeči fivjtěznti dáti, a náš w

ruce waͤſſe wydati, nechť fe můle Boži děge. Tak
pobobně Dan z Budova, p Dan Otto zLosfu,
mnohé

všjmagíc

w

mlumení

fiwobody,

že

Pře Stamů ſtrze to famo, že fe nezdařila, nic
borfji fama w fobě nenj, ofmědčomalí.
NE
D2
6.

Tak

472

Rap. LIX. Gatj Páni gak

NO
6. Tak mw těh Ingvifychů geden 4- druhý
Mẽſyc ſtraͤwiwſſe Mepřatelé, dyš tuto žab:
np Pře

jadbný

odffaupiti,

miny

wyznati,

žádný odproſſowati |nedtěl, | poftaupili F
Exeqwuch; Saud oſadiwſſe předními Paͤ⸗

ny Podgednau, zapriſaͤhlhmi Podobogich Ne—
Adwſſak aby vkrutnoſt larvu
přately.
miloſtiwoſti

mẽla,

Whpowẽdi

tak gakz od

-těch Saudcu wyneſſenèé byly, kaͤzal Cpfař F
fobě do Widnéè pofylati, kterez potom

oprawené a změfčené zaſe odſylal. Pra⸗
weno bylo od hodnowernnhch lidj, že myſle
o tom Chſak neſpaͤl celau noc, a. powolaw
Paͤtera
É fobě ráno Zpoweẽdnjka ſweho,
Lamrmana, řeří: Pod Swedomjm tě zawa⸗

zugi, aby mí prawdu poměděl, Mohuli gd
ty odfauzené, $ dobrým fivěbomím žirootem,
baromati? Na to Zpomědnjí, že odpověděl,
Dboge.w tmě Gýfařífé mocy geſt. Chſak
tedy še wzaw Pero, neèͤkterhm na. životě,
něfterým na cti miloft včinil, tak gakz fe
teď pfátí bude
7. Dne 19 Června. (Eterpž byl ben Sos
botní,

gegz Latinjcy

SŠaturnomým

gmenu—

gi, naſchwaͤleli či treffuňfem £ těm Satur—
nowhm výrutným činům. wzath, oni rědj)
(bromáždili fe na Zaͤmek ražífp ti Saud—

cowè, a gednoho za druhým z těh Mězňů

(priprawiwſſe Ceremonne £ hrůzy finužich)
na Palaͤc přiměfti porutiwſſe, faždému Des

tel přečjíti: nekterym ſmrti, nekterhm vſtawitne⸗
—
|

E fimeti odjauzení.
173
| mičného wẽezenj, něfterým wyhnaͤnj, něftes
vým tež £ dalffj Cyſarſke tejoluch gich odlo=
šení, mw ten zpuͤſob.
8. Wyljm

Popel 3 Loblowie, a Pawel

š Rikan, dle ortele měli mečem o

byti,

ale na giſtau a miloſtiwau ©, M. C. reſolu—

ch dele w rvězení zuſtaͤwati magi, Statky
paf gegich (gako p wſſechnech naͤſledugjichch)
bo Kraͤlowſkè Komory wzaty.

9. Joachymowi Ondkegowi Sſlikowi, Hra⸗
běti z Paſaunu, měla negprweruka prawaͤ vz
fata býti, potom čtvrcen a na“ tozceftj roz—
weſſen bptí, —— wſſak miloſtj, toliko

ſtat, hlawa paf 8 rukau na Wějj Moſtu
Prazſkeho co negwhs přibita,

bude.

10, Waͤclawowi z Budowa, tolifež ruka
a hlawa vtata, tělo pak Čtrorceno, a ma roz—
ceſtj rozivěffeno býti mělo, z miloſti wſſaͤk
Cpfaříře, toliko ſtat, a hlawa na Měji Ioftu přibíta býti má,
11. Kryſtoff Harant z Poltic, ſtat bude,
12. Kaſſpar Kapljř z Sulewic, ačfoli mno:
ho provinil, a wſſak fefflofti rwěfu geho vſſe—
třugic (byl zagifté to letech teměř 90) miloft
fe mu činj, aby tolifo ffat, hlawa paf fpos

|
lu 8 ginými na odimu wywäſſena byla.
13. Prokopowi Drmořeďému, Bohuſlawowi
s Michalowic, —

z Bilé, a Gindkicho—
$ 3
wi
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wi Ottovi z Lofu tenthž ortel wyneſſen , ačz
foli (pry) podlé přijněgfjiho
ni bhti měli.
|

praͤwa etwree—

14. San Woſtrowec ſtat býti měl, a wſſak
E mězení měčnému fe oddátá.
15. Tenthz ſobẽ ortel Waͤclaw Felix
Petipeſth ofic, (nefiťaftný wſſak dlowek ten
po nemnobem daſu Apoſtazh ſwau ſwobodu
fobě zgednal.)

16. Diwis Černín, negprwe dwa prfly,paf hlawu vkatau miti měl: a wſſak z ſtrany
prſtů miloſt fe mu dinj.

17. Wolfgang oné, měl měčně Jemě
prázden býti; ale z milofti Cyfaříře,

bo B:

herſtéè pewnoſti Räbu na rof poſlän býti má,
18. Wyljm Konecchlumſth ſtat bude.

-Už potud z Stawu Panſkẽého a Rytjxſke⸗
bo Ofoby; nafledomali Mäſſtanè.
:
19. San Zheodor Syrt; M. Walentjn Ko⸗
chan, Zobiaš Sſtefek, Kryſtoff Kober, Měj:

fané Drašífti, ſtati býti magj.

20. Jan Sſultys Kutnohorſth a Maximi⸗ |
lian Hoſſkaͤlek Zatecſth, Prymaſowẽeè, ſtati a
hlawy gegich na Planhk pribity bhti magj.
21..Sanowi Jesſenowi, Doktoru a Akade—
mie —— Rektoru (pro Poſelſtwij fonané.
do

Oſoby wWpneffený,
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bo Vher) gazyk za živa vřezán, Čtroren a
na rozceſtj rozweſſen, hlawa paf 8 gazykem
to gifté mjſto dána býti má: Ale z miloſti

Chſarſte negprw

fe mu gazyk za živa vřeje,

potom. ſkat a Čhorcen,

a. na rozceſtj v fijna=

del rozweſſen bude, blama paf 8 gazyfem dá
fe na Moft.

,

22, San. Kutnaur, Symeon Suſſickh,
Nathanael Wodnanſtkh, Prajſſtj Senátoromě,

obeſſeni bhti magj.

23. Melichar Teyprecht, Procurator,
Gixik Zaͤweta, Sefretař w Kancellaři, Pawel
Preika,z milofti Chſakſte vězením věčným
treſtaͤni býti magj.

|

24. Waͤclaw Maſſtẽrowſth, ginaf Gizbickh,
Mäeſſtanin Pražííh, ſtat byti má.
25. Sjřjé Haunſſild a Leander Ryppel (5
NPaͤrodu RMěmedčho,
a nekterhch Knjšat
taťé pří Appellach
Riſſe Agenti: onenno
Radda) ruce y hlawy 3 vtjnané. mjti magj.

26. Mifuláš Diviš, Rady Starého Mäſta

Servus,

mel gazyk vřezaný mjti, ale z mís

loſti tolifo ma hodinu £ffibenicy za neg příbít
býti, paf bo Räbu pojlati fe má.

27.. Waͤclaw

Božeďý,

Servus,

San

Sſwehla, a Sozef Kubin, YHrofuratořj, wymr⸗

ffani, a z Bemě měčně wypowẽdjni budau.
(20m

H4

28. Ma:
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28. Matěg Borbontus, Doftor, měl ſtat
bnti, ale 3 milofti Chſarſte w wězenj ky
-býti ma.

29. Kaſſpar Huzlar a Gindkich Kozel, Se"nátoromě |Nowo-Prazſſtj, měli z Rathauzu ©
téhož Měfta
Chſakſte,

oběffení

onen

býti:

tm mwězenj

z milofti tvfjaf
šuftamatí,

tento

paf fťat býti ma.

30. Elias

Rozhn,

GStarfji,

a Lukäs

Karban, oba mečem treftání bpti měli: a wſſak
fe oběma žimvot daruge, onomu to wẽezenj, to⸗
muto pak v wyhnanſtwj.

31. Ondkeg Kocaur, Giřjí Rekickh, Michal
Witman, Symeon MWofač, fťati býti magi.
San pař RKamarýt, tof Země prázden býti,
paf zafe přigjti má.

32. Binj Měfiťané něfteří (Abraham Xn:
gel, San. Pelhrimowſth c.) E dalſſi Chſar⸗

ſte reſoluch zanechani byli,
OOOOOOOOO

OMOOOOGGCOOOGOoO

Kap. LX.
Dwatceti a ſedm ſlawnhch Mučeblnifi.
sj bofonanj toho faudu, kterhz ob ffefté
ranní do druhé

wejen byl geden

po polední

kazdh

do vězení

Pani na Zaͤmek, a Měfiťané

an EL

něfteřj

trval,

Dos

ſweho,

na Rathauze,

£ tomu naffrogení

podau:

chowoᷣ

-

.
choweé,

hotowiti poručeno.
roč giž nezpivagi:
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An Dán Kras

[uge? (Žalm 99, kterhz ša čafu Frydrycho⸗—

wa mezy ginhmi nepochybne zpiman bý=
wal) vrauhali.
új
2. Mracugichmu fe z Zamfu Snišeti
z
Lihtnfitepna, gafo y na ráno gedauchmu
fe Miſi wyſſedſſe wftěje Manzelky, Ditky,
Pribuznj tech odſauzenhch obogiho pohla—
wj, padali před nim, a aby gich milj ziwo—
tem daromání byli proſyli.
Ale odporvě:
dino, je giz šadná miloft bhti nemuže, leč
fnad aby těla fu | počefiněgfjmu | pohřbu
wydaͤna byla, | Wčťolí fe nafili ffibali, kte⸗—

řiš wdowaäm

a fprotfům

daty od nih waͤbili.

3. Vweder

ožnámeno

naděge

číněním

:

odſauzenhm,

je £

Exequuch den Pondělní (21 Cerwna) vlo—
žere geſt. Protoz, aby fivé duſſe opatřili, ges
den, kazdh buš Sezujtu, neb Kapuchna, aneb
Augſſpurſte Konfesſh Kněze E fobě potwolas
ge a £ Smrti fe připramuge;
o Knẽezy

paf z Gednoty Bratrffé žadný aby nemyflií,
toho že fe nepowolj.
Což těžfe bylo těm,
Fteřjš Službám Gprferoním w GSebdnotě bylipriwykliz teměř polomice těh Mutedlnjkũ.
Re gináče paf té zapormědi rozuměti fe- mos
blo, než že fe to z obzwlaſſtnj a oddawna pros

tí nim rmfořeněné nenámifti děge, aneb,K vz -©
Dělání bělma na oči Saſtého Rurfirfita a Luz

teranii, aby fe.zdálo že Gýfař ne tak hrubě,
Näbozenſtwz
gegich odporen geft,
gako
onech.
H 5
|
4. Zo

178

| Rap. LX. Obfauzenj
4. Zo fdnž fe, ſtalo, wys gmenowanj ez
zujtě a Kapuchni, nečeťagic aby gid) kdo zas

wolal, gafo mauchy příletomali, a rozličným
způfobem, něfterhů y nadějí žimota troſſto—

waͤnim, k opufitění Boží. prawdy namlaus
Ale Dán mffedněh pofplil, že toffe
wali.

a daͤbelſta vſylowaͤnij w nic byla: gakkoli
oni proti tomu Nebem a Zemj fe ofmědčorma:
li, že gegich wetnhm zatracenim winni nes
budau, poněvadž ſami tak vrputnẽ wſſelikau
Boží miloſtj pohrdagí.

5, Powolaͤni tedy Kněži Podobogj. Na
Zaͤmek, San Rofachus, Malé ftranp: na Rats
hauz Staromeſtſth W. Wiktorhn Wribenſth a
Bt Jakes; na Nowomäöſtſth paf, Adam Klez

mens a San Hertwichus.

A Němcům (gený

mezy odfauzenými třj byli Doftoří, Gesſenius,

Haunſchild: a Ryppel) M. Damid Lippach.
Kterjz wſſiknj powſſechen ten oftatnj das, w

až do
Nedeli p to Pondẽelj,
pobožným ©rozgmlnumaním,
zpimáním y Wečeřj Páně
Smaté ty Mučedlniíy, k
bogi priprawowali.

hodiny Exekuch
„modlitbami a
přijluhománím,
naftávagichmu
|

|

6. Ateři byli z Bratři, aneb z Neformáz tů, thchz Aněži radí vžili: m tom fe ofivědči:

wſſe, že ge widycky za Bratři a za Kryſtowy
Poſly poznámali, gafšťoli m něfterýh Ar—
tykuljch něco rozdjíného ſmyſlu fe nadázh.
Dwa

tolifo, Dan

Loſu,

8 Snězjem

z Budoma, a Dan Otta z

Roſacyuſem |pobojně

ſyc
tož“

gak fe £ fmrti ftrogili;
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rozmlauwali, Wečeře wſſak Daně (proto
pry, aby odtud £ vtržce něgafá přjčina ne:
byla)

nevzjwali;

onim

Smatého

Auguſth⸗

na: Wer a giz ſy gedl, fe potěffugice.
7. Pamětí hodná wec geſt, kterak w Nes
děti ti kterijg na Rathauze Statoměfiféém
byli oſtkjhaͤni, wedekeli.
Když Rathauzſth

SHofpodař, že das mečeře geſt zweſtowal, oni
geden na druheho pohledagíc dekli; žeť gim
fpe tě mečeře potřeba gij nenj, a wſſak pro

fpolečné
děním.

fe poteſſenj nepohrdnau tim pofe:
Tu geden Bbrus profijral, druhý

Taljke rozklaͤdal, ginh. Wodu f vmýmání
rukau přípramomal, giný před ftolem Mod—
litbu zrjkaw frmě rozdělorval, ginh wzpo—

mjnal, je to giž na Zemi paſlednj wedeke, zy—
otra 8 Kryſtem m Kraͤlowſtwj Nebeſkem, že

ſtoliti budau. W ta floma zle vgaw zlh Člos
wek, Rathauzſth ©Hofpodař Vapeženec wy—

ſſed kfvým s vſmjſſkem řefí: Uno, Kryſtus
pro ně m Nebi Kudaře neb Kucharky

cho—

ma! Což kdyz gim poroědjno, Kněz Mit.
Safeš, © poflední Kryftomě na Zemi MWe:
čeří,

a Gidaͤſſowu Sryfta 8 Vẽedlnjky

geho

kormaucenj
mnoho | pobožně rozmlauwal.
Geden woſſak z nich, Doktor Haunſchild os
1

dewſſeho gjdla a piti fe zdržel,

řía: Doſti

- tozfofině pofamad ten čermů pytel (vřázato
na brich) frmen bywal: necht giž má Dofti,
8. Mezy tjm oznámeno gim, že Dany fte:
xrjz na Zámfu Woeznemi byli, do téhož Ra|

$ 6

thau:
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thauzu wezau: nebo tu- před Rathauzem na
Rynñku poprawnẽ ſmutne Theatrum pripra⸗
weno. Coz oni vſlyſſewſſe. gako wſttje gim k
ofnům pofpiffili, a zoken wyhleèdagje, Kreſtaneᷣ
Prawdy Boži prawj milownjcy, pro Kryſtowo
Wčení naͤſylj trpich, Prigmete potěffení zgeho
zaſljbenj: abyſſte byli ſtalj w tezkem pokuſ—

ſenj ꝛc. Item Žalm 44: Y wſſak Dane pro
tě ſameho tak mordugí náš dne kaßdeho 20, etc.
zpjwali: an fe mnošítvj lidu zbjhalo, a toto .
widauc ſſlyſſic wzdychalo

a plakalo.

Tak tito

pobožní Mučedlních, fvé fimvné Mudedlnletwi
ſweho towaryſſe priwitali.
9. Cela zatim noc Pjſnemi, Modlitbami,
rozmlauwanjm pobožným,
a napominánjm
fpolečným (aby, pondwadz ge Bůh mimo
giné E te Mučedlnicčé flármě wywolil, w prawe
ftalofti
Sivět zahanbili,
Kriſta oſlawili,

potomfům dobreho prikladu zachnechali) geſt
ſtrawena. U fdyš mezy ginhmi zpjwaͤn vbl

Zalm 86, tedy ja příčinau onẽch w poſlednjin

werſſi ſſow: Bože můg dobrotiwoſti Je mi

vdjljs w hognoſti, pkaz „Ařegmé znameni, Nes
* přátel mýd £ zemdlenj. Jan $utnaur, horliwẽ
zawolal: Vkazig tedy p pří náš zuamenj do⸗
brotiwoſti ſpe, o Bože kterhmzbychom p my
nehodnj ſlujebnjcy twogi, o dobroͤtiwoſti trvé
vtwrzeni, a nepřátelé předějjení byli! U gas.
— za Boha odpowjdal, pln. gſa wiry, rekl:
Dauffegte, n tv této weẽcy wyſlyſſj Bůh hlas
maš, a vfaže zhtra divné něgafé zuamenj,
É of:

k Smrti ſtrogili.
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k ofivědčení, še my pro geho Pri trpime. Knez
Wrbenſth ſlyſſe to odpowedel: aby na -tom
znamenj preſtali, je fobě Smrt bezbožným
tak trpkau, taf od Boha oflndčenau chtj.
- 10. Rdyš ſwitalo, vmywſſe wſſicknj twaͤ⸗
ře, bjle Koſſile brali, a giné ſſaty tak gafos
by-na Wesſelj měli gjti, oblačeli: Kabäty
p Suknẽ taf na fobě zpramugice, p ty obogs
: ky odrezugijee, aby potom na Theatrum nos
tvé práce třeba nebylo. |Kutnaur mezy tim

šafe 8 ginhmi horlivě Boba wzhwal, aby,

geſtli fe gebo welebnoſti (bj, y ge p Lid o
gegich newinẽ

gakhmkoli znamenjm

vtwrditi

raͤtil.
Abhned při ſamem tvýhodu Slunce
zweſtowaͤno, je welmi pěfna Duha na Ne—⸗
bi ſe vkaͤzala. Wybehli Kněži, wogaci,
a ginj; Mudedlnjch pak z oken ſe djwali.
U widdeli wſſickni, gako p celá Praha, nes
obytegne gaſnoſti Duhu; an Nebe gaſneèᷣ
bylo, kdy odedwau dní pred tim, ani pos
tom jadného deſſtẽ nebylo.
To na Nebi
vkäzane znamenj,
Mutedlnjcy widẽewſſe,
rukau 9 hlaſu pozdwihli: a něfteřj, 8 ni:
miž M. Wrboenſth byl, ma folena padſſe,
Pana Boha chwaͤlili. Tu geden o Boji $
Noelem včíněné Smlauvě; ginh o Duze,
kteräaz geſt mwůfof Truͤnu Bohiho KUE fe 1nize Zgewenj wypiſuge, a o Saudu živné
p mrtwich Saudce Kryſta Oežjíje,
ſobẽ
pripomjnali

Kutnaur

a

tjm

fe weſpolek

potäẽeſſowali.

obzwlaͤſſtne Pal Wizte
|

7

—
Buͤh
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Rozzehnäwaͤnj fe Mučeblnitů,
Buͤh fe f nám přiznámá, a ceftu £ Nebi vz
kazuge!
Wěřjme,
ěřime, že dneš cefinu
prjmau ffrze Kryſta do Rebe přigdeme: nes
bo -on geft ceſta, praroda a život.

11. A gakz to milofti Božj Nebeſtè Jna:
menj zmizelo, giné Jnamenj, giš gíž nas
ſtupugichho Mudedlnictw,
zabhřimělo, wy⸗
fiřelení na S$radě Prazſkem welikéeho Děla.

"Což ſlyſſewſſe Kryſtowi Nytiři, ſkrze Sněži,

od gedněj k druhým dochäzegjich, tvefpolef
fe pozdraimomali, a moch Boži pofplnění
gební druhhm winſſowali, k naflámagich=
mu bogi frdce fobě dodaͤwagice. Hned fe pos
ſtawili haufowe Regtharſtwa, Pechoty něs

kolik praporců,
trunt,

-na

němž

a otočili žaloftné to Thea⸗—
na

fpořadanhý

ſtolichch

pofadili fe gmenem Chſatſthm Saudcowè:
Ryñk, vlice, bomý wſſecky mnošíhvjm na
diwadlo fe zbjhagichbo lidu naplněny.
12. Bolani zatim Mukedlnjey geden po
bruhem, a pofutu fmrti vdatně podnifali,
Nebo, kterhkoli zamolan byl, tak fe £ tomu

möl, gafoby na negwätſſi vozťoffe giti měl: Což

Knez San Rofacius

těmito florop wypſal:

Toto za flufiné poznamenati ſem vminif,
še kdyz na foho z těh Swatyhch lidj a Bo-

ših Mudedlnjkuͤ zamoláno bylo, tu £ meli:
kemu podiu rozžebnání pekne, až frdce m
nas plefalo, fe dáloz ne ginač-než gafoby na

Danfet

8 Towarysſtwem fivým.
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SDanfet, aneb na něgafau fratodtvjli gjti fe
ſtrogili. Bi, kterj odcházeli, těm, fteři po.
nj zuſtaͤwali, a tafé ſmrti očeřamalí , w

ten ſmyſl p gináče, „pěněgí než fe to pamas=
tomati a wypſati může, mluwili: Nu milpřátele, Dožehnegí a oftříheg máš tu Dán Bůb:
degz waͤm potěffenj Ducha Swatého, trpeliwoſt
a zmuziloſt, abyſſte toho, še gſte Boži cti zafta=

wali, frdečně a vdatně p pří těto ſmrti na fobě
dokazali. Sa más předházhm, abych vzrel pr⸗
we ſlaͤwu Boži měčnau, flárou naſſeho milého

Spafytele: ale bočfam váš hned za ſebau. Giž
nám této hodiny pomine šaloft rvezdegffi, a naſta⸗

me radoft nová, frdečná a měčna. Zu zaſe od⸗
powjdali tí,ktetjpozuſtawali: Požehneg ram tařé
Pan Bůh tě cefty pro newinnau fmrt Dana
naſſeho Gežiffe Kryſta: pofiliž Angely ſwate ſweᷣ

wſtric pro duſſi waſſi. Předegdětež náš k té:
nebeſke flarvě, my más tafé nafledomati budeme,

á gſme tjm giſti pro toho w něhož ſme prvěřilí,
Kryſta Gešiffe, že fe tam dnes wſſicknj (hledáme,
13. Tak a ginäk giftě mnohhmi pěfnými
flory fe rozzehnawali. X gdauce cefiau y
prigdauce na mjfto kdez Muredlnictwi pri⸗
gimali, potěfjenj ob Kneze Sana s weli—
kym fřbečným. potäöſſenjm ſliyſſeli a brali,
a zaſe takoweèodpowẽdi datvali, že nemobí
Snb; Jan připomenauti Piſma ſwateho,
aby než doporvěděl, zaſe gineho Pjiſma ne:
Sa tom Theatrum tak zmuzilj
priwedli.
byli, že ſtrachu na p nevfazali, znamení:
s

(au
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tau paměť na febe měli, tak horlivě fe mobs

ili, a Danu. Bohu poraučeli, že nám to

teffehněm přítomným fu podimu bnlo. A
to [me wideli, že negednau Rychtaͤkowe ſlzy
š oči puftili. A fdpby byli nedali tnÉ fylně
bubnomati, a moblí tí rozáctní lidé finfjaní ©
býti, giftě -byloby mnoho lidi, y z Mepřas

tel, £ pláči priwedeno.
Rdyž fme fe paf
zaſe zpatfem wraceli mezy giné na Rathauz,
a o horliwoſti

kikali:

Chwala

degz p nam

p zmužilofti |wyprawowali,

Panu Bohu!

to poteſſenj Ducha

Pane Bože
Swatého,

a obdak náš takowau zmujziloſtj.
14. Ale hodné bude o gebnom kazdem z |
připomenauti nich něco,

OGOOOOGCOOGOCOCOOOOOGOO
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Joachym Ondreg Sſlik z Holeyce, Hrabẽ
z Paſaunu a zLokte na Swiganech.
pV to byl wjce než w 50 letech, gafož
Y Rodem welmi ffarožítným a mzácným,

tať y znamenithmi ctnoſtmi, a bary od Das

na Boha ztvýfjený. ©Nebo pří něm právě
Danffa vdatná myfl, s znamenitau přitom.
tichoſti; a fe wſſechnͤm wecem' způfobnoft
8 welikau přitom pobožnofij, náramně pěťně
ſtemperowana fe ſtkwela.
Slufině tedy od
Stavů ja Dyreftora zwolen, a ob Stále
1

Fry⸗

kSmrti Priprawa.
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Frydrycha negwysſſſjm Sudjm, y Hegtmanem
Margkrabſtwj Hornjch Lužic, včiněn byl.

2. Vchaͤzege před rukau Mitěze Ferdy—
nanda, vſtaupil do Lužic, ale ho tam Kurs
ffirſſt Sasſth, áč w mladoſti ſwého dobře

zaſlaugileho Hoffmiſtra,
k radde něgafého
Antykryſtowa Pochlebnijka D. H. gal, a Ne:
přátel wſtekloſſt w meč wydal. Gak vdatně
oſtydlhᷣm © Sngvifptorům

odpowjdal

ptipo⸗

menuto geſt wyſſe. © fmrti paf fivé ohatwe
ný ortel finffe, še dtwreen a na rozceſtich
wyſtawen býti má, odpoměbděl, Levis eftja=

ctura [epulchri: Ne melfá pry fifoda bež
hrobu býti. A fdyž na druhý den Kněz
Roſacyus £ němu přifjed, Božiho mu winſſo⸗
mal potěffenj a pojplněný, odpoměděl.
Děfugí
waͤm můg milý Hane Otče z tak pobožného

a fivatého winſſe. Da mi to Dán Bůh že
fe níc tě fmrti nebogim: Nebo fbnž fem fe
a ſlaͤwy
fiměl gednau optjti Antykryſtu,
Bozj a čiftého Náboženítmj zaſtaͤwati, fmjm
taťé ſwau fmrti tě ftalofti při prarmbě Božj
dofázati. G4 nyní fem na faudu Sweta,
čefage fmrti daſnéè, ale ti fteřjš naš faubilí
mufegi ſtaͤti na hrozněgfjim Saudu toho, ftes
-týž bude fpramědlivěgí fauditi:
3. Kdyz w Donděli po 5 rannj hodině ſly⸗
ſſel, že 3 děla yftřeleno, rekl: To geft beflo

„ fmrti naſſi, na mně první pořadřa, 4 ty
* Dane Sejjífi Kryſte, ſmilus ſe nad -=
dyz

©
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Kdyz nañ Jezujti nachaäͤzeli, gakz před tjm
ftatečně gim odporowal, tak, kdyz giž na The—
atrum ſſel, geden z nich, Sedetius, 8 dru:
hym tu ſtoge dekl: Dane Hrabě, Rozpomeñ
fe geſſte! odpowedel, Giz mí deg Pokog.

4. Ptiiſſed na Theatrum, a tviděm gas:
ně Slunce řefl: Slunce Sprawedlnoſti Kry—
ffe, ſpraw to ať ffrz temnofti fmrti progdu £

věčnému froětlu tvému. MW tom trodu fe
prodázel gafo w myfilenj, obljčeg na fobě
vkazaw tažný, je y ti z Danfima djmagich fe
od pláče fe zdržetí nemohli. Pomodliw fe
wſtaupil na rozprofiřené Sufno, a na folena

klekl, ránu meče podnikl. A bned zatim rufa ©
mu vťata, aby fpolů 8 blamau na mofiffé
tvěží, na železné mifce tpftrčena byla. Telo
obaleno w fufno, a od černě odenhch zaneſſeno
bo ſtryſſe, Nowé paf fufno rozprofiřino: Což
y po ginpd potom fe wykonaͤwalo, aby žadný
z pofledněgffih žadněho, kterh před nim fťát
byl, ani těla ani krwe nefpatřil.
SOOCOOOGCOOGCGOGCOOOOOOO
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z Budowa, Dán na Hradiſſti,
Klaͤſſtere, a Zaͤſadce.
an ten byl wtipu wyſokeho, znameni⸗

Wacſlaw

y fpifp wuͤbee wydanhmi (w

P tě vtenh,

Ceſtem

n Latinſtem
|

gazyku)

flotonůtný:

Éterbš
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Éterýš ©Zemi Rěmeďau,
Wlaſtau, Fran—
cauzſtau, Englickau, Tureckau (kdez ſedm
[et fe zdržoroal) byl progel, horliwh a po—
čefiný Stařec ſedmdeſate čtyt letý: a Břady
Zemſthmi wzaͤctnhmi poctěný, Rebo p za
Rudolffa byl Chſarſtau Raddau, a obnos
wenè

Konſyſtoke

a Ufademie

Deffenforem:

y za Matyaſſe do Raddy wzat, a potom od
Stamů za Dyrektora zwolen, za Frydrycha
paf Prefydentem nab Apellachmi vbrinen.
Summownẽ mluwjec, obztvláfitní byl Wla⸗
ſti ſwe ozdobau, a Chrkwe Boží gaſnau

Hwẽzdau, oddaných ne tak Dan gako Otec,
Bohu y lidem mílá duffe.

02. Do Bitězíhví Ehſakſtem Panj fivau,
Syna, Newäöſtu, Wnuky, z Prahy wypro⸗
wodil: fám paf, že byl 8 Danem Ottau
Straͤzchm Koruny (na ten das to Praze
suftarvagich) aby nebylo myfileno, že gi opuſtil,
zaſe fe namratil.

Dům geho hned brzo eu

pet p wſſecko gemu až do těd fjatů, ! w
kterhchj chodil pobráno: k čemuž on nic giněho
neřjfal než to, Dan dal, Dán tozal ae.

3. A Fbyš giž to domě fivém arreſtowaͤn
byl, nawſſtjwil bo Pawel Aretýn Eefretař
při Apellacýh, a tozeptal fe: roč -Dánz
Prahy wygew, a na fivobodě giž byw, zafe
fe namratil, -a do taformého nebezpečeníhovj ©
dal? Odpoměděí, že bo É tomu fivědomj nus

tilo. |Rebopuftilo
|

mně

(pry)

Swedomj,
opuſti⸗
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opuſtiti Wlaſt a tu dobrau naffj Při. Ale
newim co Dan Bůh o mně myflj, nab dce,
abych) bobrau tu Pri krwij fvau fpečetil. A

powſtaw řefí: Zed fem Bože můg, nalož fe:
mnau za
ſwhm, gak geſt libo pred
očíma twuma. Syt ſem dnů, wezmi ode⸗
mne ducha meého,

ať nervidjm těďd zlhch wẽch,

- Ptevéž widim, že prigiti magj na. Wlaſt mau,
Siného potom dne opět ob těbož nawſſtjwen
byw, a ſlyſſew co fe o něm můbec mlumj, še welikhm hokem vmřel, zaſmaͤw fe rekl;
Gaͤli? že ſem hokem vmřel? A gá ſotwa kdy
takowhch vgiwal ljboftj, gako nynj. Wi⸗
djs (vkaͤzaw rukau na Biblj) tento můg
Raͤg nikdy mi tak ſadkeho nedaͤwal owoce,
gako nynj. Ziw ſem a budu ším, gak dlauho
chtiti bude Buͤh; aniž fdy kdo, nadegi mám,
vzki ten den, weukteremzby praweno byhlo,
ze Budowec pořem omřel. © Býmage čaji ©
ob Šnavifytovů eraminomán
flatečně dobré.
ře zaſtaͤwal: a odſauzen byw k Saudcům

rekl:

Oaͤwno ſte krwe naffj vijnili, Krew

pigte! Ale těž wezte, že krwe naſſi Buͤh, pro
gehoz Pri trpime, mſtjti bude.
4. Tretjho dne pred odſauzenim wypra⸗
wowal
ſluzebnjku
ſwemu Zidnowſt mu⸗
Sen ſwuͤg, še mu fe zdálo, že po negakéè
welmi mefelé [auce hodě, pečlitvě o těh wecech,

nač tvýgdau premyſſlowal.
Wattom kdos
prigda, že mu knihy podal: bo fterež wezrew
widel pěíné, bjíč, hedbároné liſty, ale n
ni
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nich mic wjce nenapfáno, než z Zalmu 37
wers 5: Vwal na. Hofpodina ceftu ſwau, a
flož w něm naděgí, onť zagiftě wſſecko zprawj.
A fdpž opět, Čo to býti muſh, premyſſlowal,
přiffel ginh, a přineja raucho bjlé, na něg
ge vwrhl. Zo taf prochtiw Stařec oznamowal;
gařo p potom ſſed na Zheatrum, £ těmuž
ſluzebnjku dekl, Hle giž ga plafítěm fprarvebl:
noſti odjn gfa, gdu, abnů fe, poſtawil před

obljčegem Božím, rw-něhož fem dauffal.
5. Rdyš po wyſlyſſanem fmrti fivé. orteli
do fivého fe natorátil Mězení, přifili £ němu
dwa Rapuchní, a přičinu ſweého příhodu
oznámili, že ta geft, aby £ němu mw vyfofti
poſtawenemu miloſrdenſtwi dofazali. yes
ptal fe Dán, fteré by to bylo milofrden:
ſtwi? odpowedeli, že: abychom Pánu ceftu
k Nebi vfázali. Ra to Dán, Nů! Ceftu £
nebi? Zať geft mi z milofti Bojí dobře zná:
má. X oni, Dan fe ſwym domněnjm ſwodj.

- Dán zas: neſwodim, ne na domnění,
na nepohnutedíně

Prawdẽ

ale

založená geſt nas

děge má. Nebo gů ginè cefty nemám, fros
mě toho Éterhž dekl: Gaͤ gfem ceſta, p prawda,
p žimot. Ra to Rapuchní: Ale bez Chrkwe
neni ſpaſenj U- tu oni É jwanichm o Wzd=

|

cnoſti Chrkwe fe obraͤtiwſſe, kdyz Cprfví
Papeze 8 Kardynaly a Biſkupy mjti cjtěli,
a o tom až do zoſſkliwen; tlampali, Mu:
čeblnjk 8 bněrmem odporoěděf řfa: A gá 0
waſſem Dapeží to rim, že geft Ramějtet Daͤ⸗

|

„

bluͤw,
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blův, Antykryſt a Syn zatracení, a Sfelmau
rdich fe krwj ſwathch, kterauj fiřebe, gako p
nynj mau a towaryſſuͤmhch. Tahndte p 6
nim fam hodni gſte; mně paf pokog degte.
Ač chceteli fe odemně ceftě ſpaſenj povčíti,
počfegte, nebube mi těžťo, pró fpomojenj dufiem
waſſim něco na to daſu a práce mwpnalošití,
Tu oni biwſſe fe r prfp, krizugjce fe, odefilí,
še nikdy taf ruhaweho nerviděli Kachte, mluwjc.

6. Na ráno w den Exegvuch dwa Jezuj⸗
ti welmi ráno do Rathauzu wſſedſſe, opět
počali Siwatě ty. Muže formautiti; gfauce
paf od giných zahnání, přiftaupili fu Danu
z Budova,

a mlumili

8 nim Latině: Widj⸗

me, (pry) je Dán dobře fe včíl, a profpěl w
Bměni, mybychom račí duſſi gebo zhffali €
fpafeni, a tudy ffutef miloſrdnh gemu rosFazali. Gimz odporěděl: Milj Patres, wy že:

byfite mau duffi rádi wyzhſtali £ fpafeniž 0bnfite top o ſwem fpafenj taf mnoho toěděli,

a gim tať gifti byli gafo ga! Chmala milému
Bohu, Fterhžš mne Dudem ſwhm o o fpafenj
mém vojftil ſtrze keew Beránfa, Y ——
na to Jezuita: Necht Dan tak mnoho boa.
ſw
fpafenim fe nedlubj, a fam febe marn
bomněnjm

neſwozuge ; nebo praví Yjfito, je

Jaͤdnh newj to tomto životě, to miloſtili Boží cí
bněmě zuſtaͤwaͤ. Odpowedel Dán: Y toliž geſt
ten milofrdný ffutef, a duſſi mau zfkati kſpaſenj?
a wy radẽgi vſylowali byſſte k zauffání mne pří:
weſti. Ale blaudjte bjdnjch, neznagice Pjſem.
X tu.
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A tu gím pravý fmyfl powedenj to? wyſwet⸗

lowal, gako p ginych mnohhch, gímiž praw—

da ſpaſenj wetjcim fe pogififuge na proti ſta—
wel.
Mezy ginhmi y to Pawlowo:
Wim
komu ſem vweril: Stem, Wim. že geſt mí
priprawena koruna ſprawedlnoſti. Kdež Jezuita

vofťočil to řeč, a dekl Netreffuge fe -to (pry)

Pawel o fobě to, a ne o ginhch mluwj. Nenj
prawda, dekl Dan z Budoma, nebo hned ša

tjm doklada: A netolifo mně, ale y wſſechnem
fteřjš milugj prjiſſti geho. Zu oněměl ten
Swuͤdce. Dán paf řefí daͤle. Pondwadz mne
tim Piſmem,

Newj

člověf

M tomto žimotě

ro miloftili Boží či w hnewẽ zuftama, ſtjhati

dcete, poměztež mi fbe to pfano ftogj, ted
máte Biblj! Kdez Sezujta k towaryſſi ſwpemu:

Kde to ſtogi? Kterhz odpowedel, Zdá fe mí že

v Tymotea. |Načež Dan popudě fe, řefl: O- fie, chces ty mne včiti ceftě fpafenj, a nemjš
kde w Bafoně Božim malé to porvědění polos
šeno geft? Protoz gdi odemne Satane, a
nepokauſſeg mne tvjce. A tu teprm taf zřegmě
zahanbeni gſauc odefili. Staͤli pak tu (Ebyž
giz Swath ti Mučedlních k ſmrti fe pripra—
wowali) z daleka, ne ginaͤc než gak daͤbla
malugj, kdyz hrjſſnjka kagichho opuſtiti a od
něho odſtaupiti muſh, ſſtaredẽ naň bledě. A
geft podobně, že to celém tom $ Mukedlnjky
poftupotmaní, nic wjce Satana nepálilo, gafo
to že rvíběl an wſſicknj ním pobrdagí, a gemu
m oči plígj.

;

7. Brzo
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7. Brzo potom wolaͤn gſa Dan, ſſel na
Theatrum, a gakoby s radoſtj ſſel tak fobě
y
hlawu y dlauhau ſſediwau Bradu pohlazo—⸗
wal, mluwẽ: Mě ffedinn, ble gaka Ceſt
waͤs odekaͤwala, abyſſte Mukdedlnjickau Kos
runau poctěny byly! W hned k Bohufe o: .
braͤtiw, za Chrkew, za Wlaſt, za Wepřátes
ly fe modlil, a duſſi fivau Kryſtu poručil,
Sehož ffata Hlawa potom na něž wyſtawe⸗
na, a Zělo do hrobu tvloženo, bylo,

OO000000 00000000
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a

Kryſtoff Garant, Pán z Bedružic a zDolžic,
na Pecce. |
3: Europu Azyi, y Affryku, progel byl
a proh edl (gafož to m Gazyku
Ceſtem
ſepſane na ſwetlo wydal) netoliko welikau
o fobě poměft,

ale p mnobau, wẽech powẽdo⸗

moſt a opatrnoſt fobě zpuͤſobil. Dročež neg⸗
pro od Rudolffa Chſake za Komornjka: pos
tom ob Mattyaͤſſe za Raddu Komory, až od
——— za Preſydenta Komory Kraͤlow⸗
ſtwj Čeffčho, zrizen bol. Ortele Smrti na
něg

tvyneffeného

přjčinu

tu položili,

je $

Stawy bo Rakaus tahl, a nebyw z první

přifaby | propufitěn,

Frydrychowi

Geſſto

než wffiďní -gini, 9

to ne fám on,

přifabí.

sDapežency Čínili, a tafé zruſſenijm od $ete
dynanda wlaſtnjho Rewerſu geho z tě přjfas

by
*
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by prwuj oſwobozeni byli. Odkudz patrné
bylo, že nenámift gegich kKNäbozenſtwj Yo:
lithckych zaftěr hledala: Caſto zagiftě Jezui—
ti ſweſti bo daremně fe pokauſſeli.
2. Ra Theatrum gjti mage zatvolal £ fobě
Rněze Roſächa, a gemu gaf fe melmí o
Stanželéu a dbjtky ſwéè ſtaraͤ oznamowal.
Nebo že zná gak Manzelka w Naͤbojenſtwi
nežima geſt: protož že fe bogi, aby nema:

gecy Fdoby gi pamatowal, něčemu zle ͤmu na
febe y djtky prigiti nedopuſtila.
Že ſyc
na

Papjke

poznamenal,

|načby

obzwlaͤſſt—

ně pamatowati měla;
Proſyl wſſak gebo,
aby gi to pripominal. Napked, aby w Nábozenſtwi
Ewangeliſtſten
(kterez
famo
giſtau a neomylnau ceftu f fpafenj, totiž na
milofrdenfivj © Boži
w Ktryſtowe
zafluze
fpoléhání, vfazuge) ftala byla, a
adnými
ſlibnhmi tvěcmi od něho fe odweſti nedala:
na to pamatugic, Co od něho čafto finchala
še on wſſeho Smwěta Naͤbozenſtwj prohléèdl,
a ſtuſyl, a 8 Pjiſmy Smatými ſrownaͤwal,
ale nic giſtſſjiho a lepſſſho nenaſſel, než to

což gíš krwj ſwau fpečeti, še fřrge Krov Be:
ranfomu

fpafení

dochaͤzhme,

fteréhoš

y ſaͤm

giz giz dogde. A tě larvy dceli ona tafé
býti aučajinice, aby tm těž twjře fetrtvala,
Druhé, aby 8 Poddanhmi mjrněgí nafláda=
Ia, robot
nepřímětíjomala, ale radegi vs
Napoſledy, abý o djitky pečos
, menfformala.
mala, a tv čiftém Nabojenſtwi ge wychowaͤ⸗
J

wala;
-i
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wala; | gináče

budauli

gegim

zanedbánjm

fivedeny, je gi před Boži faud obfyla. To
ten dobro Dan tak, mnohhmi ſlowy a pos
božně, s mnohým znamenítým ofročdčománím

potwrzowal.

Ale vvýjetečná ta Žena ničebož

tobo neplníla, Bohu, fivědomi, djitkam p pod=
danhm ſe zproneměřila: kdyß brzo potom
za čloměfa přemrhlce fe todala, Syny ez

zujtům £ cmičení obrátila, fama přejtaupi:
(a, a na Poddanhch těla p duffe vkrutnoſt

vwodila.
3. Wolaͤn byw na Theatrum, rekl. To—
lik ſem kragin Sweta

progel,

v tak mnoho

Pohanſthch Närodü bhwal, tak mnoho na
Zemi p na Moři nebezpekenſtwj wyſtaͤl a nyni
ble w Wlaſti mě nevinně ſmrt nafplná mí
fe dinj. W to vufau těd, gimž fem po mffeďen

wek fivůg flaušil, gafo p Otcomě mogi: Bože

gim odpuft! © gda modlil fe, MB tě Hoſpo—
dine dauffal fem, nebuduť zahanben na wẽky.
Wſtaupiw na Theatrtum, pozdrojhí oči a řefí:
AM ruce tvé Dane Gejjiſſi poraučim duha
mäeého. W maličfo míče pochodim, přiftaupil £
vozproftřenému tomu Sufnu, a pozaſtawiw fe
šafe mlumil, W tobě o Dane dauffal fem ob
mladoſti five: dauffam, a tjm gift fem, je pro
potupnau fmrt Spafytele mého, Syna tvého,
po těto potupně fmrti fivé do ſläwy tve přis
gat budu. © tu pad na folena řefí, Zobě
poraučjm duſſi mau, wykaupil (p gi Bože prato:
diwh a měrný. U fdyž gefjtě Kat nepoſpjchal
(nebo
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(nebo Podobogi byw nekwapil na žddného,
leč až kazdh příhodně fmé modlitby ffončil)

šafe zroolal, Dane Geziſſi Kryſte Synu Boha

ziwéeho, ſmilug fe nademnau, a přigmi duda
mého. ©© tim flomem pozadu příjjed Do:

pratvce, mečem mu hlawu ſmetl.

|
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Kapitola LXIV.
Kaſſpar Kapijř z Sulemic,

Rytiříťý Clo—

měř w Letech 86.
dyš bo po wyneſſenéèm orteli fmrti naz
wſſtjwil Kněz San Roſaͤcyus, priwjtal

bo, očima ſyc plačtívýma, ale myſſj weſelau,
těmí ſlowy: Hle ga nebohý Stařec, datvno fém

mého mílého Dána Boba proſyl, aby mi miloſtiw

býti, a mne $ tjmto Smětem rozlaučití ráčil. Ale
neſtalo fe toho: nebo htěl Dán Bůh abych takeè to

ſwe ftarofti fročtu za diwadlo, gemu pať za flátvu
bol, a pro zaftámání flárvy a pratvdy gebo, tu
ſmrt Fteraž (měřím gebo miloſti Božíře) drahá
bude před obljčegem gebo, abych podftaupil.
Sterašto fmrt ač owſſem před fivětem bude po=

- tupná a ohamná, wſſak před Bohem flamná. A
kdyz Kněz potějfitelnými ſlowy ho pofplnil, tu on,

ga wyſlyſſenj zpomědí, Šivatě rozhřjíjenj, 9 za
pofluhomání Swaͤtoſti welebnau, žádal. Mězy

tim wyprawowal o ſwem ziwotu: še adkoli
3 mladoſti tafé rad ſwẽͤtu s dobrhm towarys—

ſtwem, giným £ wuͤli, ſlauzil; chválil wſſak
|

a hb

Dana
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9. Kaſſpara Kaplře

Paͤna Boha že gemu vtonautí m tom nedo—
puſtil, ale geg £ mytreftaněgfjimu

a doko⸗

nalegffimu žítvota chli priwedl.

2. Rekl dale, 3 miloſti Boží zachowal ſem
Wiru a dobré Swedomj Bohu, Srálům a Da:
nřům ſem ſlau⸗
nům mým, y Wlaſti. Čtyrem Chſat
zil wzdycky wernẽ. Nynj pakzže mám takowau zá=
platu mjti, Bohu to poraučjm kterhẽ ſprawedliwẽ
ſauditi bude: a kterhz roj že jem ga ro tom tve wſſem
což fe tu dalo, ſwè ſlawy ani bohatſtwj newyhledaͤ⸗
mal. Ale kdyg ſme giž nemohli ſnäſſeti pro čiftě
Naboženíttoj nátifťů, a protiwenſtwj, a pohruͤzek,
an naš giž príve p tak byli £ mrti odfaudili, mu=
fpli fme fe opatřiti, a wolili jme fobě raděgí
gemějtí, nežli ke wſſemu gij rojce mlčetí, za neg⸗
horſſi Kachre ſlauti, Bohu neſmiti wolnẽ flaužití,

a Jiwu býti tak bidnẽ a potupně na ſwẽtẽ. Že pak
fme tak podlé geronitřnjho způfobu padli, wuͤli

Boží w tom poznaͤwaͤm, * mne a mé milé to=
waryſſe w těchto pofledníh čafnd £ tomu obraf,

abychom krwj naffi ozdobili Prawdu geho, a ſpe⸗

detili ſtaloſt naſſi, deg fe wuͤle Boži. A giftě ačfoli

po té wypowẽdj tělo počalo fe lekati, z miloſti
wſſak Boží giz žadné brůzy ſmrti nechtim.
3. Když tu něco Kněz, gak nadẽege ſpaſe—
nj nezdležj na famé dobře febe fivědbomé my—

fi, než obzmlafitně na dauffánj ffrge Kryſta

Božímu miloſtdenſtwj, promluwil, wedl dale
řeč pobožný Stařec: Wzkaͤzala mi w derä—
dtěllibný v Anjžete Lichten—
ma Stryna,
fitenna

Připrava £ Smrti,
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ſſteyna miloſti hledati, žeby mi život byl daro—
man: wſſak tak abych do ſmrti wẽeznem zuſtaͤwal.
Ale ga fem wzkaͤzal, že ga gím z takowẽe miloſti děkugi. Nebo kdyhbych miloſti hledal, dalbych ſe

winnen gakobych něco zlého včinil, a té fmrti hodně
zaſlauzil, gaťoj pak nezaſlauzil jem. Powẽz tedy,
že ga milofti a hledám a hledati budu vBoha, proz
ti němuž fem w životě fivém m mnohém břeffil:
proti Knižetí paf w ničem. A byť p taf bylo, že:
bych ro mězený živ bpti mohl, mně wſſak proměna
ta bylaby obtjjná, G4 zagiſtẽ gfa giž [prbený Sta⸗
řec, daͤwno giž fot femširvota toho. Nebo nemo:
bu ani huti pofrmu rozeznati, aní nápogem libým
fe obderſtwiti. K tomu, fedjmli dínuho fipffa mí

fe, lešetí těžťo, choditi paf hned naprofto, (eč od
giných tveden gfa, ©aneb na berličťách fe odnefa, nes
mohu: YEč čemuž geft mi takowh Jiwot? A geft=
Ližeť ga wolny tento Jiwot tak těžce naffim, y gakz⸗
bych ſnaͤſſel wezenj? Vchowegʒ tedy Bůh ob ſwa⸗
těho Mučedlnjtů towarsyſtwa odlaučenu býti. 2.
4. Na zegtřj, genž byl den Nedělní, Mečeře

sHáně vžíma kdekl; Ey nu fmiřil fem fe 8 Bobem

fkrze Kryſta, a vpokogen to ſwoedomj fivém, ned⸗
baͤm nic, aniž fe co bogim čloměfa, Daufanliwẽ
8 Dawidem prawim: Ač tělo y, ſroce mě hyne,

ale Bůh geſt dil můg y ſpaſenj mé na wẽky.

Biž

nemám na [wětě načbný měl pomyſliti, gedinẽ

na ty mě malé wnuky: na gegichz mjftě tebe
Služebnjče Kryftů profým, aby napomjnatí
gich fu pobožnojří a ftalofti, ktereß přjřínd na
mně widj, podlé ——- možnofti sk
al,
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kal. Adkoli wim že p. váš milhch Otců a Daftýřů duſſſ naffich, bez pokuſſenj a fauženj nene=
chagj. My napřed, my za námi. Ale Bůh odra=
ňugi máš pro flárou ſwau, a nedegž tě Sfelmě
Babilonſtkè bo fonce potlačiti Chrkwe fivě,
5, M3 ben Cregvuch, kdyz £ němu Kněz
priſſel kekl: Stožil fem to ſwéè bjbně tělo na

Holſſtaͤr: ale gakhk geft můg fen mohl býti?
Zdriml fem wſſak, a zdálo mi fe že femně dwa An⸗
gelé přifili, a otjrali twaͤt mau taudau welmi
peknau, napomjnagíc mne abych fe ſpeſſnẽ ftrogil
giti 8 ními. Gaͤ paf měřím mému Dánu Bohu
že ne toefnách ale vv ffutÉu ge mám přítomné,

Éteřjž mně w žimotě tomto flauži, a po fmrti duffi

mau bo lůna Abrahamowa donefau. A ač hřjjjný
gfem, očifitěn wſſak gfem krwj Spafytele meho,
kterhz včiněn geft obět flitowání za hřidy naffe.
A protož nechť přígde hodina fmrti, hotow ſem.
6. A ffaty obpčegné oblečen byw, fazal

fobě dati Koſſſli z číftého Kmentu až bo fů-

tu blaubau, a oblekw gi řefí £ M. Lippas
chowi, Hle obláčím raucho Smadební: Ra fo
on, Plaͤſſt ſprawedlnoſti Kryſtowy gaſnegi
wnittk ozdobuge. Dán zaſe, Wim; ale gá fu

poctiwoſti Ženíhu fivěmu, y zevnitř ozdoben
Rapofledy kaͤzal fe hedbaͤpnhm
býti žádám.

Plaͤſſtem přivdjti: a bym zmvolán řefí, Me
gmeno Boží, wſſak fem giž dofti dinuho čeťaí.

Pomohli mu tedy Služebnícy gebo mftati, a
rozzehnaw fe de wſſechnemi, ffel, pro rto
|
!
=

|
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roſt weku ſweho, welmi pomalu, a ſchaͤze—
ge ze fhodů dekl, Můg Boze poſylñ mne,
abych nevpadl, a na ſmich nepřátelům nebyl.
7. Ra vložené mjíto kdyß priſſel, welmi
těžce klekl, napoly ſehnuth: profe aby Kata
napomenutí,
gaf negprro
říefne aby po:
fpiffil, prve nezby mu od mdloby padnau:
ti fe přihodilo. | Ale Rat tak fdhpleného a
fbrbeneho widẽw, tjti nechtẽl. Kndz San

teby k nawäſſtj Rydtařůu řefí, rozený Dane,
Kdyzs duſſi Danu Kryſtu potučil, giz y tu
ſſediwau hlawu weſele Paͤnu Bohu obdtug,
a di tozhůvu £ nebi pozdwihni. Odpowödel,
We gméno Božj, a gafž mobí hlawu poʒzdwjhw

rekl, Dane Gejjſſi ro ruce tmě poraučim m
foěho, A mw tom fdyž blama fťata, vpadl:
hlawa na Wožen mftečena.
OOOOOOOOOOOOOOOOOECE

Kapitola LXV.
Prokop Dmořeďý z Olbramomic.
lyſſew

na

febe wyneſſenh

ortel ſmrti,

odporoěděl
Tedy fe takéè ffrze odněti
hlawy mě Gýfař že mu něco přibude domnjwaͤ?

Necht gi tedy vezme. |Ra ráno k Služebnjíu
GprÉme dekl.
Gelau noc fem bog měl 6
ffarpm Adamem, až fem fe potil. Ale chwala
bud Bohu memu, „Sebož pomoch wſſecka pofuffenj
premohl duch můg. A přidal; Wſſemohauch

Bože, tobě fem porudileduſſi fivau, ty gi draň a

34

choweg,
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7
choweg, a mne ſlugebnjka ſweho pojplň, abych ně“
gakhm fmrti fe lekaͤnim nebyl ku poſmẽchu Ytepřa“

telům ſwym. Ty kterhzs Vřučedlnjů Swathch
wjdycky poſylowal, wetjm cele že p mne poſylnis.

2. Ronž É fmrti wolan byl, ochotnẽ odpo—
věděl; Dekugi Bohu mému že mne giž £
fobě mola. Gemu fem ži byl, gemu p vmru.

Nebo poněmadi Spafytel můg proto p vmrel y z
mrtvých wſtal, aby nad mrtvými p nad živými

panomal, Wim že žima bude Dufje ma, Zělo

paf wzkrjſſene bude podobně Tẽelu ſlaͤwy gebo.
3. Wſſed na Theatrum, obrátil ſe £ Ch⸗
fařířpm těm Saudcům, a kekl; Domězte Ch—

faři, še my nyni podffupugeme faud gebo
neſprawedliwh, ale on zafufh těšíliho wſſak

Mezy -tm
- fpramedliného Božiho Saudu.
zrolgčege ſſaty, dal měffečef s gednjm vherſthm
zlatým Knezy, řfa, ble poſlednj ſwè bohatſtwi,

y to giž mi nepotřebné, tobě oddaͤwaͤm!
4. A ohlédam na hrdle zawẽſſenh zlatý
gros, na němž Frydrychowo Korunowaͤnj
ropraženo bylo, fňal geg, a gednomu z přij=
ſtogichch dal, čín; Dřjfahau tě zawazugi, kdyz
můg milý Král Frydrych zafe dofedne na ffolicy
Kraͤlowſtau, deg mu ten
Gros, a řífní že

ſem geg na hrdle ſwem až do fmrti, pro laffu
fterauž E němu mám nofyl: nyni paf pro ſlaͤwu
Boji,a pro něho že raͤd ſwau krew wycezugi G
vmjraͤm. To powedẽw klekl, a 8 wzdychaͤnim

ducha ſweho Bohu poraučege ſtat geſt.

Kap.
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Kapitola LXVI.
Frydrych z Bile, na Rehlowichch.
Ď

už včený, ſtareè tojry a ſproſtnoſti, Radda

Rrale Ceſteho: Potom paf od Stamů

zřízený Dyreftor, trpělivě a pobožně ſmrt
podnití, |Hlawa těž na Rožně, tvedlé ginpd

nab Branau topftrčena.

|
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Kapitola LXVII.
Gindrich Otta z Loſu, na Komärowẽe.
už byl byſtreho wtipu, a welikeho
ſaudu. Protoz hned za Rudolffa mes
zy Deffenſory Naͤbozenſtwi, potom mezy Dy—
rektory Kraͤlowſtwi, počten byw; za Frydrycha
Raddau Komorní, a 8 Hrabetem z Turnu
Purgkrabjm Karlſſteinſthm, včiněn.
2. Ten porozumẽw orteli mé fmrti rekl:
⸗Nu milh Ehſaki, vtwrdij Trun fvůg naſſi
zfrvvj. Nez gak z toho budes Paͤnu Bohu
odpowjdati·w den ſaudnh, to tý zwis. By⸗
zval ſem mezy Barbary, a tafowěho týranz
sftroj fem netviděl,

ani o něm neflyffel, co o

sná$ čteno bylo: aby naš čtrortili, hlawu gis
znam, Čtrorti ginam, wyſtrkili! ad gafé to
svýrutenfimi! Ale nechat pofile čafiťtu těla
změho do Rjma, ginau do Hyſſpaͤnye, ginau
sbo Turek, ginau za Moře, a kamkoli fe gim
S65

(jbj:
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sljbj: rwěřjm ga mému milému Sypafpteli, že

son to wſſecko

w den faudný ſhleda, a mně

zzaſe obleče fojj mau,
sma mwiděl, těmito

abych geg těmito očí:

vſſima fipffel, těmito vſty

zdroalif, a tjmto frdcem pléfat, na měfy,“
3. Kdyz fe paf wracowal od wyprowäze—
ni Pana Dmoředého Kněz Roſaͤchus (a mez
zy tim Dana z Bile Němečti Kněží: toypro:
rázeli É fmrti) tu Dan Dtta gaf ſme toefili

bo pofoge, gafo typtršený 3 myfli fřočíl ʒſto⸗

Vice na njš feděl, a řeší: 2) gaf más rad tmi: <
sdim, Muži Boží, abych mám s welikhm po:

stěffetjm poměděl Cp mi fe ſtalo.

Sedl fem

zna tu. ſtolicku, a počal: ſem tefflimě na to„myjlití, še ſem jadněho $ ſwych Jprámců
zmjti

Ebnau

nemohl,

Fterýby.

poflaušil.

mi. Smatoftj

mele:

A litowal fem toho y litu:

zji, še fem wäs k fobě nepomolal.
U tm tom
⸗premyſſlowanj zdrjmnul ſem, a ay vkazal

sfe Spaſytel muͤg, fterpš dekl: Doſti máš na
změ milofti;

nebo gá tebe krwj ſwau otiſſtu—

ai! Tu pak na mé ſedee Frůpěgí krwe pu:
sftil: a ga m tom procptil a ſchytil fem fe
sA wwěřte mi je mne čiftě na frden $ladisú
sobčerfhvuge, chtjm to patrně. |Dale 68 poz⸗
⸗dwjjenim rukau kdekl: Dẽebugi tobě milh

-Spaſiteli, je ſy mne

tak potřjfiti, a o trvé

smilofti

mph

y

odpufitění

hijchuͤ

vgiſtiti

stačit! © Nynj gjž wjm a poznal fem co gť to,
sCrede et manducatti (Wèer a požjmal p) Ey
»giz fe nic neſtrachugi tě fmrti, s radoſtj vmru.⸗
4.2

*$
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4. A. hned zawolän gſa od Rychtake, pro:
ſyl Kneze Roſächa, aby. geg wyprowodil:
kterhz priwoliw dekl, -Nedawno vkäzal fe
—

—

—

—

—

—

—

waͤm milh Spaſytel we ſnäch, giz vřdše fe
staf gakz geſt mw fivé ſlaͤwẽ a gaſnoſti. Giſt
ſem tim, odpoměděí on, že nynj wydázh $
zAngely ſwhmi mftřje Duffi mě, aby gi tvzal

Žila ſwadbu wěčnau, kdez 8 nim- budu ten

Kalich nowh radofti a potěffenj piti až na
=měfý. Ach wim je mne ani ta fmrf neobds
sslaučj od něho.

- 5. 9 ſſel 8 modlitbami až na Theatrum:
Fdež pozdwjhna očj £ Nebi zwolal: Ay widjm
Nebe odewrkené. A zdwihna ruku, vkazowal
-a dekl: Pohledte tamto! M miděli ſme mezy
poſſmaurnhmi oblaky welmi gaſnh kus Nebe

gako Slunce, praͤwẽ nad hlawami kde Slunce
o Polednaͤch bývaz tehdaš paf fotwá drvě
neb tří hodiny na den byly.

A gali k mjftu

poprawnjmu přiffel, padl na tvář, a tak ležje
tifie fe modlil: potom wſtal: fabát ſwléèkl, na

kolena klekl, a zvolal: AB ruce tmě Dane
Bože poraučjm duſſi mau: pro Gejjſſe Krofta
vfmilug fe nademnau, a přígmi mne frvěčnému

ofinmenj.

To powẽddw fťat geſt.

DODOOOOOOOOOOOCOOOOOOO

Kapitola LXVIIL .
Diwis Černín z Chuděnic,
náboženíhoj ©Dapežífému © před |mnoha
V

tety, na Cýfařífem
ZM

—

Dwore

finuže byl
priſtau⸗
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priſtaupil.

Za winu mu dáno že byw rá:

Hegtmanem, © vybrogené
lowſtͤho Bamfu
Stavy (m čas tě prwnj bauřín, tofu 1618)
na Zaämek

puftil:

ale to

gen barwa

byla.

Nebo on vějnil to byl na poručení negwys—
fiibo Vurgfrabiho
Eterčhož še měl poflau=
chati vřázal, a taf fe očiftil doftatečně: ale je
pro mjrné widycky, a Jezujtüm nevšítečné
rady, vpadl byl w domnění Kachkſtwj,

gakz

fe p potom to zgervilo, zdálo fe gim že zas
tau přiležitofti neglépe 8 ním preč. Zwlaͤſſtè
poněvadž fe tím způfobem obdržeti to mohs
lo, aby lidě fnáze vměřili, je fe to ne pro
Näbozenſtwj děge, poněmadř ani Katolifům
fe neodpuſtilhö.
|
2. dyž Aněz Roſaͤchus Danu Haranto—
mi, a Danu Konecchlumſtemu, Wečeřj Daně
pofluborval,
a ge f tomu připramuge to
famém Božím milofrdenfiroj a zafluze Kryſtowéè
nadějí ſpaſenj vkazowal, - zafljbení vrinẽnä—

věřjchm o odpufitění břidhů, a giftotě ſpaſenj,

přimodě: Onen

přítomen

byw bil fe w prfb,

a 8 pláčem zwolal: Ta táž geft má wjra, w
te vmjrám. Kdyz rošhějíjení 8 tmfládaním
rufau zrvěftománo bylo, on ge též „přigal,
a nadějí včinil je p Wečeře Daně všjmati
bude. Ale fdyž gi flauženo bylo m ſtranu
odſtaupil, a obzwlaͤſſtnẽ pokleknuw, až fu
podimu borfimé fe modlil. © Kdpž to bylo

dofonáno, a druzh Knezy děťomali, on ta
ſlowa promlumil:
Y ga Bohu fivému dě:
|
kugi,

LXVHI. P. Dimiš Černín.
fugi,

še mj přitomnemu
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byti dal:

Waͤm

paf mogi milj Přatelé frdečně přeci te pobožné
a fivaté £ fmrti přípravy. Tu Kněz Roſaͤcyus
—
Wſſak miloſt Bozi, a ceſta k tomu
y waͤm byla odevřjna,

a dd za giné ſem

neměl, než poněvadšíte fe F wjre ſpaſytedlne
toKrofta Sežifle přiznali, y na wyznaͤnj waͤſſe
bříchů Nozbřiffenj ſwate přigali, že fe tafé £
Kſſa
Božiho priznaͤte ꝛc. Owſſem žeť
ſem o vriniti mohl, řef[ on, ano p měl: Ale!

„Zo —— vmlkl, a m príp fe vhodě wzbdechl,
a zaplakal. Do malé chwjli kekl: Nyni na tom
co mi Dán Bůh dobrého včinil přeftawám: a

werim Dánu Bohu že odemne přígme miloftivě
* mého ffrauffeného ducha. ©iftě geft že měl gefitě
=" naděgí floženau r miloftí lidſkè, ale nedoſſel gi.
3. Prowodili ho na Theatrum něgaťfý Ras
nownjk a Jezuita: gegichz wſſak on řeči,
napomínání, poteſſowani, a ginhch titěref,

nemnoho pozoromal: nýbrž od poljbenj Pacem,
gakz mu dikagj,

fe odwrätil,

hrbetem feobraͤtil,
modlil. Potom

v k Krucifixu

a pad na twař tiſſe ſe

wſtaw, a do Nebe mzežřero

"grolal; Telo rozhti mohau,

dufje nemohau!

obě gi Poraučim Dane Gežijji.
bofonal, mage leť ofolo 56,

Tak žimot

OOOOOOOOOCOOCOOOOOOOOO

Kapitola LXIX.
Wyljim

Konecchlumſtÿ,

yl Muž m Pětedh 70, gemuž gíž ob ně:
folifa let nohy flaušiti uedtěly. |Dů:

2

na

J
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mna mu ta mina, je Nepřatelům Chſakſkhm
raddau y ffutfem pomahal.
A fdnž naň
wolaͤno bylo, řefl: Důgdu abych umřel, a
newim proč? Dane Gezjſſi Kryſte kterhz ſy
nevinně pro břjhp naſſe vmřel,
degẽ mi
vmřjtí ſmrtj lidj ſprawedliwch, a prigmi duſſi
mau 1 te fivaté ruce, ⁊c.
|

O0OO0O0O0O0O0O0O0O0O0OO0000a
Kapitola LXX.
Bohuſlaw z Michalovic a na Rwenichch.
9

S
Clowẽk melfými bary od Boha poctě:
np a znamenitě horliwh, při Kralid
p Kraͤlowſtwj Ceffem dobře zaflaužilh.
2. Sdný k [mrti odfauzen byl řefl, jo mu
te m děčněgíji wẽch geſt než kdyby mu Gýfař
život darowal, ſtatky navrátil, y ginhch
pridal. Nebo že wi gegich tagnofti, a midi
co
zatjm půgde, Straů a boleft, fmrt (řefí)
na fratfo tra, ale zatjm gde žadoftimé od—
počinuti. ©Byw od Slujzebnjka Božjho fpolu
s ginpmi na to tázán: Znagjli, že gfau £ té
ſmrti ſprawedliwẽ odſauzeni? Odpowẽdẽel on,
Kdybychom příčinu tech zlhch wech mw fobě
nachaͤzeli, wyznati a odproſytibychom fe neſty⸗
deli. Ale nechceme fe klaneti, a za miloſt
profpti, abychom potinné Bohu cti ná lidj

nepřenaffeli , A nevinný fivě fámi w podezření

nedaͤwali.

Neboť Bůh

mj, Je Gednuſſky

daͤwno to lſtiwẽ obmüſleli,

603 fe giš děge.
Daͤwno
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Daͤwno naš dräddili a- poſſtjwali, abychom
ſe zbranẽ chopili: a nynj mnoho nám vtkha—
mě příčitagj, což nám aní na myl (br
pilo.
Swedkem geft nám Bůh, že ſme
mimo Smobody Nabojenſtwi ničeho A iného
nehledali. Ale že jme přemojení, a na fmrt
odfauzení, poznámame že Bůh ne Mečem
naſſim, ale Krwj nafji na ten Čas Prawdy
five zaſtawati chee. Pomreme tedy, w gis
ſte nadějí že ſmrt naffe bude před očima Bo:
Mukedlnictwim:
anobrž É fmrti té
I
abychom tjm drjwe w Kůr Mu:
- Čedlnjtho Swathch byli přigatí.

3. Kterej po Mukedlnictwj dydtění y w
hodinu fmrti znäti ſedalo. Nebo kdyz Dan
"3 Bile odb Rychtaͤruͤ wolan byl, on gakoby
tu čas byl o prednoſt fe haͤdati, dekl:

roč

má 4 Bjle na Smrt předemnau gjti? /poněs
wadz fem ga tv tomto žimotě před nim hobj=
mal? A wſſak wſtaw, obgal fe 8 nim,a polj—

biw ho řefí, Gdi Bratře milý nas před, kdyg
tak Bůh, ce, gá půgdu za tebau. U že mezy
stim 9, Otta, Černin, Konecchlumſtkh, po⸗
"řad wolani byli; on gakoby fe bál že bo pos
minau, fmutným blafem řeří, Což to gefš

-můg Bože? wſſak wjs že fem fe tobě cele od⸗
dal.
Ach nepohrdeg Sluzebnjkem ſwhm,
pofpěs a wytrhni mne.
dni. fe Rychtäaͤk
mracel, a Knez ho vyřem řefl: W Eteré tak
poſpjchäte ſlaͤwẽ gij tu bude; nebo giz gdau
wolati

„

wäs.

Dn

radoſtj,

Chwäla

tobě

můg
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„můg Bože, že giž z Sweta wzat býti-mám,
abnd byl 6 Kryſtem: a fjel proti nim.

|

4. Kdyz Kněz ſlowa Kryſtowa, Nenechaͤm
was Syrotku připomjnal: on ſpeſſnẽ přidal,
Takk zafljbil Spaſytel: ale tafe doložil, Otče

den Fde fem gaͤ, aby tu byl p můg flužebnjÉ,
aby widel flamu Eterauž (p mi dal. Ponẽwadz
tedy Otec.. nebeffy gedné a těž můle geft
8 Synem fivým, tvjm že to neomölj: protož
pofpjham

vmějti,

widel Šlámu

abych

8 Kryftem byl, a

geho. ©A taf 8 dobrau myflj

Wučedlnictví podnikl.

|

OOOOOOOO0OOOO0OAOO0O

Kapitola LXXI.
Jan Theodor Syrt z Ottersborffu.

SY

včenp, a pomědomoftí y zkuſſenjm
mnohých tvěch patrný, w Rabožen:
ſtwi horlimý, | Štarého
Měfia Prajzſtkého
Meſſkan znamenitý, na Theatrum wyweden
byw, přigal pofelfhvj je fe mu žitvot daruge,
Což

mu

Plateis

Ranomnif,

Seſtry

gebo

Syn, wygednal. Sſel potom 8 ginpmi do
Crilium, a poſawad fdnž toto pjíjeme, 10 žís
wobytj gfa, fřjšem Kryſtowhm fe teſſj Mus
čeblnjÉ gafo znowu wzkkjſſenh. (Dofonní m
Da“ žimot Léta teprv 1653 w Drážšaneý.)

Kap.

Rap. LXXII. Malentim Kochaͤn.
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Kapitola LXXII.
Walentjin Kochaͤn z Prádomé, Meiſſtenin
|
Jomého Měfla Hražířého.
SY

byl včený, a fivobodnýh Vmeènj
Magiſter, magich let ofolo ffedefati,
Nowého Mäſta Dražíťého Difař.
Ten že
pod Rudolfem včiněn byw Konfyftoře a A—
kademie Drajíře Defenforem, fdyž w Letu

71617

Šerdpnand

SPražanů mlumil,

na Kralowſtwi

a proteftorval,

apůfobem | bez Vřoramanů

fe tiffl, ob

je žádným

a Sleafů Kraͤl

volen, © mnohem | měně | forunoman

nemůže,

bhti

w tafotvau vpadí nenámijt že brzo

šatjm z pominnofti Djfaříťe na Novém Mě:
ftě fložen; potom paf že p Dyrektorſtwj na
fobě měl, za hodného fimrti vznán byl.
2. Rněze Rofacna £ fobě powolaw aby
mu Wečeřj Daně poflaužil žádal; a na ty

(NB.*NB.)

fieříž včiněného mezy Stary

Pod-obogi Porotvnání nehrubě fobě wäaͤzili,
a pro něgafý tv florvjh a Ceremonhjch tožs

djl nefivornoft a nenámift plodje, £ těmto,
Antykryſtſthm tragedyem napomohli, [mnos
bo nařjíní.

3. Powſſecken vvězení fivého Čas, mno:
bými pobožnými a maudrými. řečmi fobě p
ginpnr dobré myfli dodamal. Mezy ginpmí
málo před fmrtj, poroědění So Damla, že

náfje

obcowaͤnj geft

w Nebeſych,

sí
aw,
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daw, powẽdel: Že Měřich zde na zemi w
těle ziwi gſauce obcowaͤnjm to nebí giž gſau,
na zemi je gid nenj než ſtin, fami mw ffutéu
giz 8 Kryſtem fralugi na whſoſtech.
Mno—

hem tedy tie že Duſſe od Tẽela oddělená

—hned s Kryſtem

bude,

aby

ani myſſleno

ginače býti nemohlo.
4. Gda na Zheatrum řeťí: Deg mí Bože,
abych tmarvé audolj ſmrti progda, y hned m
zemi Jiwych tebe vhledal. Wſſak wjs můg
Bože je ſem Slowo tmě milowal. W tom

zpiwal z Zalmu 16 pojlední wers:

Ty mne

o na eftu F wetnéè radoſti fam vwedes můg
Pane bez mefffánj, bych fetějjil giš w vſtawi⸗
ẽnoſti, m preradoſtnem tmáře tweᷣ ſpattowanj,
po prawicj tvé fe wſſj ſwatau fi, vziwage
na wẽeky twich rozkoſſſ. A prigda na Thea—

trum řjfal florva Symeonowa: Nynj propauſſtjs
Pane ſluzebnjka vého w poťogi, neboť ſau mi:
belo oči tě ſpaſenj tmě, ktereʒ ſy priprawil před
obličegem wſſech Narodů.
Napoſledy poklek
wyſokhm hlaſem (Latině) kjkal: AB ruce tvé

Pane poraučím duda měho, ropfaupil (p mne
WBože prawdy. A tnf žimot ſwatẽ zarořel,
OOOOOCOCOOCGOOOCGOOCOGCOGOO

Kapitola LXXIII.
Tobiaͤs Sſteffek z Poloděg, Měfitan Romého
Mẽſta Prazſtẽho.
Ten pro Myſli fmě způfobnoft ob Sta:

wů za Dýreftora tvolen s Muž my⸗

ſli
t
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fi pofogně, a pobožnofti neoffemetné, kte⸗
rhz čas vězení fvého teměř gen tv ſtzach a
wzdychaͤnjch traͤwil.

2. řed ſmrtj dekl: Muͤg milý Dán Bůb
táčil mí damati wſſecko dobré to celém ziwobytj
mém: nynj pak dama mí pjti kalich vtrpenj,
gift ſem tjm že to čínj £ mému dobrému,

abhch ffrze Jaloſtiwau a ohawnau fmrt, tau
vzkau ceſtau, priſſel do Kraͤlowſtwj Nebeſtkého.

Gaͤt ſem ſyc nezafinužil toho, aby mne, 8 těmí
rozáctnými lidmi forunau Mudedlnjckau poctjti

vačil: ale Fdyž fe tak gebo Bojíťe miloſti libj,
budiz mu ze wſſeho roěčná deſt ychwaͤla. Když
na něho zawolaͤno

bylo, zepna ruce,

a do

Nebe trvaří melice pofornau, obljčegem fmutným
a očíma ſlzawhma pohledẽw, řefí: =Můg milý
=Spafptel vmirage pro mne zwolal, Otče,
zne gaf ga cy, ale gaf ty ces: Deg fe
stoůle tva. A Což gá červ bjdný, prah a
zpopel, mam fe můli „Sebo protiwiti? Obsftup to. Ay gdu můg milý Bože poſluſſ⸗
sně: proſym fmilug fe nabemnau, ‚egmi a
„hlad wſſecky bříby a neprawoſti! a Nes
snedámegi na mně pofifvrny ani mraffy,
k odſauzenj. Otiſk mne Bože Szopem, a
sočifitén budu: obmyg mne krwj Kryſta Gezšjfje Syna tweho milého, a nab ſnih zbilen
-budu.⸗

Zu KnězJan wida geg tak truchliweͤho,

potẽſſowal ho z ſiſowa Boziho: na dez on
odporoěděl: Malikko gefitě, a an fetře Dán
wſſeckh ſlzy z oči mý, odegme plač a.
kwilenj,
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Kap.„LXXIV. San [efTenius.

kwilenj , boleſt p nařífání, a dá mi radoſt
tvěcnau. A tak ffel 8 welikau poforau a wzdy—
daním, ne bez nadege; kdez © mnohhmi
modlitbami duha fmého Bohu oddal,

OOGOOGOGCGOCOOOGOOGOCOOOOO

Kapitola LXXIV.
San Ieſſenius,m Lekarſtwi Doktor.
SY

byl z Vher, Clowẽk Vrozenh, w

WBmění mnoha
mie ražíře Rektor.

ob Stawuͤw

Zemjm zuaͤmh, —*
Leta 1618 včiněn byw

Ceſthch do Vher Pejátem, „a

poſelſtwi dobře tvyřjdiv,
mal

dyž fe zafe wraco⸗

gat geft a do Wjdně dorvežen. |Potom

paf od Matyaſſe Chſake, na ſmeẽnu něgafe:
bo od Stawuͤ gatého Mlada, zaſe propu—
ſſten. Ale Ferdynand Prahy doſtaw zaſe ho giti, a 8 ginhmi

bo

tvězení

daͤti poručil:

gebož on na Pod-obogj, orvfjem paf na febe,
krwawau myſl znage, ničeho giného než Co
|
fe $ nim ftalo, „neočefamal.
2. Powjdal Pratelům, še w Widenſtem
Wözenj,˖do Prahy giz odgeti mage, na ftěně
napſal, IMMMM. Což kdyz po geho odgezdu
mnozy

etli, a nerozuměli,

priſſel Ferdynand

a wyklaͤdal to taf, Imperator Mathias
Men(e Martio Morietur:: a wzaͤw kridu
napſal též Proroctwi, Ieſſeni Mentiris Malá
To wzpominaw leſſenius
Morte ———
pridal:

gakoz ſem ga neſelhal (nebo vmkel
Matyás

LXXIV,

San leſſenius.
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Matyas těhož Věfhce) tak bezbochyby Ferdy⸗

nand o to fepoſtarä, aby fe gebo Proroctwj
fplnilo: a tak fe ſtalo.

3. Vſlyſſew na febe žaloftný Ovtel řefí:

Hanebnẽ a vfrutně 8 nami zachaͤzhte. Úlé
vězte Jek fe nagdau ti kterj hlawy naͤſſe od
mág potupně na diwadlo wyſtrdenè poctiwẽ
pobřbomati budau.
Což fe p ftalo, fdyž to
Gus
deſyti lete po tom (Věta 1631 po
ſtaͤwowu v Lipffa titězítoj, SKufirfit Sas:

féh 8 WBogffem

do Cech wtrh Drahu opano:

mal. Tu zagiftě 8 gebo pomolenjm od Hra—
běte z Zurnu ty Hlawy z Mofiffe Měže flo:
deny, a při welikem
mnošítmj Panſtwa,
Rytjtſtwa, p gineͤho lidu a Kněji, Fteřji fe

byli z Crilium ponatorátilí, s ſlawnhm prů:
modem

do Koftela Matky Božj před Teynem

roneffenp;

Mučedínífů

a po včiněnem

Rázání,

na Damatfu

giſthm

oſobaͤm

tě

fivě:

řenn byly, k tomu cýli, aby pohřbeny byly,
w mjítě tokowem, gafébožby fe jadný z nes
přatel doměděti nemohl.

4. Aby Sesfenná na Papeženffau wjru
prewedli Jezuite žadné | prace. nelitomali,
-ale nadarmo. © Když o tom mluwili je Sfut:

odpowědel: Milj Ot—
kowé ofpravedlňugí,
cowèé, bycht chtěl nynj na waſſj ſtranu přes
ſtaupiti, welmi fe bogim, kdyz nedlauho

živ býti mám,

abych mohl tafomáu

o
madu
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mabu dobrych ſtutkuͤ wykonati, gakz wy
yhledámate: a kdyzbych nemohl, což by
$ mým ſpaſenjm bylo? Na to hned geden z
nich, gakoby giž wyhraͤl, dekl: Muͤg Jes⸗
ſeni, gen měg hotowau f činění toho wuͤli,
by ty pak toho okamzenj vmrel, ſlibugemet
še fe 9 hned do Nebe doſtanes. Ra to Jes⸗
ſenius: Oho, a kdez zuſtane Očiftec, pro
ty kterj zde míry dobrých ffutfů wyplniti
nemohau, priprawenh? Oni widauce še 3
nich má fm oddeſſli.
|
5. Wyweden byw na Theatrum, a obrá=
tiw ſe k Saudcům (ſotwa wſſak pro hluk
Bubnů, a zwuk Trub ſtyſſan býti mohl)
kekl: Daremně Ferdynand tyranſtwim vs
twrzuge Truͤn ſwüg, Frydrych predce fra=
lowati bude.
dyž Kat priſtaupiw gazyk
vřezatí dtěl, fpěfině (ad před tjm mluwil
še bo to toelice bolj, že toho gaznĚa, kterhmz
před Chſati, Srali, Knjgaty, 8 pochwalau
mluwjwal,

tak potupně

zbawen

byti má;

Ořídámage wſſak, še to mrzuté 8 ním fe ka⸗
towaͤnj budauchmu
tozéřifiení nic nepřefa=
59) wyplazyl. Pak na folena kekl, a ſtat:
$lama $ ginými f wyſtrkenj na divadlo od⸗
fožena: Telo pak od Sata do pytle dáno
aby za Branami, po dofonánj této Dopras
wy pod Sſibenich na Čtvrti rozkäto, a na

čtyry koly zaweſſeno bylo.

/

Rap.
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Kapitola LXXV.
Kryſtoff Kobr, Měfitěnin Menſſſho Měfta

|

Vražfřého.
yl dlowek brdinféč myfli, a že ftarffi byl

než ginj 3 Stawu Měfiffčho, o mnohhch
gim měced, Eteréž“ £ fialofti flaušítí mobly,.
pobožně promlauwal.
Mezy ginými toěcs
mí rozgimati welel, gak geſt finwná ros

rofů, Apofitolt, Mudedlnjkuͤ, p toho Hus—
fa a Jeronyma, Pamaͤtka: ne pro ginau
příčinu než prote,

že fivé žimoti pro fivědecs

twj Gejjſſe Krofta fložili.

tobo nepřáli,
počtu

přilaučiti

Sgnáciufova,

roč by tedy fobě

aby ge Bůh k taf fwatému
ráčil?

Pſſenice

A připomínal

Bozj gfem,

ſlowa

Zuby

Sſelem zemlet býti žadám. Nu my ſme tafé
na Rolj Chrkwe ſwatéè Pſſenich Bodj: Fteráž
aby byla £ vžitfu Panu ſwemu, necht fe mele

zubami těh Sfelem.
kekl; Krwj založena

Ale dobré myſli budte,
geſt Chrkew, Kroj £

zrüſtu priwedena.
Mocen gť Bůh z% Faždé
frůpěge krwe naſſj, na- tífpce ctitelů fobě wz—
buditi. Rebo ačfoli nyni prawda nafplj trs

pi, Kryſtus wſſak p fraluge p kralowati bu—
de, gehož žadný z Arůnu geho neſrazh 2.
2. Zawolaͤn £ fmrti, řeří, Gdu me gmě:
nu Boha meho, aniž fe ftydim trpěti pro
flamu gebo: Nebo wim fomu fem vměřil,
Bog fem bogowal, běh fem dofonal ꝛc. Ra
|
|
Thea⸗
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LXXVI. Sana Sfultyfe Smrt.

Theatrum ffel hrdinſty, gafoby $ fmrti zá=
pafoti těl. W přijjed ftanul, a řeří, A tn=
fo ga mám vmtjti? Ach nevmru, ale ziw
bubu, a wyprawowati budu ſtutky Hoſpo—
dinowy w Zemi ziwhch. A ſlozgiw ſſaty
modlil ſe kka: AMB ruce twéè poraučim ꝛc. A
m tom korunu mukedlnictwj prigal. Hlawa

ná Nožen wſtrkena.

|
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Gan Sfultyš, Prymas na Gorád Kutnych.
byž měl giti na Theatrum ſlowy Zalmo—

whmi fe poteſſowal: Proẽ ſy fmutná
Duſſe má? a Proč fe rmautjs? Dofečťeg. na
Boha: nebo gefftě wzhwati bo budu, bogně
fpafenj twáře gebo. U fdyž wychäzege kekl:
Zdaͤ fe nemaudrhm že ſpraͤwedliwj vmjragí:
ale oni bo odpočinutj gdau.

A málo za tim

duſſi mau.

A tu padl na

Pane Gejjſſi Kryſte, ty ſy zaflibil že kdokoli
É tobě prichazh itoho newywrzes men. Ap gd
nynj Ftobě přidháznm! Dopatř tedy na mne,
fmilůg fe nademnau, odpuſt hrichy mě, a
přjami F fobě

tmář, ruce roztahl, a molal blafptě, Prid,
přid, Dane Gežjíji, a nechtẽg mefifati. A
pozdrvjh fe zafe na folena, blamu pod měč

bal: Éteraž bo Kutny Hory přenefjena, a na
!
Bráně na Sat tftrčena,

|

Kap.
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Maximilian Hoſſtäaͤlek. 217

Kapitola LXXVII.
Maximiliaän

SY

Hoſſtalek.

Prhmas Zateckh, Muž včený a po:
—

mjíto měl.

Drotož p tv počtu Dyrektoruͤ

Na fmrt byro odſauzen nad gině

fe fmutněgffim vazal.
A byw na příčinu
ob Kněze tázán, odporěděí ; Přípomjnám
fobě břjdy mladoſti me.
Adckoli zagifté wm
še nic není fu poťupení těm Éteřij fau w
Kryſtu Gezjſſi: wim wſſak také, je Bůh 8
ſwhmi ne gen miloſtdenſtwj ale y fprawedl—

noſt kona.

K fmrti byw zamwolán,

řefl:

Wſſemohauch Bože zprawug ceftu mau, abych

nevſnul w fimeti, aby neřeří Nepkitel můg,
přemohl fem geg. Potom ſlowa Symeonowa,
Nynj propauſſtis Dane ꝛc.
A m tom ſtat,

a hlawa < Šatčí na rpůfu na finup f diwa—
blu rpftrčena,

000000000

000000900

Kapitola LXXVIII.
Jan

Kutnaur,

Radní Starého Meſta

Prazſtého.
Zezge byl roěfem negmladſſj, a ſotwaͤ
wyplnil (et. ẽtyrydceti, vdatnoſtj wſſak
| myſli wſſecky teměř prewyſſowal. Kdy Jezuiti
É němu. priſſedſſe mluwiti podali, přetrhl gim

řeč: Medle Paäni Patres neformuťte fročdomi
naſſſch. Proti ſtrachum fmrti doſti my pos
K
teſſenj
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LXXVIII. Jan Kutnauv.

tějfení máme, giného nepotřebugeme

U dyž

předce mlumili, kekl: Ani waͤs ſlyſſeti nebudeme,
míčte, daremnj [obě práce, a nám zameſtknaͤnj,
nedinte. dyž Jezuita geden k druhému kekl,
Twrdéè fau to Skaͤly, ani ſebau hnauti nebagj s
Dobře prarvjte Dane Pater, řefí, Zmrdá ſtaͤla
geft Kryſtus, a my nepohnutedlně na něm založení,

2. Kterak obzwlaͤſſtnj gafaufy wijry vdat—
noſtj negakh Zazrak w čas Exeqpuch předpos
wedel, a ten fe vkaͤzal, pripomenuto wÿſſe⸗
gi geſi (LX. $.9. a 10.) Rekl taře £ towary⸗

ſſuͤn ſwhm: Muͤg ortel zni, že mám

z Ro

hauzu byti obeſſen, ale zdali za krk, Čí za nos
by, di za bof, nic nevim. A vſſak gakko⸗
li fe to fane, nic nedbam. | Toho mí tolifo
lito, že ma freto 8 waſſj krwj nemá fmjffena

býti, abychom gedna obět včinění byli Bohu.

3. Zawolaͤn byo £ fmrti, kdyz mezy ob⸗
gimaͤnim a libaͤnjm přátel (zwlaͤſſtẽ těch kte—
řjž v Wözenj zanechaͤni býti měli, Wbraha=
„ma Angela, Zeupredta, Wylara) ſlzami pos
kropen byl, fam ani fn nevronil, ale E
nim ftatečně promlumil řfa; Vužně fobě
počinegte, Bratři, od pláče fe zorzte. Gaͤt
waͤs ſyce predchazhm, ale o málo geft činiti,
vyřime fe w flamě nebeſfe. W tom gafo |
Lew fračege, a gafo 8 nekhm fe"botýfatí
mage, a k witkzſtwj dmátage, zpjrval, Když

přigbe má hodina 2c. ©

4, Domo:

©

|
9 učeblnjÉ,
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4. Pomodliw fe, fdyž F němu Kat při:
ſtaupil a za odpufitění žádní negprw mu mě:
ffec 8 penězn Dal, a hned rufau F fivazánj podal,
pramě,

aby potminnoft ſwau fonal,

brewnu

3 ofna Rathauzného ropftrčenému, na

Kreſtanſtu.

mffaf po

Kdyz na Šebřjí (přiftatvenh

němž oběfien bpti měl) wſtupowal,

E

welikhm

blafem, gafoby řval, molal: Žádného

fem

nezradil, žádného nezamordomal, žádného tě
fmrti hodného včinfu fe nedopujtil: ale že fem
Wlaſti a Crvangelium Božjmu wäeren byl,
vmjraͤm. Bože odpuſt Nepřatelům: |neboť
nerědj co činí. Ty paf Kryſte Sežjíji ſmjlug
ſe nademnau, toběť poraučim duſſi mau, A

bned z Žebřjťu zftrčen byw, ſtonal.

O0O0O00G0OGO0OOGGOGOO0GOOGOa

Rap. LXXIX.
Symeon Suffiďfý.
pl to Kutnaurům Očím, w Letech nehrubě
ftarffi než on. . Wida fÉrg okno přidhazegich
Jezuity, obrátim fe £ Towaryſſuͤm kekl: Cernj
Ptaͤch fe fletugi! ale nebudau z tě mrchy gjſti,

odletj hladowitj.

A opět: Nic nevlowj, Bůh

five zdržomati bude, a nedá v.tyjře zhynauti.
Rebo zafijbil wywolenhch bagiti, gafo zkjtelnice
ofa.
Poſlednj nocy měl bog $ tělem: že
Pjſmo pramj, Zlokedenh kazdh fdož wiſh na
drewẽ. Ale kdyz Knez Webenſth o tom zprá=

wu

dawal,

gak to
K 2

zlokedenj

Kryſtowau
(mety.

220 Rap. LXXIX. Symeon Suffidý.
ſmrtj geft wyzdwizeno,
ftalo, vpofogil fe.

a na něm giž přes |

23. Vſlyſſew onono ranní z Děla myfiřele:

ní řefí: Zo znamení naffi giž giš naftámagich

fmrti geſt. Přípratomež fe, abychom vſtaupili
Sepřátelům naſſim, Eteřjžš nas fnaffeti nemo=
hau. My nadégi máme je tu fmrt zmužile
podſtaupjme: ale gich, nebudaulí pofání činiti,
roěčná fmrt očefámvá.

4. Barolán potom byw, pěťně fe mobs
[if h zpíval:

na těmi Zrámě medlé Daftoréa

ſweho oběfjen byw, brzo fe zadujyl.

A m tě

chwili obrátitfe fámo ob febe tváří F tváří

Sana Rutnaura, še fe vfta vſt dothkala, ga
foby fe ljbali. Eoz fobě Oepřatelé tafé m
ſmjich obrátili, mlumje že to tak vporní Re—
belloweè byli, za ani po fmrti febe weſpolek
nadymati, a praktyk ftrogiti, nepřeftali.
OOOCOCOOCOSCOOCOOCOOOCOOGOGCO

Kap.

LXXX.
Nathanael Wodnanſth.
Sezuwjtuͤm, Fdhž ho namlauwali aby preſtau—

— pil, kekl: Pod zaftěrau Rebellie odgjmáte
nám Jiwoty, a nemagjicéè na tom doſti chcete

nám p duſſe odnjti? Naſykte fe zytra hleděním
pa naffi Krew,

a na tom měgte doſti. My

nak necháme mám oftnůmw fvědomjh waſſich.
2. Kdyz
:
|

- LXXX. Nathanael Weddanſth. 221
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—

—

2. Kdyz w Neděli o polednäch porudeno,
aby idoboii z Přátel nawſſtẽwowali Wöoz—
ně, giš obejil, a myje neptichaͤzeli.
Syn
gebo ženatý, Miſſtenjn take Prazſth, San
Wodnanſkh, $ pláčem. promluwil:
Můg
Dane Otče, rädbych $ mámi zuſtal, n $
wami vmtjti tvinffowal: ale Fdpž nelze, Bo: ©
bu to poraučím. |On degž mám pomoc a mi:

loſt £ fiťaftnému ſetrwäͤnj. Kdyby mám ži:
wota
podámali, přeftaupiteli, profpm ne—
ciňte tobo, ſtaͤhh budte: Bůh waͤs potěfji a
poſyli.
A tu obgimage Otce, twaͤk geho
ſtzami ſmywal.
On ani ſlzy nevroniw, ani
zkormaucenj na ſobẽ nevkaͤzaw, dekl: Sy—
nu, kormautjs mne pláčem fvým: neplač.

Ba fe fmrti neftrahugi, nýbrž gi 8 Boží pos
moch 1m. dobrém. ſwedomj podſtaupiti mj:
nim. Promluwenj tvé 8 napomenutjm pří:
" gimám ſyc mile: ale což tobě to na myſl pří:
filo, aby ty o mně pochybowal? |Sa raděgí
tebe napomjnám, aby Otcowſthmi flepěges
mi Fráčel, a Bratři, Sefter, 4 Ditef ſwych,
k naͤſtedowan) ſtaloſti„ gegihož tvám na ſobẽ—
přiťladu zanehámám, napominal.
Pama—
tug Čemus odemne wynauden: odegdi $ Boz

bem, a Manjelce fivé nemocné ně, še:
oj
Bohu porautjm y djtkami.
J
-8 Orl odſauzen aby byl oběffen, ale ne:
roěděl že proň obsmwlafitni Sfibenice M pro:
ſtked Ryňfu, ( Spramebdlnoft řečená ) obrá: ©

- Ma.
!

sopš teby mu

3Leſſenj ſchazeti rozfáz
$ 3

zaͤno

222 Rap. LXXX, Waclaw Gizbickh
záno, (kamz bo Rydtař predchäzege wedl)
obrátí fe na Kutnaura a Suſſickeho z okna
wiſych, kekl: o mogi milj Towaryſſj, lito
mi, že ob máš odláučen, a gejitě fu potups
něgflimu mjſtu tažen býti mám, Na to

fdyž mu Sněz řefí,

Čjm wẽtſſi pro Kryſta

potupa, tjm mwětfji 8 Kryſtem ſlaͤwa: Odtud
on lepfij myſli nabyw, trpělivě tu potupu

Sfibenice na fe přigal.

üOGOSOSOSSSOSSOSSSOOOOCOCOO
Kapitola LXXXI.

|

Waclaw Gjzbickhy, ginak Maſſtérowſty.
e byl bljzfom Plateiſowhm, Sanotonjťa
(a potom Biſkupa) Holomauckého přiz
telem, taťé fe ziwota naděgj frmil, na az
nu Syxtowi Štrýcy fivém přjílad giž wi—

dew: tak je. ginj 8 ním fe žebnagjce, ftěfii ©
mu F žimotu winſſowali, a fvě Ženy p ditky
poraudeli.

Ale Slauha

Božj,

aby to gen

chytroſt daͤbelſta nebyla fe boge napomjnal bo,

aby fe na to nebezpečil, ale rdději É ſmrti
hotowil. Dn wyſſed až na Theatrum, fem
tamfe obledal, bylliby kde gakh o gebo, ží:
wotu pofel: y kdyz Mlaͤdenec z něho Dlafiť
fnimal, on domnjwage fe že mu něco dobré:
ho oznámiti má, vcha naſtowowal.
2 M kdyz widel že naděje není, Doža:

bal Kancponalu,
o

a nalezna Piſen (M. 17.)
hlaſem

—

blafem

Mudedlnjk.
wyſokym

poflední

čípry

223
werſſe

zpi—

wal: A protož $ dauffáním před tebau kle—
fame 2c, 9ž do fonce. W odložim Djínj wſtal,

Rabat flošil, zas na folena klekl, a modle fe
Bohu duſſi obětoval,
3. Nepobybně žeby žimotem p on byl ba:
rowaͤn kdyby ſe byl iw Religij ne tak zmušile
ſtawel: ale -že Jezuitum w Nedẽeli, fdnž 8
ním takéè pracowati dtěli, flatečně odpjral,
-a ge mw ffibřiňendh gegich zahanbowal, krwj
ſwau toho priplatiti muſel. Budiž p geho
Pamaͤtka požehnaná.
OOOGOOCGOOCGOOOOOCOOOOOO

Kapitola LXXXII.
Gindrich Kozel, 8 ginými.
Dn
potom byli napořad Nowého
Měfta Vrajíe“ Měfftaně: Gindrich
Kozel, Ondřeg Kocaur, Giřj Rekickh, Michal
Witman, a Symeon Mofač, ti wſſickni
Měčem ſtati. Kterez že E fmrti doprowäzel
Knẽez Adam Klémená Zpraͤwce v ©. Waͤcſlawa,
a
nic z geho poznamenaͤnj É naffjm rukaͤm
nepřifflo, „njčeho tafé obzwlaͤſſtniho o ni
pſati nemůžeme. | Mali kdo co toho to tu:
řad (gafo y o Doftořih Nemchch, Haun⸗
ſſildowi a Ryplowi, 8 nimiž Němečfítj Rně:

ši byli) bude fe mocy při druhé ednch pri—
pogiti.
K4

2. Trwa⸗

22⸗ Kap. LXXXII. P. Ginddicha Kola
2. Trwala ta Eregvuch od páté hodiny
rannj až do hodiny defaté na půl Orloge, v—
—

—

šalnutj hodné
bylo dvanáct

—

—

—

—

—

0 —

———
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diwadlo. Rebo mezy ními
Počeftnýd ſſediwhch Starců:

wſſichnj paf Muži wzaͤcnj a majní. Kat fe
žádného 4 těd kterez ſtinal rufama nedoth:.
kal, aniž fe fomu fpatřiti dal: fromě Jes—
fenpa, gemuz Gazyk řezal, a těd třj Fterež
wèſſel.

A títo tří wiſeli Do tvečera: tv faum:

„ rafu paf zpufftění gfau od Kata, a od Hrob:

nifů čtnr do trubel mložení, a do hrobů ne:
ſſeni: Kutnaur k Sv. Hawlu, Cufjiťý £
S. Benedyktu,
MWBodňanffp £ ©. Kujši.

Stjnanný Děla hned po Grefuch bo Tru—
bel pod Rathauzem giš připravený, zkla⸗
dena, na Wůz dámána, a iveženo faždě £

mjítu fivému tiſſe, bez zwonẽenj a zpěvu: ač

mjfto Zakowſkeho zpjwaͤnj doſti bylo hlaſy—
teho pláče od Šem a deti, y giného na ffa
lidu.

Hlaw paf dmanáct ob Katů do dwau

puten ſtladeno, na WBěji Moſtſkau wueſſe—
no, a na diwadlo toželeznýh, Krabuſſſch
wyſtaweno.
3. Ra druhh den Mikulaͤs Diwißs, přední

Servus, že Frydrycha do Prahy woßdegichho,
gmeͤnem ©Starého

proftého,

a.

zvůfobem

Jišťovým oděného lidu wjtal, a z Draby ods
gjžděgich“ © něgafpm

winſſem

wyprowäzel,

za gaznÉ E ſſibenich hřebem pribit, a celé
dwe hodiny taf drzjzaͤn. at zagifté odegda
ginè tří Rednity odprawowal,
Waͤcſlawa
Boje⸗

a ginhch Danů, VMučeblnict<i. © 225
VBožeďebo, Jozeffa Subjna, a Sana Sſwe⸗
hlu: po třifrát ge metlami mrſkaw (v Rat:
hauzu, v Mince, a v černýd Selenů na

Dláždění) a $ Mieſta wywedw.
Mezy ni:
miž Kubin negwjc mluwil, a na pomſtu

wolal,
štvolal:

zwlaͤſſte pri těetjm mrfřaní, kdez
Ach Bože zatmiž fe Slunce nebefřč

nad naſſj kriwdau! Což fe p flalo, že
Slunce tjce než hodinu nehvjtilo, 8 mnohý |
podiwenim.

Gdauce

žebnalí fe 8 lidem,

špiwali Žalm 112, a zafe 70.

a

Pak námrá:

tim fe Kat na Rynk Staromẽeſtſth, Mikulaͤſſe

k Sſibenich

za gazyk pribiteho

odgal a do

Wẽézenj zaſe wedl: odkudz po etyrech teprw
letech wypoweẽdin byw do Exilium fe doſtal,
n Běta 1647 m Lefjně Polffém jiroot dokonal,

Stařec gfa ſedmdeſaͤtileth.

4. o tě tak fmutné Tragedyi mnozh po⸗
božní na pláč fe wydaͤwali, že 8 ními nezem⸗
keli.
Nepřátelé ma proti tomu bidnym a
giž vtladenhm Emangelifům wjce ſe poſmj⸗
malí a trucomali:

že giš dodyrektowali,

je

giž Cechowè fvitěznli, že giš Katoliky wyh—
[adili, a podobně. mluwice.

OOOOODODO0OOO0OOOOOO

Kapitola LXXXIII.
Martin
ni.

tohoto

Fruweyn zPodolij.
mlčením

kterhz byl ná

s

neſluſſſ

minauti,

Prazſthm

pred⸗
nim,

226 an. LXXXIII. Martin Fruweyn
nim, a Prokuraͤtorem při Saudech wyöſſſch

zemſthch tozácným:

gehož rad ob mnoha let

Gtavomi vzjwali,

a za Frydrycha

do Sta—

mu Rytjkſteho přigali. Ten bned po tozeti.
Prahy m domě fmém ob mogafů, gichz pính
bům měl, gat, pofmimán bit neobyčegně

a vfrutně,

SDohodněmí

(neb

Wintlidth)

pálen a mučen byw, a pul léta teměř negs
těšíji bolefti fnaffege, ani ži býti ani vmtj—
ti nemobl. A wſſak koyz ginj do Wẽözenj
brání byli, (21 Bnora) byl y on z domu

ſweho „negpro

na.

Rathauz

Staromäöſtſkh,

potom na Bamef do Bile Měže, přeftěhos
waͤn, a taf odewſſech ginhch, aby 8 žádným

fpolečnoftí a rozmlauwaͤnj mjti nemohl -ods
dělen, až teprw 7dne Cerwna m Přjfopě Jas
meďé, pod tauž Měj, mrtvý geſt nalezen,

2. Nepřatelé to tak rozwolali, že Swě:
domj šle fobě vědomé F tomu bo priwedlo,
aby dolů ffočil a fobě fám Jiwot odgní, Pro⸗
tož bo Katu odtud wzhti, na Bjlau horu jas
něfti, tam ſtiti, čtvortiti, a Čtrorti opodál od
Bran proti čtyřem ſtranäm Swẽeta na fol
witrčiti, Hlawu paf na Koňířém trhu, na
Sſibenich
( Špramedlnoft | řečené)
pribiti
porudili.
Pochybowali wſſak mnozh, aby

to prawda byla žeby fam fobě ziwot odnití
měl: poněmadě widycky od wogakuͤ mars
tomán byl. K prarmdě podobněgíli fe zdálo,
še nekdo F tomu tagně na ſtrogen byl, kte⸗

thiby

*

z Podolj, Mukedlnjk.

rýšby bo tak tophodil:

227

což Bohu

potvědo=

mé geft.
|
3. My o tom gen time,

že po toffehen

ten Čas m težínd

poſtawen

pofufjenjh

Což na fobě znáti dal, Pdyž gefitě

mém

od gednoho

z Služebnifům

byl,

w domě

Chrkwe,

Adama Hartmanna,
nawſſtjwen byl: ten
přijel na Jjaͤdoſt gebo F němu, pří Mládeň:
cy, Doftora Eraſma,
Barmjři, fterbž hoprewazowati

ta floma.

měl,

Ah

a pozuſtaw

v něho flyffel

můg milý Bratře. Udame, ,

gať fem fe nadal, že ga tjm co čínjm Chrkwi

Boži poflaužim: Nynj paf widim gaf mnoho
tiſhe newinnhch duſſj geft zawedeno.
Ach

negſemlij p gá tim winen? Ach což mi Bůh
můg řefne? Tak on to tězce rozſuzowal, a £

ſwedomj připaufitěl. © Ale je mwogaci čafto do
toho pofoge wſtupowali, a přefaželi, tojce mlus

witi nemohl.
něvadž

Na tom tolifo zuftáno, poz

potějfení

potřebomal,

aby

kdyz ©

způfobněgfjim daſu znáti dá zaſe namfftjz
wen, a Štolem Wečeře Daně pofylněn byl.
A tfjaf než fe to ffalo, on do wezenj přene:

ffen byl, a žádného from Ženy gebo tvjce E

němu

nepaufitino.

Kteraz

den před fmrti

geho (6 Cerwna) nawſſtjwiwſſi bo (což pos
tom čafto připomjnámala) nafila bo tvelmi

finutněho,

tofitěvorvali

a od Mnijhů Fteřjž ho čafto nas
zturbomaného.

A

je Kancyo⸗

nal Bratrffh na ftole ležel, Eazal gi tam něz ©
gakeho potěffenj hledati. Ona fdyž ne po
%7

gednau

228 Rap. LXXXIII. P. Fruweyn w Wezenj
gednau naleznauti mohla, wzal ſaͤm Pjfnẽ,
a naffel pod literau ©, XVIII. pijſeñ,
Stworitele fivéhos ctěme 2c. 3 niž 8 pláčem

toto, werſſe zpjwal.

1) aAch co tak přehrozně Fřičjš, nad fvým

spotřenjm,

a vpiš?

Rána

tvá nezhogitebí:

⸗nä, nenjť tobě kdo fpomoba: 2) Gat rá=
nu twau vwäzati, fam chey neduh tvůg
zsbogiti, wſſak Fažně z tebe nefegmu, až tě
sšaš £ zdrawj přimedu.
3) Tes fe tomu
sduffe věrná, břichu y bjdy čitedlná, věr=

-znht geſt ten genž zaſlibil, což čaftfau giž p
snaplníl.
4) Vwäzal na tu twau ránu,

smaft žitvota připramenau, Syna fivého w
somučení,
wzkrjiſſeneho w zwelebenj.
5)
sent tě dokonce vzdrawi, koygute wzktiſh
sa oſlawi, odegme pláč a kwjlenj, a dů mě:
enẽè vtẽſſenj. 6) Genz widjs naͤſſe zfažení,
sa dals tak dobrau nadegi, tač náš mw tom
⸗oſwecowati, begž nám hrich náš míby toje

znáti.
smilofti
sudu
snímí

7) Abychom fe wjdy Fořílí, tě tvé
vzili, zbamiž mrtrvofti vědomi, to
hřjdů nemážení.
8) Degž ať nad
kwiljme, bofudř F zdramj nepřigbes

sme, prázdní fme ſwätſthch mwefeli, ty buď
⸗naͤſſe vtěffení Amen: To wſſe bylo zna:

menjm je duſſe 8 pozauffáním
ale fobě nezauffala. ©
-

bogorvala,

4. Bud gak bud, geftližeť nab, zkuſyw
prve neſneſytedlnych
bolefti, g obaͤwage fe
gefitě

©

nawſſtjwen od Manzelky.
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geſſtẽ těžífih, a dtě bud vajti, nebo raděe
tim drjwe vmtjti, fam bolů ffočil, předceť
mu
Koruna. Mučedlnictroj
odeptjina
býti

nemůže: fopž mm tě při fteráž geft Kryſtowa,
Nepřatel -vfrutnofti fe obármage, fmrt tim
dřime podnifnauti těl. |© Dapežency fami
tomu (gefiliže na faud ſwathch Otců w tom
co dbagj) přičítí nebudau mocy.

Nech čtau

Ambrože Smwatěho, (w Knize třetj o Dan:
nád) nagdau že, cos podobného 20. Pelagij
SDanně pjífe, fteraf pro vajti naͤſylj z domu
ffočila, a zabila fe: kterhz včineÉ on ſchwa—
luge. Nech pohlédnau do Auguſthna, gak
pon,

ačfoli bazliroč, ro podobně přjčině od: -

powida. Nybrz y v Čuzebia mjrný o tom ©
fmyfl nagdau, w Knize VIII. m Kapitole
24. Kdez tafto o tom: -Co potřebj těd ta:
sfé

připomjnati,

Fteřjš w

Anthochij

Mu:

zčedlnictmi podnifali?
3 nidž něfteřj na
eohniwyhch roſſtech, ne až £ fmrti, ale £ dlau—
=běmu -trápení (gafž fe y Fruweinowi ftalo)
spečeňí byli: ginj opět raděgí pramau ruku
zna oheň kladli, nešliby fe bezbožných obětí
-dothkali. Mnozh pak prwe nešli gimaní

-byli, a bo rukau vřladnjíů ſwich priſſli, aby
stěd) trápení nezakuſyli, z negwysſſich podz
⸗laͤh domů ſwhch, pohlamě dolu ſebau meta:
sli, a taf
zpodffaupiti,
sabý 8 nimi
zzeli, gafo m
-

wolili fmrt. raděgí dobrowolnẽ
nežli“ fe do rukau bezbožných,
podle ljbofti ſwè výrutně zachä—
laupež doftati,9
87
Rap,

Kap. LXXXIV. D. Borbonyus,
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Kapitola LXXXXIV.
Mattyäs Borbonyus Doktor.
SY. obfauženými

byl vzácný a fiťaftný

Vefař, za tři Gýfařů Zemſth Doftov,

Mattpa8 Sorbonyus : gebož fdnž těmi bauř=
kami neminným býti poznal Snjže z Lich⸗
tenſſteyna, jimot mu wyproſyl, a fobě zas
Jiwotnjho Doftora wzal. Což Zana Chry—⸗
zoſtoma ©freple, Chſakſteho Rycdtaře, . ftes
rhj pěfného
Borbonpufoma | domu doſtati
vfplomal, a proto wſſecko zle o Borbonyo⸗
wi mluwil, tak mrzelo: še nemoha geho
gak chtěl (řazyti, ani daͤbelſte f němu nes
námifti m frdep tagiti, potkaw bo od Sniše:
te fe wracugichho na vlicy WMějta, Dodo:
pům bo fpgmi bjti, a až do domu tak pros

waͤzeti rozkaͤal.

Což ač Knjžetí odporné bps

fo, wſſak fe Sfreplomi nic za to neftalo.

2 Ten

Doftor

ačťoli nedoſſel koruny

|

Mukedlnicke,
wſſack mezy pramdy Bojj
Wyznawade počten býti maäͤ.
Rebo folie
fratfoli

8 ním,

buď

$injje neb od něho£

tomu naftrogení lidé, o proměnění Nabojenſtwi
oprarodorvě

mluwili

(mluwjwali

wdycky wſſak na darmo.

paf čafto)

Hodnaͤ geſt paměs

tí daná od něho Smečanffemu obporvě? ;
Nebo Fdpž lahodnhmi ſſowy, a z telifé přis
wẽtiwoſti „6 obgimáním geho, aby Rimſthm
Katholikem

byl žadage,

dekl: Ad můg milý

Borbony,

gaf by tp znamenitě

Katholickè
Chrkwi,

-

kygmi zbit, a toyporoěbjn.
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Curkwi, a mnobý lidj fpafenj, nápomocy
mohl přjflaběm fvým. Dn ſpeſſnẽ na to od⸗
„poměděl: Nöbrz nic giftíjiho nenj gako žeby
fe welika fffoda Chrkwj waſſi tata, kdybych
ga fnj priſtaupil. A Fový fe na přičinu wze⸗

-ptal odpověděl; Račte mí měřiti, M. 9. že
taf mě Swedomj autlé geft, že žadnau měs
ch ničehož odporného ftrpětí nemůže. |Geſt—⸗
lijebhch tedy „proti ſwedomj přeftaupil, Míče
býh očefarmati od něho nemohl, než žeby

- mne hryslo, trápilo, mučilo, p na zauffanj
přimedlo.
W ga 8 nařjfaním a ftrademz
foěta fegda, byl bych přičinau, je by fe gi—
nj mým přifiadem fáti, a toho taromatl,
vtili.
Tak nepohnuteho mida 14 nenaͤwiſt

bo rozal, a 8 ginhmi mw Létu 1628. z Země
wypowẽdẽel.

3. Atak fe preſtehowal Borbonhus bo
Polſka kdez od Wladiſlawa Kraͤlowſkého
Syna (potom Kraͤle) za Doktora vžimán
bhl. W Druhý w Měftě Toruni, ziwot
dokonal: | teměř ſedmdeſatileth ftařec, Leta

1629,

|

16 Prafpnce.
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Kap. LXXXV.
Paͤni Moramfiti zajmání. *
aͤlo před Eregvuch Dražíťau
Června)

ání

0 —* rozumino

(totiž4

Morawſſti „Dodobogi,

bylo je Cechum poma⸗

hali,

232.. Páni Morawſſtj zgjmání.
bali, na poručenj Gýfařířé fivolání bywſſe,
-do wezenj dání ſau: něfteří m Brně, ginj
w Holomauch. Snjmiz nepochybnẽ totěž=
by fe bylo ſtalo, co 8 Ceſthmi, kdyby byl
<

Gýfař tak wyſoce gim bezpečnofii, to ten das
kdyz hned po witězítmj Dražífem dobromols

ně fe poddali, neflibomal: a owſſem

kdyby

Snjše Krnowſte 8 Betlem Gäborem, toho
čafu w Vhtijich witẽzſtwj magjce, a něfteré

zagate Kanownjky wracugice, ziwota něfs
terhym byli— newykaupili: ginj paf z nich
ppkedce na tři léeta p wjce w wözenj byli, a
ne ginaͤk než na melifé primluwy na ſwobodu

přifili: ale Statkowé gich, rownẽ gafo těd
$teřjš pro -zachování

života,

z Jemě vgeli,

Cyſarſte Komoře přifauzení , a potom Da:
peženífom

ni byli.

Danům

a Sejuitům

rozdarowaͤ⸗

Ten byl tolifo rozdil, že- ti ktekj z

roězení byli propujfftění,

měli

o fobě to ſlo—

mo že fau fu Doctimofti, a Powäöſti dobré
nawraͤceni: ale kterj zvgjšděli, za nepocti: ©
mě gmjní, gafožto ti gegichž gména na ffis
benicy přibita byla.

DOOOOOOOOOOOOO0OO0OOOOCO
Rap. LXXXVI.
Waͤcſlaw o Bitowa, Rytiř.
Počtu těch byl Wacſlaw Bitowſth z Bítowg na

—A—

Bhyſtricy

pod

Hoſthnem

a

geden z Dyreftorů Moraw⸗

ſtych:

LXXXVI.

Waͤcſſaw z Bitowa.

ſthch:

Fterehož

thkem

Margkrabſtwz

-Zen

kdyz Leta

potom

1637

233

Frydrych

Hoffrych—

Morawſtého

© včinil.

m Marchch byl gat,

a do Morawy odeflan, na porudenj Kardy—
nála z Dytrychſſteyna
(Éterpš vhlawnj pro⸗

ti němu bořel nenäwiſtj)
o těd y ginhch wecech

mučen, a ſſiroce
eraminomán, da—

remnẽ wſſak, napoſled)d pod
byl, a tu Smrt m Brně,

řeč odſauzen
na Theatrum

před Rathauzem k tomu. příprameném, ſta—
- tečně podſtaupil.
2. Kdyby byl kdo fměl F němu přigjtí, a
nebo. bo -É fmrti doprowoditi, |mělibydhom
bezewſſi pochybnoſti, coby nám a potom:
fům

na.

přifind

pfáno- býti mohlo;

nebo

sMůž byl ftatečný, a vdatne myfli. A ačfolí
nekdy (gatž při takowhch lidech bhwä) na—
legali fe pří něm mnozh wyſtupkowe, wſſak
on mw Exilium cele fe na čjtání

a rozgjmänj

fmatého Sjíma wydaw, tak fe byl 1 ctnos
ſtech praweho Kreſkanſtwij wypulerowal, de
pří něm nic miděti nebylo, gen ziwot Čí=
ſtotnh, pobožný, fiředmý,. ma žadoft. Ooji
ſlaͤwy

a mlaftního

fpafení

wſſecky

ſnaznoſti

wynakladagich. Ale je fdní fe mw ruce Ne⸗
přátelům doſtal, po mfjeďen čas toězenj ge⸗
ho žádný £ němu přiflupu

neměl

mimo

gas

kes blaupé (gafež mu E flujbě na ſchwaͤl za:
nedáno bylo) padole: a je kdy na fmrt

wyweden byl, běmotem Bubnů *4 MWikem

Trub wſſecko

ohluſſeno

bylo že žadný micz
gebo
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Rap. LXXXVII. Etatfoté

gebo mluwenj zaſlechnauti nemobí, nic o
tom pfátí nelze. 3 pfání wſſak gebo, Fteréš

k Manželee fiwě rozzehnaͤwage fe včinil, a
z gebo fodnš. £ fimrti ſſel, p fmrt pobnifal,

powah; tvidělo fe zřegmě, že w něm gafáž
na učeblnjía, náleži, p ftáloft, p moc bo:
> brě naděge, fe ftfměla,

OOOODDODO0DO00O0000O0OO

ap. LXXXVII.
Statfomé- Pánim pob Obogi pobrání
W Thm dni po Exeqpuch Dražíře, dne 28
J
Cerwna, ſtalo fe zgewnè wuͤbec pros
hlaͤſſenj, že gak těď Panu poſtjnanhch, tak

p tech pobehlhch, Statfomě Gýfaři E ruce
fe vgímagi. |Ginj Stawowé tim čafem w
ftrahu zuftámati můfeli: až druhého teprw
vofu ropdáno Obdaromání, kterhmz wſſech—
něm Obymatelům Kraͤlowſtwi, weřegná miz foft fe oblaffommala m Mandatě Chſatſthm:

gehožš fumma

tato bylo.

-Ze ačťoli "fe oz

-hawnéè tě Rebellie wſſicknj včaftny včinilí, a
study neměně než gaťo ti Éteřjž na hrdle fire:
sftání gfau, aby £ nim nápodobným treftáním
spřifročeno bylo, přičinu dali: z přirozené

⸗wſſak Cofařífě milofti na brdle a ctí že of:
stoobození budau, a bezpeční: než co fe po:
sfuty propadnutj Statfů botýče, poněmadž

w

ken Nepokog od nich poſſel, a na

sšaplacenj zdělanýh od Cýfaře na tuto =

stu

! Podobogim pobraͤni.

sfu dluhů mnoho

potřebí,

⸗gich že fe do Komory
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Statkowé

ge—

Kraͤlowſtéèé berau,

=A aby ani tu nebylo přjčíny £ nařjfánj, že
zdomoluge ©, M. C. aby kdo netak příliš
zshřeffil, při Statchch fond zuſtaweni bys
sli, giftau tvfjaf odtud pomoc na placení

zdlubů činili.
zfomání

A protož aby od datum publí:

tohoto Patentu

negdele mffefti. nebě:

sli faždy fe před Mjiſtodrzjchm (Knjšetem z
-Lichtenſſteina) w Praze poftatvil, čím proti
24. M. C. prohřeffil pfaně fe přiznal, a za
sodpufitění žádal. Kdokoli fe nepoftatvi, je
zna febe winu Vražení welebnoſti wztaͤhne:

sfbo fe fe wſſemu z čebožby obminěn býti
⸗mohl | nepřízná še podobně tofjefu Pri
sftratj 20.7
Dátum bylo m Snfpurfu, 3
Vnora; Leta 1622.

2. Byla pak předepfána toho wyznaͤnj
fforma, wukteréz wſſicknj napořád mufeli
winu

zprotiwenj

fe wyznati,

a

odproſyti.

Což že fe lſtiwẽ, dalo, brzo potom fe vkaͤzalo.
Nebo kdyg Knjžata Němefa £ Cýfaři fe pří:
mlaumali,
aby pro näkterhch | prohřeffenj,
wſſechnẽch nepokutowal bez rozdjlu, to za

odporměd dáno, Že ne gfau pofutotoání neš
gen tí fami, ktekj ſwhm wlaſtnijm ropzná=
nim toho potmrdili že z tebeliantů byli.
3. Hned ginj oderoření liſtowè po toffed
Kragjch rozeflání byli, aby žadný žádného

Statfu fivébo, ani neprobámal nic, ani pod
žádným

236
žádným

LXXXVII. Statkowè
zämyſlem ginam neſtehowal,

nez—
menſſowaͤl, neztenkowal: ale gak ho m ce⸗
le všímal, tak dale zachowal. doby ginač

včinil, a buď nětco ginam odeflal, ten to že
trati; buď nětco cyzhho přigal, ten z fivébo
wlaſtnjho tolif ze Cpfaří propadá.
4. Byli potom gední po drubpd obfplá:
ni, abi na febe oftatní ortel finffeli, y mr=
troj tafé něfteřj: gafo, Pan Hikulas Bu:
kowſth z HDuftiřan, giz pred dwema lety

pohřbený: a nekterj po mnoho fet nemocný
a na lůšťu ležich: ano y ti ktekrj dawno před

tjm o zrak priſſedſſe , prowiniti nic —
kdyß tolifo gmena gegich we dſkach naſſli,
wedelo fe o nich je ſtatky magj. 3 hag
byl P. Petr Sſkopet z. Otradowic,
na
Bělehradě; a Dan San Charwaäͤt, na Bělo:
ſſichch; kterhmz w Obeflání to fe za winu

dalo, je fau m tažení Stamů pod je
přítomní byli, a do Chſarſthch ofen fiřiíeli,
nichzto wſſak tento na defet let před tjm jé
byl ftratil, onen

na oſm let filnfem poražes

ný leže z lůžfa febau býbatí nemohl, Tak še
fe kazdy domyfliti mobl, že tu ne něgafá wi—
na, ale Statek Podobogjch, tě pokuty fobě
| zaſlaugil. Což p odtud přepatrné bylo, že na
lidi měně magjch netak naſtupowali; npbrž
(prawdu oznamugi) ti milj Saubcome bez—
bojnoft za šert fobě pofíádagice, čafto kdyz
fbo že jadnau měrau ničimi winen nenj pros

fazal, řjfalí, že ač nema htjchu Futečnýh,
poně=

Podobogim pobrání,
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poněmádě wſſak nafašen gť břidem půmobs
ním, totiž Kachrkſtwim a Bohatſtwim,

nemůs

še 4pofuty wyñat býti. To z vít Rarbynála
—
š
p tafé |Sefretáře Pawla
Michny, mnohofrat finffáno. ©Což F něgaz
kemu pobožným potěffenj bylo, fdyž widẽli
še netrpí gafo Bločincy, ale gafo Kreſtanè.

5. Obeflanpm

na

poſtawenj | nebámalí

delſſijiho terminu než 8 dnj: gefito něfdy tv
příčině malo nektere Kopy delſſj termíny
mjivali. A" Fonž fe poftarvili, byli gim přez
čtení Artyfolomé gegih provinění: ne pos

ble gegich wyznaͤnj, ale co gen lſtiwẽ na fos
bo wymyſſleno býti mohlo.
Uniž E odpowẽdi čafu bylo propůgčeno ;
nýbrž byť kdo p hned odpowjdati, nevinu
ſwau profazomati těl,
mufel rad nerad
wýpoměd ſlyſſeti, w takowh způjob: ros
padl fpe R. R. hrdlo, čeft p ſtatek; a wſſak

z miloſti Cyhſartſke, geſt mu

deſt y hrdlo das

rowaͤno, Statek toliko Gýfaří (bud z cela,
bud zdaͤſtky, djl, da tři) propadnut geſt.

A fomu ſtatku djl neb dwa zanechali, tí na
Komore toho wyhledawati měli, ale nic nikdy
neobdršelí.

6. Byla tu gafas gafes miloſti twaͤrnoſt,
še. ne. wiſechnem wſſecko zaromeň berau;
ale ſtutek vkäzal že proſtè tyranſtwi wſſudy
bylo.
Nebo pobrali —
|
Meſte—

„=
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LXXXVIE Gtatfowé

Meſtecka, Wſy, Dwory; a miſto djlu kte—
rhz gim zanechán. bhti měl, dali kus papjru,
aby- fivého

djilu zaplacení ma Komoke hleda⸗

li. Ale toho zaplacení až pofamad žadný
ani penjzfu newidẽl. Tak pod barmau ras
tonjho: procesfu,

pratvě

tyranſthm

spůfobem

wſſickn; Ewangelich o wſſecko ſwè pripra⸗
weni, a do podrujſtwj wehnaͤni gſau: nek—
teřj. w WMěftech ſobẽ byt nagjmagjce, ginj ©
Praͤtel Papežířeho Maboženítoj obydlj ble:

dati, a něřteřj zaſe v těd Eteřjš gim Stat:
ky pobrali ſlaujiti mufegjce. ©Málo näekte⸗
ři bud ffrze přízeň Rommisfařů, aneb ffr:
ze Dary, a nomau faupi, fimé nebo WManže:
lek fvýdh Statky

do čafu drželi,

ſſilo ſe p tjm vkrutnoſti,
howitéè, ale y mohowite

Priwẽt⸗

je netoliko nemo—
wẽcy

brali:

a ſot⸗

waͤ gednech ffatů mw fterýchž nekdo hodil,
zanechali. ©Může za priklad gmenowaͤn by⸗
ti (wſſak ne gemu famému to fe přihodilo,
ale mnohým ginpm) Buryan Sfljbotvffy:

fterpž tobo daſu Fdyž f němu SKommisfaři
pro odnětí mu Statku přígeli, doma nebyl.
Ale wraͤtiw fe tě chwjile, poručeno fobě měl,
aby $ mozu feffel: nebo že p Wůz 8 tjm co
na něm geft, n Konẽ

Gýfaři naležegí.

7. A mědauc, že něfteřj gefitě na Vrochch
Penjze magi, aby ge y o tp připramili,

pos

ručení priſſlo, aby geden faždý Giſtoty fmě,
gaf gi mnoho má (pod propadenjm. celé

fummy

kdoby

co zatagil) vkaͤzal.

R čes
muž

—

Podobogim pobraͤni.
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muž na Moravě obzwlaͤſſtnj Saud, gegz
oſazen byl m
gmenowali,
GRYDAV
Nyklſſpurku: kdez fe wſſicknj ſtawett, a Gi⸗
ſtoty prinaͤſſeti muſyli. 3 nichz nekterè, ne
tak platné, wracely fe nekterhm z cela, aby
p tu barva byla ſorawedlnoſti: giné ja les
da gakhmi wymyſſlenhmi příčinami zadrža=

nn byly: od něfterých čaftfa fe brala na Ch—
Beftli fdo gafé Denjze při Dffád
ſake.
Bemffýdh podle obyčege Bemě ffládaí, hned
tu byl Kraͤlowſth Šifffal. (nebo zrad y zraͤd⸗
cũ wſſudy plno bylo) kterhz včiniv Ohlaͤ—
ffenj, je Chſat na Wognu Penkẽz potřebuge,
pobral ge, dam na to Měřitelovi kus pas
píru je mu takowau fummu Gýfař dlužen
zuſtaͤwaͤ.

8. Tak po wyhytj ſtarhch Obywateluͤ,
Papezency mezy ſebau Statky dělili, gak fe
komu ljbilo tu neb onu Wes, Měftečťo, Ja:
mek, neb p celé Panſtwj, £ fivým mezem příz
pogiti: a toho od Gýfaře, buď darem, neb
giným způjobem, doſtati mohl.
Welikh dil

doſtal fe Cyzozemcům, Hyſſpanum, Wlachuͤm,
Němcům, fteřjí Chſaki wogenſky ſlauziwſſe,
toho pry fobě zaſlaußili.

9. Sefiliže kde byli Wdowaͤm a Syprotfům ©
náležegích Statkowè,

nenedoſtaͤwalo

fe A—

chabuͤ, o Naͤbotowu Winnicy ſe ſtaragjchch,
Nebo komu fe gen kde pkjlezitẽ Panſtwj wi—

dělo, ten aneb chytroſtj oklamaͤwal,

a jé
0
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bo fliby lafal, a neb pohruͤzkami a položením
A tuti.
wogakuͤ, fu prodanj přinucoval.
ſami genž fupomali, y cenili p tršíli, y
ſmluwili, a co dtěli, to za to dati fijbili:
|
potom paf ani toho nedali,

10. Rozkaͤzal tafé Cyſak Privilegia Kraͤ⸗
lowſtwj od daͤwnjich Kraͤlͤw

nadaná

£ fobě

do Widne přinefti, Kterhchz w Truhle doſtaw,
a na ně pohledẽw: Totoliz fau ty ſſtarty,

rekl, Éterej tak welika zaneprášdnění Předfům
naſſim dinjwaly?
pečetí

p podpiſy

oheň metal:

a tjffe fam

A popatřím na kajdh dift,

vſttihowal,

a wſſecko na

an tu ftál mad tim zdějjený,

m fobě widychagich,

ge přimezí, Adam z Walſſteyna
Purgkrabẽ Prajzſth.

ten kterh

Negwysſſij

OOOOCOOOCGOOOOGCOOCOOOOOGOO

Kap. LXXXVIII.
MNaäbozenſtwj y Prámo Podobogim zaſtawe⸗

no: až p těm kterjz proti Cyſari nic

byli neprominili,
SY Povídání mezy tim byli, gafž wöſſe
připomenuto, něži, a mybánjní 3.
|
celé Země, 8 welikymi pohrůšťami, koyby fdo

fobo prechowaͤwal. Ale ti Eteřji -proti Gps
faří to ničem3 neprowinili, tozuměli že fe fo
- E ním newſtahuge: gafo p ti kterhm Gýfař
Protož ginými P
giš. byl odpuſtil.
aby

Podobogim zaſtaweno. 24
aby wſſicknj fd Sněji wybyli, porude⸗
«, Čemuž feoprjti žadný nefiměl.
lé“

Gedinh Karel z Šerotina, dá
tím pon

proti tomu fe poftamil,

tolifo Kardynaͤlowi 3 Dylcychfftegna Hegt⸗
manu
tehdag Morawſtemu, a Kommisſa⸗
řum geho, fe tozepřel: kdyz tjm neprofyěl,
p do Widně gel, a před Chſakem na. ktiw—
du ob Kardynaͤla fobě včiněnau nařjfal, že
ma něho an toho nifdy nezaflaušíl, takowau
pofutu, gafo na ty Fteřjš Gpfaři priſahy nez⸗
drzeli, vwozuge: žádage při Drámu a Epra:
medlnofii fivé z vplna zanechán byhti. Ale
odpomědino
od Chſartſthch Jad, poſtupo⸗

waͤnj to wymlauwagjichch: Ze fe taf zle té

Reformacy rozumi,

gafoby

ona

mjfto poku-⸗—

tp na něfoho mzfladana byla: Šgefíto ona
geft raději čajiťau Otcomffé peče, kterau
Gofař o ſpaſenj Kralowſtwi a Zemj ſwüch
weſti raͤrj. A Fdyby žadná nikdy wina W to
byla. nerofročila, že Cýfař tm pomínen geft,
-aby

tak

dobře

buffi gegich,

přinalejí,

Poddanhm

to co

£ fpafenj

gafo co f wezdegſſimu

obmhſſlel.

pokogi

Býafl fe Dan nad tur

Št teprwa tak zgewnẽ gegich vſylowaͤnj, kte⸗
rež prmě tve tmaäch tageno bylo, gijz na—
ſwetlo gde: a že mutjrna ſwedomj lidſthch
„plafitěm pobožnojtj fe přiodjma, Predee
wſſak

v ſamého

CEhſade o ſwau

twěc gednal.

Odpowẽedel Gýfař, še pro Swedomj nic gině:
| ho včiniti nemůže. « Dan, že y on vým, fvěz
k

2.

domjm
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domjm, geft Bobu zawaͤzan, a 4 tě ptjitiny
1, aby bo Gýfař neobtěžomal. | Ddpon
bfař, že on ho neobtěžuge, ale Kazate⸗

Apeti nemůže.

Ra to Dán zaſe, Ae on

“ Služeb Božih byti, £ Služba. Boj] bež
Služebnifa fonať fe nemůže. Tak 8 tau pros
teftach od Cpfaře odſſed, netolifo Dmwořffe:
bo: Kazatelé, Pawla Hronowſkého, zgewnẽ
chowal, aley pobožného, a wice než ſed—
mdefati leteho ftarce, Sana Lanéecha, a Giřjfa Eraſta, Braͤtrſte na Morawẽ Starſſij
y ginych wice, tagně. w Geſtynjch chlebem.
a wodau pobožný Abdyas chowal: £ Ná:
boženíhví paf na Zamku fivém ARNaměfiti; od

$ronovféčho priſſuhowanemu, |netolifo ;pod=
daným fivým ale y Cyzo-Panſkhm gařého
přitomným býti „dopatz.
řoli řadu sfídení,
ſſtel. Wekteréz tvěcy mw Čedáh Pan z
Slaupna, Siřj Sadawſth, a nekterj nem—
nozh ginj, Pana naͤſledowali; potud pohud⸗

ſami do Exilium nemuſyli.
3. Mezʒy tjm,-paf poněvadi —

*
po⸗

koge mjti nemohau, ale gſau, gakz Prorok
mluwj, gako zbaukenẽ oře, wymjtagjch
A febe nečijtotu a blaͤto; ſtälo fe že nowau
vymyſlili wztekloſt, na Preceptory a Vtite—
Je mlaͤdeze, které; obzwtaſſtojm wypowẽdeli

Mandatem

Aby kdokoli z Dánů, z Rytjk—

ſtwa, z Měft, Preceptora djtfám ſwhm

katoilcke ho chowal, toho hned odbyl:
že bude. gat a f treſtanj oddat,

Ne—

ginaͤk

4 A
P-

o

2483

Páni z Cech wypowodini.

=

„A aby mífiďní rozumeli, Je nen betu,
»r Gdfař ginhch lidj krom Kátolifů irp
nechce a nemjní, wydan geſt opět Man
1625 dne 22 Čerwna:
Eterbmž Key
Deſt zemſthch těm kdozby Katoliďýmí ne:
byli,na iwěčnojt fe zaporvjda,

5. Poznawſſe teby dobřj pod Dbogj, še
gim giž Drama neflauši, aniž geft, kamby
w tafovný ſwich

ktiwdaͤch apellomati

mos

hli, leč do Nebe, na to fe oddali (kdo wſſak
tomu

tagemſtwj

neprawoſti

dobke

rozumẽ—

li) aby wzdychaͤnim aslfáním k Bohu wo—
(ali, aby takowéè přemrácenofti pomſtil. Bing
naděge nepozuftárvalo.

OOOOOCOCOOCOO00OOOO
- Kapitola LXXXIXŤ
Páni z celého Kraͤlowſtwj wypowedini.

tu

gedno za druhým iv Mjfjí ob:

dizjwagice

Nepřátelé,

odedne hrdegſſ myſli;
Swoͤt nenadaͤl,

nabhwali

den

y to dehoby fe byl

před febe wzawſſe, aby Stas

wowé pod Obogi,

genž weͤtſſi djl Kraͤlow—

ſtwj bolí,

fpolu pogednau

wſſickni

byli tvypomwědjní, | Nebo

z Domě

fobě naděgí činili,

ponewadz Kraginh Nèemecké wuͤkol a wuͤkol
podmandny ſau, p Kraͤl Denemarffp, 8

Mansfeldem,
Halberſtatſthm „Durlachem,
Weymarem ꝛc. přemožen,- a ffrge to mnos.
ba myſl zemdlena, s nebude ginéeho, než še.
tak
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:

tak přeftraffení wffidní, ©Naboženítei (vé
na wetſſim djle opuftj; gafž ſe ftalo.
Mě
2. Protož Pět 1627, Čermence 31 (m
ben Ignaciowi

Lojolowi zafivěcený,

aby fe p.,

tim vkaͤzalo, co Lojoljté vkowali) wyſſel
Chſarſth Mandaͤt, kterhmg fe wina, wiſſech
tech zipd na tak nekdy ſlawné Kraͤlowſtwj
Ceſte vwalenhch wech, na Kachfſtwa fějtá
kterhmiz pry Obywatelè geho tak mezy ſe⸗
bau ſami, gako p od Wechnoſti fmé, roz-⸗
trzeni byll, a mnobě Boží pokuty m ſebe
vwedli.
rotož to tě wẽech takowau ſwau
giſtau a konernau wuͤli oznamuge:
-My
-pro zachowaänj dobrého ſwedomj, © žadnés.
sho wjice, tak z nišíjiho gako oſſwem z wys⸗
-ſſiho ſtawu, poddanhch naſſich w těmi

=Arálomfto] Čeffém obogího poblavj, pří
sfivýh zaftiženýh bludjch ſektaͤrſthch a fa-

⸗chtſthch

sme.

trpẽti,

wjce

nemjnjme, a

nechce⸗

A protož. thmj wysſſijm Stavůny

stermin ſſeſt Měípců aby fe Smatě a famo
sfbafytedlné Rjmſtéè Katolicke Wjke naučí:

sli, dawaͤme.
A aby fe ſnad nenedoſtaͤwa⸗
o těd, od nich by ſpaſytedlnẽ naučení a ˖
zpraͤwu doſtatekn? braͤti mohli,
pobojným“
narjzenim, Reformach Kommisſake, z Sta—
svu

Poljtyckeho

p Duchownjho

Mude,

ſme

⸗zwolili.
Widelo fe tedy za dobré timto
=Wandatem, gafž o Otcowſtéèé nafjí o rá⸗lowſtwj toheto dobré, péči, wſiſecky vgi—
Ktití a napomenauti, aby wſſickni, a A
az⸗

-

kaldh daſné p rěčné

ſpaſenj ſwè na

péči

mage, ob dotčennh Reformach Kommis—
Fatuü, pilně fe topočowati, a £.naffí wüli fe
znafioňomati, nezanedbaͤwal. ©Kterauž naſſi
vůli, gefiližeby Fdo mw termínu tom. ffeft
změjpěném

fobě neobljbil,

ten ani m $Králomfhvj

znaffi fe nefroronal,
znajfem

a 8 námí v mjře

ſtatky

owſſem

zuſtäwati

fivýmí

stoládnauti, Jädneho práma, mjti mocy nes
Nüibrz tomu chceme aby takowj na
zbude.

znegmýš zavržení ſtatky fivě mezy Katollky

zrozprodaaic, pri dobjhání termina
lowſtwj Čeffčho ginam fe odebrali,

-(led Katholich gſauch nawräcenim

$ Kraͤ—⸗
a nikdy

ſwym fe

24

⸗znetroſſtowali ꝛc.⸗

3 Zu miděti bylo dironé w myſlech lidſkhch
- proměny, a rozdjlnhch rad bráni. Kterj pos
sí

bošnojt

a ſtaͤloſt

m
Exiliu
auf
čotů

hledali,

feftrogili.

w ſrdey

měli,

y hned do

Gýfaře

ſtrze

Supplikach,

Ginife winuli,

chweli,

aby: aneb Dekrèet promenil, anch terminu
prodlaudil, Jaͤdali: ſummau kdo CO mohl čí= .
nití. Nachäzeli fe, fteříš w cyzynẽ potťatí

mobauch

nepohodlí,

nauzy,

tvěf, nemocy,

přady, a giné měcy předfijragice, še fe wuͤli

Gofařířé za doſti ftáti muſh ſaudili. Byli p
ti, fteří domnjmagice fe že Cýfaře y Papeze
offiditi mohau, od Aněži fobě za penjze wy⸗
ſweddenj, še gij v Zpowẽdi byli a pod ged—
náu vějmali, kupowali: A ſtalo fe, je něť:
tetj takowhch cedulek nakaupiwſſe, © jm
.—

23
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Kommisſare

nad. Refformach

ium wyhnuli.

ol
oklamali,

a

—

. Ale fe nekterhm takowéè o duſſe tar=
márčení,

nedobře

So Wogtecha

zwedlo.

Nebo

Kněz

od

w Romém Pěftě Pražféčm,

Wawtinec Nyjburſth, kterhz přjliš ſwobod—
ně w tom fobě počínal, a ja taforné Cedul⸗
fn [od Měfiťanů, od Zemanů, Dánů] meli:
fau fummu Pendz nafpromášdií: přigda £

wygewenj gat geſt, a 8 ním nab fto raj

ſthch Mějiťanů,
Fteřyž wſſicknj obžalovaní,
a na fmrť odſauzeni, je y Bohu W Cyfaři

wjru zruſſili. Politycy wſſak penẽzmi, a
oprawdowym
Kozelce | přeržením © životy
wykaupili;
Kněz podmodnjí z vřadu ſlo—
žen,

a na Star$mějtiřém

Rynñku

ſtat geft,

Zeta 1631, dne7 Dubna. Ale nawraͤtjme
fe £ ffrádům, tim prwnjm wypowẽedenjm
wzbuzenhm.)

*

5. Nepřatelé tedy, gak lidſkéè myflí v we⸗
likem kolotaͤnj gſau ſrozumẽwſſe, a je gichm
prodlauženěgjjím kaſu, bez pochyby, wice a
wice na deſperach prichäͤzeti, aneb to ar. >
bowaͤnj vpadati bude, naděge bojabffe, o b⸗

drželi při Cyſari, aby priblizugichmu ſe giz
>t terminu, půl léta. pridano bylo.
Wydaͤn
teby nowyh Oandat, 6 Praſynce Běta 1627:
tv Fterémý fe belli das w Zemi zufimvati

propugčuge;

ale

wſſak

ofiřegí

wſſechnem

y pobrůžťamí přifazuge, aby fobě Rim: |
e
—

3 Cech wypomědjní.
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ſte Näbozenſtwj oblibowali.
Nadto y na
—Wdbowy +ajiž tvztaženo tvpporvědění: Syrot—
cy? pal, buď je Matere mag) neb nemagi, 3
- toho fe wmyměňugi,. ale aby Papezenſthm li⸗
den f homwánj a cwikenj dány, aneb tež do
Klafiterů obrachny, byly. A toť teprw bylo,
což mnohým — pobožným fo a wzdychanj
prineſlo, kdyg 3 wüsſſſho Stawu
Mlaͤde—
| nečťomwě a Panenky, ba p Danny ma wdaͤnj

z lůna Matek, Zet, Strýců neb Byců, brá:

ni, a do. Itzuiſthch Kollegij neb Klafiterů
ftrfaní byli: bědíchyj pak gegih z tufau

pratvýh | poručnjéh

brána,

-a Dapežencům

- oddavana, byla“
|
6. Sſkoda zamldeti,“ gak ti ſwuͤdcowè v—
|

přímím:

ſproſtuyhm

chytroſtj ſpau,

lidem-

wice

lahodnau

než ſtrachy a prjſnoſtj,

fo:

dili. Kdykoli zagijié nekdo (Ppřed ty Reffor—
mátory doſtal, geſſto o gruntu ſpaſenj fivého
promluwiti

vmel,

wſſeho

mu

powolili,

- Úmalili, že tak má měřeno býti mluwili, y
w ſamèém Artykuli p Ojpramwedlněnj: | ale
genr*pry toho fe nedoftama gednoho, aby fe
€ Cprfvi připogil, a Biffupa Rimſtkeho za
widitedlnau
wadz toho

hlawu práve.
poznal: ponẽ⸗
pro dobrý řad newyhnutedlnẽ

potřeba. CEjmʒ negeden proſtak, rozumege
je bo E gině wjke něj čteřauj předtim měl
nenutj,

veden

byl,

a že 8 dobrým

mim. stafove | zeronitění

můž fe domnjwal.

poſluſſenſtwj

ſwedo⸗

ſljbiti

Widẽelili koho an z Roz
£ 4
du
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du finroného poffel, | aneb ze z toho rodu
gig gedinkh geft, a neb w malém počtu, neb
těj rozkoſſneho zTu zwelidowali, gaf ©, S. ©.
těžce to nefe, že 3 tak ffarožitného domu gfa,

gehož Předfome ozdobau

a podporau Wla—

ſti bywali, nynj gen pro ſamu nerozmy—
ſlnoſt na nebezpečné wyhnanſtwj ſwewolnẽð
prichaͤzh še by lepe bylo zuſtati, a pod Bo—
ži a Gyfařífau miloſtj dobře fe mjti. Tako—

wymi a těm.

podobnými

daäbelſthmi

vlift=

noftmi, welika Panſtwa pod Obogi ftala
fe poražía: nebo tvfjiéní kterhymz Zemſtä

Wlaſt wice než Mebeffa wondla; aneb Úte:
rýh.
ſwedomj | tafovymi | hytrofimi zmá=
meno,
buď mw Pofrytfivj
E
zawedeni byli.

aneb w

z

7. Ric měně wſſak přebce ti gimz Nebe—
ſte ivěcy nad
Zimſté milegffi byly, a Eteřiš
ſe Mandatu Nebeſteho Chſate A genš bi,Wigdẽete 5 Babylona lide můg) wice Než
Wandatů Zemffého Cyfaře bali, zanechawſſe
dedienhch fvný ſydel, a tojjehněh Nemo⸗
howitin, něfteré ſto Domů obogiho Pehla⸗

wi, M 3 Bemě; do ofolnih Kragin, Foit⸗
landu, Mijině, Lužic, Sleſtka, Polſka, v
do Vber fe rozpthliwſſe. Nẽkterj až do Prus,
do, Rus, do Sedmihradſtéè Země, bo Dene=

marku, y do Nydrlandu,

aby, wyhnanſtwi

ſweè tm ſnaze ſnaͤſſeti mohli, fe odebrali.
Mezy nimi pobožný Stařec, P. Karel $

Zerotjna, kterhz fam pro ſebe ſnadnẽ fo wy—
me

*

m: Eech wypowẽdjni.
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Jaͤdati mohl, aby až do dne fivé ſwrti we
Wlaſti zuſtaͤwal, fdnby bez Služeb B. byti,
anebo gich gakoby | nevšímal | všjivatí byl
etě. Dn wſſack raděgj 8 Lidem Bojim 8z
faužen býti, než kaſnhch pobodlj všjmati,

bě wywolil. | Drotož

rozprodaw

fo:

ſtatky fivé

za poͤlowich peněz (3 Eterhhž zafe djl pod
způfobem ſaudu a rozepře gafeš vtrhli Nex

„přatele) do Mratiflamě.

Meſta Sleſkeho fe

obrátil: a to 8 mědomim

faříťom.

y pomolenjm

Ch⸗

A, wſſak brzy potom- 8 takowym

vůle Cýfařířé myfivětením , Melliby fe Dán
šetoho -Wěfta ginam dati, aby mn molno
bylo kamkoli fe obratiti, gen ne do Ehſarſthch
Zemj zaſe, a neb mezy Gýfařífé Nepřately.
8. Nepřátelé mezy tim, těd Fteři z Wla⸗
ſti vftaupilí, nechteli nazhwati, Exulanty,
ale Emigranty; (t. g. ne Wyhnancy, ale Wy⸗
ſtehowancy)

gakoby

ne

od Gýfaře

ale zpaurau famí 3 Wlaſti wyſſli.
gich ani

tv rilium

trpětí nemohli,

wyhnaͤni,

Ale Fonž
vydán

geft Leta 1628, ne 18 Srpna Mandat, w

teremž Cpfařy 3 Čr a z Moratvy, do Stě:
ffa tolifo a do Lušic vítaupilé, z prewraͤce⸗
noſti obwinuge: ofmědčugic, je gemu nikdh

na myſl neptiſſlo, aby nevſtupnj z Eech toz
liko wybhwäni, ginde pak tv priwtẽlenhch
Zemjch trpjni býti měli,
protož aby odtud
fi, dtěgili ffutečného treftónj vgitj.
JI⸗
tem:

Zpmž Patentem

rotky $ ſebau

nartjzeno, kdokoli Sy⸗

——— aby ge zaſe be

|
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E

nvffed | we Wia>

ſti nápadů,

9, Hned

zafe giným Mandaͤtem znáti ſe

dalo, Ze Katolickhch Mužů Zenh Nekatolickéè,
nenaprawjli fe, tafé z Jemě wyhnaͤny býti

magi.
vítrajjití
VWřednífů
rozweſti

Ale kdyz šddná (newjme přifadu)
fe nedala, a něťteři 3 Negwyhẽſſich
Zemſtheh, pod Obogi Mandzelky magjc,
fe 8 nimi nechteli, geſt gim miloſt

aby“ w Zemi zuſtaly vproſſena: a wyſſla
(1 Mage Roku 1629) tafomá na ně Wipowẽd,

Že ſyc bo ſmrtiz Mangelü ſwhch w Zemi trpiny⸗
bpti mohau, ale potom Dedictwj nemjti, a do

Exilium gjti, mufegi.

Tim čafem paf na Wes⸗

feljh a Danfetjch aby nebhwaly: pafli budau na:
pofledním myftě po wſſech Katoličíáh aby ſedaly. Pal

10. Přidána paf byla F tomu prwujmu
(31 Července wm Pitu 1627 wydanemu)
Mandäaͤtu

tato Jawirka.

-⸗nedomnjwaͤl,

-Aby

fe pak nekdo

že fe to pro penjje a nebo nẽ—

sgafau fořift a ne pro čeft a“ flávu Pána

Boha

tvffemohaucyho,

spoddanýh

naſſich,

Je É gednomu

těž pro ſpaſenj duff

půſobj a há:

NRačime

faždému: dálegi prohlaſſowa⸗

„sti, pofudšby fe kdo těto miloftivé wuͤſi naſſi

(ač nefimýfiljme)

na | odpor

poſtawowal,

Aby ſe bez wſſeligakeho vplatku, a ztenčení

=Giněnj ſweho z Jemě wyhoſtiti mohl. Ga—
-koʒ pak „F „fomu dowolugeme, aby faždy fu
sprodánj a fprměšení Štatfů vd,
bal

těž k wy⸗
vpomj⸗

z Cech whpowẽdjni.
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zopomjnaní dluhů ſwhch m těmi Kraͤlow—
-ſtwj Čeffem (E-njmšto gim fažde Praͤwo co
znegdřimegi |Dopomáhati má) komubykoliw
= Dřatel fivýh, anebo ginhm Kaͤtolckhm
zofobam, —E. tomu.
Plnomocenſtwj
daͤti
zmobl 2c.= Kteräz imwěc fprámedlnojti 8 mí:
Tofrdenftojm | ſpogene takowau měla tmwát:
noft, až netoliko Exulanti tu. priſnoſt tať

peknẽ změfčenau mděčně přigjmali, ale y cps
3). tof fe domnjmali, že tjm Emigrantſtwim
mic. fe Čečhům

neſneſytedlnehy neſtalo.

Ale.

nebyla gen ſlowa.
|
+044. Nebo předně, což měli -ti probati, Ete:
rbmž giž prrvě wſſecko pobráno bylo? A geft:
lize kterj gefitě co gruntů měli, fomušby to
prodali m tafomém té wogny ohni, a w we—
řegném < wſſechnẽ?ch rvybánění? — Doněvadš

y ti pozultalj na negwys ſchuzeni byli. A
SDapežench ač bohatj, wſſak těm kterj odchä—
zeli peněz
tomu gim
fati fobě,
geftli fe

dodäwati nemyſlili: ale raději É
pomábati, aby nic nemagjce zau—
a w Zemi zuſtati muſeli.“ Nadto,
kdomaſſel, fdož něco faupiti dtčí,

fotva fdo byl Fdožby polowicy peněz -podas
mal: weda že p taf toho nedatí muſy darmo,
Napoſledy kupowalli kdo, ſotwa kdo hotowèé⸗
(po:penize däwal, ale Zäpiſy: gafomiž v
zemcůí hladu zahnati žádný netraufal.
t⸗
ſſj tedy djí těd,

kterj Drmwory,

Winnice,

a

giné grunty gefitě měli, nekomn z Přátel, gas
kez mjti mohl,

£ měrné ruce poraučelí:

£ 6

kte—

-—.
„
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kjjby fobě to gafo wec faupenau zapfati da—

dauc, z všítéů potom wlaſtnimu Dršíteli faž=

1

boročně

něco poſylali. Ale

gaf bymá fdyž-

© Dub padne, že iedakdo třfín zbírá, taf bylo

tuto, dyž proti topporměděným co kdo htěf
wolno bylo, je mnozp takowhch dožadanýh

Poruẽnjkuͤ (fi a nerměry nazbyt zkuſyli.

12. Mělteřj teby tagně fe mracugje tvěcy

fme fobě lépe opatřiti dtěli; ale gafž to změ:
djno, bned poručení £ Heytmanum Krag—
ffpm přicházela, aby kdokoli 3 Nekatolickhch
(buď geſſtẽ neropfilh, aneb zafe namratilý)
kdekoli bydljchch, Obilj (hledamagichýů u.ž
Kraäͤlowſtwz wywäzegjchch,
aneb prodäwa—
gichch a penjze ſhromazdugjchch,
poſtizen
. býti může, aby gat, a do Mějt Kragſtych

dodaͤn

gfa, do Arreſtu wzat byl: poznames

nagic gednoho

fažděho gméno,

přiamj,

rob.

den paf kazdh kdozby takowé přecdomamal,
aby na zaͤwazek wzat gſa, na Hradě Prazſtem
před © Negwysſſimi
Vtrednjky
Kralowſtwij,
poſtawen byſ.
ři Leta 1628.

Dátum bylo m
Potom pak ta

Praze 11 3á:
faž poručení

obnormomána byla, do rozdjínýh Kragů 2 Li:
ftopádu:

«

a nafledugiehho

rofu (1629) něťo:

o Tifráte. Až p Léta 1630, 20 Čenvna: Fdež
Inſttukch dána, aby Edyž Fbo zwj, kde fe Ftes
kj adržugj, tagnẽ a nenadále na ně připadna

gimal. | Přidána. toho příčina ta, je fe trs

doffigně. Božíťé p Cýfařífe wuͤli protiwj.

13.

:
To

)

1 Cech mwypotvěbiní.
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13. Zo fe wſſak potolomalo, aby máli
bo w Kraͤlowſtwj ſobẽ co wytjditi, powole⸗
ni f natrácenj fe od Kommisfařů nad Res

-

fformach

©

fobě wyproſyl.

Ale gafé to pos

wolenj, a s gafpmi wýminfami bylo, matt
z techto ſlow.

-Gich Miloſti Paͤni Paͤni, ob ©. C M,
sDána naſſeho negmiloſtiwegſſſſo w Rráz
owſtwj Ceſtem nad Reformacy natijzeni
-Kommisſarj, račili

z liſtu

N. N. wyrozumd⸗

sti, pro gakh cpl on do Kraͤlowſtwj tohoto
sta čas gifth wratiti fe zaͤdoſtiw geſt. Pond⸗
svadž tedy dobrau o fobě dáma (a £ ginpm
sšafe: |Dončvadě o něm Gich WM. bobrau

stobě-činj) naděgi, žddojti geho mjſto daͤwa—
sgjce tohoto Gleytu gemu vdělugj, a aby
sbezpečně do Kralowſtwj fe Doftati, a měcy
sfmé říditi mobl,

⸗Näbozgenſtwj
směl,

o po celých ffeft Nedelj o

od žádného žadné těžťojti nes

poroolugi.

A wſſak 8 tauto zřetedínau

zvýmínfau, aby bned gakz fe do Kraͤlow⸗
sftvi doftane, před Bit M. Dány Som:
řízení má
„misfaři fe poſtawẽ, gake ročey tu £

zoznámil, a m témž čafu ob Můjů ducho—
ztonjch, pobožných, včenný,
sdal: tak aby pří dobehnutj

tvpvčomatí fe
terminu fÉrze

"ffrauffené břjhů
myznánj, aneb zpowẽd,
zů welebnè Swaͤtoſti pod gednau vziti, Ka—

-tolicke Chrkwe audem včiněn gſa, za aud
⸗Kraͤlowſtwi take zaſe přigat býtt mohl.
Ginak včinjíi, šábné dalffý čag £ —
7

e
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sfe tu

gemu

Paͤnj Pobobogy.

propůgčen

býti mocy

nebude.

-Ta zagiſte neproměnna

geſt Geho

C. M.

smůle. |Dátum w Praze, z Commisfý Re⸗
formach ꝛc.⸗
Steraužto

(naopak

rozuměg)

mnozh zhrozeni gfauce, do Wlaſti

fe wypra—

wowati,

lahodnoſtj

a oſhdlum tak nebezpečným fe fvěs

řítí nedtěli, ©Bohu faudcy ſprawedliwemu
ſwau y Cyhrkwe Boji Dří, s ka
po⸗
raudegice. |

14. Chſak mezy tim aby gralowſtwi ſweᷣ⸗
bo ſlaͤwu

rozſſiril,

mezery“ Panſtwa '(poněs

wadz gich nemálo wygelo) zahradil a wypl—
nil ofobami“ duchownimi: a wyzdwih ge za

Staw,
Paniin,

ſtawil:

přední gim priwlaſtnil miſto, a tak
Hrabatüm,

y Knjßatuͤm ge pred—

Eterašto wee,

až do toho dne nikdh

tý Čechách flnchana nebyla.

|

15. Bmořil tež ftara Ařjzení Zemſkaͤ, a dal
fepfati p mptiffnauti nomá: ohlaſſuge fe tam,
še mffeďa Prywilegia Krälowſtwi toho twr⸗
di (an ge byl fpálil) fromě těhto I O Nä—
bozenſtwi.
II. © fivobodném tvolenj Krále,
III. © vžjvání při Saudech faměho Eeſteho

Gazyka (aby tak po malu p Národ p Gazyk
zkazyſ) IV. © odvmttj na Obec pripadaͤnj.
V. A o Statky pozemſtèé, aby ffeze Mangel⸗
ſtwj od Rodu nebyly odchzowaͤny. Čož zgew⸗—
ne geft proč fe ſtalo; totiž aby ffrze Man—
Jelſtwj

255

z Cech wypowẽdini.

8 Lidmi cyzozemſth⸗

Feſſtwi Ceſthch Dánen
mi,

SS“

OE

JAP

ora-

$ nowhmi Rody,

aneb

ſwych oſedloſtj wytiſtnuti,

ſtarj Rodowéè z

aneb y tjm ſna⸗

amje wykokendni, bptí mohli: gakz fe.to pos
tom to fFutéu (hledalo, kdyß negedny s hogs

ným dědictvím ginhm mocy, chtẽgte nech—
naſchwaͤl
Gakoby
těgte, tvftrčenn | byly.
toho bylo hledano, aby wſſecky ſwobody w
než nab: howady,
7 vě

nic obrátje ne nad lidmi,
|
ponowali.

O0000000900009090000

ME
Kapitola XC.
|
Gakéè s Měfty Smobodnými poſtupowaͤnj

S má
byld.o
úz
hy
SYČAEouse 015, gak ne po měfiffu s Mě:
ſty ſwobodnhmi zachaäzeli. Přebero:
ffim, še Národ Kachrſth ſkrotiti chteli, mj:
fto Ramaconů, neb Oblamj, mfadili Heyt—
no

bez nidhšby žads

a Gpfaříťe Rychtaře,

many

hnauti

onyno

fe nemohl:

Ale gaťé lidi?

tyto od ledskuds berauc.
m tnf malém

mytí mohli,

Morderke,

bezectne

Hudce,

gak

počtu Gednuſſek mezy obywa—

teli Zemẽ

Němce

4 Svypítd,

a Cechy

Bannýty

prewrhlee,

Warnotratce,

Pankharty,

Komedyantnjky,

lady,

Swodnjky,

Kegkljke,
jendk—

terj ani Abecedy neoměli, bez habytfů, bez
domů, bez ſwedomj, což wſſe giſthmi při:
finby. proťázatiby fe mohloz kdyz gen o wſſe—
|
Čo

256. XC. s Měfty Swobodnhmi
cko

fe pofufpti hotovi byli,
gménem

pod

a Antyfrnftu

nahaͤnẽtj

Cyſarſthm

ſlibowa⸗

li: nehodnj aby gmena gegich tutu ſe poz⸗

namenámati měla.

2.

Tem a takowhm wſſecky něcy w Mě:

ſtech Poraučiny byly, těmi fe Radda p Měs
fiťané zprámomati: muſyli. Aniž gafau plats
noſt měla gaka na neřady fobě ſtyſtanj a jaz

loby: leč je potom, fdyž toho gij ſami fnás
ſſeti nemobli, ty Heytmany zaſe (m Letu
1624) ſlozili, a ſamhm Rydtářům, Soldá=
ty fu pomocy magjchm toffefu zprármu, (aby
Cyſari nic nehynulo) porutili.
3. Negwötſſi potom byla pede o to, aby

Meſtuͤm wſſecku mjzu a Érem wysſali: což
neſlhchanhmi ponẽkolik

buchmi,

pomoch

let

Soldaͤtuͤ

pořad

Kontry⸗

ge wypreſowaͤ⸗

wagice zčajtÉm zprawili.
4.

Potom wybywſſe

a vwedſſe na

zbrognau

moch)

gich

mjſto

aby mw ně žadný

[eč privé oboge

Zpraͤwce,

(wetſſim dilem

Mefjně Kněji,

titi lidi keMſſi choditi.
šelffiví

Chrkewnj

podali nus

Zapowedeli p Man:.
wſtaupiti

ſtrana Katolicka

nemohl;

bude:

kte—

rom“ dabelſthm kemeſlſem nemálo gich na
wſſech mjíteh £ odpadlſtwi priſſſo.
Opět,
bo Rad a f Vraduͤm mw Miſtech brání fami

Katolich: byť paf žádného zkuſſenj, šádné:
bo m | Blomé mozfu, nebylo. |
.
5.

gakpoſtupowaͤno.
—

—

—

—

—

—
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5. U fd fe
e
taf počet Upoftatů mnošíl,
m
a Radda Katolicka byla, tu giž na gine Mě: ©
ffťany, tim 9 gjným zpufobem vĚrutně naftu:
powäaäno. Čož gak fe tu neb tam dalo, ſlu⸗
fine bude wyypſati,

pro Potomky.

wſſak wekegnau,
lozime Inſtrukch.

Heytmanuͤm

Negprwéèᷣ

danau,

po—

OOOGCOOCOOOOCOOCOOCGOOCOOO

Kapitola XCI.
Urtyfuloré wypſanj z Snftrufcý Heytmanuͤm
Kragſtm, w Vétu 1624, Meſhce
Cerwence, danée,“
+
———
prwnjim, ſtawugj ſe wſſecky
⸗
ziwnoſti mffehněm těm fteřjšby fe $
=Gpfařem w Nabozenſtwj ſrownati odepřelí,

⸗11. Zapowidagi

fe gednomu kazdemu w

-domjch sid Slowa Božího fázání dopauz
Sřejt p Oddawky, pod pos
⸗ſſtẽeti. Stem,
Tech kdoby neměl, ten
zfutau 100 zlathch.
zaby

půl

(čta

v wezenj zuſtäwal.

Item,

sKdoby Ewangelickéo Prædicanta v febe pře:
zhomámal, aby hrdlo y ſtatek tratil.
21. Aby. dofazenh do Obce Kněz Kato:
sliďy Jaͤdneho Nekatolickeho člověfa F hros
duͤchod wſſak Knẽezy aby
-bu nepromázel;
spřebce ſſel.

21V.
wozyl,

W ſwaͤtky Katolickeè kdoby co delal,
neb prodámal,

——
*

faždý

ř
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K. XCI. —
wypſanj,
-do wezenj wzat byl, odtud newychazet do
⸗ſlojenj pokuth 10 zlatych.
V. Podobně kdoby w ſwatky mw Čag
„Mfje w domjch ſſenkownjch fe nachaͤzel, aby
sbo wezenj bráni, a pokuth 10 zlathch ſklaͤ—
-dati powinni byli:
Hoſpodaͤt pak neb

⸗Sſenkyr dwognaͤfobnẽ aby byl pokutowaͤn.
zVI. Kdoby Käzänj Ratolicéčho
fivého

=Sněze walchowal: Item, tv domu fivém
Kachkſte ſlujbh konati pomolomwal, — ten
sadby z Měfta byl mypotvědin, ſtatek žá
sgelýo £ ruce Chſari obrácen.
|
VII. Pro masſa gedenj w Paͤtek neb w
Sobotuͤ: Item, w Doftě, neb 1v Šudé

dny

a Vigiliae, bez dowolenj Arcybiffupa,

spoťutn 10 zlatých.

|

(*) -VIII. Kterhby
Nedelli

Hofpodař tv faždau

a mw Ematet £ Mffi net, bohath 4

zjlatě, chudſſj 2 libry woſtu,k zádujji má
zpropadati.

zaby

IX. Mrádež po wſſech Wěfted a Wſech
byla popfana.

Ti Edoby kde w Mi:

eſtech Nekatolickhch na včení Syny fivě mě=
Ali, odtud aby ge o Wſſech Smatnd negs
zpev přjfftih, pod Poe bohatffi „m

|

©

vp,

Zdet Pozorug mebte Kreſtane, ktery pod
tím ghem Antykryſtowim

máš

fe predce Bohu

zachowati.

bydlic domni:

dobréè ſwedomh

Doptinaním Kragſthm.
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sťop, a chudſſi Rodikowe 25 fop Miſſen⸗
sffnh, doſtawili.
=X. Kdoby w domijch pokautnẽ M (abež
zvčil, tomu wſſecky geho tvěcy ať gſau po⸗
brány, a on Dopravní ofobau preč wy⸗
sveden.

=XI. Kſſafft dloweka zaͤdneho mocy žadné
smjiti nema, leč toho geníby Katolickh
-XII. Nizaͤdné napotom Děti, ani
xotcy, É řemeflům gakimkoli, ať negſau
zgimáni, leč fe pov k wjre Katolické
zapſati.

byl.
Sy⸗
pří:
dadj

=X BL. Kdoby nětco neſluſſneho o Bohu,
0 blaboflatoené Rodikce gebo,
y wed
⸗Swathch:
Stem, o Řadjh a Ceremonyjch
-Cyhrkewnjch:
Potom,
o ſlawnem domu
-Rakauſtem, mluwil neb zpjwal; ten má
-bezewſſj miloſtj hrdlo y ſtatek ſtratiti.
XV. Každý Sauſed coby pofměfiněho,
sa. proti Näbogenſtwj Ratolifému
potupněs
zbo na

domu

ſwem

y mnitěř

malowaͤno

měl,

sto m hned. pod pofutau 30 zlathů zamaza—
sti dal. Podobně co kde na Branád wyte—

zfáno neb malowano geſt; ať geſt tvylamáa=
„no a zamazaͤno. Ra těď paf myfteh Boží
„Bmučenj

a gina ſtarodäwnj

pobožná mg⸗

lowanj aby byla,

XV. Chudj kterjby we Sſpitaͤlich £ tvjře
Katoelicke do Wſſech Swathch tohoto roku

|

E S

o

©

1624
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fe obrátítí nedtětí:

snapotom

tam

znepřigimagí.
zvůle naplněna

trpjní

Takowj

negfau,

X na tom

ať žádný

aní ginj fe

6. 9. G, gifta

bude.:

KAREL 3 Lichtenſſ tegna.
Ale to meřegné, a wſſechnem obecné bys
lo: © Přidáme

obzwlaͤſſtnj

něťteré

přiélady,

k Sterdebš tiſhey řemefiného Satana mění
fnáze fe fpatřítj mocy bude.

(0000000000000000000

=

Rap. XCIL.
Reformach

Pražířá.

ned po wzetj Prahy, dofedjje na fimá
mjfta,
Rydtařové Cyſarſſtj obſylali
před febe Mẽſſtany Katolicke, a gich ſe pod
ročrau wyptaͤwali, aby kajdh o kazdem Pod—⸗
obogim

Meſſkanu,

fročreolně
widel

co fdy ob něho

promluweno

powedel.

Kdez

ſſyſſel,

neb

negak

číněno

co kdo proti. komu,

podle prambdy. neb chuti povjdal,

to gafo:

by z Rebe bylo přígali: a to potom ne ged:
nomu, 9 wſſeligak nevinněmu, ně gednech

tezkoſti 9 fmrti příčinau bplo.

2. Ginhm Mäſſkanuͤm, fteřiš na miloſt
ſe přigaté wěřili (Léta 1624,

dne 23 Vno—

ra přečtena Wypowẽed, je ſtrze ſwè Rebel:
ſtwj ſtatky ſtratili: Chſak wſſak še gim wſſe⸗

ho⸗

Whpowẽd Podobogim
ho pobrati neminj, ale aby
te Waͤlky djl ftatfu ſweho
pod priſahau ſſacowati fe
gednoho

fažděho

wlaſtnjho

přebeyfaná. 261
kajdh na pomoc
wydal. Tu tedy
muſeli: a podlé
wyznaͤnj,

aneb

taťě podlé gakby kdo mnoho peněz měl bommění, vřládána na fažděho milofti Chſarſtéè
wýplata (kterauz Pardon
gmenomali) fto,
dvě ftě, tifpe, dwa, tří, felt tiſyc ꝛc. k floz
šení buď hned, buĎ na gifté termínp.

2. Bapotoědjno zatim (15 Dubna) *
šadnému Fdoby Katolickhm nebyl, Mäſt⸗
ſteho Praͤwa dámáno nebylo: SKteřj paf od
Beta 1618 Měftfte Drama přigali, tem řes.

mefla p handle zapowěděli, |Skrze což něfe
teřj kRemdlenj p- odpadlſtwi, ginj £ nauzy
a chudobẽ, priwedeni ſau.
ke

4. Brzo potom 29 Mage příměfiení byli
dwerum Rathauzu, wiſech ttj Meſt ode:

wreni liftomwě tito.

©9 9. Knijech ráčil gť tomu wyrozu⸗
„mětí, kterak mnozh Pradicanti, p pfedeſſle
Avypomědění, y giní W Moſtech Praʒſthch
je zdržugich,

po domjch, zahradah,

wini—⸗

⸗chch ꝛc. 8 některými ofobamí five pofiran=
sní ſchuͤzky mjwagj, faši, čtau, zpjwagi,
stjm Lid w dobrém rozpakugi, k zlém poz⸗
-dwihugj a bauří: Čehož ©. M. Snjšecý
-sproti giſtemu Doručení ©. 9%. C. pro mno:
=hé pon příčiny, a zwlaͤffte pro —

tvý

⸗
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av) priklad té podobné na
zpodobným

—

—

—e

—

onen čas, pod
pod é

prowozowänim |domnělého

Nás

=boženíhw| |pratextem, | začátečně 1w Mě:
stech Praiſthch powſtale Rebellie, © přeblé:
zdati | nefluflí a nenälezj. Drotož račí na
„njítě ©. M.C. Poctiwemu SRAMEDWY
„Ofteftofowi 3 Otteftofů ©. M, C. Rydtá:
zři Starého ča Pražířeho, o tom Do.
statečně. poraučeti, aby gafi fam tať y ſtr⸗

ze gineé, k tomu od něho narjzene, ná to
sobytvlájitní © pozor dal.
Předně, |Kdeby:
sřoli, kteremkoli Moͤſtẽ borwěděl fe, ©bud
Ip od nekohoz Predykantů fázáno, úneb
dkoho něho čteno, zpiwaͤno, u ſyce

Im

gine Exercitinm pod thmj Tytulem

„Naboženíhoj, © from Koſtelü prowozowäno
zbylo, y hned do tehož dýmu, gakhzby a
zčjřoliv byl, přigma £ fobě nale gitau Gwar—⸗
ij, ſſel: Oſoby ty za Aněží fe wydäwagj—

=D, v témž domě zaftižené, gako y kdekoli

zginde kdezby fe Foli fterébo: takoweho rez
-dykanta vptati,
neb. geg natreffiti mohl,

-ſe vgal, geg doffatečně vyjftil, a náležitým:
⸗-areſtem opattilz Dfoby paf ginèé přitom.
zzaſtiſene na Kancelář „poznamenané podal.
-Tolikeg, -pončvadí az poſfawäd tv nb
-Meͤſtech Prazſthch, po domſch, placech, a
-vlicedy, wſſeligake note, od Chrkwe⸗ Swa⸗—
stě nepřigaté,
Staboženíhoj |pravému od⸗
zporné Pikhartſke Piſns, a pod tytulem

*Balmů fložení rytmowe, gafož. ob fo-

ſtwa

- přebepfana,

'
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|

—

ze
ze Sſtol, tak pod

eſe zpjwagj to zaſtawiti,

-kowhch

zaͤdnhch

—

ginhch lidj wuͤbec
pretrnhauti,

mimo

giné

n ta:

pobožné

⸗Kreſtanſte,
a od ſtarodawna od Cyrkwe
-S. prigaté a ſchwaͤlene Piſne, zpjwati nes
-dopauſſtẽͤl. Nic měně tafé zpráma fe dini,

zše něfteřj Sſkolmiſtrowe, Kalwjnſteé, p gissně Sekty, mw něfternd
domje lidj mládě ©
-k fobě na Bčenj přigimagi, de od nadepſa⸗
zného Näaäbojenſtwj— Satoliéčho odwozugi,
z4 w odporném ſſtemfflugi, poſadugi, y ginak
k roztrzitoſtem mnohhch ppritin —
zna takowé, kdo fau kterj, kde, a odkud
⸗wyptati, ge pořádně poznamenati, <a. díle

zna. Sancelař Ceffau přednefti. a oznámit
zhleděí, ©Wědauce že mw tom giſta wuͤle ©,
-M. C. naplnena bude.⸗
|
"= Naͤſledowala zatim 13 Sept. gina, a
mjrnegſſi Wypowẽd, Fterauž Pražanům. (po
zaplacenj Pardonu) Gýfařířa přieň a Dri:
wilegij

potwrzenj

geft

ohlaäſſena.

Čími

wſſak obogim, nedlauho fe teſſili. Nebo at
míčím o vířimičném pro Näbojenwj
ſſkra—
wyſſlo po roce od: Břednifů Zem⸗
buňfu,
ob (£ Vraduͤm Pražjfpm tafowé poručes
nj. -Negwysſſj Dani VBřednícy a Saud:
(VČ Zemſſtj, Gmenem a na miſte ©. M.

=, rat ſteze zjzene ſpe Rommišfaře, Son:
sffelům Menſſiho Mäſta Prašířeho porau⸗
zčeti, aby oni wſſech Obywatelü téhož Mě:

sta, vteějš |Ratolicfcho |Näbozenſtwj
7

neg—
ſau,
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„ Wýpoměd nna 4 Pany Dražté
—
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—

—

—
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—

sfau, před febe na Rathauz powolali, aa gim
gim
=gjftau ©. M. C. wuͤli w známoft vwedli, £

zpřigetj |Naͤbozenſtwj Katolickeho
nápome:
-znuli a měli. X těm geſſtoby nad gině twr⸗
zdoffigněgfji a vrputněgíji byli, |oznámili:
=Geftližeby E RNaboženítrvj Katolickemu | příz
sftaupiti nedtěli, tedy „že netolifo Měfiťan=

stoj, ale tafé p wſſechnech Jiwnoſtj fivýd

zpbatvení“ býti magj

VBfauzeno

w Kance⸗

slaři= Ceſte 43 Febr. fětn 1626.
6. Leta naftalého 1627, nařjzení Byli ob
Chſake nad Nabozenſtwjm negwysſſj omři, gegidš gména rifle (pod Tytulem
N fme položili. Ti Apoſſtolſtwj fivé

Pražanů počiti
Úegtmanům Meſt
9 němž mnobýmí
ka geſt Chſatſka o

dtjce, poſlali 27 Března
Prazſthch Naktjzenj ſwé:
ſlowy wypſali, gak weli—
Spaſeni poddanhch fivýd

péče „ gak welikä při něžjd pobožnvít, vměe
ni, horliwoſt, bedlimoft, a gak gjch po Praze

"9 po wſſem Kraͤlowſtwj wſſudy hognoſt. he
tem, gak welikäà a diwnä proti Kachřům tis
choſt a ſnaäſſeliwoſt: naproti tomu pak Ka—
chtů nevfřupná zpaura a zatwrdiloſt.
Protoʒ
še giž ©. M. ©, a oni, něco giného před
ſebe wzhti oprawdowẽ muſegj. Poraudegjce,

aby kazdh wſſecky Meſſtkany, tv poručeném
fobě WMěftě dal fepfati, a fepfané gim Danům

Sommisfařům

odweſti:

To pak' gich vo:

pſaͤnj aby bylo na čtyry djly rozdělené,

W

prwnjm řádu, -aby byli Katolich zrozený: w
druhém,

Podobogj, . tvyneffena.
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druhém, před tim prvé včinění: to třetim, ©
kterj Katoliky

bhti připrowjdagj:

10 Čhvrs

tém, fteřjš zatwrdilhmi gfauc odpjtagj.
T. Heytmanè tafomwé
ſthm Rychtaͤtům bali: a
Defatnifům. © Kteřjž dům
GHofpodbáře a $Hofpodpně,
fp, y wſſecky Dodruhy,

andaty Chfačs
oni Setnifům a
od domu odje,
Pacholky a Dew—

examinowali:

a na

to fe, £ fterému fdo tomu řadu ce zapfán
býti, ptali, p zapſali.
Zprawena tedy fau
ta
Regfira, a Aommisfařům přednefjena :
ktetjß w prvnim, druhém, y fřetjm řadu
mimo nadegi méně gich nalezſſe coby weta⸗

kowem
mnošíhvj Kachtu činiti bylo, aby
šafe zbaukenj negafého nebylo, pečlimě mpflili. Wž to vſaudili, aby předněgíji —
Muži, na něž gini pozor magi, oddáleny, a
z Jemě wypowẽdjny byly.
8. Dočátef tedy včinilí na čtyry Dočeft:
nijch ſſediwych Oſobaͤch, Mieſſtkanech Sta-

romeſtſthch,

proti

nimž

takowaͤ

wyneſſena

byla Wypowẽd.
-Raͤdili ſmens welikau neljboſtj tomu fros
ssuměti, Éteraf w Starém Měftě Dražífém
smnozp Obywatelé Nekatoliẽſſtj,
měrnffe
sfobě ob ©. M. C, ꝛc. miloftimé |poručení
w přjčíně Religie, t. g. aby wſſickni dadauce
sfe zubludü ſektaäͤrſthch wyweſti, a pramé
=(pafpteblné |Katolicke Wjke dobře wynau⸗
M
čiti,

266

WMýpoměb na 4 paͤnh Dřašíťe

ssiti, F tež ©. Rjmſtéè Katolicke Wjre mw gi:
sítém terminu (t. do Melifonocy gjž pomi⸗
snulé)
fpafytedlně | přiftaupiti, ©mnohofráte
sto znamoft vrvědené: Oni m zaflepenofti
⸗ſwéè vrputně trwagice, a mffeligafýdh ne:
⸗ſluſſnhch netrefnhch gennk
průtahu této
⸗ſpaſytedilne Reformach
wedauchch vým:

sů

a vffofů všjivagice, napoſledy tim za:

stvjragi, še 00 ſweho nawykleho Mabožen=
⸗ſtwi (geſſto
ničemně zawedeni tm bludjh

-Sektaͤrſthch‘ mězh)

nikoli odſtaupiti nemj⸗

sni, tudy ginhm na fobě welikè pohorſſenj
-daͤwaͤgjce.
Zafše mnozh, Fteřjšby fe fpce
⸗ſnaͤze nopratviti dali, na ně fe obledagice,
ztafovým zlym zarputilofti přifladem, | od
sobrácení fe z domnělého na pramé fivatě

=Naboženítví brubě dlauho zdržování gfau.
-Mezy kterhmiz vrputnhmi Seftaří za pře:
sdní gako vůdce býti fe poznátvagí |San

-Theodor Syrt, Jan Peldkimowſth,
A—
zbrabam Angel, A San Jakub Heyden ꝛc.
-Protoz ráči Bit M. Danj Kommisfa=
sřj 20. gménem a na mjítě G. M. C. Bro:
žzeného P. PD. Joachyma Slawatu 2e. napo=
smjnati, aby On při ©, W. C. Rydtaři,
stež Purgmiſtru a Raddě Starého Měfta
=Pražířeho, to ffutečně nařjdil, aby wys

zamenormaní no Rathauz powolaͤnj, a gím
sna fonec oznámeno bylo, že fe gim gefitě ©
⸗poſlednij

peremptorní | termin, | bo“ pofled=

sniho dne Července, vřláda:

'

tak aby do
toho

Supplifacy zlehčená.
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ostoho dne £ nadepfané Wjře S. Katoliďé
=Rjmffé oprawdowẽ priſtaupili, a hodno—

měrné

od Zpowednjka

ſwoͤho

pſanée

wy—

⸗wedtenij Gich Miloſtem přinefli: anebo fe
9 hned wyprodali a negděle do Zaͤpadu
-Slunce (téhoz 31 Julij) odſud odſtehowa—
sli: a giz na potom wſſech Meſt Prajſthch,
sp celého Kralowſtwj Ceſteè
do konce
zprazdní bplí: leby na ſebe co horſſjho
edodekati chteli. A poťudiby tak brzy Stat
u a Gmẽnj fivýdh prodati nemohli, dos
swoluge ſe gim něfteré giné wſſak Ratoli:
sřé ofoby, ztjditi a zplnomocniti, ffrze něž=
byfe to ſpenẽeziti, a za nimi poflati moh—
zlo: Sami paf předce téhož dne aby fe od—

stěhotvali.

A wſſak před tjm geſſte pridr⸗

Jaͤni býti magj, wiſecka ſwaͤ gmění 1 po:
„řádně Poznámenání vweſti, kteraͤz offacos
waͤna, a odtud tmffeligafé dluhy gegich (y
⸗perdon za Rebelſtwj zuſtäwaͤli <gefitě kdo
⸗w Reſſtu) platiti, až p na pomoc placení
dluhů obecných-Mẽſta odtud giſtä gvota
⸗wzata býti, má. ©Napofledy pak ginhm

MNekatolickhym Pražanům, aby,4 toͤchto čtyt

=Ofob * mýftrahu wezmauc,
obě vſmyſlili,
napomenutj včinití ꝛc⸗
Daͤtum 12 Cer—
wence

1627.—

9. Wypowedenj tito Suplikach ſepſa
wſſe, je kraͤtkh termín w němž fivůh weẽch
nebudau

mocy

rozprodati

narjkali,

a aby

prodlaujen byl zadali. Na čež gim odpowed,
23. Ju⸗
M2

-

Bypowidánj Prazanu.
268
23 Julii, dána: a proſba gich za ſmyſſlenau
pauhau eluzh (neb ſſizunk) gim počtena:

protož aby na konec wedeli, Je gak oni tak
ginj wſſicknj, to což wymekeno geſt, podni⸗

kati muſegj. Dolozeno nic měně. dtěgilí
terminu že ſe gim dd bo dwau Nedel: wſſak

aby fljbili mw tom daſu mwynaučití fe, anebo
bo. Wẽezenj jajti. | Čjmž předěffeni býmfje

poſpiſſili wygjſti, Manzelek zanechawſſe pro
tvpřizení gefitě wěch. Ale p na ně hned ta—

fé wyhpowed wyſſla 28. Aug. Že ta nifby ©.

M. 6. myfl nebyla aby Manžely rozlučetva:
ti měl, Drotož aby faždá, nechceli Ratoli:
čfau býti, za Mužem fropm wandrowala.

10. Podobným způfobem p 8 ginými: před:
nefimi Mäeſſkany zadházhno, tu tjce, fu měně,

něfdy 70 ofob pogednau,

wypowẽdj⸗

é gich wyhnawſſe přes
no: až tnf. něfterfto
ſtali, w nabděgí je oftatef lidu fnáze budau
prehnati mocy gafž fe p ſtalo. Ti zagifié
tvězením a ginhmi obtjžnoftmi, gafež fe bneb
pří ginpd Meſtech wypiſowati budau k mes
řegnému - obpadíftmi (fromě málo nekterhch

gefito fe vſtranili) přinucení byli, A tjmě způs.
fobem lidná ta a mocná Praha až potud nz
dycky Papezem zhrdawſſi, bezdeky a naͤſyl⸗
ně -pobmáněna gſuc, Antykryſtu lehnauti
|
|
|
muſela.
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Kapitola XCIII, ©
Reformacý m Hore Kutne.
m

Pražany fobě tak poftupomali, je to
předce gakz takz praͤwa flufinofti bars

wu miti fe zdaͤlo.

ho

Rebo fe gim toho pěfnéz

tytule Emigrantſtwi

doſtalo, talze Statek
nomocnjfům

(wyſtehowanj

ſwüg mohowith

f opatrování

poručiti,

witý fobě fpromažditi, a fmobodně

fe)

pls

moho—
z Země

wyweézti, moc měli. Čehož aby taf 1 gis
nych Kraͤlowſthch Meſtech všití [ze nebylo,
půfobila to Knějj,
Mnihů,
Cyhſarſthch
Rydtařů zloft, a mogafu po Měfteh roz
(oženýh

ſſilenoſt.

Nebo

fdyž zbědormaní gí:

mi lidě, wſſicknj fforo, pro ſtrach těd Dra:

čů, 3 domů 3 vtjfali, wſſecko bylo na —

aniž pro ně kdo co z naͤbytkuͤ ſwhch leč čníně

a Fradj, 3 domu wyneͤſti mohl.

Domy, Za—

hrady, Dole, za odběžné položeny, a nalezli fe,

Eteřjš tv ně co Geſtkäbi bezprárvně

toletěli.

Tezce fe Fdo nalezí to ginhch Měfted, gemuž
tak gaťfo z Drahy wolno wygiti bylo. Což
ſe giſthmi priklady čaftečně vkazowati bude.

2. Prwuj po Praze Měfto w Čechách geſt
Hora Kutna,

y pro

bohaté ſtrjbrné bory,

p pro mnojítoj Meſſtanu,

-ně čifté
To fobě

y pro obnowe—

Raboženíhoj, zdaͤwna ſlowautné.
od. Cýfaře predſtaweneho mjryá

Mincmeiſtra,
|

buď 3 Danffeho neb Rytjrſte—
M 3
ho
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přeblo:
*ed
ho- Stawu: a w duchownjch iwěc
- ženého Urcyběťana -8 ginhmi⸗ Kollegami a
Knezimi fedmi, To tedy měfto kdyz od fivěs
bo. Mincmeiſtra m příčině Aáboženíhví pos
čalo býti fujománo, počalo těž Chſaki bůchos

dů vbýmati:

proto že vbhwalo Hampřů kte⸗

řs na mětfjim djíe byli Nemcy, a příčínau
zapomwěděného , Naͤbogenſtwj | preč |odddzeli.
To nepohodlj znamena Čpfař ſmluwil je 8
Měfjťany, -aby ſami oni na Defet let těd hor
PAd byli, a Gýfaři giftau faždoročně
Summu platili; a mežy ginýmí prytvilegie=

mi ſwhmi tařé Naboženftvjm, a před tvos
gaci bezpečnofti, fe teſſili. Podepfal Chſak,

p fpečetil tu Smlaumu, 24 Čermna, Leta
1625. 3 čehož Miſſkanéè welice fe radomali,
-9 mnozh gini žestamaGoareptu, a Abdyaſſo⸗
wu Geſtyni mjti budau, fobě ſlibowali.
3. Ale bolelo to Satana, aby měrní mj:
fto kdeby hlawu fflonili měli, zpramilto ſer⸗

F

ze Jezuity že Chfak, an fotmá pět měfyců ob

tě fmlauwy profilo, gafoby fe něgafé normě
Rebellle obaͤwal ABogffo tam zafe vweſti
rozkaͤzal. Rteréž (6 Prafynce) bo Měfia fe
doſtawſſi, hned zafe o Naboženíhví handle fe
Měfiťané všaflife tě proti tafos
podali.

wéè fmínutvě předfemzaté morě rvěcy: a zas
ffeze Supplifacý toho tophlebámali, aby
ſe
aſpoñ pro zadržání baměřů miloſt gim včíněs
na byla, a takowhmi náfylnými proftředěn
f nim nebylo. priſtupowaͤno. Ale mjířo ods
|

pa

powẽedi,

pomědi,

w Hoře Kutně.
dan k Óegtmanu Mandaͤt,

>ej P

aby

Hlawſa Purgmifte, Pawel Sffréta, Jan
Sſreiter, Jan Agathon, Jan Kozel, a M.

Petr Capo, Senátoromě a přední Měffťané,
gafožto Kachktſte vrputnoſtj Wuͤdcowe, po

dwadchti Muſſkethkich w domjich měli, a ge
wychowaͤwali, dotud dokudz od Zpowednjka

Cedulky, a že v zpowẽdi byli, fivědectiví,
neofáži; | Solbáti magice ſwobodu m tět:
i nezbednoft

fe wydali,

a netolifo

bhognés

ho a zbytečného wychowaͤnj, wyhledawali,
než y ginpmi rozmanitými způfoby, gafž fe
fomu
ljbilo, © dobře lidi fužorvalí: gegichz
wſſak trpělivá ſtaͤloſt, přemohla, těh bez
božnjíu zloſt. Gak dlauho mobli,
tak dlau—
bo. gim dodaͤwali; a kdyz giž neměli odkud,
> něřteřj vtefli, a taf dalſſimu nebezpedenſtwj
wyhnuli; něfteřj hofpodařítvj 'odftaupili, a
říjče těm milým boftům odmebli.
|
4. Kdyz teby aní taf nic fe nefpratmilo,
poručeno to“ Měfia reformománj Don MAR:
TINOWI

HVERTOWI:

fternž

paͤnij Kyryſaku pří fobě mage,

Kom—

a Meč nahh

to pramé ruce drže, wgel do Měfta den bjlé
Soboty, Létr 1626..
Měfiťané tim geho ©
přigezdem | (poněvadž giž tv gínýů měfied

tyranftroj ſweͤho přjflady byl vázal) přes
ſtraſſeni gfauce, hned tě nocy fe v melifém
počtu rozprchli, a po okolnjch „měftečfáh a
weſnichch kryli.
Zomu
porozuměv Don

Wartin, bo Prahy fe :
|
:
Mí

a to obdrzel,He
Mans

*
—
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- Mandát vydán byl, Kkobykoli koho zbe⸗
blého předomáral „ aby 100 Tolaruͤ poku—

ty foil.

5. dyž ani tak Hornjcy fe ———
wyſſel 17 Srpna ginh Mandaͤt, Fdež ſlibo—⸗

waͤno,

že Fdo fe koli nawraͤtj, tomu toffeco:

promínuto bude.
Wraͤtili fe tedy něfteři,
ale na fivě zlé. |Nebo nájledugichho tofu,
kdyz lehkomyſlnhch lidi bo Raddy nafázelia
(3 ni nefteří ani čjfti nevměli, a Rydhtař
nedámno

před tim očím

býmal)

8 pomocy

wogaku tak odb nich ſauzeni bylj, že dlaͤu—
bom tech zlhch tvěch ſnaͤſſenim, premocy fe
dali, a ffige fmě ghu Antykryſtowu podda—
li. Ginj paf 8 Zenami a ditfami, ivffeďo
opuftitoffe, a tngně £ vyfravije, do Exili⸗
-um odeffli.
000000000000000000
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Weformacý Bolſlawſtäͤ.
o Mějto odedwau* fet let. čifté Stábošen=.
fhvj mělo, Starfjih Gednoty přední
ſydlo, Drotož take v Antykryſta negpředněs
gi W nenámifti bylo. Odkudz wybywſſe
m Rofu 1623 Kněži, "dali tam diva chytre
Kapuchny,
Fteřjí Obřivatetů Wiru prewraͤ⸗
titi chtjee nevſtalau praͤey wedli.
Ale to

| sal trech *

tné mno“
Řpě 4

profpěth
« aby

Boleſlawſta.

aby

do K
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koliks |přvrácenéhk

-

„ Běta tedy“1
1626 vwedſſe tam tří Pra⸗
— idu, nafhtim F ním přiftaupili, a neg⸗

prwe Meeſhee Vnora něťteří z Meſſkanu wy—

hnaͤni, ginj bo 1ězení daní, Wypowẽdjni
(20 Brezna,) pro ſtrach ginhm, Adam Tru—
bač, San Bufač, a Metr Steblif; 3 ntidš

kazdemu bůf čtverhraná do rufau dia, na
ijž wina faždého toppfána byla. | Prvnímu .
tak: Adam

Trubaẽë, proto

geſt wypowẽdjn

že dekl, Zädnh nenj tak mocný , aby geho

ſwoedomj rozkazowati mohl. tem, že on nebude
dabíu duſſe fivé obětomati, gako ginj číní. A na
druhě ftranč: Wy fte těti waſſeho Kraͤle
wyhnaneho mjti, a nynj hle Kraͤl máš wyhanj
más.

Na třetj ftrančj

býti Bohu, a Králi tvé

Gdi a vč fépoddaným

Rebo kekl byt Je:

formátorům, denema faměnné dufje, aby gi tak
lehce wážil, Stem ptal fe, Kdyby on ſwau duffi ztratll, ——
Chſar sů dal? Bufačna
vé holi těž to měl: Fromě ňu tjmto spůfobem j
vypfanau, San Bufač proto fe toppotvjdá, že

řeťí, še wſſicknj novvj Katolich gfau Lotří, Zraͤdch,
Bohu zproneměřílj. Stebljí co na five holi měl
- toho fme- fe nedorvědělí pofamád:
nebo z

Braͤny wyſſed polaͤmal gi a kuſy rozhäzel.
3. Kdyß ti wyhnaͤni byli, a ginj predce
na ſobe "nevfazotvali aĎ odſtupowati měli:

obeſlali ge ma P
.
o

a wſaͤzeli bo rozdjl⸗
—
nihch

—————
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nhch mjft.
Odkudj— pogednom powolaͤwa⸗
rozlienẽ pokauſſeli. Mezy přednjmi* byl
Pjſar Mäeſtſth, Danyel Mikonius, kteremug
„dyš přidazel, naſtrogili Kata 8 WMečem, ©
aby mw fautě fial, a odněho jpatřjí býti
mob.
Toho on patřit, Clowẽk lekawh,

a života priilis milownh Katolikem býti Pe

bil. 3 toho počátfu oni fe. zradowawſſe,
oinhmagiti, gih k naflédomání: ſweho 2
kladu -napomenautí, a paf Domu fe odebra=

MH, n
hem,

Dn k těm p cíným přigda, a ſtra⸗
Je oprarodomě ta měď predſewzata |

gejt, a je 4 Rat pohotormě, oznamotvaí;
proſe Přatel, aby opatrně fobě počinalí, a.

na

ſebe famí pozor měli,-

Byli mezy těmi

točzní dva Muži Radní, Akademich, a w

Bměnjh WMiftři, Giřj Kezelius, a Gindrich

Danyel 3 Semanjfia;
ginj na ně bledj, fobě
myſli dodaͤwali, aby fe
dů tak prilis
gelekali.

Eterhý tozuměgic je
y gim pěfně dobré
tech ſmyſſlenhch ſtra⸗
Hned
zawolaͤn Ses

zelius, a rozlicnhmi tu ſliby tiuſtrachh zemdlowaͤn,
dž "neopateně čafu £ rozmyſſlenj
požádal. Tjm oni fpofogení bywſſe, z Sema⸗
priweſti kaäzali: kterhz še ſe Kezelius
nijna
chwege ſrozumẽw, tim. wijce ſaͤm w fobě fe

roͤzhorlil,
————

a fdyž mu Stařec geden (Gitj
ten prjkladek naͤſtedowaͤnj pred⸗

adal, on wetwaͤr
mu plil, řfa: Zoliž y twaͤ
geſt ſtaloſt, Zpronewerilte? A ſſed, Reformaͤ⸗
jm — poſtawil gako podn ſtaͤla: y za
„nm
.

M

"s

+

U
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nim giž gin wffidní. A p Kogelině, žeby
větíji před twaͤtrj Boži zahanbenj naň *pří:

padlo než to. Éteréž před lidmi býti můž roj-

waͤziw, fám. £ fobě přifjel, a nadegi Fterauž fo:
bě oněm byli včinili, ſwetlau odpomědi tv nic

obratit: Dročež 8 ginpmi do tvězení odeflán.

4. Mezy negftatečnědíjimi

byl Bartolo:

měg Lang Aruhlař, kterhz še taběgí Meč
podftaupití nežli Wiry zapřjtí dce fe úfivěd:
čiv, 8 něfterpmi ginpmi do fmradlame Wučirny vwrzen, a tam 17 Neběl“ mage mezy
« tim w domě plno nezbedných wogaku, br-

šan byl.
Ale geben "3 toho towarysſtwa,
Siřj Smidarfén, od. offfliveho fmradu fe ©
roznemoha, w těž Wezenj pobojně vm⸗
kel: an ob bezbožnýh těh, 8 těžťofii ab
pohřben. byti mobl, vproffeno.
|
|

|. Když taf přy žadném tobo čafu. ftalofti gebo ©wybogowati nemehli,
wppuftili ty
mězně, dawſſe gim
termin na rozmy⸗
ſſlenj ſe. K čemuž. pomoblo, že těhož tofu 1626 Betlém proti Cýfaři Bogomal, a
Mansffeld y Meimarfén - 8 Sogffem: Sta:
le Denemarffého do
SŠlezfa wtrhli, a těm
Tyranüm ſtrachu přidali: až W Nandath
bo Měft rozſylali, že nenj Chſakſtaͤ můle
aby měl fbo f Mjře nucen býti: ale aby,
geftliže kdo 8 Chfářem froronati fe nechce,
wyftěhomati fe a Ti teby Mandaͤto⸗
3

n
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mě. p Boleſlawſthm tehdáž
dechnutj, ale nedlnuhé.

příneflí

pood:

6. Nebo naͤſledugichho roku, Fóyž fe Vher—

(fa Wogna fpofogila, a Dennemarfřé Wog—
ffo ze Slézfa wyhnáno, bned fe zafe wſſu—
dy tyranſtwz obnowilo.
Doflan p Raddě
Boleſlawſte Mandat takowh, w němž gid
laſtaäͤwẽ pozdrawjc,
ftěšugí gegidh při obra:
cení fe E Wýjře Katolié twrdoſt; a negwj—
ce paf dwau z nich, Biřjfa Rezelia; a Bin:

dricha zSemanina, wůli ©. M. C. odporu:
gichch. Protož že gménem ©. M. C.-porau:
čegi, aby gid oprármdowě £zanechaͤnj těd
bludů, gimiš psgině nafažugi, napomenuli,
a raději do klina Katolicke Chrkwe gimfe
uwvrátiti «flaušiti. © Což aby fe ſtalo při
Wſtaupenj

Daně,

aneb

nafonec pří Swa—

tém Duchu: a to pod pokutau rvypomědění
gih z Kraͤlowſtwi Čeffčho. © Připomjnagic
gim přitom, co Snjže 34 Lidtenfitegna gmés

nem ©. M. C. prot

ffedněm Meatolikum

wypowẽdel: dehoz
pří nich aby to poſawad
včinili že fe nevidj. Aby tedy na poručení
gegich wſſecky Sauſedy a Obywatele, Podru⸗

by y Celadku, obogjho pohlawj, E tomu giž

opratvdormě napomjnali, pod pokutau twr⸗
deho É ním, nevtinjli toho, příftaupenj 26.

Dátum mw Yraze 17 April 1627.

7. Ginh od týdš a F týmž těhož roku pfaz
ný, gehoz ſumma tato: -Opatrnj Páni, —
V

|

telí

|
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ztelè mílí, Za to fme měli že žádofti naffi pře:
zbefilé doſti včinjte, a fpolu faufede tvaffi

bludu fivhů —
E Wire Katolickéè
⸗priſtaupj, a obzwlaͤſſtne tí negljteẽgſſſ dwa
heretych, Gitik Kezelius, a Bindříih z Ses
smanjna, podle gim předepfaného, termínu.
=Alě porozumjwaͤme že y ti dwa Seftaři, y
⸗ginj Sauſede mv fivé prirozené zarputiloſti
zuſtaͤwagij, a žadný, ſobe poſawäd Näbo—
zgenſtwj Katolickeho neoblibuge.
Ponẽwadz
stedy G. M. C. proti takowhm rebelan⸗

stům“ $ nim fe ſrownati nechtjchm geſt, a
⸗ge milofti

five Gýfařjíé a Kraͤlowſtéè zba⸗

»vuge, y 3
da: My tedy
staučime, aby
⸗wa y wſiſech

Kraͤlowſtwj Eeſteho wypowij⸗
gménem ©. MN. C. mám po:
-ti dwa fefráři Měfiffého Praͤ—
fivobod a jivnofi |zbavení

sa 3 celého Kralowſtwj

sve

tonporoědjní

Čejřého

co

negdřj=

byli, a tak 1v nadepfaný

sden, aneb na zegtři při Japadu Slunce, 3
take poraučjme,
Kuto
„Měfta wyſſli.

-aby

sliťpm

wſſechnẽͤm

Mladé

WMěfiťanům,

Boleſlawẽ Nekato⸗

wſſecka praͤwa,

faupě,

-prodage,
zaſtaweny byly, |pod
bandle,
spřífným treſtaͤjjm. Rpbrš p £ tomu ge
spředce přjjně měgte, aby bez odkladu pří
sdotčeném termínu, © Raboženíhvj Swato—
Katolicke prigali, a gebenfaždý Snězy Ka:
stoliďemu fe zpowjdali, pod pofutau z Kraͤ—
U tu žadoft tváffe
lowſtwi myporočdění,

sz ſtrany iWzetj —

(idu, fnáz ©
te
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ze mifto nagde, a tv tomto 9 budauchm ži:
wotu rám

dobře bude ꝛc.⸗

|

8. Stalo fe: Wypowẽdini ti dwa, s ne⸗⸗
kolika ginhmi: nekterj take pro wyhnutj

zaͤlohäm, bobromolně preč fe wybrali, neb
raděgi povtjkali: ginhm Ziwnoſti zapomě:

diny.
Sami Kapuchni po domich chodili,
Kupecké framy, tvinné y piwnéè ſtlepy pe—
detiliz
a predce prodaͤwagjichm
Sukna,
Plaͤtna, p gině měch brali, an žadný proti
tomu ani piffnauti neměl. © Protož tvětffi
lidu bjí aby prodámati a kupowati moblí,
darafter Sſelmy přigalí: gafž w Zgewenj

S. Jana
wers 9.

pkredpowẽedino

s
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Reformacý. Šitoměřiďá.
db 1517, Srpna 21, Měfto Litoměřice,
obecného ag nomyfIneho wſſech Měffťa=
nů volený„vſtanowili byli, a Do Kneh Měfte
íd, y do Knih faždého Cechu, toepfali, Aby
žadný pod gednau za Měfiťana přigimán nes
bol, byť p tu doma rodilý byl, pro zachování

ſwornoſti.
Primlauwaliby fe f tomu kterh
Saufeb, aby fdo z pod gednau byl přígať,
ten kazdh měl fe we čtpted Nedelich pořád
zbehlych wyprodati, a Měfta prázden býti.

tvrzené

toto: prátvo

trwalo bez zrufjení
celych

+

|

Litoměřicířa.
o
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E
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tuna
celych fto let, až do Gerdynanda druheho

Cechum

mftrčení. © Kdez byli dwa Naͤhon⸗

—ti zototy Jezuitſte, Mikulas Mraͤzek, kte⸗
rhz fe ro Litoměřichů příženíl, a Bartolo—

měg Kollenius,

ftrogení:
Sopž gim

kterhz fobě dům faupil, nas

y žádali oba za Měftffe. prámo.
odeptjno, fiěžomali

„Kanceláři Kraͤlowſkte.

fobě to na

Pročež "obeflání tam

dwa přední z Raddy s Mäiſtſthm Difařem,
a
od Kancljře p Pawla Midny Sefretaře
oftře vdomlaumání: nýbrž na Zamfu Praz⸗

ſtem dotud dofubiby £ tomu powoleno nes
Bylo, za celých dewẽt dní mw Arreftu zdržds

ni.. -Go fe ftalo?

Po pěti Meſhehch whs

gmenowanh

do Rady

Mraͤzek

pofazen,

aby .

taf wſſudy fivé měli fipeheře, Ale tenkdyz
Stamotvé proti NMepřátelům
zbrogně byli
powſtali, rad nerad mlčetí mufel: teprw
po Chſarſtem tvjtězíttvj myſli nabyw, a Ch—
ſakſthm Rychtaärem vdinen byw,
gakhm
zpuſobem mohl Měftu a Mẽeſſtanum těžťos
fi a traͤpenj

wymhſſlel.

Snäſſeli pak wiſe—

cko tepělimě,, nad gina, Wěfta. Neb ačfoli
ſwhch Knehj pozbywſſe, do Koſtela mezy
Papezence (pro vgjitj Vložené, peněžíte pos
kuty) bezděf chodili, wſſak fe proto k od:
padlſtwi žadný namlumiti nedal gakkoli p ti
dwa chyttj fmůdcové, ©Waleryan Magnus
a Frantiſſek
z Rozrajowa, Kapucyni, s
předněgfjimi Meſſkany daſto rozmlauwagic,
pilně w tom, pracowali.

2. Wi⸗

Fý:
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2. Widauc oni tedy že tjm zpuͤſobem nic
"neprofpivagi, priſtaupili k mocy: a Leta
1625,

w bjlau Sobotu, popſawſſe

na Ge:

duitach gména Měfiťanů, ſtrze Deſatnjky
kazdemu geho gméno dali: 8 tim poruče:
nim, aby na zegtřj, © potom -celé Swaͤtky
kazdh fe w Roftele poſtawil, Kázání a Mífe
poſlauchal. "X na giftotu toho že tom byl,
wychaͤzege odtud. cedulku tuto
Zmwonjfomi .
wraͤtil, anebo pofutu pěti Rop faždhírat
fošit. © Ale ani taf gím dle winſſe gich
neſſlo.

3. Až pak vwedſſe tam gizdu Don Bai:
thafarorvffau mzteříe E tvěcy přiftaupilí a.abí
om

bn

Božiho Tela

nahjti fe dali, poručilí:

wiſjckni

na

Procesſh

k Ofobám Raͤdnjm

a Předním poſlawſſe rozlicnhch barew wo—
ſkowe ſwice aby ge nefli. *
Pawlowi
Stránffemu,* Ofobě Radní, a tehbáj Ye:
nifu Sragffému, je tě bříčce přítomen mez ©
byť, bned po těh ofolo ryñku taulfah Kornětu "gizdnnd do domu poflalí. Ti s Sonj
zfedatvffe, a gebo ſamého (nn fe před nimi
ſtryl) nenalezſſe, nad Manjelkau geho Me:
wájně fe potřajali, a Eíjče gi rozatvfje, Ku—
dpně fe p Sfbižírmy a winnhch Stíepů
zmocnili, co Fe £ gidlu bylo zmařití a zpe⸗—
cy dawſſe pogedli, a az ptes Neſſpory, z hog⸗
na gedni brubým pripjigegice, n z domu

poſylagjice,

hodowali.

Zbjirky Kragſté, peněšitě

Potom

wjno

fe pak,

že,

J obilnoͤ tu ſhro⸗
ale

. Bitoměřicířa.
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„mážděné mw Pofogih zwlaͤſſtnich ležely, bez
dalfſiho w domě ſſtarcowaͤnj na růžno ros
zgiti mufpli: kromẽ že tvínný w domě fflep
Fenrych zapečetil, a -potom z něho fobě wina
bral. W. Giřj Kolípn (Zet gednoho Raͤd—

ního Dana) před Wogenſté prámo nucen,
a že proti Katolifim praktykuge | obžalo=
waͤn býl, a že Kantora.

fulfau

proftřeliti

těl. . Pročež Ryttmiſtr (Laurentius de Medici, Wlach) fmrti mu hrozyl, a mezy tjm
na Rathauze Mězněm býti rozkaͤzal. Ale že ©
to lziwaä byla na Kolſhna toložena vtršfa, gafo
"p proti ginpm topmyfilené Praktyky, kdyz

Buͤh wztekloſt Nepřátel

fo ty s dymem pominuly:
wogſko do Riſſe proti

wywedeno býti muſelo.

pohrůž=

zdržomwal,

Fdpš hned zatj
Dennemarſtenm

6. Ale to nafledugjchm roku (1626) zaſe
ge přifroačili pědhotau, Regymentem Bteys
nerowſthm, z niž do předněgíjih bomů po
10, po 20, y po 30 daͤwali, a tažděho fo:
bo lepffibo a ftálegffiho wideli gak neghůře
fužomali. X tu fe oni tepro rozprjali, a
wẽtſſim

krabſtwi

dilem

do Měfta Perna

Miſſenſkem

obraͤtili,

w

Mar-

tak še wice

než. polowice WMěfilanů tau měrau roze⸗—
hnaͤno bylo. Ale Mujſſins Chſakſthm Rych—
tářem na ně lapačťu wymyſlili, Pſaͤnjmi [as
hodnhmi bomu ge zafe mabimfje,

tyfulů

a ffeft Ar—

gim podawſſe, aby w Měftě. zuftali

: 282 Rap. XOV. Reformach Litoměřicíta,
ge nabaͤdali. Byli pak ti Urtyfulomé *
ně ſepſanj ſlowy těmito.
zL Mm Mějtěvať bydlj gaťo Podruzy, na⸗

⸗wraͤtjc fe geden fašbý s celým. domem ſwim.
AII. Ditky ať po Katolicku cwiditi bagi, a od
sté wiry prigetj zjaͤdneho nerozpafugi.

=Dofpělegffiho weku ať fe mpučugi:
sneodpjragi

bhwati na Kaͤzanjch,

JML.

to geft,

a při ſau⸗

zfromním -0 wjru rozmlauwaͤnj.
IV. Ze⸗
„vnitřních © Katolickhch řadů ať oftřihagí,
st. poftů, ſwaͤtkuͤ, procesſh. V. Mic neprafs

styfugi — Katolifům.
-kdo do S. Jana,

VI. Rewraͤtti ſe

potom ſenawraͤtiti nebu⸗

"= wocy⸗

Awſſak

geſſteẽ před památfau S. Jana

Křtitele prigew do: Měfta fam Areh⸗ Biſkup
Dražíth, a wyrozumẽw že neňj po gebo mů:
(i, Probofita a při něm ginhch něfoliÉ za

oſtkegſſßj

Reformomatele

zrjdil.

Steřjž tat-

s vbohhmi domu wratilcy zaházeli, že ge
znomu z Měfta do cyzyny, a Peiſſim dilem
do Perna, zahnali: kdez fe těh wyhnancuͤ,

Litoměřiťýdh , ſtarhch

y mladhch,

přes pět

fet naſſlo.

OGOCOOCGGCSOGSSOOCOOCOOGCOCOOO
Kap. XCVI.
Reformach
6

Hradecka.

Hradec, pěťně

pozbywſſi
/

y melifé Měto,

předního Paſthke
|
|

fivého *
fuba
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kuba Hrabæea, s Kollegami gebo, doſtalo
kratochwjlneho Arcyděfana, Sana Ceeleftina,
Éterbž -še fe mu ti nafplní zpüſobowéè neliby
čaftofrát fe ofivědčomal:
lahodnoſtj wſſe⸗
Čo prawiti traufage, a o tom fobě p ginhm
nadegi čině, Chodil tedy do domů £ Snufes
bům, a ge zaje F fobě zmámal, faždodenně
pil a hrál (nebo w rvjně a mrhcábjd nes
mjený byl) žertjíy a ſſibkiñkami lidj foge.

2. Ale wida že celých čtýr let žádného tau
ceſtau newyzhſtal, zůřimý na fe wzal oblis ©
čeg.
Požádal wogaku kterjj tam byli,
Charwaͤti, abp mu byli fu
fdnž fe w den Smáteční lid
Tagemſtwi. Mſſe mpfládam,
wſſecky na Procesſh zwal, a
ſtrogiw giz k tomu zbrogné

pomocy. Takz
(hromáždil, on
po Kaͤzaͤnj
napomjnal, nas
ty jmé pomocs

niép.
D ffel 3 Roftela napřed, 8 Monſtran⸗
ch: a kdyz za nim žádný neſſel, Charwaͤti
bo Koſtela w padli, a ſſawle dobywſſe za
ním giti nutili. Lid předěffený a mordu fe
bogich, gafo fmyfiem pominul z Koſtela
vtjfat, ale od Regtarſtwa po ryňÉu rozſta⸗

wenèeho zafe byl torachn, a dtěg neb nes
těg £ tě procházce přinutiti. fe dati mufel.
Něfteří wſſak předce toho znífli, (a napo—
fledy wſſechnͤm to w fmjeh obráceno. 3. Běta tedy 1626 Rommisfaří mad Res
formach celý Breynerowſth Regyment tam
poflali: s tim zgeloným. -poručením, „bo
:

odtu

A
l
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odtud neodchaͤzelj dokud celé Měflo reformo⸗
waͤno nebude.
Arcy-Dekan wſſak za: dobré

ſaudẽ aby předněgíji nektere negprw pozhſtal,
wzawes
ſebau Kapitána Sſtrauſa, ſſel hned
negprvě. £ negblišíjímu fobě Sauſedu, Mi—⸗

Eulafjomi Akonchowi, Lefaři. kterhz pro
Podagru nokolik let z luͤzka neſchaͤzel. Toho
on zúřímě fe dotazowal, gizli aſpon Kato:
lickhm býti dce? Odpotměděl, že pokudz giného
bnutj 1 frdey ſwem nevepti, proti fivédomi
nic Čínti nemůže. © Arcy-⸗Dekan rozhnewaw
fe kekl; Dofti fme giž dínuho waſſi ſwewol⸗
noft fnaffelí, potud toho mudrotvánj. |Lefař
safe: Nedagj 8 febau pohräwati Oči, Pocti—
moft, a Srědomj.
Arcy-ODekan: Yofub
tří neb čtyry hlawy nezífoči, Wěěfto toto
fobě nevſmyſlj. Doktor: Geſtlige p ma hlava
tobě ku přeťážce gť, a máš nad nj moč,
faž gi ſrazyti. Toto fivé na poly giž ſhnile

tělo radſſi
roztrhati

Swedomj
Dekan

po brudáh

dam,

naͤſyli

neš

ſmhkati a na fufp

abych

včíniti

gako wzteklh

tě

dopuftil,

wſtaw,

a tvědá

Acch—

ffel: a Sas.

pitaͤn za nim gda potichu F Doftort
kekl: Bude Dan měděti gak fobě poraditi,

ffirofý geſt Srmět.
-©
ČT4. Hned ſwolang wſſeckazMěfta y zMe⸗
dnoſti Obec, zawrijny Brány, gedni, po dru⸗

hych powolaͤwaͤni, a tezkhmi pohrůšťamí de—

ſſeni. Tu bäzliwegſſj že fe vriti dagj ſlibo⸗
wali: kterj nechtěli, ty do Mězení dawali.

Každý

Hraděfa.
285 Raždý na Rathauze faut, fělep, foň, plný
iwězňů byl. A bned po domjch wogaci ros
fózení

8 dowolenjm

aby co tj dělali. Zběs

ſſene Ženy, děti, čeláděn £ Rathauzu běžely,
Muže,
trápili,

Otce, SHofpodaře pláčem a Fřifem
až zemdlewſſe gedni
podruhhů fe

poddaͤwali: a za propůgčení čČaju £ naučes
ní fe Rjmſtemu Naboženíhvj žadali. Tak

bjdné ti lidi, aby Čemu tak dlauho obpjtas
li, pogednau fe w moc Antykryctu boffali,
geden gednoho dne ftrad na to přivedl:

fopž nepamatowali že negen až do žaláře, ale
až do krwe, protiwiti fe mělí.
5, Zolifo 28 Ofob, z tnf telifeho Mě:
ffťanů počtu fe naſſlo, fteřjž flrátau zem⸗
ſthch zboži, Swedomj zboži fobě faupili, a
s čeledmí foými do Crilium wyſſli. Gme
- nomítě Symeon Danyel z Semanjna, Jan

Tobolechus,

San Zak (Ekterhz wſſak potom,

gat byw, flefl) San Nygrýn, Pawel Jako—
beus ꝛc. wetſſim djlem včení Muži. |Mezy
nimiž byl D. Afoncpus: fterhž pracně fe na

wůz wloditi, a bo Leſſna Polſteho zaměztí bal,
gehoz geden ze Slézta Theologie Doctor,
a 3 Akademickeho něfdy towarysſtwj řjtel,
giž těž obecného Exilium včafinf (D. Geor-

gius Vechnerus) dimě fe tv taf bjdném těle
tařé myſli vdatnofti, těmito. werſſi priwjtal.
De gvo condoleam, de gvo commirer, Aconti,
In te prae religvis obvenit exsulibus,
Miror
⸗
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Miror gvod patriá exieris pedis impos;
Ovod nunc.vsgve malum

Et ilud

Te premat, hoc doleo

Lucida vis Animi est; cum nec tam deficit ipsa,
Cům vires aegro in corpore deficiunt,

To geft:

Alkoncy, proč fe diwiti

proč nab tebau litoft mjti?

Pri tobě rjce ſewii
Rez při mnozſtwj ginhch lidj.

Diwjm fe žes wyſſel z Wlaſti
Nemoha nohama wlaͤſti.
Litugi mnohé boleſti,

W

Ze muſhs tak těžce něftí,
vě

myſli moc oſwicenaͤ,

|

Y tu nenj přemoená.

E

Kdez tělo bjdně ffličeně
Ob ſwych fol geſtopuſſten ;
A tmě Akoncyus bjdnh tone
fvůg život gefitě za 6 tet trpeliwẽ ſnaͤſſege,
Běta 1632, Vnota 25, pofogně 10 Kroftů
ziwot — * a Symeon Danyel z Sema—⸗
njna,

tam

těž Purmiſtrem

včiněn,

1654 do Debejtě wlaſti fe odebral.

Leta

»

A

+

Kap.

-
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Kapitola

XCVII.

Reformacý
Bydzowſtä.
6" fimg až pofarmad wyprawowali, mit:
negſſi fe adáti můž nešli co Dále připo:
minati budeme: gmenorvitě fbe Don Huerto
Rommisfačem

bol, a ginj něfteřj Sfpanpels

jeho duda lide.

Ra přjflad w Bydžomě,

S ěftě ležichm tři mjíe ob $radce, a defet
mjl od Prahy. Zu doſtaw fe 8 ſwhm lidem
ten Tyran, a na Rathauz Mäeſſkany ſwolaw,
mnohhmi ſlowy Naͤbozenſtwj Katolickè ſchwa—
Kdyz paf odpomědi na to žadal,
lowal
a tu gménem Obce geden, kterehoz fe Dos
- žádali, gménem San SKoláčnjí, činil (je to
není m mocy lidſteé, aby člorvěf čemu fe

po wſſeken čas žímota včil, to gedně bos
dinẽ odvčiti fe mohl; aniž náleži, abyco fdo

za Boží prawdu přigal, to prvé nežby fe če:
mu lepfjimu topvčil opuftiti měl.) Tu Huerda
gafo 8 ſmyſlem pomínutý, a na počeftnoft
zapomnělý, z miſta na němž ſedel wyſtodiw,
Regymentem gegz wruce držel vírutně nes
bobého zbil, a prehliwoſti gefitě nevkogiw,

VBiřicé zawolati, a dloweka dobrého z Měfta
roproěfti (což v naš tvelifé potupy zname:
oním geft) ani fe doma zaſtawiti nedopu⸗

ſtiw, xrozkaͤzal. Tim

ſtraſſeni bywſſe,

ginj

prjkladem

pře:

a tak rozljceneho Nedweda

wztekloſti fe bogice, k wuͤli gebo fe ſtlonili,
|

a w
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Raboženíhovj tomu fe wy—
a⸗ew giſtem čafu
mučití (bili.
2. Ale kdyz z těh něfteřj- bobré ſweͤdomj
odewſſeho
chtzc zachowati,
vtéch myſlili,
-1 a Manželfy 8 wecmi fivými (f Mimžfe
něřteré pobožné Wdowy připogily) před fe
bau wyſhlali, topzrazeno to bylo. | rotož

ja nimi wogaci poflání, fteřjš co 8 febau .

měly to gim pobrawſſe ge zpátfem priwedli,

do tvězenj dali, a drwwe neroppuftili,

než- až

p 8 Manzely fivými Katoličfami zuſtaly.

O000OOOOOCGGCGOTOÆSCCOO-,OoOGO
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Zatecka.

sytě: Řateč (Němen Sag gmenugi) geft

to Měfto,

o němž Giřj. Knije 3 Uns

baltu w fmě Poſtylli pjífe. (m Kaͤzanj o we⸗

lebne Swatoſti) že všivání MBečeře Páně
pod gednau způfobau nikdy nepřígalo, ale po

wſſechny daſy, od fivého na Miru Ařeffan=
ffau obracení, pod Obogí zpuͤſobau přigjs
mánj flále zachowalo. Ptidaͤwaͤm „Je⸗ y ty
zbytne a potoěrné
Kaliſſnhch
ceremonye
daſnẽ ſlozilo, a diſteho čení wjdycky naͤſle—
dowalo.

|

k

k

|

24 Do toho Měfla: kdyz na milos wypo⸗
wedeneho Paſthre, Zana Regia, Mujſſi fe
doftali, diwneẽ ge ſtrze wogaci fužomali,
netoli⸗

|

©

Žateďa.
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- netolifo totiž na SKazanídh, ble obpčege, na
Kachkſtwa a Kachre fe zlobíce: „ale těž, geſt⸗
Ciže Edo při Mffi býti, kolen fflaněti, hla:

ron odfrýrvati, nechtěl, holemi bhnáth. n blas
wy

klobauky

bigjce,

rozhazugijce.
nimi

wogakum

ſtrhugjee,

s

ſobe

wſſak

Regofrutněgji

m Lětu 1625 poftupomati začali. ©No:

ſyli Boha fiwého - vpečeného $ bauffém - lidu: při čemž že nebyl Purmiſtr, Bohuſlaw

Strialiuš,

©

50 Zolarů dáti, -a mogafu gaf

fe gich w domě fměftínati mohlo,
a hognými frměmi až do nafpcenj,

mnoho
vvjnem

ba až do z offflimenj, za celé tři dny cho—

mati

muſel.

Eteřjfoli

Gakhmz

Procesſy

kutowaͤni gfau.

způfobem y ginj,

tě přítomní

nebyli,

pos

|

3, Téehoz Rofu (12 Srpna) prigew bo
Měfia Don Martin de Huerda; dwa Mans
dáty wyhlaͤſyti, p na Rathauze p mw Koftele,
poručil. ©Geden

o Bibljdh

a ginhd

Ewan—

gelickhch Knihaͤch, aby pod pofutau 100.
zlathch Reynſkych, aneb tvězení za pět Nes
děl, na Rathauze ge ffladali. |Drubý, aby
do Koſtela p na Mffe chodjwali, pod pofus
tau 5 zlathch, a tři liber ivoffu folifrátby=
koli kdo zameſſtal. Odkudz mnohým w
myſli powſtalo wrtkaͤnj a pochybowaͤnj Knihy
22. těhož Měfpce, na- Rathauz ſneſſeny:
o potom pak za zdmi na melifau hromadu-

ſtladeny, a Pátá fau.
X

|
4, Věta
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4. Běta 1626, Ledna 6, po wykonaͤnj
w Launech Deformach, Don Martinowj

Regthaří

do Žatce

přigevfje,

a Miſſta⸗

nům kterj Katolickhmi býti nechteli, dodomͤ
vwedeni bywſſe, nemalau ſummu pendz co

den wybjrali. Dřigel za nimi 20 Ledna ſaͤm
Apoſſtol Don Martin: před gehož firadem
mnozh zwerjthch domy, a co měli, opuftis
ti, y wyhnanſtwj podniknauti |pofpihali:
a fdo nepofpiffil, zle s nim bylo. Hned zas
gífte Zpran na Dmweře Rathaugní přibiti dal
Liſt odevřený, „aby bez geho powolenj žad:
ný z brány newychaͤzel, pod hrdlem. Na zegtěj paf Durmiftra do rvězenj wzaw, newy—
puſtil drjwe než až že přeftaupj připorvěděl:

a gině dvě Radní Ofoby, Matyäſſe Litomfilffeho,
a Samuele Rlatomvffeho, | že
fe před
Monftranch neklaneli, © železnými
pauty ſewrjti, a za čtrnácte dnj trápiti dal:
až y oni kodpadlſtwj powolili.

5. Swolaw za tjm Raddu a Obec (26
Ledna) a prorvázýn byw od Jezuitü a mos
genſthch Heytmanů, priſſel na Rathauz, a
aby fe wſſickni wuͤli Gofaříře poddali, k.
Zpowẽedi dodili, p Smatoft pod gednau při:
gali, poraučel.
Ktetj vpoſlechnau, je od
wogaku polebčenj miti budau, ginhm že ſe
dwognaͤſobnẽ přitjší oznamowal: a aby hned

kazdh fam za ſebe odpowedel, chceli tomu
we trech Neděljh za doſti včiniti.
|
6. Rdyž

Zateckaä.
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6. Kdyz žadnýz Radnjdh neodepřel (ne—
bo fe kazdh Tyrana —* tedy geden z Star⸗
ſſich Dbecnjh, Waͤcſlaw Wyſockh, porforně.
Swedomj ſweého autloſt predklaͤdage, aby
ge bez poſſkwrny
zachowati mohl žádal,

Ale wzteklh Deformaͤtor z Stolice fe ſchy—
tiw pohlawkowal geg a pěftmi m hlawu bil,
lage zlobiwẽ, p těmi ſlowy: Negſy Sſelmo
na tom mjſte býti hoden.

Kaši tě da ruce

y

nohy ſwazati, a do neghlubſſiho wẽzenj whoditi,

kdez ſwẽtla nevhledaš;

a fdnž fcepenáš Bam

tě Ratům pohrbiti, ꝛc.

© poručil hned Pro⸗

fauſowi Puta přiněfti, a MBiřicům ruce y
nohy ſewrjti: gako p hrdlo do kruhu daͤti,
d
něhož na
tlujtém řetěze Dalečnice wiſely.

Stalo ſe ca taͤhli tak ſewrteného do jalaͤke:
kdez za tři Neděle (an f němu ani dětem
priſtupu nedopuſſtẽno)

w tezkem tom fřjčení

drjan, chlebem tolifo a wodau ziwen, od Je⸗
šujtů pak daſthm nabjháním trápen, byw.
Kdyz mu ortel ſurti (proto pry že ſwau řeči
bauřfu m lidu ftropiti dtěl) přinefli, a on gi
podſtaupiti nežli od wiry odſtaupiti radegi

těl, zktikl Chanowſth Jezuita, še od daͤ⸗
bla pofeblh geft: a poručil ho tizegi ſewtiti.
Takz dobrý už, ida je ani života ani
ſmrti dogiti nemůže,
zemblený gſa welmi,

potolil f zpowedi

giti: a wyproſyw

fobě —

pro poretowaͤnj ſwͤho zdrawi do Teplic
„obgeti, do Mifině fe obraͤtil, a domu fe
nenatvrátil,
|
J
x 2..

7. Po⸗

|

292 Kap. XOVIII. Reformach Žatecťá

7. Podobně y giní zlepflih Měfiťanů
wypadnauti fobě winſſowali: ale že tm bra⸗
nád pilně mattománo, aby žadný wygiti,
owſſem fivého něco topněfti nemohl, mnozh
fuby mohli, yſteze mezery zdj Mäeſtſkhchz
rukau Babifona život (aneb radẽgi duffi)
wychwaͤtiti hleděli. ©Gakhmz způfobem toje
než doſta přednjdh Oſob, wſſeho protironj:
fům r tufau zanechawſſe, wyſſlo: a mezy
nimi prednjho Meſſtana, Dana $ Kralie,

Manželfa,

Žena bohatá. |Rteráž zanecha⸗

wſſi welikhch Naͤbytku plnh Dům,

Wynffto:

fem, kudh nečiftoty z Meſta tefau toyfinu:
šla, g za Manzelem fe odebrala.
8. Ale 3 tech wyſſlch geſtlije ktekj nauzh
bywſſe

dohnaͤni

(nebo Miſſenſtaͤ

Exulanty 3 peněz wysſaͤwati vměla,

Zemẽ

tady a-

pomocy dodaͤwati nevměla) bo Čech pomos
cy něgafé neb almuzny hledati wybjihali, bh⸗
wali wyzrazowani a gimání,
ehož fe mes

zy ginymi dwͤma Bčeným Mužům doftalo,
Lucyowi, a Falkonowi: kterez Knẽz

Papejſty,

Pawel

Sekera

(ctneho

Muže

Wolffganga Sekery,
z Morawy tafé pro
Ewangelium do Vher wyhnaného, nehod⸗

nh bratr) zgimati, a za celh rok w wẽzenj

drzeti dal.

mek

Potom ge Don Martin na Zaͤ—

Welhartickh

mězením

o zdrawj,

odeſlal:

kdez

a bez mála

priſſedſſe, mapofledý ma

lu jimi propuſſteni gſau.

dlauhhm
y o rozum

gifté aká

odpo⸗
Kap.
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Reformacý Domajeliďá.
Nereſoni ſwobodne w Kralowſtwj
ſtem

Meſto

Ce⸗

gſau Domažlice,

kterez

Don

Mar:

bljzeh odtud Nemcy Tuſt gmenugi. To Mě:
fto těl Pribjk Jeniſſek, Podkomotj Sras
lowſtwj, k tomu přivěfti, aby na Dapežířau
Wiru -přeftupomali, ale Ddaremně m tom.
Nadějný kdyz fobě w Praze w
pracowal.

Kollegi Jezuitſte v pritomnoſti
tina nařjíal,

On

zaſmaw fe, podal mu zů

"ladu o 500. Dufátů,
Katolickhmi byli.

še tobo dowede,

aby

2. Wzaw tedy hauff wogaku do Měfta
wtrhl, a Raͤdnim Oſobaͤm po 10. p 20,
domu Dámage, prowoditi fobě gak chtěli
wolil, a ffrze to wkraͤtkem čafu wätſſj
gih k odjínupení od Wiry priwedw,

do
bos.
dil
Ad:

klad na Podkomorim wyhraͤl.

3. Ale tento od Domajelickhch, že ne ae:
mu než brubému k můli Katoliky zuſtali,
těh 500. Dufatů fe vpomjnal, a fložití „96
Tak nebozh Emangelicy Zyranům
muſyli.
mič býti muſyli: gehožby [obě podárva:
za
gice, —

fobě ſtrogili.

Ň 3
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Kapitola C.
Reformacý Rofycanířá.
Letz 1624, Zdenek Lem (z Paͤna včiněný
-Aw
$rabě)-z Kolowrat, bp 8 Kompanyi
Reptarit. do Rokycan od Knjiete z Lichtentegna poflán, negen Mäiſſkany flatečně z
penẽz ſſumowal, ale tafé na Náboženítyj

vkrutnẽ naſtupowal.

lehkomyſlnoſti
-to nepaͤchal.

Sotwäaͤbyfe co gafé

wymyſliti mohlo, čehoby ten:
Býma mw. Adrment. zpívána

Čejťa Yjfeň,o čtroeru Kryſtowu příhodu:
zwlaͤſſte o Doflednjm Saudu živý p mtt:

wich, je Zen den bude auzkh, den náhlý den

brzfp, den tvelifů hroznh, den hněmu a pomz
ſty ꝛc. ꝛc. Zo on taͤhl na ben fivého Refors :
mowaͤnj, a to přidázegíchm £ fobě Meſſta-⸗

nům s poſmẽchem zpjwal.

2. Už paf 20. Praſynce, ſwolaw Měfto,
dlauhau a přifrau řečí předefjlau Rebellij,

p Mansfelda, ba y Žižu, a nekdy zrozené:

bo mezy ními Jana Rofpcana (ztvoleného
na onen Čas Arcy-Biſkupa Vražífeho, člo:
toěfa, gakz on mluwil lehfomyfiného, ge:
bož oni pry filepěgemi fračegí) obrbal: a
hned na trogim
Regftřiťu gména popiſo—

wati rozkaͤal.
Na prvním Regſtrjku pod:
piſowati fe měli giž Katolich: a těh fe

nafilo

druhem

bylo ſſeſt,

nowhch prewrhlcüͤ.

ti ktekjibh we

dwau

Neděljh

Ra

Kato:
licy

Rokycanſkaͤ.
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lich býti chteli. Ra tretim ktetiby fe Bohu
a Chſari protiwiti myſlili. Aukdyz ſe gich
negwice bo tretjho

wpiſowalo

(t. Fteřj ſtaͤle

fe mjti. těli) počal gim s ſwau sběři šloře:
> čití, k ffibenicy, na folo,na rožeň, y do
famého pefla, odfuzomati, až diw že fe zlo:
ſtj nerozpukl.
3. Druhh den, na S. Tomäͤſſe, nutil
wſſecky do Koſtela fe nagiti dati, a tu fám,
gako gím na fobě přiflad damage, pod geds
nau prigimal.
Do. obědě rozkaͤzal znowu
zwoniti: a do Koſtela priſſed, še tam gaͤd—

neho

nenaſſel

(nebo

ani ti Mujſſi gefftě

tam nebyli) popudím fe wybehl, a po rpň=
ku, po vlichch, po domjh běhage foho kde
natreffil, holi bil a do Roftela hnal. A tam
opět wſſed, M. Sana Sffaftného Stregce,

Mäſſkana předního (gebož pro podezření Kal—
winſtwj weäobzwlaͤſſtnj nenámifti měl) (patřit,
fuforoatým | kygem kteryz přiftogichmu tu
Sedlafu ropdřel, naň fe obořil, a za vtjkagj—
cým až f oltáři fe honil, y gak ſe na treffilo
bmoždíl, pramě: Ty Sſelmo bradatá (nebo
ſtarhch Čechů obyčegem dlauhau bradu noſyl)
— fe na regftějÉu nevſtupnhch poznamenale

a zporojdatí fe nechces? On, aby Dan Hrabě
ſwatẽeho mjſta výferře., pamatowal ſe, proſyl.
Pan Hrabẽ pak tjm wic před hlawu, vřed
ramena, pres ruce
tlaukl.
Az Felirx
(Sſtaſtnj) klekna Paͤnu Bohu ſe poraučetí

zadal: a Tyran krew do hrubě téch ſpatkiw
% 4
teprw

-=
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teprw preſtal, kka: Gdi Sſelmo preč 8 ſwau
Sſelmowſkau Kalwinſtau krwij. A on wſtaw
c Koſtela ſſel, a těm kterj bo potkaͤwali,

co fe ftalo tázali:
mem

a Oltářem

Cedil ſem krew mezy Chraͤ⸗

odpowidal:

ale pro toho

kterhz bogněgí pro mně ſwau wylil.

4. Gak ten z Koſtela wyſſel Hrabě aby
sYěfjčany E Zpowẽedi přinutil, diwnẽ fe
wztekal, toffehněm zlořečil, ©negedny kygem
zbil, nekterhm vw víla plil, a počejinému

"

Muzi Waͤcſlawowi Krochnowi ſſediwau bradu
wytrhal, a po Koſtele rozmetal.
5.

Domu

fe nawraͤtiw,

Sſtaſtného zafe

priweèſti kaͤzal, a zes nim neſihchanau tras

gedyj začne hrozyl, geſtlize fe zytra ginaͤde
Dn paf wida že fe nic podle
newyſwetlji.
rozumu nedělá, wtefle wſſecko, vmjnil zptř:
ka nečefati, a tak ro nocy vffel, zanechaw za

febau Mateke m 80. letech, Ženy a Detj.
6. $Hrabě w naděgi změleného fe wida,
ſtatek onoho pobratí, a Ženu do tězení
dati poručil.

Ateré paf F odpadlíhvj při:

nutí, přinutil ge p £ tomu, aby fe podpifo: .
Kdez Roťpcanfit
tali -na něgafh papir.
SDanně, Boži Robdičce, a Danu Ddeňfomi 3
Kolovrat, ſwéè fpafenj |přímlafiňugi: a že
Naͤbozenſtwj Katolicke dobromolně a rábí,

proftředfománím © P. S$raběte prigali, © to
pedpiſy rufau fivýý a pečetj měftffau že
ſwẽd⸗
o

—

B-
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ofivědčugi. Tak bjdně Hrabě, s Bobem, 8
Gůfařem, y fám s ſebau pohraͤwati fměl:
Potom paf brzy do Widne byw obeſlaͤn,
newim pro gake precinenj, do wezenj bylü—Ê———
Mao
lokál
<č

(©OO0O00000000000000
7
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„40 Reformacý

Slánffá.

Meſtu Slaněému, zdaͤwna ſye ſwobo⸗
A V bněmu a Kraͤlowſtemu, nynj vkrut⸗
němu Smečanffému z Martinic zaſtawené⸗
mu, byl nařízen
od tehož cz Martinic. Heyt⸗
man, Mikulaͤs Oanzbuvfřh: VĚferýž ©mald

před timto negakau nefiledetnoft na fata

odſauzen byw, 1w Praze opadlfitvjm <žítvot

myfaupil, © Zen aby Jezujtům vběčnoft
profázal, ffatečně. fe werjchm Bodm protis
wil. Leta 1624 nařjdil na "Budva vnich Božiho Zěla (gakz řjfagí) den flavnau
procešíh, a knj Měfiťany na mětfjjm dile
iſtzj a moch priwedl.
Jan Bleyfa ktomu ch⸗
ti-od: něho bym obeflan, ,modlaͤrſtwi toho

včaftna ſe činiti odepřel. Ma přičínu tazaný

řefí; še folifrátfoli ABečeče Daně všjmal, tos
likraͤt £ wyſttjhanj fe těh ohawnoſtj Bohufe
zamázal. © Onen: Widytfe tůli Cýfaříte
protiwiti nebudeš: ©Zento, Odſtup tow
wecech Chſati náležithůý: tuto geſt s Bohem

zpráma, „Onen zas: Alesfe nagdau proſtkedky
—
Plněná
č:
lava < če kterh⸗

M
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fterpmiž -budeš přinucen. ©Odpowẽdel: Dán
Buh dce mjti bobromolně ctitele, č ne přínus
ceně. Toho zporu ten byl fonec, že Bleyſa
za fivě, gakz gmenormáno bylo, nepoſluſſen⸗
"fňvj, celhch devět Nedel jv wäezenj ſedeti
muſel.

=

i

2. Ale Jan Jahoda peněžítau nadto pos
Rebo ani na té moblářs
Futu dáti muſel.
ſte Procesſy býti, aní před domem ſwhm
Oltáře ſtaweti nechtew, powolaͤn byw před
Praͤwo, a obwinen zrauhaͤnj proti Bohu,
Pokuta
a z Rebellanſtwj proti Wrchnoſti.
naň wzlozena dewjti Nedělní wezenj, a 50

olarů: na pomoc pfp £ zpramení nomě
Monſtranch. On těd demět Nedel weze⸗
nj wy:rwaw,a penjze ffladageziohvědčil fe,
že nas Monftranch nic nebámá (proto že on
mimo tu nafřjší € fblazení břjhů Srěta
ropzdrviženau, giné nezna) než 3 poflufienfis
wj Wrchnoſti

ned) paf ona fam

že to čínj,

fe gi Úř ty penjze obráti. Pro Fteráž flos
wa zafe bo mězení odejlán na celý Mějpc:

ginhch 50 Tolarů

a dtěllí býti propufitěn,
ſloziti,
muſyl.

a 8 Manželfau p bned z Mějta gjtí
Byl Muž welmi horlivý, kterhj

brzo potom, a pobožně, na morní boleff
+.
omřel, m. Praze.
3. Jan paf Bleyfa, že bcerfu tv nomě
narozenau

Ewangelickemu Knězn

krtjti

dal,

dnoru |probřejjm, negprw do. fmrablaměs
bo jaláře, p 8 Manzelkau ſſeſtinedelkau vs
<

k

wrien;

—

a

|

Slanffa.
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vržen; -potom wyhnaͤnjm pofutomán byl:
z ſtatkü paf gebo třetí djí gemu přifauzen,
dwa dily Danu. Ale ani z toho třetjho djilu
nic nedoſtaw, Božímu 'opatrotvání fe porau⸗
čel, a bo fmrti Exulantſtwj ſnaͤſſel, m Yer:
ně, to Zemi Miſſenſteè.

| %

4. Leta 1626, tentýž. Heytman, aby
weřegné Apoſtazij celé to Měfto priwedl,
wogaku bo Měfta pomolal, a rezmatithm
trápením wetſſj djí gich £ tomu přinutil, as
by fobě pozauffawſſe, co lidé dtěli to činili.
Mezy ginhmi proſtkedky p tohoto vžil. |Ra:

hnal na Rathauze bo mjfta doſti těfného
Muzu 50, kdez ſotwä wolnẽ ſtaͤti modlí,
ſedẽeti

paf aneb ležetí nemohli.

A tam kdyz

ge celedi dny zdrjowal, odtud pak žadnés,
bo wyſtaͤupenj, ani na potřebu prirozenau

(8 odpuſſtenim) nepowolil, gináče ſe ſtaͤti
nemohlo, nez že ſmradem, a myſli teffnoftj,
Slj⸗
p hnewem podgati gſauc, vmdlewali.
bili tedy topvčomati fe, a taf propuſſteni
Podobně v febe mw Poťogi ženíře
gIſauc.
pohlawj traktowal, neſſlechetnh čloměť, Wyſſli
pak předce potom do exilium ti, kterymz

Kryſtus milý byl.

|
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Reformach Dradatidá.
Reformach (gafo těž brzo potom
s
Ne ODjfeďhd ) ob krwe fe počala. |Nebo
fdyž
N6
|
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kdyj tudy.

Reformach
gdauchmu wogſtu

Chfařfťému,

s malau hrſtj lidu, zmužilé fe za tří dní brás
nili: potom pak odolau nemohauc, a pod⸗
dati ſechtjc, ze zdi a malů vſtaupili, a Sljče.
wſtric neſli.
Repřjtel. prchliwẽ do braͤny
wſtodiw, negprivě Purgmiſtra Kljte neſau⸗

chho, potom wſſecky napořád, ſtare y mladé,

mordowal:
až we trech hodinaͤch 1660
kanu pobito, a ſotwa deſet, ktekj bud
vtekii,

neb fe: něfde

ſchowali,

w ziwobhtj

pozuftalo.“ Strafilimé to bylo diwadlo, koyg
těla mrtvá po wſſech vlichý a domjch rojs

metanaͤ, diwnẽ zohawenaͤ, y £ hanbě ob—
nažená byla: a. nebylo boby ge pochowaͤ⸗
mal, za něfoliÉ dní, Až divě pobožné Ma⸗
trony, Sryftýna a Senyěna, Seſtry wla⸗e
ftnj Ulerandra Rumpaͤla, Raͤdniho Prazſtkẽe⸗

bo Mäſſtana, ruce prilozily, a Muže fivě,

—y Warimiliana
Rumpála,
bratra mého,
přobu též Radní, bo hrobu mlaftníma rus
fama wykopaneho wložily,
a pobřbilh:
prikladem
p ſlowy ginich 6 gſtet owan
pobožnojtí probudiwſſe.
2. Toto Měflo, koyj mw něm tale ti pozu⸗

ſtali, a něfteřj od ginud fe zbjhagích: bydliti
počali, *Gýfař darowal Knjſeti z Eckenber⸗
fu, y 8 přinaležegjchmi
Měftečíy, ©Batvos :
rowem a SŠtrunfomicemi, a fe vffedněmí
Weſnicemi. Leta pak 1625 šaflibenj fe gim

finlo |“ffeze

Kommisſake

bůdauli Katolich

nad

Reformach,

Jegim Srwobody

a Dry:
wilegia,

Prachatickaͤ.
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wilegia, p 8 Meſtedky a Wſemi, nawraͤcena
budau. Kdyz nechteli, zapowedijna gim by:
la Remeſla, y Handle: a Fbyž ani tnf,nes
dbali, do rozdjlnhch tvězení ge daͤwali, Mu—

še, Zeny, Syny, Dcery: -a za celé čtyry-

Wěfýce bídně trápili, až ge p zemdleli.

wſſak giz Satolifým

Potom

ničeho ffutfem neſpl⸗

niwſſe, vkaͤzali fe býti toho plémě,
ſlibuge wſſecko, a nedámá nic.

3, A což wjce wyprawowati?

ftetbi

Doſti giž

patrné geſt, gak bezbožně, vfrutně, newáj=

ně, 8 lidmi ſwobodnhmi
zacházetí. © Nebo
cofoli 8 ginhmi fu nepřípomjnanými, fivo:

bodnými OMěfty činěno bylo, 3 podobných
iſtj, vťíndů, tyranfhvj a neſtydatoſtj zlaͤtaͤ—
no bylo. Připomeneme gefftě gať $ obecným

lidem zachaͤzeli, něfterh přjílad.

3000000909009G900009
Kapitola CIII.
Gak zadházeli s Obecným Lidem.
K" neni afiýřů a Pſy rozehnání gfau,
gaf fnadno tu Wlküm rozhánětí
Ow—
ce? -A mfjať p tu dábel přefajín fivě nachůs

40, aby nemohl

gaťiby těl wſſeho

to drt

obrátiti. © toho něco připomeneme fráte ©
ce, a pořábíem giftpm: nekterhmi to přje
klady, pro vtwrzenj prawdy wyſwẽotlje.
N7
2. Na⸗

|
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2. Napřed odewſſad wybyli Knézi:
odtud kdez fom z vých zaſaditi neměli.

p
Po⸗

tom ſe o to ſtarali, aby lidem z rukau Swa⸗—
tá. Piſma a giné všitečné Knihy pobrali. O⸗
boge pro ten chl, aby Kachkſtwj (gafž oni
řjfali) pomalu wetſſelo, horliwoſt k Mábozenſtwj chlaͤdla.
3. Doſazowaͤni potom Mijſſi: Eteřjž nes
hned z počatéu

na Dodobogi

(afi, pochle⸗

bormalí, ofivědčomali fe y priſahami a pros
fljnáním

fe,

potwrzowali.

že gegih Wjra

Slibomali

dobra

tafé. ftálý

geſt,

pokog,

fitěfti, na wſſem hognéè Bojj požehnání:

a

gak Gýfaře p gině Wrchnoſti miloftímě mjs
ti budau,

s vmenffenjm

robot.

Nýbrž fas

mi oni (ačfoli ginaf newelmi fitědřj) w Čas
tebbegffi drahoty, ſlibowali buĎ penězy neb
obilím, kdyz gen Naboženfhvj proměnj, jas
flábati: čímž negední podrvedení byli. |Dřje
flad na
Panſtwj
Sofimberffém : Fdež
Mujch, chtege 4 naprawenj KRacýřů was
lu mjtí, aneb fobě Nebe zaſlauziti, kazde⸗
mu kdoby fe mu zpowjdal, ſtrych žita daͤti
ſtjbil. Y naſſlo fe gich aekolit potřebněgs
pprinaͤſſegichch.
za Obilj Zpowẽd
ſſjch,

Mujch boge fe za ſwau Obilnicy, aby tak
ſſtedke rozdatvage ſam potom
nedoſtatku
netrpel: Fonž geden z dudfjih přijel, nes

dal mu než půl ſtrycha. Ale on to ztraͤwiw
priſſel podrubě, a oſtatku žádal. Toho kdyz

mu Mujch odepřel, On; Co (pry) má duffe
lacy⸗
|
|

—

lidu Obecnjho
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lacynẽgſſj geſt než ginhch? odfjel 6 hněvem.
Nebyloliž to lidffomí duffemi, gakz Detr S.
předporočděl, -hned zhruba Fupčíti? | aneb
vaděgí bjdný td f tomu přimoditi, aby fe

domnjwali žeby Pobožnoft zyſt tělefný-byla ?
což při. faleſſnhch Mčiteljeh, a lided na my⸗
fli poruffenýh,
y od. prawdy —
znamenaw S. Pawel (w proj ——
Tymoteowi) těžce neſl.

4. Seznaͤwſſe paf potom,

že Liſſcim taz

kowhm chytrowaͤnim nemnoho zprawj, obratili
fe £ Wltjim powaham,
moch k fmému
Naͤbozenſtwj | můtjce.
Bdělalí | po
Kofte:
jh Reyſtra, a vſtanewiwſſe na nepřjtom=
ad pofutu, Koſtelnjkuͤn ge zapiſowati poz
ručíli.

©

5. Geſtlije ktekrj do bljzkych Ewangeli⸗
ckych Roftelů, pokud geſſte kterj byli, aneb
kde fe tagně Naboženíhvj fonalo, hodili,
wyzrazeni gſauc tvězenjím a bitim byli tres
něfdn wogaci, Fteřj na
Raftrogení
ſtaͤni.
taformvé (bromažděný padli,
ge ziaupili,
rozplaͤſſili, čehož geden pripomenu přijílad.

Když při bofonánj rofu 1632 na Waͤnoce
bo KRoftela we Wſy Wyſoke, bliz Hory Kut⸗
ny, na Panſtwj Danů z Donjna, mnoho fe

bylo líbu fhromáždilo,

tu Beneda

ffp, Bemané Čefiti a Rytmiftři

a Fažan=

toho Čafu w

hoře ležich, nenadále 8 ſwau zběřj pripadli,
Koſtel otočili, do něho tyjťočili, Kneze =
|

TI
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řita Bartha od Oltáře: o trhli, ſſat zivléz

kin, gateho wedli⸗ (alet gim predce wynikl)
Chlebb poſwaͤtnhpo zemi +rozhaͤzeli, Kalich
ph y pofilapali, wſſecko "co fu; poſluho⸗
naleželo -pobrali, lid obogiho pohlavi

slaupilí, něfteré dofonce obnažené bomu, s
litým ſnehem běžich, bnaliz
až ne ge

přjírau zymau zbědomanj bywſſe životy
muſyli. Negedni zranění,- nj od, v ční

mezy tof. mnobýrl bíhřagie mi fe me čj

⸗ 521

Ženířým w — pw Rofkelemá
bylo,- toho ſtud avypfati 4b

peže w Hoře., Rutně
fivobobi
nařoby gich od Nepřjtele do ali,
oho tozatého Kallchu ——
„M gim +£0,,„projilo,
jee

li?

rekowſthch činů míčením pomigim.
ští Ga Pokauſſeli ſe potom ——

ae

fm: pohruͤzkami myſli lidſte fobě ——

ti XE mwěcy prikladem geſt Mandat Heyt⸗

manu Kriwoklatſkemu od Knjgete z Lichten⸗
ſſteyna danh, Leta 1624, dne 20
30 pie
vſmyſliti a těd

blubů kachrſthch tě

zbo, fpolečnofti. pak

Chrkwe ©. ——

sogiti, a tak su tom. fpafotebíném z —

wuͤle ©. M. C, nařízení naſſem poftufině
achdwati nechtěli, ty abyſſte wſſecky

sfebo, Zenſtͤho PM 2 — 23 —

F

|
lidu Obecního.
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⸗ſedle y neofeblé, podruby, čelediny, a ſum⸗
zmau weſſecky, na týž drunted fe zdržu=
sgich lidi, w pořádné | poznamenání vwe⸗
sdlí, a ge na Komoru Čeffau nám odeflali“
su mp dalé o ftrejtání takowyhch zputných
za nepoflufiných lidj, a zdaby na gruntech
15. M. C. giným fu pohorffenj dele trpiní,
sh) o ſtatchch gegich kamby ti obrácení měli
-zbýti, gijté nařjzení včiniti nepomineme. 2.

7. Baporvčdjno potom těm fteříby Katos
licy nebyli Oddawky, Pohřby, Sřty flaužiti.
JA toť teprw bylo těžťé zahrmenj, k přeftra:
ſſenj lidſtych myſlj: zwlaͤſſtẽ tech kterj fe žes
niti chteli. Nekrtiti fe, a pohrbu nemjti
(mohauc fe m poli, zahradaͤch, ma rozce⸗

ſtich, bez ceremonyj pochowati)

mobli fnadněgi.

to fnaffeti

Ale dalli fe kdo ginde odda—

ti, neb tagně djtě ofřtiti, to byla wina tvě:

zenj bodná: z něhož newyſſel leč přeftaupim,
a nebo fe nemalhmi penězp wyplatiw.

8. Do Měftečťah, buš Kraͤlowſthch neb
Panſthch, Memefila, Handle, a toffeligafé
ziwnoſti zaftatvomány byly: ba p fupomání
k wlaſtnj potřebě potram zapowjdaͤno, ga:
ko w

Litomyſſli.

Rauzh

tedy a hladem vs

tifftění gfauc, mufeli aneb vtěcy (ale fam,
fdnž fe wſſudy tak dalo?) aneb fobě zauffas

ti a přeftupomati: gafož taf na roětffim Djs
le wſſickni činili.
i

|
9,

Sed:
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9, Sebrafů pomwolamali do Měftečef:
|

a

kterj fe nepoftamili, ty ſtrze wogaci, neb
dworſkau čeleď, gjmalí, w nocy třeba topad=

ſſe, a z loši wywlekſſe, po hauffjich gafo ho-

tvada p t ty negmětíji zymẽ hnali, a gjmí

žaláře, rěže, ffelepy mafitale, chlévy, napls
nili: fdež hladem, jjiní, fmradem, zymau,
botfem , |žímotů pozbhwali.
B Plumlowẽ
do mwěje, m njž plno hadů bylo, vroršen
byl 8 něfterými 'ginými Joachym Barmjř. ©
W Proſtegowſtem Zamfu něťolif fe fpolu
gich zatořjno w Mafftali, a tu ofna zewſſech
ſtran zacpána, až fe od mnohého nadýdhaní
dufbti, a omdlewati muſyli. Mezy ginpmí
za mrtrvého toptašen Jakub Vlickh ofimbefati:
leth

ftařec | Koftelce

Měftečfa

(na

těmi

Panſtwj) Obywatel: o gehož Synu Mas
tauſſowi Blifem, Sněžy,:W Caſlawẽ vtra⸗

cenem, oznámeno pod tytulem LVÍL

O niďž

bezbožný Kunaͤs, protimenfhví toho firůg=
ce je fe mrtvými dělagj mluwil: a že on ty.
ſſelmy tozfřjíh prarvě, ſtudenau wodau pos
lewati kaͤzal. Přifflit E fobě něfteřj, ale ten
Starec před -očima geho duffi wypuſtil: ge:

bož topněfti a pohrbiti kaͤzal, ginhch nepros
puſtil než až £ zporoědi giti připorvědělí. |Ra
näikteryhch miſtech tak Dobanffy činili, je lí
bí bo zádodu zatvjrali, aby od toho ſmra⸗
du pomřjti mufpli. Zkuſyli toho, Mifuláš
Sfaromec m Kofimberfu, p něfteří w Sla—
ném. W Litomyſſli bo gednoho a +těhož E
*

lidu Obecního,
fta Yřuže p Ženy pojpolu zamjrali,
;

du mjíta nalezti nebylo.
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10. Wymüſſleli tafé £ těšíjií mučjrně, a
£ rychlegſſſmu fobě lidu podmanění, norvě

apůfoby wezenj. Na priklad, w Holeſſowẽ
na Moramě, Drachovius Jezujta (hned m

Retu 1617, gakz Gerdpnand za Srale přígat
byl) bal vdělati dubomé Sruby (gimž Sa:

báty řifagí) na ten způfob, aby fdo tam byl
wſteden, ani ležeti, ani feděti, ani ftátí nes

mobil, pro vzřoft: ale febnutý a ffřírený,
É odpolu lešichmu podobný, © přihrbeným
hřbetem, gakoby napoly ifel: taf že ſotwä
bylo možně mad dwẽ nebo tři hodiny to ſe—
tření trpětí, kdyz žily Fřehly, audowéè wſſick—
nj fe třáfli, myſl paf teſknoſtj a ſtrachem měle:
(a. Ptrichazeli mezy tim kterj fe doptaͤwa—
Mabožens
li, chtellibb dobrowolnẽ Ratoliďé
ſtwj prigjiti? Mnozy widauc že. ti klamem
ſpokogeni býti chtẽͤgj, odpowjidali, že Tak ano.

Proſtegſſj aneb horljwegſſj odpiraliz a zas
do tě mučjrny muſeli, dokudby, že giš Dos
brotvolně přeftupugj,

neſelhali.

11. odobného co8, z firany Šaláře, ſta⸗

w Pardubicych
(o ſe Janowi Rederowi,
(Měftě Kraͤlowſtem) Duͤchodnjimu Piſari,
kterhz kdyz
člověfu | ſwobodnemu:
ačfoli
ginj od Näbozenſtwj odpadali, fam ſtale trs
mal. Ale do Exilium fe ſtroge, tjm byl zdr⸗
šovan, je F včinění počtu. přígiti jaj x
Nebo
—
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Nebo 8 odbjráním od něho, počtu vbydy
za

leda

fmyfilenpmi

přičínami

odklaͤdali.

Wida tedy dobrý člorvěf že 8 ním pohraͤwa⸗
gi, a boge fe daͤbelſthch oſhdel, ſlozil m gis
ftém mjítě, gafož čelé a dokonale Poẽty, tab
p Pſanj mw němž příčiny položil, proč fe tu
dele zdržovati nemohl: a obrátil fe do bljzfého

odtud Wěftečťa, Fdež gefitě. Naäbozgenſtwj pod
Dbogi bylo, Brandenpfa mad Orlich, Danu

Karlovi z Žerotína náležegichho, Leta 1625.
Ale hytře odtud wywaͤben byw, do tvězení
wſazen, aby dotud
dofudšby Náboženíhoj

neproměnil puſſſen nebyl.
Ačfoli paf celá
tří leta trpělimě to tvězení fnáffel, y za to
aby do Exilium pufjten byl proſyl, newyproſyl

wſſak.

Nihbrz Nepfraͤtelè tu geho ſtaͤloſt wy⸗

bogowati

fobě vminiwſſe,

wymyſlili wezenj

nad wodau, vzké a nedelſſij puͤl druheho lok⸗
te, aby ED: lehl, nigakz fe zprimiti nemohl:
a taf připrarvené, aby bnulliby ſebau neo⸗
patrně,

do wody

vpadnauti,

a zmáčeti fe

muſel. "Byla pať toho čafu zyma, a on čloz

ivěf Podagryckh, a žádného f němu nebylo
paufftino, from těh Satanowhch naͤſtro⸗
gů a pokuſſiteli. Tim tedy trápením za tří
dny

zemdlen

byw,

kleſati

počal:

zwlaͤſſte

kdyz naň nabjhala, napläkala,

nařifala, ges

bo giz Dapeženířa

Powolil

napoly

byt

prigat.
F

omračený,

Manzelka.

tedy

a bo Klaͤſſtera doweden

od Gwardyana

bo

počtu

Katoliků
12. Bylili

12.
by

čaš

lidu Obecnjho.
309
Bylili fam pofláni Kommisſakj adlauho

fe nezwlekl

tohoto

vjjwali

fovtele: že negprwe Dřední lidi, liſtj neb mos
ch, ginhm na přifind porazyti bledělí. WB

Měftečfu ©Mimonj

fdyž Kommisſar,

de:

něť z Solomrat, od ſwolanhch toho DanChtěgilí
ftwj „poddaný mjftnau odpoměd,
Katolicy býti, fobě dáti tvelel: a geden z nich

- gměnem Obce | fivobodněgí odpowedel, | že
Ytaboženítmi ani nedce ani nemůže, býti
přínucomané: Dn toho bned chytiti, před
wſſechnẽmi na zem porazyti, a kygmi biti

poručil, pofaždě, celí. giz? ſe wyptaͤwage. A

kdyz on widy předce odpiral, p dpi giž mlu⸗
witi nemohl, napoly mrtvého -odtud mléce
poručil: a ginj toho fe zdeſywſſe, še propůg=
čí fe gim čafu včíti fe htěgi, příporměděli, -

28 Heřmanovu Měftcy (Měftečfo gť nebas
(efo Chrudimě) kdyz Radné ofoby přiíladu
odpadlſtwij na fobě dáti nechtěly,
vroržení
byli do tvrdě? wezenj: Prhmas paf vpros
ftředb Ryňfu na oftré prfno (gafež pro zkro⸗
cenj mogafu připraroeno, a na čtyreí nos
báň wyzdwijjeno býma,a řifagí mu Of)
pofazen byl. Kterhz ač byl ftařec, fnaffiel
wſſak tu potupu, a ten pojměď, y ty bolefti © |
trpělivě, přes ſſeſt hodin.
Weker teprw

kdyz vſtawnẽ Jezujte nabaͤdanim, Žena paf

s dětmí pláčem naň dotjrali, powolil: a tak
odpolu mrtvý 5 toho drewa ſlozen byw,

kdyz ani nohy ani ginj andowé ſlauziti

nemoh⸗

mu
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cyzhma rukama k Zpowẽdnjku

doneſſen.
13. kb
negední, 6 radẽgi zbiti
byli, nežli £ přeftaupení nucení: ale odpo:
rojdáno, že Cpfař nežjiní krwe gegih, ale
fpafenj duſſe. Sine paf 8 takowau žadofij
wyſmaͤli, řifagice, Co? Mučedlniďe forunh
fe tobě chce? nehodni ffe zlj libé abyſſte fe
měli čim chlubiti. Tak Janowi Holačfóvi w
Hranichch na Morawẽ bylo odpowẽdjno, kdyz
od Kommisſaků

ſtwj namlauvan

a Sezujtů tozličně

byw,

k odpadí:

na folena padl,

ru:

ce zbjnal, a aby mu radẽgi hlavu wzali,
než ſwedomi naäͤſylj činili, zjaͤdal, Dodobně
Janowi Eliaͤſſows w Fulneku,
a ginhm

ginde.
na,

A tať byla (N.B.) prawdiwä přičí:
proč 1 taf dlauhem tomto

Ferdynand⸗

ſtem protiwenſtwi, wjce Mukedlnjkü Ceſta
Bemě, gako n Rěmefa, newydala.
Ne je
nebylo lidj, gefitoby pro zahomaní Kryſtu
Paͤnu miry fmrtí šadali 8 radoftj: ale těd
nebylo fteřjby gim tim tytulem fmrt dinili.

Duſſe radegi než těla mordowati,

tw Babel:

(ře ſſkole vkrutneẽgſſſmnu | tomuto. tyranfhvj
topvčení bywſſe, vmyſl níěli: radegi pojs
nenaͤhlhmi, a dlauho fe wlekauchmi faužes
njmí vrojře zemdlené a ofpalé včiniti, nežli

gim mw Wijfe ſtaͤlhm ffrze gegich trpeliwoſt
wjtezſtwi priti. Ty toliko teměř mordomas
li, £ fterpm gakau Polityckau příčinu wy—

myſliti mohli: gakz to o ražíťhý Mudedl⸗

nichch

fibu Obecního.
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njchch vfázáno geft. Toho zkuſyl y Ondřeg
Sſtudent a Mlaͤdenec pobože
Chebdowſth,
ný. Toho zagiſtéè koyz fe z vé Wlaſti, Po—
děbrad, do Klndyřa £ Srabět ; Turnu Pánu
fwemu v něhož na ten das t flužbě byl,
nawracowal, m Dobrufice gali, a w Hrad⸗
cy na kuͤl Dali, přeb lidem mluwjce že Zraͤd⸗

cem

byl:

kterhch

oačfoli

nic

pří

něm

from

liſtů od Praͤtel F Praͤtelum

ně:

nena:

lezli, ani žádným mučením na něm nic top:
mutiti nemobli. Stalo fe Leta 1622,
14. © to bylo nemalé na Swẽdom'i lid⸗
ffa tyranfitoj, a proti Bohu raubánj, že Fdyž
wideli gaf z Božího Slowa

žadného premo⸗

cy, na ſwau ranu preweſti nemohau,

vmj⸗

nili šadnýů důmodů ž Piſem, zwlaͤſſtẽ proti
proftáfům, nevájmati, než tolifo mažnofij
a tozácnoftj Cýrfme mámiti, a fu poſluſſen⸗
ſtwi gi moch nutiti.
Protož odwolaͤwalli
fe kdo na Pjſmo vſſtjpkami, důtkami a poſ⸗

mjſſky bo zbhwali: řjfagice, že Pjſmo geſt

nedokonalè,

zatemnele,

obogetne,

Kachr⸗

ſtwa půmod a Kachkuͤ Vtočifitě: a že ho
žadnau měrau proftéemu lidu čjíti nenaleji.

>- Aniž fe ftyděli nefilechetná vſta, fdpž Biblj
- gimenomati měli, Wyhlj řifati, a tak Božj

welebnoſti

gafo w twaͤk pliti. Jačimž ſſlo,

— lidu Piſma Šmata z rukau brali, p pali:
flepi ſſephch wuͤdcowe byti, w temno⸗

Kraͤlowſtwj JN

wzdelawati,

a tudy

tjm
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tjm ſnaͤze y widauch ſwetla zbatvené,
kotami bludů přiftřjti, chtjce.
15. Měťteři z Panſtwa

Softelů ſehnawſſe,

mráz

poddané fivé bo

a drveře zawrewſſe, £ při:

gimanjpod gebnau nutili.

Gabo Soverýn

Zablo, we Wſy Andrči, m Kragi Dlzens
fm, 8 mečem dobythm po Koſtele behage,
a těm kterj přiflefati nechteli rány daͤwage,
Běta 1628. Jan Adam Cegka m témž Fragi,
we wſy Němčichh, kygmi t přihbj ge biti,
aby klekati muſyli, rozkazowal.
Podobně
Wyljm z Klenowe, na Raupomě, činiti pos
raudel. W Mantině bym od ſweho Paͤna,
Gikjka Mitrowſteho, powolan Jan Sſtöẽ⸗

paͤnek, wida že do put vkowaͤn býti má, wy⸗
fřočil z ofna bo Přjfopu

tě ͤTwrze:

ge fe vtečením odpadlſtwij vbraniti
ho 8 Draby ſwimi zhonil, poranil,
mebl, a do Dízně do tvězení poflal,
puftil až Naͤbozenſtwj opuſtil. Zen

chtẽe⸗

| Ale.on
zafe' při:
a newy⸗
thz Wi:

trowſth, gineho dloweka ſweho, Ambroze
Sſterpocha,
řemefla Kojelujſtebo proto že
w Maboženíhoj byl ftalpm, celý tof w mězes
nj držel, třifrát na něho Kata poflal a mus
čití Fógal: a tař tjm mučením Ézpowẽdi příz
muſyl. |Potom paf gefitě od propufftěného
pofuty 100, Zolarů wzal.
W Aněžomvíh,

mjíe ob Slaného Seblafy bo pole vtjfágich
6 nabými kordy bonili, a ge zaſe 4 daͤſtky ra⸗
nene priwedſſe, gako 9 giné z frčmy dobřepodnapilé ———— přigimání pob gednau
dohaͤ

ihr Obrenjhe 4,

| 313

dohaneli.
—
zKolowrat „nad přitladem
SmečanfEčhoy ftetémušte giz dawno za o—

)otěm „ftořj:cRebromolně, nedtěli,
byčeg bylo

Ručnicý, víly; odemtiti⸗ nutil, aneb dřeměne
ným roubjfem moch ge tezcotiti A dea
bo: hodla ſtrkati dawal.

—

30

,

"ná Ronſſpelcẽ v Diinijte "a na ně:

kterhch úíhfh miſtech yowidano bylo, še fe

fab we febá Hat“ ——
bydlí: "H
neſſtaſtuj Re or dtotdiwe
"negednb © to;

mu přínutíti aby“ —— a negen odpri⸗
fabii, ale ně "jm geg!powrſſe. naň pliti, 9

nohamá koyatl muſyli⸗DOdpriſahan fe paf
Kalicha,“ a ——
zawgzowanj tato
byla: fotmule: Mlahan Panun Bohn |
Avffemopdůchmiu , Marhi, a“ oſfechnẽm
Swathm; je né Vmu ný ty Ď drowolne
kESwa Aſbart Katolickt Rijmee oře ſe

storachm a ať ſamu, prawau, tarejítmatt,
-ſpaſytedlnau p

oyzhámáím,

* Kalicha" "fe

sodpříjifám)a geho vraſten býti nech na
weky: atobež taděgí“ ditky ſwe, *a Eteré "fu
spěči“ [obě gwerene "mám '6b" něho: wſſeligak
⸗dwozowati budu⸗n⸗Slibugi take "že to tor:
sto Nabojenſtwj ſtaͤle ſetrwati, a“ rozdjlnhch

Nabodenſtwi lidj wʒdalowati fe chey. K
stomu--mi dopomaͤheg — Bůh, ——— ge
0, a wſſicknj⸗Swatj.e⸗ NK
a
12. Baf fe "paf chowali potom — Které
k ſwemu Katolictwj Ptehnali, o to.—
„A

S
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tak pilně peřománo, |ěfteré zagiſte Wech⸗
noſti doſti na tom měly, že /gednau fivě pod:
dané

k tomu priwedli, a nád. nimi ſwau

vůlí wyplnili: giž“ potom. balí gim pokog,
aniž. gich znowu trápili. W oni nebozh ge:
ſtli fe de Kneze Ewangelicke
ho doptati
mohli, pěb ře oplakaͤwali, -a zafe pod o:
bogi ptigimali.
Šinj —* podruhe „byli
nucení, a wiaſſte kdyz bylo feznáno, udneo
pramdově fu Pape dencum nam
Fterčý měch prochaßen Gýfařífti

ř

mmbatomě„+ aby —
9
i. Reznj or něgafému w
B

prigimani pod

au

eti toho. 10;

ie⸗

moch prinuueenému, ně k fe. to,—
še wſt —

— 25

mohl, ale r

dofjel, daͤwil.

i

E fé pořad až.

*

* deytwanu byl

neſſeno, [al —*naň, EW k pofog M

šál: nebo pro bojtí na tom geft, je p
X

18, Geſtlige kterzepp

ſtrach ta

upon 3 — 2 diaubo to „trivati
ohlo. Nebo krylili ſew lefých a po horach,
tubíš „ge odtud hlad mypudil; Pakli kde po

blizkhch wſech dokud lidéè geſſte ——
byli, zrádci, wiſudy „plno bneb bhů ob⸗
ſläni a fkrze wogaci⸗ zpaͤtkem priwedeni.

Wychaͤzeli těž Mandatowẽ, aby jadný *
pokutau ſta Zolárů žádného cyzhho přecho:

waͤwati něfměl“ Takowh Mandát 1628

3 Března, byl vydá: Ca tak zofiřen
fašdý

©

1

31315

ho.
lidu Obeenih

—

kaſdh za kašbau noc po 100: Tolařjh platiti
powinen byl, kdobykoli tu zápomwěd přeftaus
pil. Což fobě tedy nebobý“ ten lid -počjti
měl? gjti. men 3 Krälowſtwj takowj lidé,
gazyku cyzhho nerozuměgich, a mjft 9 ceft
newẽdomj, |toliféž nemobli,
Zwlaͤſſtẽ kdyz
vſtawnẽ ti Goliaffowě, na Izraele ſtrach
paufitěgích | profřiťomali, © je wſſudy o
tak dinj, aneb giftě diniti bude,

19.

Rady

tedy nemẽewſſe zauffali ſobe |

něftéři, a zbauriwſſe
foromažbitvfje fe, nes
gen na wogaci a na Jezujty, ale p na ſwéè

wlaſtnj Dány k zbraním fahli: ale negebno:
ftegně fe gim bařilo. Ra Morawẽ Obywa⸗
tele Panſtwj Wſetinſteho,

a po tẽch borád

(Walaſſi ſe gmenugj) n pofarvád, (do 1632
tofu) tak fe braněmi haͤgili, že ani f odpadl:
ftroj přivedení, ani zbrogně přemožení ne:
afau. |Učfoli fe o to něfolifrat, p Němen a

Wlaſſi „ y Polſſtj Kozaͤch, fee auzfé to tě
horaͤch

tějníny

na

zhaubu

gich wpadagice,

= pokaufſeli. Obfudž to filo, še tp Moratoffe
bory negebněm „za vtočifitě býronín. |Segidž
přifladem, gafo: y Rakauſthch Sedlafů (fte:
ři w welkyhch hauffich fe fhromaždimaryffe,
mno“ práce Chſakti zarvalorvali) p W Čechách
Sedlaͤch Dana Treky Poddaní (m Lětu 1628,
w Wěfpey Břejnu) F zbrogi fahli, a (htomá:
šdilo fe gih bo 4000.. le ob
——
na ně Eyſarſthch Wogſk, hned přemožení, a.
rezmanitx perácýní byli. © Podobně na Dan:

z

O 2

|

ſtwj
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ſtwj Ferydlanſtem, (Běta 1629) proti Refor—
matoruim Kommisſaruͤm |pozdrvjšení .fe ſtaͤ⸗

10%:;Fdež Jezujta šabit, a ommisfař 8 těje
koſtj vtekl. Čímž příčiny podano bylo, že
$ mnobýd mít wice ſe lidu zbijhalo, tomu
naͤſylnemu ucení mocý fe bránití. chtichch.

Úte., potu hned Gpfařjře Wogſto
mnoho Sedlaku pobílo,
kdez něfteří

flinání,

přitablo,

mnoho pozgimalo:

ginj čtrorcení byli,

a

sb pak pteſtaupenjm ziwot wykaupili.
„X

Bezpečněgít tech byly gbraně, ktetj

na tom vſtanuli, že ſama nepohnutänsſtaloſt
gim premozenu býti nedopufti: gakhchj w

kazdem Stawu něco fe nalezlo. 8 — nẽ⸗
kterj wyſſe ſau na ſweͤm mjítě pripomenuti.
Z Vrozenhch gednu Oſobu přípomenauti. fe
widj, Kateřinu Ottowau z Loſu, Panj na
Techobicy, Fteraž fdnž y na Wdowy tvypos
toědění wyſſlo, a ona ani vd Naboženíhví
neodſtaupila, ani z Bemě newygela, om:
misfaří paf napomjnali, aby neb gebno neb -

brubé včiníla: obporěděla; 3 Země že wygiti

nemůže, proto je nemá nač:, Naͤbozenſtwj 0puſtiti nelze, proto še fvěbomj dbraňuge, še

tedy ani gebnoho ani druheho nevčiní.

Dní-

paf dtěgjti co třetjho s nj včíniti, to- ona

la wuͤli, febe paf wſſecka Paͤnu Bohu, po⸗
rautj. © tnfť gi pokog dali: bud proto že fe
zaſthdli, neb proto še pro famo Naͤbozenſtwi

šadněmu diwota

neodgimatí vfauzeno .bylo..
3 Sta:

lidu Obeenjho
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Meſtſkého něfteré fmě:rtvýfje při:

3 Stawu
pomenuli.
R nimž- připogení býti mohau,
Martin Stranfép Měfitan Dačiďp, a fi:
mon Strakowſth Mějíťan Arumlomffy, :1a
Morawẽ: z fterhehšto žadný, ani fliby, nas
floněn býti nemohl, ani trápenjm fe: přímo:
cy nedal, vmřjti pro wjru kazdh hotowbyle
Mepřatelé ©tedy gegich trpělimofij: ;přemože=
ní bywſſe, z mězení ge propufřili, a'bo' —
lium ſwobodnẽ giti dopuſtili.

31. Geſt také pamětí hodný. átofté vij⸗
find, na ktyrech Remeſlnjchch, při Reforma:
ch Rofimberfřě. Nebo dyš ze ttj ſet Podda⸗

nýcdy deſet gich toliko ſe nalezlo, že radẽgi do

vězení

giti než přeftupomati dtěli,

ſtalo

fe še z těh opět ſſeſt gich, prjkroſtj žaláře,
zymy, bladu,
něfti: nemohauce odſtaupili⸗
ale etyrj, Zygmund Hruſſowſth/ Mikulas
Sſärowec,

San

Akſamjt,

a Wawkinec vt

lijk w —*
Zyránů tufád zuſtalie
oni faždodeňě gim zatwrdjloſt gegich věže
ťagic, negprro za 5 Nedel (a to Měfyce Bnota a Března) zymau trápili; potom za "des

wet dní hladem, ani drobte chleba gim nez ©
dawſſe: (alek oni Nepkaͤteliͤm neroědomě
trochu chleba měli, kterhmj
fe, a wlaſtnj
wody troſſku pítim, chowali.)
Priſſel po⸗
ton £ nim $ Purgkrabjm Zaͤmeckhm Jeʒui⸗

ta, a daleko teſſimi měcmí, geftliže fobě ne:
vímnflj, gim hrozyl. Gemuz Zygmund odpo:
wedeh, Wſſecko radẽgi ———
bud bind,
O 3
buď
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bud meč, neb ſſibenich, nežbychom proti Bohu
hreſſili. A kdyz wychaͤzeli wolal za nimi, Gó činjte čiňte ſpeſſnẽ.

Porudeno

vě: chleba, a trochu

wody.

potom,

aby

gim nedaͤwali než dwakraͤt za thoͤen, poſty⸗
U- rozdělili“ ge

ob::febe: - Axamjta tam nechawſſe, Mikulaͤſſe
do něgafého Zaͤchoda (8 odpufftěním) Zyg⸗
munda do Komina wfirčifje, a jadnémi
x gid. domaͤchch

£ nim

prichaͤzeti nedopus

ſtiwſſe.
Dotom , paf. přes dwaceti Neddl
wſſeho „při nj obíebatvfie, a o gich prewe⸗

dení dokonce pochybiwſſe, pofutu z nich pes
nějítau wzali, a 4 Zemẽ toppoměděli: ftes:
ři; 8 radojjí wſſeho zanechawſſe, do Polſta
fe obraͤtiliz Karlik tolifo m tom wäzenj ſe

rozſtonaw, geſſtẽ tve: Wlaſti vmẽel.
22. Geſſtẽ wſſak lepffim praͤwem ſtaloſti |
chwaͤlu priwlaſtnijme (a proč ne p Mudedl⸗
nictwj?) těm fteřjš až do tě hořťé ſmrti ja⸗
[laře (naffeli.
Safymž. byl geſſtẽ před tim mes
řegným « protiwenſtwim Jan Buryan |Ko:
domec, dlowek, poctiwh a včený: fteréhož
Knezna z Lobfomic, gen proto že gi £ Ijbofti
ku Poweraͤm Papezſtym podepſati fe nech—
těl, to Raudnicy bo měžení dala, a on to.
trpělioě ( fažbodenně byto od Mnidů aSezujtů trápen) da cela tří léta fnaffel. Ažp w fom wẽzenj vmrkew, s potupau nedaleko
E
ſſibenice Raudnicke pohřben geſt.

+23. Byl těž při Litomyfilffe Reformach
geden Sedlaf, gehoz gméno z pamětí mí toys

|

filo,

lidu Obecnjho.
filo,
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kterhz dlauhhm wẽzenim, a od Kněži

vſtawienhm nabaͤdaͤnim, -4 tři tiſhe —
Panſtwj poddanhch fam geden ſtaͤlhm nas
lezen, že fe pohnauti nedal.
A Ébpž od
ſmradu toho žaláře -v nemoc vpadl, a Ser
šujta,

bo | namíftjmil

-4 - napominaf, „ Řekk: ©

Odegdj giž Pokuſſiceli ga: dnes 6 Kryſtem
mečeřetí budu. Za čímž brzo fřonaf, ap
Stinabel pohomán.
"24 Diwnẽgſſi geſſtẽ ſtaloſt při- gednom
Piſati, nemám na ten čas kdoby ho gmeno—
mal, ale mvěc fama od wiry hodný lidj w
vſſi naͤſſe přinefjena)
w Měftečtu Dobřijji.

Kdnž „Měftečka tobo, gako y ginhch mnoha
Statfů „darem od Cýfaře doſtal Don Martin
de Huerda, on taf twrdemu Dánu ſlaugiti,
wyhhbage odpuſſtenj wzal, a v něgafého
Mlihnaͤke na gruntech Suſſickhch za Preceptora

geho detem ſlauzil.
Martin

řetězy.

Toho

doměda: fe Don

poſlal ty kterjby

bo p 8 Mlynářem

fivazaného | na

priwedli,

Bámef

Welhartickh

a rozkaͤzal ge do neghlubſſj to tom

Bámfu Měže whoditi,

Věta 1623

bu po Neděli Družebné,

tve Střes

Odkudj Mipnář

brzo wypuſſten, ale Pjſak celý. rof až do fivé
ſmrti tam trwal. Tak ſmradlawh byl ten
Jalaͤr, že mů obě noby vhnily: on roffaf w

Wire

tak vmocnenh,

že. mždníéh Žalmy a

Pifničty weſele zpiwal. A pamětí bodné,
že málo před fmrtj fdnž giž je noh nemá,

a je fe 3 něho červí hemzagj oznámil, Don
A

O 4
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1

Yřavtiní tomu nevěře, a na něj“ pobledětí:
dtěje, wytahnauti hó fásal.

A6 on nech⸗

těl; je nění Zýran na'tělo geho "hleděti ho⸗
den mítvě; Vmbel tedy: nerojlnúčeně fe: při:
dedewo Strofta, präwẽ po prebehnuti roku
totiž Leta 1624 ve Středu po Nedeli Dru—

šebné 19 Sehož tělo "dyš" Mmytášékto bylo ne⸗
dal Tytan 4 Bamfu ſttze Braͤnu něfti, pro⸗
to je tudy ſaͤm hodjmal ,"alé přes zed do
prjkopu |přehoditi (Dmčátoní soakdh dané:
iragafopdatik co cj 80 1
210.68
o00OO0OCOOCOOCOCOGO
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Foru

TEST Balta zar Ju čeblnýí.. ,
7
buď. E tytulí předefilé ted Ka
pitoly (gak Protivních .8 Drofipm -lis
dem zachaͤzeli) náfledugich památíp Potom⸗
kuͤ hodna Hyſtorya. Leta 1622 dne 5 Maͤ⸗
ge, priwedeno 22gathch Sedlaͤküͤ ze Wſy
Zlonie do Meſta Slaného, řteřjž; gdauce we⸗
ſelym⸗ hlaſem Djjně o, Wʒkliſſenj Kryſtowu
zpjwalit⸗ Ba inuzgim to damano, že bywſſe
ptedtjm giz Katoliky včinění, k Kachrſtwij
je: nawraͤtili, a' ſami mezy fobau Smwátoftmi
fobě ſlauzili. Kterej do. rozdjínnd; vězení
rozfaͤzewſſe,
y hned orozličně examinowali.
Prednj3 * byl nẽgakh Girik Baltazar,
obywatel Mp

Tmand: kteryz -ně „čití“ ;nevs

měl, wſſak gim kaͤzaͤnj kinjwal. Toho ſaͤm
999- Dan, Bohuchwal Walkaun, daͤwno
*8

—

před:
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předtím Apoſtata, boge fe aby to domnění.
a nemiloft v Gýfaře nevpadl, Liſtem £ Rab:
bě Slánffé pfaným obžalomal, a aby nab
člověfem | Rebellantem
ſprawedlnoſt wyko⸗
nána byla jadal. Ten lift, powolawſſi toho

dlowjtka kaͤzala Radda Prokuraͤtorowi přes
öjſti: dotazugjce fe, dtělliby na to co odpo:
wediti?

On

za odklad požádal, že pfanau

odporoěd -da.
Kdyz mu tedy propůgčeno
$Difaře, © takowau gemu
odporwěd É peru
dyktowal.
>
Slomutné Poctiroofti B. M. Dane Nur:

dmifiře a Daní fpolu Radní Měfta Slaré:.

bo 10. ato Žaloba od Jakuba Swogonow-⸗

ffebo,
Nytjře
tí mně
fuli w
a ſwau

na mjftě Mrozeného a Stůtečněho
Dana Bohuchwala Walkauna -pros
fložena: $terážto w prwnjm Arty—
fobě obfahuge, že nab Dánem Bohem
Dominnofij, fterauž fem Stmořite:

li fivému zamázán, gfauc pre člorčf nes ©
male daſy Katolifo, odb tě Swatéè Rimſté
Katolicſte Wiry fem odftaupil, a fe zapo—
menul: Na to odpowjdam; Že fem k tomu
těžípm tvězením,
abych zhřeffil před ſpra⸗
wedliwum Saudcem Paͤnem Bohem nas
ffim, přímeden a donucen byl: a tafé. fem
r ty daſh měly, nemage důměrnofti £ Bohu
kterh mocen geft wytrhnauti čloměťa z rukau
lidſtych, zuftamal. - W taf férge ten břjh tre:
ftal mně Dan Buh ſwhm mězením tof poz
tab zběhlý, a nbáděge
fem neměl £ miloftden:

|

25

fttvj
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e

ſtwj Božímu, ©W tom fem priwedl fobě fu
paměti prroněgfji hrjſſnjky, je gfau milofrs
denſtwj od Boha obdežtlí. ſtrze pofánj. Zafé

fem gá two tom celém roce molal fu Danu
Bohu, tve dne p w nocy s pláčem fem ſmy⸗
rval loze mě, nebo widẽel fem fe zatraceného

býti.

A taf geft Dán Bůh prawdomluwnh

a ſprawedliwh, še nenj pritina, a nežada dlo⸗
weka zahhnutj, ale aby fe obrátil, a pofánj

činil: a fonž Bůh milofedný ſwüg das mí:
„dětí raädil,
neſtrhwal predemnau miloſr⸗
denſtwj ftoého. Bač fem fe modlil, naplnil
šadoft mau: poflal mi Angelg fiveho, a očí
gafněgffi nad
mě fpatřily gaſnoſt geho,

Slunce.
A tať. geft mi m ofamžcnj dán
Du Smatý, a ronomě zrozený včíněn ſem:

a geft mi vfazáno rozeznání dudů, je znam
šle p Dobré: a m tom Daru melifém fterý fem
od Dana přigal, geft mi poručeno abych trez *
ftal hkichy lidffe. © nebyl ſem omýlen w
tom: nebo Duh Swath netagi fe vžadného
člověťa, tomu geftfoli dán, aby neměl změs
ſtowati budauchch wech bezbožným, a fagis
chm milofrdenftroj. © Drotož zapowẽd maͤm

ob Duda,

abych wice nečínil ffutíů tělefs

noh podle jadoftj Světa, fteré fau fe fpuns
tormaly, aby bogomaly proti fpramedliroemu
Saudcy ziwhch y mrtvý, a proti Poma—

zanhm ge? fteré fobě wywolil. A tnf dní
P. Balfauna to tagno nenj. |Nebo fau mi
přefaželí prarodu mluwiti ob čtyr let: a čim

|

c

mi wj⸗
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mi wice přefažfu čínilí, tjm tojce mně

Paͤn

Bůh poſylowal Dudem Swathm.

© to w

bobré

Duchem

pamětí

magií,

kterak

ſem

Swatym meden byl, že fem na Zaͤmek Zlo—⸗
nickh, abych gim zweſtowal prawdu Bodi,
priſſel. © molal ſem ge fu pofánj, gakz mí
"rozťázal Dan Gejjš ffrze Duda ©; po tři
bny pořád, w Datef, w Sobotu, w Nedělí,
a m tauž Neděli měl fem Knihy 8 ſebau: (a
gak mně nazhwaͤ še ſem ftoůdce lidſkch du⸗
fi, odpowijdam a prawim, že geſt wuͤle giſtaͤ
P. Geziſſe naſſeho, abyſſte Wy mně wſſickni
poſlauchali:) a nebyli tak ſylnj, aby wzali
Knihy z rukau mhch: ale pohrdali ſlaͤwau

Boží. Nebo ſem ge wſſecky včítí měl, fterak magií Pokanj činiti, A měli fau fobě
znamenj dané, kdyz fau tří ofoby duchownj
odemně odefili, a mýmlutvy neměli žadné, a

Knihy mw rufau fivpdh měli:
předtim

zazrakũ odemnẽ

nebo fau oní

z.Nebe Jaͤdali.

A

gá nab tim plakal ſem kkaͤnim welikhm, že
ſau nepřígali pojla Pomazaného B.
A ws
ffať nic mně to diwno není: an od počátfu
Srwěta protimili fe "těm fteřj Swetu dobře
činili, nebo £ Boba byli. Tak p mně fe ftati
mufp, aby poznal faždn je Swet má tm ne:
nawiſti Prawdu, nebo Prawdy w nem ne⸗
ni: protož rožeznání býti muſy, že tento
Smět geft nepřjtel Boji.
A protož mně ní

zaſtraſſiti nemůže, a na to fe níc neoblébám,
a powinnoſt kterauẽ geſt mi Dán Bůh dáti
D6...
vačíl
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řačil wykonäwati

bedlivě

budu.

A cy

prezvěděti od máš, kterj gfte ſtwokeni z Je:
mě, 4 truple hliny rownẽ gafo ga gfem, fte:
ré mně mjfto ofmobodjte, abych mvolně na
něm včil bez přeťašín? Geſtlize paf nedces

te, potom byffte mi rádi mjfto vfázali, a
nebudete ho fami mitj. Y protož máš ges
ſſtẽ

laſtäͤwẽ

napomjnám

napomjnáním

jim, abyſſte miloftí Boži nadarmo

aní mj nepohrdali.

Bos

nebrali,

Nebo metla Dáně ſwaͤ—

dána geſt, a welmi brzy ce Dan Bůh met:
(lu boložiti na wiſecky ty libí Eteřj nepozná:
tvagi blafu Oožiho.
X měl bych mnoho
waͤm pſati: ale že fam pſaͤti nevmjm, ginés
bo pro prácy geho vffetřugi, a fratičce gaž

wjraͤm. A fdbyž $ mami fam víně mluwiti
budu, lčpegi mám cy oznámití. S timko Boha miloff vač býti 8 námí $e wſſe—
, men.
2 sen Lift de neobyčegně byl ſepſanh,
fi £ němu (zaͤdnemu ſye ginemu nedopau⸗
ſſtẽgice) Kněz; Meſtſth, a dwa Jezujti pricho—
zh, vſtnẽ 8 nim rozmlauwagjce, a od toho
predfewzetj rozmanitě odmodjce. Ale on nic
od ſtaͤloſti nevpaufitěge, še ſyc profihm klo—
wekem geſt, a čjfti nevmi, wyznaͤwal: ale
cokoli kaͤzal, neb dale kaͤzati bude, toho že
nemá fám od febe, než ob Duha ©. Nebe
(řeří) taf geft gafž fem plat, a mnohofrát
mlumil, že fem potom mém bjdném pádu,
w pláči a ſlzaͤch celý roč ſtraͤwil. Ale fmís
|

lowal

Mučedlnjí, formal fe nademnau
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Dán Gejjs, a vkaͤzal mí

rány ſwè: fterpmiž rana fivědomí mého m
ofaměenj geft zbogena.
A přidal mi oſwj⸗
cenj Ducha

ſweho, a prikaͤzal abych ginhm

oznamowal je mi miloſt včíněna, a gich fu
Pokanj abych napominal: gaťoj fem to po
ta cela čtyry léta: činil, y diniti chey pokud
diw budu. Wim gá fpc še Dezbožný vět 0
to fe ftara, aby mi ziwot odgali: ale gä hos
tow fem vmtjti,

proto „še mau fmrti

ofla:

rojm Kryſta. Powidal těž že w Žaláři na Zlo:
nich, Fdyž borlivě Boba wzhwal, Dud
Svatý mu odpoměděl to frdey geho, a mlu—
wil telifé wecy, gakhchz mluwiti nefluffi.
Stem, je byl wychwäcen wyſoko, nadewſſe—
cky tohoto fivěta mocy, až žádného nebylo,
fdoby proti němu odolati mobl. To wſſe,
gakz předtjm toůbec, tak m tom toězenj Se:
šujtům, oznamorvaí. |Přifiloli fe dy £ voje:
při o Mečeři Daně, o gediném Proſtrednij⸗

fu Kryſtu, 1c. prihodne Pjiſma ſwatä pří:

wodil,
ftatečně wykladal.
Pokutami
tafe
brozní „Protivnifům lidu ©Božiho gako p
Smůdcům lidſthch duſſi Knezim: a predpo—

rojdal že fe zaſe ſhromäzdj Kryſtowo od wl⸗
fů rozpthleneè Staͤdece.
3. Summau, kdyz tvfjeďfa geho ſlowa

mocnẽgſſim duchem dychala, nežtí aby mu.

odoláno býti mohlo, do Prahy ho poſlali,
10, bne Srpna, a 14 vtratili: 8 takowhm při:

tom poſtupowaͤnijm,

kterez | ceghormaného
97

ſwedo⸗
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ftvěbomí znamením bylo. Nebo bo přebes
dnem, tagně, aby nebplo tmědjno, z brany €
ſſibenicy wyweſti, fijti, y čtvrtití: a čtvrti
na diwadlo wyſtawiti po rozceſtich, gako

negakeho Zlokince, povučílí. :
0000
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Gakau

Nepřátelé wztekloſt proti Koſtelum

Knihaͤm, Lidem mrtwym, prowodili.
e ne

bez welike příčiny Sanotvi

fmatému

Antykryſtowo Kraͤlowſtwi, pod zpuͤſo⸗
bem Sſelmy vkäzäno bylo werjime: a očí:
ma toěc fama fe fpatřtge, geftliže na tě Sſel—
my prolí žimým 9 mrhvým výrutnoji, a
vozlapámání
toffeho nač přjade rozljcenoft,
pohledime.
Dotfne fe teby něco, gak rozs
manitě na wẽey beždujjné, Koſtely, Knihy,
Razatelnice, Obrazy Hroby, y zmripd Kos
ſti ſwau rvylérvala wſtekloſt.
2. Koſtelũ co fe dotpče, netřeba pripo⸗
mjnati, gaf ge oni fmau ſweͤcenau wodau

vd Kacpřítvj
měrau těn,
ſtrze Wiru

otiſſtugi: (zwyklau totiz pos
kterhmg pofrvěcorvání wſſeho

a Modlitbu,

gemuž Duch Sme

th Kreſtany 1. Tym. 4, m. 5. vtil, nečiní
=

dofři.)
finau,

Toto bplo wrch Lidu obecnému fmě:
maudregſſim paf gebotvatě proti Bo:

imu Slowu

zloſti důrmwodem:

je m Kofle:

lich
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lich Kazatelnice, z mid fe Slowo Božj fa:
zaͤwalo; a Dltáře, pří ních fe Smatofimi
pob Obogi spůfobau ſlauziwalo, metlami a
biči, gakoby fe zblázníli, mrffali, (Což ob—

zwlaͤſſtnẽ w Prednjch Meſtech, Praze Gi—
hlámě, Dnogmě, nemaubdře činili, MW ras
še Jezujti Koſtel ſwuͤg, Je geg Brattj pod
Frydrychem k výjmání fobě propuͤgkenh měs
li, diſtitt a preſwetiti chtjce, Dracem tučs
nitnym poſypali, a ten zapaliwſſe, plamenem
a dymem tim SKacpřítiví opháněli.
A še na mětffjm djle při wſſech Eeſthch
3.

Koſteljch,

Wezich

Meſtſthch

a Branaͤch

(na památfu toho, še od ſtarhch měrných
Čechů Naboženíhvj Medem zaſtwaͤno bylo)
vdělání byli Kalichowe, bud famenní bud
meẽdennj,

ty oni na wiſſech mjfteh zahladili,

2- Praze na Předním Teynſtkem Koſtele, pos
zlacenh welikh Sálih (Léta 1623, dne 23
Sanuarij) fňat, a na gebo mjfto Obraz Ma—
rye; na mjfto paf Gikjho Krále s nahhm
medem,
gafožto Kalicha obhagce, Ferdy⸗
nandüůw Medem proti Kachrkuͤm vzbrogenh
Obraz, poſtawen geſt. M Hradcy nad Branfau
Koſtela S. Antonjna zamazawſſe Kali, Nas
malorooli Moͤnſtranch, a pod ní Kalich přes
wraͤcenh, z něhož bufte tekly Kwaſnice: Při

čemž napfali, Ebiberunt et
y kwaſnice) A nade dwermi
dali šlatými literami, to
Dům můg bům —— gk,

feces. - (Wypili
ſamhmi příložíť
pěfně: powẽdenj,
a ne twůg8Tete?
al⸗
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wi Kalwine.
W. Litoměřichý ſtarodaͤwnj
Obraz Jana Huſa a Jeronhma, z Koſtela
wynesſſe fpalili: a tak znomu nad S. Mu—
čedlnjín vkrutnoſt prowedli.
4. Gak zachaͤzeli s Knihami, nepochy—
bně z famé poměfti tvffehněm giž toědomo

geft. Na tiſhce Eremplářů Biblj, ať fe o
ginhch Knihaͤch mlčj, odb těd zlobohů zhla⸗
zeno: proto ſnad aby Antykryſt vkaͤzal, že
w žadné daͤſtce Antyocha nizſſijm býti nechce

(1. Mach. 1., wers 59.) Obecní ſyc byla pos

futa na wſſecky Knjhy Oheň: (ſaͤm toliko, 005
nám weẽdomo, $Hrabě zNáchoda přemráces

ný odpadlce fivé fivatě knihy, prwè Akſamj
tem, ſtrjbrem, zlatem ozdobené (nebo tve:
wſſem nádherný a bonojný byl (zlato a ftřj=
bro z nid febraro, pří fivé přitomnofti Do jd:

choda

whazeti

rozfazal.) |Ginj při tom

nes

gednoftegně fe chowali. Rebo něfteřj ni:
by Ewangelikuͤm pobramíje, „doma ge tags
ně fpalili, gafo něťdy Joachhym,

m. 23.

Ger. 36.,

Ginj na RpňÉ Věfta w fofjih (gaťo

w Gulnefu) myněftí: ginj (gafo to Žatčí a
w Trutnowe) fůrami z Měfta za Bdí top:
wézti, ginj £ ſſibenich aneb £ ftinadlům (gafo
w $radcy) ge fhromažditi Fázali, a hranicy
vdelawſſe, a oheň podloziwſſe, paͤlili. Ale

bledtež aby ten těh bezdujjnýh

Mukednjkü

newinnh popel, od rva$ po pomětři y po zemí
rozpraͤſſenh, toho Bčenj klerez wy za zahlas
zenè mjti chcete, tjm ffiřegj neroztrauſyl.
|
:
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—

2, Vejamatuyj protlwnjehna to—
owo poěbění, de ed
ů—

indňánímo datis est——e

""Pugna. sitém Ghehi! cu

"

jacet hostis habet,

Úuúpušýeet —— inbtant thorientibua: Ursi ete.

——
n

5

Leon,

n

a,

geſt:

Barta, těl —5

Zwykl Lew, na „tom boftí mití.
Když nepřjtel přemožený,

Byma p bog dokondenh.
Nedwed zas a Wlik hltawj
„ vmjragich bátvj.

ze Nedrmědi a. Miči witelloſtz —
* y nad mrtvými vkrutnoſt promozotvatí
šv welikau fobě-fiámu |položili vírutnjcy.
Diwnaͤ zſſelmiloſt, ziwhch nad semi, a. mr⸗
twych pod.. gemy,

trpeti— nemočy): . Hřjfladů

dofti, gak mnohé 3 hrobů wyhrabawagje,
B Horagdo⸗
aneb rozházeli: -ce neb. ſpaͤlili.
wichch teta 1621 kdyz fe nití Klaͤſſtera
kterhz Brattkim Ceſthm "po „mnohé daſy WW D:
šían] byl, ::mgali, „hned“ hroby. Podobogid
Sněji i odrvirali., A negprmě Safuba Wes
likeho, Muže ſlowem p- ffutfem: mwelifého,

kterhz w Letu 1600. pohřben byl, gehož fo«
ſti Severinus Dudecius Gwardyan, železným

Sochorem na ifufy..potlauél „Alořeče

Potom: prach ſten,ns

foftmi

gim.

Sana., Dopelá,

Jana -Saffetaj.a Matěge Chobara, Šteřjž r
m
pohřbení:
weLetu 1599, — aP
24

100

Hle
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na. Krchowẽ ſpaͤliti poručil, A -še 1v.těmý
Koſtele pobřbomání | býrvali PäniSſwi—
howſſtj, Dani Měfia toho, gegich tafé hroby
bezboznh Gwardyaͤn zodwiral, Prſtenhy, Řez
tẽzy, a cokoli drahého bylo, zthchz Tel pos
bral.
Negpofléze pak pohřbeného Theobal⸗
ba Sſwjhowſkeho, Konſyſtoke PAkim a

Akademie Deffenfora,
telo ze“ ffíjpĚn“ wyta⸗

šeně, a z chnomě Zrubly wynatedo Dřes .
roěnné toložiti, a na Kerchowẽ
10. gafémě
boljfu

růmem

(nebo

Klaͤſſter oprawowaͤn

byl) zametati bal,
vě
tá
6. Leta 1623 odgawſſe toČájflamí Ewan⸗
gelikum Softel, w němž nab gednjm hrobem
tafomý Latinffp Naͤpis nalezli: Anno 1424,
die Iovis ante feftum Galli, vitá functus
est Johannes: Ziska à Calice. ©Rector

Rerum půblicaram laborantium in nomine& pro nomine Dei, hoc loco con-

ditus eft. To geft: Leta 1424 me Ctwrtek
před S. Hawlem bofonal San Zizka od Raz
ticha, Zpraͤwce. Obch Kreſtanſthch faujenýd
pro gméno Boši, a tuto pohrben geſt:) hned
ruce. přičinili, aby bivě fič (et m hrobě fmém
odpotjwagichho wywrhli.
A wſſak blubofo
welmi kopawſſe nic nenalezli kromẽ prachu:

yn obraͤtili wztekloſt

na hrobowh Kámen, na

němž nekdy obraz Zizkuͤw byl wyteſaͤn, ale
giš zatken byl. Ten ztlaukſſe,
hrobu toho z Koſtela wyneſli,

s pradem
a tm pjfeť

rogdetili: taf fe nad mrtvým, kterhz ge žítvý

šíme turbowal,

pomſtiwſſe.
7. Te⸗
—

proti mrtvým lidem.
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7. Rěhož rofu fboi Prajſte Roftelh od
pohřbených tam Kacpřů wykiſſkowali,
ležis
cý nad hrobem. Rokycanowym ©mramoros
wy kaͤmen wyzdwihli ſyc a na drobno ſtlau—⸗
kli,

ale hrobu naleznauti nemohli.

Už Loͤ⸗

ta 1633 koyz Pater Lukas Jezujta, toho Kos
ſtela Kazatel,

24. Sept. vmřel,

a pohřben

býti měl, hlubokh mu

hrob wykopawſſe na⸗

lezli p cpbel vdělanau

gakaus blažťu. © Xu

fdyž rozebrali, vkaͤzaly fe fprahnimělé |os
ſti se droěma Kalichy, z nibž geden meden⸗
np byl, a druhh woſtowh neporuffenp, a
pritom kauſek Damaſſku, z něgafé Knẽſtéè
kazule: a Lebka, gjš fe držely wlaſy ryſſawè
obdhlne. Sebraͤny ty koſti do koſſe, a w⸗
neſſeny do Kaply, ažby je co 8 nimi wrech⸗
noſt včíniti faže, zwedelo. (Co fe paf pos
tom

$ ními ftalo, netojme:

wugem,

ale co wypra⸗

to od odithch ſpͤdkuͤ mame.

A taf

Rokycan po 159 letech, a 7 mäeſhchch
(nebo byl vmrtel 1471, Febr. 21.) —
ſweho poſtaupiti muſel ginemu.
8. M Trebowẽ na Moramě, ffaͤlo na

Kerchowẽ nẽekolik Stnějítnů 3 kamene wyte⸗
ſanych Obrazů, kterhmz Jezujta kladiwem
a dlätem očí wytlaukal, a tak flepé [ém ſle⸗
ph oſlepowal.
9. Re gen wſſak nad popěbenýmí, ale
p nad. potkebugichmi pohřbu, vkrutnoſt pro⸗
wodili. Mitjim o tom, že nepkali na Kercho⸗
rjd poctiweho pohřbu, po told, po jas
hradaͤch,

832
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bradacy, po vozceftih, ano y na popratonjd
miſtech, pobřbomati nutili: Toto gijtě při:
| liffné barbarſtwi byloz „že nekterhch 4 domů

wynaäſſeti, Matce
zbranowali.

wſſech

Demi,

weraceti

W to gen proto, aby £ těm kte⸗

ří w Kryſtu zefnuli, nenámifti gefitě dokäza—
li, a ziwé úmrlčjm ſmradem od nafledormání
při: Pramdbě
Boži ſtaloſti,
odſtraſſowali.
Doſtalo fe. toho pobožnému ují Sanomi
Maͤthiädowi, v S. Barbory w Hoře Kut:
ně Kazatelowi: fterpž Leta 1625 (kdyz fe tag:
ně z Crilium byl natvrátil) to domě fivém
život dokonal. O tom zagijté. zrvěděm Ars
cy =Děfan Appian, pobřbomati bo: dofonce
zapowẽdel, aniž ſe gakhmi proſbami anebo
penězmi vchlaächoliti dal.
Až po oſmi dnech
něfteří dobtzj muži

kradmo

to- tělo wzawſſe,

nočně to giftém mjftě pochowali. O čež fe
ten Belial zlobil, kdo to wčinil wyptäwal,
ztracenim hlawy pohrožorval: ale daremně.
Rebo: y potom brzo, 30. Octob. fbyž tenthž
Paduch nad živým,
negakhm Adamem .
Howrkau Knihakem, proto. že djtě ginde 0s
ketjti dal, podobnau ne vetu proweſti víps
lowal/ predce proti geho-můlí, an diw fe nes
rozpukl, podobný přjílad laffn vřázan geft,
10. Ale co platno wice takowhch bezbožs
nojij „přjfladů přípotninatí? | O- kdyby na ges
gich deljch to napfatí bylo lze, co Semiramíš,
na hrobomé fiwé truhle napfati fázala: Kdybys
ty dlowekem bezbožným nebyl, mrtmým bys
nepřeťažel,
11. Mů:
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11. Může fe mflnf gefitě připomennutí,

gak y na famo Frydrychowo gméno (z nes
námifti É pobožnému Dánu, kterhz Dodobos
gim Podobogj Kral dán byl) wztekloſt ſwau
wylewali.
Léta 1622, M. San Liberthn,
Nowého Mějia Dražífeho Meſſtenin, „pros
to je Synu ſwemu gmeno -dal Frydrych,
negprwè , od množítví na- febe přimedenýd
trápen, -a potom flos
ſwéwolnhch wogaku

"šením 500 Tolar pofutomán geſt.
Frydrychowy

pati,

trhati,

filapati,

Obražy

očí gim

[aus

a v fohofoli nalezení byli, zle frafto:

ati, obyčegné bylo: tak že teměř y myfliti
-©
na. Frydrycha hrdlem padlo,

O0O00O00O0O0OO00O0OO0O0000
Kapitola CVI.
Prjkladowẽ něfierých Zázrafů, a Božjh Do:
fut, gimiz Nepřátelé něťolifrát preſtra—
ſſeni byli.
|
vÝrutných protiwenſtwj
tento
———
wicher, oplakaͤwati pobožní mohli, za⸗
ſtawiti nemohl žádný fromě Boha. Kteryz
ač £ wytreſtaͤwanj ſwhch naͤſtroge nagitivz
mi,

gefiliže wſſak tito febě příliš dopauſſtẽ⸗

gi, a.4 mjry vfrutnofti wyſtupugj, negprivs
ge topfiřjhatí, a nenapramugilí pokutowa—

ti, zwykl: a to rozličným zpuͤſobem. Při:
pomeneme toho p tuto něťteré priklady.

2. Wyſtrahy bhwaly -rozmanitými
|

Zä—

zraky,
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zraky, na Nebi p na Zemi fe vkazugichmi.
Na ptjklad: Za *

kuch Prazſteᷣ

na Nebi m čas Exe⸗

odewſſech

fpatřená —— o⸗

kolo Slunce Duha. Item trogj, než fe Exe⸗
kuch dokonala, wezy
přitomným -4 djwa⸗

gichm fe lidem. mzniklh ſtrach: je z Ryñku
do Vlic houfně vtjkali, an žadný nehonil,
a Jaͤdnaͤ fe toho příčina nevfazala. © Dfolo >

těh tučedlnítů z Wěže Wofiffé wyſtrẽe⸗
nd bla, je Pochodnẽ hořjch nočním Čas
ſem fpatřomány, a zpěmomě ſlhchaͤni byli,
mnozh 3 ftvážnýd —— toho potwrzowali:

My wſſak na- to zJadneho očitého ſwedka nes
magjce, pomjgíme toho. Zo gifté, je nás
fledugichho — nekolikraͤt wice Slunch
fpatřjno bylo: a je Slunce kaulemi gakhmis

ob ſebe ſtrjlelo, Což od mnozſtwj
ſteho bylo (patřjno.

3. Běta 1263

lidu Praže

na MWěji Koftela Tehnſte⸗

bo m Praze z fěd ſſpic, z nichz za Ferdy⸗
nanda prwnjho Mabkowjce fňaty, huſth dým
wychaͤzel, tak že lide wnitk negakh ohen bh⸗
ti fe domnjwagjice,

běhali

zhuͤru a haſyti

chteli; ale nidehoz nebylo.
Jezujti, dyž
ten diw nekolikrät ſeobnowil, a tomu ode⸗
prino býti nemohlo,

tak na waun ftranu to

wyklaͤdali, je fe oſtatkowe Kachřítvj „s
domem wykurugj.
4. Zěhož tofu, fónž na ben Božího Tě:
In, v Dory Kutny fimvná Peocesſy 8 trubas
mí, bubny, a ſttelbau drzaͤna byla, le.
ros

Bojj na Mepřately.
335
| Fpromášotojl „todle mračna,
takowh tok
wod wylilo, je w „půl hodině. Kupeckè Krás
my, Wozy, a gině těžťé věcy, po vlíchd ze
plhwaly, 8 přimifjením tafého frupobitj, je
ne gen tv Koftejý a Domjch Okna potlus

čená, <alé ro polí: Owce, a -mw leſhch Změř,
poražené, poraněné,M. čáftép y pobiteᷣ,
—
A
5.

Běta 1624 na Podzym fpatřin
byl pó -

wſſj—— a Siezte emi Iětagich, a hrozue

giſtrich Drak. Goš jetěch zazračníau byle
odtud náti, še tehož Dne a bodíny (bljzkoe
Slunce západu) m taf rozdilnhch, a od febe
wzdaͤlenhch mjfted |widin byl: |žeby -fotwá
weriti, bylo, kdyby fe na tiſhce ſwedku a to
w tozdjínn tech mjſtech, nenachäzelo.
|
6. Zéhož rofu wyprhſſtila fe v Podebrad =
brjsto obecné- ceſty Studnicka, z ni za celh
Meſhe rem tekla: giž něfteřj mjſto černí:
dla všivagic, tjm tu Hyſtoryj pro budauch
pámět zapřáli“ ©Aniž pomínautí ſluſſj, co
téhož Roku tyto mě oči (patřily. Ra Brás

ně Měfta Chrudimě, za fralorbání Frydry⸗
chowa, namalowati byli dbali těhož Kraͤle a

geho Kraͤlowny

Erb,s werſſem, literami

| šlatými přaným. Goš po wleiſtwi Chſar⸗
ſtem, negměně po trikrat waͤpnem bylo za⸗

ljteno: ale fdež ginéè wſſecko zaljčené zuſta—
lo,

ſamo

Frydrychowo

gmeno poťaždě tak

ſe zaſe wyſtytlo če od kazdeho čteno byti
pop

|

7. Ma:

336. Sap. OV: P

aſledugichho vou, 162

te Bee

neſſowa (na Panſtwj tehda one

4

uy) celý Rybnik to Fvetd fe obratil po tři

dnh gako tež ginhch daſu ginde.z Na, Mos

ranofhch,; paě

Sie ʒkych Pomehch —J

la ſe welika ſada Wran J——
goto„0 wſy Barioffowic x; nedaleko Fulne⸗
a, daly fobě bitwu celý den trwa
A)

welifau potazkau, a,gingkſſi nežby,fekdo nas

dáti omobl.z.,Vdlegfi,cagifiéc) frana, fujtěs
<

pla. nad folněgfi334 Bran, mětolié tifh6sj(

ſy od Kawek zubů) BOR
*
ſotwaͤ kterä.g Sedlacy
„tomu divadlu,

šbihaojch Plně, pytle Wrau ————

1 18 Loͤta 1626, prjjela 40, Prago Shra m
nebíaubo, „Potoky „oj Sojka inuční

na, Moſtẽ „Drašítém wyzdwjgenh 0D7
E teefén<a;aitſtan Hota paf, ká
—
odE: po, tří jaho fe3
s

—

ší

Swelikym

C0,fe,w— — 5—

dyž Léta 1630 Kniby, Dátuno „předtim.$

Měfta D,g Srage toho fhromážděné od „S

misfařů na oheň byly, odſauzeny, a .Meſ
tyrvežené na wiſſtu, odfudi ſe wo

Dějin wede, na hromadu, neb hranichlos
:

"ženy

Bohjma Sepřátely.
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ženy a-podpáleny byly, gině ſyc bořely, ale
Biblj fiwatá (feražš byla Sfimona Swo—

body) gen při famný

fragih trochu obho—

řevffi, celá zuftala: gofo y druha. Kniba,
Pjſnj Chrkewnich ſtareho wydanj: Kterẽz⸗

to obě Knihy

Měftě

Freybnurku

Zateckhch,

ob Exulantü
Miſſenſkem

zuſtaͤwagj⸗

take

neprawoſti

chch, na pamaͤtku fe chowagj.
10.. Nekolikraͤt

w

Bůh

mftitel pří nekterhch,
při derſtwè neſſle⸗
chetnoſti, bněmu a prcehliwoſti fivé zname:

oni vkaͤzal.

Mnozh

hned

gafž přeftaupili,

ob wlaſtnjho fročdomi tak bryzení byli,
.že:
fe zatracenhmi býti krideli,
a muk těh
wnitkijch ſneſti nemohſſe, na zaufaͤnj příz
chaͤzeli, y do ſtudnic po hlawẽ ffafali: gakz

fe mezy ginhm onomu bohatemu m Praze
Kupcy z Nydrlandu, Janowi de Vitte fřalo,
Tak San Campanus, ſlawnh Dočta, a Ufa:

demie

Dražíře Profeſſor,

fdyž Näbojenſtwj

proměním F Jeně řefí: Dnes ftalo fe (pafenj
bomu

naſſemu,

ona

odporměděla:

náš dům zlokedenſtwi geft vwedeno;
fe rozſtonaw mo zauffanlirvofij vmřel.
el Bafplius I. U. D. náhle vmřel.
fowě
Morawſkem
Chrkewnj
San

Chytréus,

chtẽge

treſa ſe a gazyk

oněměl:
hryza,

w

on brzo
© Dany:
W Slam:
Zpraͤwce,

Ewangelickeho

ní w Koſtele odwolati,
domu,

Dnes

vde—

a odtaͤd
doweden,

od mwnitřníh gakychſy boleſtj duffj puſttl.
P
11. Dok—

-+
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11. Doftor Danyel Kapr, Éterýž pod tys

tulem práma wiſelikau neprawoſt Emans
gelikuͤm činil, z naͤwodu cyzolozjne fivé Ze—
ny (fteráž potom proto ſtata) zabit geſt.

Zomaš

Hrych

mw Rokycanech, | pro daný

na fobě ginpm f Ddpadlfivi přiflad Purg⸗
mifteem včiněný nez rof Purgmiſtrſtwj gps
ho minul mw ten wmwlafině den. Fteréhoř před
rofem (na So Mifala) m Dizní pod gebds

nau přijímal, gafo onen Draf, a bratři
ſwhch Sok, z ftolice phchy foržen, a beze
božnau duffí ſwan se krwj wykydl.
12. Adam Suſſickh Prhmas, tak witekle
na to, aby mífifní rv geho Wlaſti preſtu⸗—
pomali, naffupomal, že anína krewnj Dřás
tely ohledu nemage řjfamal, kdyby Otec ge
ho zmrtmýd wſtal, žebp ani gemu neod:

puſtil. Ten fprarmedlivýpm Božím faudem,
wztekna fe, nabořegífi w domě froém pones

bj myběhro tam padí, a femtam febau zmj—⸗
tage ftrafilivě ẽwal.
Kdyz Macäecha příz

behſſi hřidh mu připomínala, řfucy; Můg
Adame rozpomeň fe cod včínil, a deg hmás

(u Bohu, mluw a modl fe; Dn nic gen víta

tozdjrage, a gazyk až hrozno bylo wyplazu⸗
ge, tak zdechl.
—
©
13. Floryaͤn Libochowſth Panſtwij Ho—

razdowſkeho

Regent,

Odpadlec. přemráces

np, a Meſſtanu 3rádce, fam ſebe z Ručnice
proſtkelil.

|

Caſlawſth Meſſtenin geden,

dlo⸗

Wo

Mod
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wek lehkh, Hodina řečený při wykopaͤwaͤnj
Zũky tak pilně (w naděgí peněžité náhrady,
neb řadu něgafeho) pracomal, a přitom
gazpfem o mrtmém hrdinovi (lage mu a

> jořeče)

dělal,

až w málo

kolikas

dnech

zdechl: bud že fe tau prach přetrhl, aneb že
bo (pe pomíta Bojj doſtihla.
14. Pri reformomání (neb deformowaͤ⸗
oni). Roftelů. Litomdkickhvch,
nomotný Ko—
ſtelnik, dlowek bezbožný a opotvažlimi, Ka—
lich famenný
na dedrveřmí Koſtela So—
Wawrince vdelanh, dlabage wylaͤmal, pos
tom Božim ſaudem, wuoſſkliwau nemoc v—

padl:

tv niž fam ſebe z bezboznoſti tvinně,

ffaty z febe bázel, wlaſy z hlawy trhal, Ze—
ně ani žadnému £ fobě přiftaupiti nedal: az

niž ſyc pro firah a pro ſmrad přiftaupiti
(ze byſlo. Až paf F wjke nepodobně mnoho
krwe z Bezbožného hrdla topfafilam, wla—
ſtni

ſwau

krwj

nepřjtel

krwe Kryſtowy

fe

zalil. Zp kdyz wſſemu Mějtu známo včině:
no bylo, Kalicha na druhém Koſtele (o
pozlace—
mramorowého
Wſſech Swathch)
něho, mw Letu 1485 na zdí wetſſj Weze pos

ftaweného,

a nedámno 8 'tjm nápijem Ve-

ritas vincit (Prawda přemáha) obnomeného,
žadný -z lidj, „ani ten. BednjÉ Papejenec,
čerftvým
tim | přifladem predeſſen byw,
botÉnauti, fe nedtěí, ©Drotož Zlodince ged⸗

noho z ŽŠaláře wywolawſſe,

a života mu

nadegi vriniwſſe, na to aby geg ze zdi wy⸗
9 2
lámal

-
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-lámal namlumili. ©Bčínil to, a tjw žimot
wykaupil: ale brzo potom m Auſtj gat, a
|
na folo dan byl.
15. Tobiáš Kónig Trutnowſth Purgmiſtr,
obpadlec nervěrný, a ſtaͤlhch pří Mabožen:

ſtwj trapič vkrutnh, vpadl Léta 1629 m ně:
gakau nemoc, od njš gako vhel zternal,
—
mluwiti dtěge gen gafo pes ſſtekal. WB.
gafémž způfobu, za celé tři dny diwadlem
byw,

to Frutých boleſtech zcepeňel.

16. Giřj Kunäs, Knjjetez Lichtenſſteg—
na Statkuͤ na Moravě Regent, kdyz den
před B. Narozením,

s Seujty

na Rathauze

den. ſträwiw,
ſtwj přímedl,
nebyl,

při foncy Leta

Proftěgemffém

1627,

celý

mnohé z Mějíťanů f odpadl:
ačfoli fám geſſtẽ Sednůfffau
tifpe Jla:

ale za fobě připoměděnný

thch gině fpolu Bratři f tomu nutil, a ně:
ktere po alářjd rozfázel: po begně potom
večeří na Zaͤmek Plumlow (milí od Droftě:
goma) fe na mrátil, a 8 dobrým rauffem
vínul. Ale že poručil aby bo na Oitřnj

zbudili,

gakoby nad

tjm,

je taf dobře wiſe

cko zpramil tryumff držeti těl, ftalo fe že
(gakz Manželfa geho o tom zprámu činila)
něfotifráte

ze fna

fe protrhl,

domnjwage

fe že fnfii, gaf giš ginde na Gitřní zwonj:
A boge fe aby bo něfdo ginh neptedſtihl,

wſtal, a £ Balům

fedm welkhch Děl

toho Žámfu pofpjffim,

wyſtkeliti

paf fam wyſtreliti dtěge,
|

kaͤzal.

Oſmh

pochhtil tyč, a
|

oheň

Woží na Nepkaͤtely.
óbeň 8

Ale

přiftyčil.

luntem

341
hrozný

ag

Bozj faud! |Dělo fe voztrhlo, a fufomwě3
něho ná famého ſpaͤtkem vderiwſſe, oba
hnaͤty, obě ftehna, geden bof, a gedno ras ©
meno, mw něm potřeli, z hlawy paf lebku
proč.

wzali.

Zafomau

noſt fivau mzdu

za zradu

a vřrut:

vzal od zůřimofti Bojj,

neffťaftný | člověf. © W

tjm

byl. důvněgff

zaͤzrak tento, že šadný zpřiftogichý,
14 bylo,
Myſliwee

gichz

ani raněn ani tknut nebyl: fromě
čloměfa flarého, kte—
negafého,

věhož ſye nevrazylo, ale před zed wyhodi—
(o. © bylóp na brozně fipičatě ffaly vpadl;

ale že na- fůf od. foffe (Sfangforbu) tak
trefil, že za pas vrazí, y tak wiſel a o
| pomoc wolal; až mu pomoženo, O Čemý pos

tom fám Rnjšeti (mladému giž) zprámu
činil, a aby E proměně aboženíhvj nucen

nebyl prywilegium obdržel. © Giſte jeť to
-patrný přifíad Boží pomíty byl; ale kterhz
rowně gafo gině, flepj lide ne Božimu řjzes
ni, ale flepé přihodě, pripiſowali.
17. Gitjk z Náchoda, Bratrſth na Mos
rawẽ od ſwéè mladofti Pofludač,

p Patron,

potom z Pána včiněný $Hrabětem přemráce:

ný Odpadlec (o Eterémž wöſſe připomenus
to, gaf Knihy fivaté do záchodu whaͤzeti fa:
zal) ten zázračnau gafaufý nemocý mw hrdíe
od- Boha byl pofutomán, že mu 9 gazyk
wyhnil, y djiry pod bradau wyhryzeny byly,
pro něž nic do ſebe ani z potraw, aní z le—
karſtwj
$ 3
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karſtwi přigjtí nemobl: proto že týmiž děs
tami wiſecko aneb wytéklo, aneb pomalu
Mačež fdyž wiſecko hogenj- das
wykaͤpalo.
remné bylo, natrápjm fe ofolo dwau měly:

ců, lehfomyflnati tu, a Antykryſtu

za dým

flárvy prodanáu duffj roppuftil.

18. WB ——

(na Zaͤmku Kardy⸗

Heytmana Mora⸗
naͤla z Dytrychſſteina,
wſteho) Leta 1266 ſlyſſaͤn byl hlas gakyſy
drvě hodiny přede dnem, Běda, Beda, Beda.
Probuzení hlaſem tim mnozp (Pjſari zagi—⸗

ſte w Kanceláři

giž byli f fivým pracem w⸗

ſtali) a neobpčegnojij wecy predeſſeni, po
druhé, po tretj, y po etwrtéè tpž. blaě ſlſyſſe⸗

wſſe.

A Fdpž fe zdálo je pod fromem

hlas zní,

weſſli na horu s Lucernami,

ten
aby

co geft změděli. -© floffeli ten hlas gonat
Němeďy Weh, Weh, Weh! gednaf Ceſty,
Beda, Děda, Beda, bez počtufrat obnowo⸗
wanh: ale tak, je kdyz ma těto ſtranẽ ſtaͤli,
zdälo fe gim že -to wolaͤnj na druhé 'ftraně.
fe děge, a fdnž tam přefili opět gafoby fe to
něfde ginde wolalo, tak že wiſeligak pozna⸗

ti bylo je Zaͤzrak geſt. Což še tak pramdimě
po tří nocy pořad fe dalo, ſweẽdectwj weli⸗
fph libí, ktekj ſami tomu přítomní byli, a
wlaſtnjma vſſima to finffeli, máme: mezy nis
miž byl San Wodickh, wzaͤctnh Profurátor.
19. Nenj y to neznámé, gať týmiž čafy
na rozdilnhch miſtech něťteré ofoby v wytr⸗
šení bywaly, a 3 tagnẽho gakehos zgewenj
Chrkwe

Bošj na Nepřátely.
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Chrkwe Protiwnjkuͤm žaloftně +Dofuty *předs.

zwẽeſtowaly.
Mezy těmi byla
Kryftpna
Poñatowſta, Panna
Polffa, mw Cechaͤch
wychowana: gegiz Widẽenj, wlaſtnj rukau
fepfana a ſlowo od ſlowa m Latinféčm,

Ceffém, a Nẽmeckem gazyku mwůbec wyda⸗
ma gſau. Za zporučenj toho Éterhž gi to zges

wowal, „pfala E Anjžetí z Waldſſteina, gez
bo odb protímenj fe tměřjchm topftřihagíc:

pod pohrůšťami čafného

měčného myfořes

nění. Pfanj paf to fama do Bitčjna donesii, něžně do rufau oderozdala a gi ſewſſemi
gegimi Komornimi, před ločíma wiſech v
wytrzenj bywſſi, F zbě ffénj přivedla. Pſaͤnj
nez Anjžetí dodáno, Jezujti odeměřeli, přes
čti, a gafo fmyfilénép Pikhartſte wyſmäli:
gakoz zdalo fe je y Knjže -potom taf ge wy—
říábaí. |Rebo zajmáto fe "řefí, Gýfař Dan

můg z Madrydu, z Ronfiantynopole, z Rima,

liſty mjwä, ale gá z% ſameho Rebe. © Než
zkuſylt tobo, gaf fe 8 Bobem jertowati body,
Ebpž potom tutauš finrtj gafomauž Kryſtyna

předzměděla. a předpotvěděla (a to od ſamhch
těh,

gimz aby fe ljbil MWyznamače

prawdy

Boží proti ſwedomj, gafž dofti známé geft,
fušotvati pomáhal) mizerně zahynul
20.

proti

Y faměho Šerdpnanda,
-odporně

Božímu

lidu

mi, Buͤh raͤnami bil.

zatwrzugjchho

fe

tozličnýs

Napred, vſtawnẽ pros

ti němu wzbuzowal ginè a ginè Mepřátely:
Eteřjž bo MWognami £ vítání priwodili. Což
|
YP 4
něfoli

+

—
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ačoti gebo - Baljté tak wyklaͤdali, že gemu
Bůbí f giným a ginhm mjtěžítivjm, a napos
ſledy Kachtu zewſſech ſtran dokonalemu pos

trenj (ačťoli to bez práce negde)
podáma:

daſto wſſak wecy

prjlegitoſti

fmé hrubě bo těz

ſna wwehnané widẽeti mufeli, ne bez ſtrachu
aby fftěftí gegich dokonce neprafílo.. Ale že ,
fe wſſemu byli — a zatwrdilj, gak gim gen
odlehlo zafe fe k fivým powahaͤm wraceli.

Ale

pripomenauti

něčo | čaftečně,

od těch.

nebude
co

0

22. Hned brzo po Exekuch Pražířě, Cij⸗
ſakſte Wogſto m Vhrjch poraženo bylo, aſlawny onen wogenſth Wuͤdce Buqwoy zas

hynul. Po pobraní mnohhm Statku, to Loͤ⸗
tu 1623, zafe na Moramě, v Hodonjna, celé-

Wogſko

Cfaříté w těh

bylo

terminjh:

npbrž wſſeckoby bjlo ſtraceno, kdyby Cz
ſakſth General de Monte Negro, na mjftě
Cýfaříťém, hanebněho SDofoge Urtyfulů byl
nepřígal,

a Betlemowi

až boljbaní

noh ge:

bo (třmene v Sedla) fe nevnišíl. Zprotiwi⸗
li fe potom hokegſſjch Rakaus Seblacy, a těž:
koſti mnoho Cyſaki pridali.
Nito pamẽti
- bodné, že toho dne, kdyz prwnj Měfiťanů
Prazſthch toypomědění
Leta 1627.) Wlaſtau

fe. dalo (12 Sulii
Zemi Bůh hrozným

Bemětřefením ſtreſtal: fterýmž mnoho Me—
ftečeť a Wp s mnobo. tifpcy lidu, ſe
fpropadalo,|
:
22; Bil

Boží na Nepřately.
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22. Bil mezy tjm Bůh p privorozené G:
giptffe, fonš přední 3 nich odchaͤzeli: gako
Pawel paͤth, a Štehoř čtrnáctý, Dapežorvě,
Tez Filip deeti Kraͤl Hyſſpanſth, a Karel
Albrecht, Jan Karel, Arcy⸗Knjjata Ras
kauſtkäͤ, Cýfaře Ferdhnanda Bratr, Strhe⸗
a Syn; y ginj.

23. dpi potom ne gen fama Čefřá, ale
op celá. Měmeďa Země plně Zazrafů byly,
Nepřátelé paf předce Nebe 8 Zemi mjſyti, a
wſſecko tyranſtwim a bezbožnoftí naplño⸗
wati nepreſtaͤwali: vzbudil Bůh ob Důl:

nocy wicher kterhzj až pofamad zdí Dezbožs
něho Babilona Mmifle,- flati, podwrach.

24. $ němuž těž, aby še Boji toto bilo
geſt gafněgí fe ſpattiti mohlo, y fam Granfs
reych, | ačfoli Naboženítmi Rimſkeͤho (tak
dlauheho a rvždy fe rozſſikugichho tyranſtwi,
o zruͤſtu ſtrze wywraͤcenj ginhch Kraͤlow—

ſtwi dawno od nich hledané Monarchye,
ſnaͤſſeti nemoha) moc a radiu ſwau pripogil.

Naẽ to topgde, Dan Bůh mj: my nýnj tolifo

faudy Boží vimážugeme, Pterpž vmj Naͤro—
by šadoftivé malef malfami ffrotiti, a ty
kterj ſwathch Božih krew
, krwi
——
Gsew. 16, m. 6.)

95..
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Kap. CVII.
O Oſtatchch Bohu měrnýh,

po tafomém

|
Čeffé Chrkwe fpufitění.
aneb gakz Antykryſtuͤ tojtězneh Meẽ blhs
'
ſtati fe počal, ©nacházeli fe pobožný
Chrkwe Včitelé, kterjj můbec p obzrolafitně,
Razanjmi p Knjzkami, naſtaͤwagichch pofu:
ſſenj mračna vfazomatí, a proti nim frdcý
pofplňomati, neopominuli:
Ale, je fotiva
kdy v wichru a jbauří ceftu fimau ma Hoſpo—⸗
bin (Nah. 1, 3.) aby od twaͤke hnewu geho
nepodroracelý fe bory, a nerozrážely ffaly
(3 Rrál, 19. 11.) tak fe tuto flalo, je pods
torácení fau ſlaupowè, Panſtwa welikh, a
Sněží nemalý djl, s wekegnhm teměř toffebo
lidu pádem. © Protož fe mesfelili a pleſali
dráčj dědictví Hofpodinoma, zbůgněli gas
fo galowice wytylaͤ, ředtalí gafo koñowé
(Ser. 50. 11.) Ale 8 gafým Božj flárvy a
lidſteho fpafenj profpěhem? toho nifdy žad:
„nými figami dofti oplafati nemožné,
2. Nebo, že mw tafomém ob Boží pra:
rody Odpadlcuũ množíhvj, fota kdo byl,
kdozby

to, F čemu

přiftupomati

fe. potaučes

lo, giftfji £ fpafenj ceſtau býti w ſwedomj
fivém vynámál: ale gen z bázně lidi, aneb k
zaljbeni lidem, aneb flepě gední druhhch při=

Fladů náfledugice, a fivědomj fmému náfplj
činjce, obpadali: Co meble o celém tom haus
fu gineho faubditi fe může, než že gfau Lid
obtjšený

po fpufftěnj Chrkwe Ceſtẽ.
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obtjšený nepramofti, fhpmě gloftnjíů, ſynowé
neſſlechetnj: opuſtili Hoſpodina, pohrdli Swathm
Izraelſthm, obrátili fe zpět (Iz. 1. 4.)
3 Bnamenité fte fobě dobyli ſlaͤwy, a
znamenithch nabyli kokiſtj, oäSwuͤdcowéè dus

fi: Naddölaliſte ftada howad, kterjz za brns
cy Mafa fe obraͤtiwſſe, pro okurky, melauny,
deſnek, a cpbuli, otroctví Egiptſtè podſtau⸗
pili.

Ba

pofeli

šapomenutim)
nemvěři,

fte Atheiſtwim

(na Boba

(lidffa frdce: je mnozh giž nic

a aby gich ſwedomj

maſſlakem mas

ſſim vfoljbané nehryzlo, wſſemu Nabožen=
ſtwj sbynautí šadagí. Mirněgi o tom mlus

roje: Gakh medle mám 3 toho všitef, že lidí,
aby mám lhali primuſſugete? Nebo zdaz
wſſecky, fteréž ſte ku prigetj noweho waſſe⸗
„bo Katolictwj kimanſtwj přinutili, ja ſwèͤ máte?

Obdegměte medle z gedně ftranp Zlato az gině

wnady, z druhé Meč, fifřipce, a gině týrans
ſtwj naͤſtroge, a pufite zas ſwobodu Swedo⸗
mi: hned vyřjte gak oprawdowẽ Mábožens

ſtwj waͤſſe prigali.
Pritel,

Geſtlize pak ffaleſſnh geſt

kdo fe pro ſſtẽſt; druhého dršl,. 6

ne pro ctnofli: wy proč tak blaͤzniwj gſte, že
fe fobě w tech, Éteří mám

gen pochlebugj „0

, neb. z přínůcenj maffeho fitěfti nafledugi,

velmi

zalibugete?

Honofnoft

tak

Babilonfřá

máš pudj, aby gakhmkoli způfobem priwoͤ⸗
beni neb prinuceni gſauce, zlatau waſſj So⸗
du

ctjti zbihali

ſeLide,

Marodome,

Gazy⸗

fomé, gakz fe gen — waſſich trub, viſr
ek,
>
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lek, cytar, huſlj, lauten, a wſſeligake Muzy⸗

ky, vſlyſſiſ. Wy paf winem ſmilſtwj fivého
opogeni, abyſſte tjm bezpečněji, a při měts

ſſim počtu dimagichý ſe a pléfagichů, we⸗
felegi froé fobě zwykleè rehry prowodili. * Ale
mála Bohu, že (0 čemž dobře tvjme) ten

čas fe bljši, weukterewz nebude
- Wabilone,

tm tobě, o

hlas na harfy bragichý,

a zpěs

wáfů, a piſſtcu, a trubačů, mice ſlyſſaͤn.
(Zgew. 18. m. 22.)
T

4. Geſt wſſak něco dobrého tv tě gegih
šlofti maudroſtj toho, w gebhož rufau tpranos
ré gfau rvěgečťau, k wykiſſtenj humna Chr⸗
five ſwatè. Nebo p tuto ag oddělená geſt
plewa od pffenice, a truſth od zlata! že
fe giž zgewilo, fteřj Kryſta w ſroch měli, a
Fteří Pokrytcemi byli.
Jreadlo jme. giftě
widelj, a podobiznu gafauš toho, co Kryſtus

že w den. příhodu geho bude, oznaͤmil: Že
dwa budau na gednom loži, geden bude wzat
a druhý zanedán; © dvě me mlýně, © ges
dna -bude wzata a Druhá zanechaͤna.
ZU
prawim, gakaͤ geft pramého Boha mílomá=
ní moc, a gafá powrchnj pobožnofti mdlo⸗
ba, doftatečně fe znáti dalo. |Rebo ať ml:
čim, že Přátelé od přatel, Krewnj od fres

tonjcd), Rodikowé od dětj, Děri od vodičů,
Bratři

a Šeftry

od febe tvefpolef,

w tom⸗

to zkuſſowaͤni Božím fe rozdělili; y Man:
Jele negední, fdpž ta neb druha ſtrana fřj=
še toho ofnějti nemobía, rozlaudeni ſau.
|
Sfau

po ſpuſſteni Chrkwe Čefíř.
Gſauns
gegichz

naͤmi
Manzgelky

m

Exilium
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živi Vřanžele,

aby wiſecko

pro

Kryſta

opuſtily, nawedeny byti nemohly.
Gſau
zaſe Manzelky kterez aby Kryſtu wiru zas
chowaly, WManžely od wiry odpadlce opus
ftílp, Saudomé twogi Hofpodine gſau propaſt:

wolaͤ Dawid w Zal. 36.
5. Mezyh tjm což pak bude 8 těmi fivebes
nými? kterj ſtrachem před togpálenau Ba:
bilonſtau pech padli, a Soffe tě, Antykry—
ftu, poflonu včinili? ©Pamlomé budme kte—
ryz boleſt měl welikau, a trápení vftamičné
< frdcy fivém, příčínau Bratkj ſwich, Eteřjš
taf fe chowali, že zawrzeni ob Boha byli.
(no ſyce naděgí mjti, je neodepře Buͤh
ofedenftrvj ſweho, aby wywoleni na ceſtu

tání naroracení byli: A wſſak poněrmadě
ſprawedliwh Saudce Bůh ze ‚gmeͤna ſtraſſli⸗
wym (neb baͤzliwym) a Ibářům (a což pať
gineho ti Pokrytcy, geſſto vſty toho zapjra⸗
gi co ſrdeem werj, gſau než ti baͤzliwj, a [has
řj před obličegem Božím) dil gegich Flade w
gezeře hoříchm ohněm a ſyrau (Zgew. 21, 8)
a wffedněm Fteřjš znamení Sſelmy buĎ na
čelo fivé buď na rufu ſwau přígali (to geſt,
bud že wyznaͤnim gen, a nebo takè pomás

haním f Sfelmě fe přivčaftnili) Kalich hne⸗

wu přijuzuge aj na wekh (89. 14. m 2)

Gifta měc geft, zewſſicknij Odpadlcy daleko w
nebezpeẽnẽgſſim

—

způſobu

[o

než tomu

weriti chtegi. Kdyz ſotwaͤ možné geſt
7.

3

gſau,

gednau
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gednau giž oſwjcenhm, fteřjš zafufpli daru
Nebeſkeho, a včafinich včinění. byli Duda
Smatého, ofufpli tafe dobrého Božího Slowa,
a mocy Měfa budauchho, Fdnžby padli zafe
obnotvitife fu pofáni, (Žid. 6. m. 4. 5,) nebo

Bůh nebude pofmjmán. (Baf. 6. 7.)
6. Takowh teby způfob koyz geft Kraganuͤ
naſſich mweřegně, wolati můžeme 8 Prorokem:
Kdyby Hoſpodin Záftupů nenechal nám oſtatku,

gakzkoli maličťo, bylibhchom gako Sodoma,
Gomoke bylibychom podobní. (Iz. 1. 9.) Ale

chwaͤla buď ljtoftimému Bohu naſſemu,

zachowal fobě Semeno

fmatě,

je

kterhmz budeli

zaſe pofatá roli Chrkwe Čeffé, bogná Zen
naſtati může. Nebot myfili roffifní ti, kterj
čiftého Naboženítmi
Seroboámomi

Modlaͤrſtwi

taděgi náfledomati, nešli

podlebbomati,

ſmlauwu Boba

a —* hrozné

fivého

opuſtiti,

chteli, okolo dwanaͤcte tiſhcuͤ duff).
7. Naſſli fe zagifté něťteři, geſſto to Letu
1630 počjtagic, nalezli ſamych Danffýh a
Rytjkſthch Rodu 185 familij, z fameho
Čes
ſteho Sralorofivj wyſſlhch; a ro faždé fami:
lij 1. 2. 3. 4.10,20. ano 9 do 50 Mužífe:
bo pohlawj ofob, zmláfite to Rodu Kapliřů,

erſſtorffuͤ, a Keblů (NB. leť potom dlaus
hich Božidh průb newytrwali wiſicknj ti.)
8. Služebnítů Božích tafé nemalá gefitě

z milofti Boží požujtala čáftfa,

Ginhch fpe

gakby včiněn býti mohl počet, způfobu mena:

qhaͤzhm:

po

ſpuſſtenj Chrkwe Čefřč,
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chaͤm: o Knetjich Gednoty Bratrffé wm,
še fe gich w žimobyti nachaͤzelo Léta 1623

ofolo: drvau fet, m Cechaͤch

a m Morawẽ;

noní paf (Léta 1632) gefitě gich bljzko ſta
zuſtaͤwaͤ, ginj wetech 10 letech mečem, morem,
nemocmi, firadem, ást hladem, wẽze⸗
nimi, pobynulí.

9. Měfičanů a Řemeflnitů,z fažběho tez
měř Měfia p Mějtečka něco —5
odtud
mice, odtud měně: ano y z Sedlſkého lidu“

něfteřj, ginych nůflebugice, do cyzhch

Zemi,

odeſſli.

|
10. Naſſli pak fobě mjſto £ bydlenj, wet⸗
ſſim dilem, pro bljzkoſt,
w Panſtwich Kur⸗

firſſſaa Saſkeho,

w Miſſni,

zichch, m- Foigtlandu.

m Obogich Lu-

Nemäalo fe gich těž

ſchraͤnilo pod Knjže z Kulmbachu, a Marg⸗
krabẽ Berrutſtèe. Něco gich tafé dalo fe do
Marku Brandenburffeho, p do Hollandu (as
měbo. 11. Kteří bo Dolffa vſtaupili, naſſli a:

trona

Melfomocného

Paͤna, Dana Raffae:

le Hrabě z Leſſna Wiwodu Belffého, Éterhě
na Statky (mé ge přigimal, a m feffně,
Wlodawẽ, y w Baranomě, bobrotimě hos

waͤl a před RNepřately hranil,
Tolikezw
ginhch Věftečťáh prigimaͤni byli, gafo mw
Oſtrorogu,
pod. ochranau
Hraběním 3
Oſtroraga: a m Skokaͤch poo Danem Wi:
fulaffem Raͤgem Neglowic. J w ně
|

on

—
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ljn? pod Danem Abrahamem Seniutau.
9 Toruñ, Srálomife w Pruſych Meſto,
nemaͤſo gich prigalo.
Bimž wſſechnẽm
(wetſſim

dijlem ochuzeným

a tehdaž potřebs

ujm) ofivicené Knyže, Kryſtoff Radziwill,
Polſte

p Litewſke Chrkwe,

božní (gegichz

a

gako p ginj pos

frdce wzbudil Bůh) ſſtedro⸗

ſti ſwau poteſſenj neodpiral.
12. WeVhtich wzbudil Bůh ducha oſwj⸗

ceneho Rnjžete Sedmihradſteho, P. Biřj=
ho Rakochho, aby Panſtwij geho Hranic
Morawſthch bljzka, Lednice,
a Pauchow,
Wyhnancum, z Morawy vrotciſſtem bylo:

famž p z Cech negedni fe obraͤtili.
na

Panſtwj

Hrabẽte

Turhho,

Safo p

© Hraběte

Stefihazhbo, Dana Rewaya , Nadaždij, Ria:
rij, Wiſkelety, a ginych.
13. Ano tafě pw Slezku, ač pod Ch⸗
faře náležegichm,

poſylnil Bůb

duda Sana

Ehryſtyana Knijete Brezſkeho , aby wice Bo—
ba než klowẽka bati fe odwaͤziw, w Knjjetſtwj
ſwe m mnohhm Wyhnancũm,

y z Cech D3-

Morawy, mjíta přál. Aterémuž gafo p ginhm
wſſechenẽeͤm,

kterjz v proftřed Poledne

or

ftjn fvůg gafo noc, aby ffryli tvyhnané,a
miſta nemagjchch neropzrazomali: ale dopaufitě:

li, aby
v ních pobyli wyhnanj Boží, a byli kkrſſi |
gegid před baubcým; těm řfu nec požehná

Hoſpodin Bůh náš, aby trůn gegih vtwrzen
byl miloſedenſtwim

a aby feběli to flánchd

Bozich čínjch ſprawedlnoſt. (Iz. 16, * =- |
14.

Wi:

po fpuffténí Chrkwe Četě.
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Evi Mimo paf ty pripomenutě kterjz ſtr⸗
ze vſtaupenj z Wlaſti odpadlſtwj mybnuli,
zachowal fobě Pan Bůb y wſamhch geſſtẽ
Techaͤch a Morawẽ, wice než 7 tiſycuͤ těch,
gegichš kolena neſtlaͤnela ſe Baͤlowi, aniz
vſta gegich ljbala ho. Nerozumim malič:
kych, kterj rozeznatj nevměgí mezy prawich
a
lewich; ale dorofile, Fteřj na doſti mno:
hijch miſtech, -pob mjrněgffimi Wrchnoſtmi
tak priſneho gako ginj nezakuſywſſe proti—

wenſtwj, ſtaͤloſt wiry zachowali. Gmeno—
witẽ mnozh w äKnjjetſtwi Frydlandſtem, a
w Kragi Wſetinſkem (kterhyz ſme prvé při:

pomenuli) a pod Dány z Šerotina, a z Wald⸗
ſſteyna, a ginhmi nekterhmi. Tem tedy nech

tě miloſti Bozi žadný nezäwidj: |ponětvadě
rjzenim toho wſſecko fe tv Chrkwi děge, kte—
vš řefí: Chcyli ho tak nechati, co tobẽ po
tom? Thy naͤſledug mne (San 21.22)
15. Nadto,

kteri

mnoho

znaͤme z vpadlych,

s Petrem pádu ſweho, y — pani

tvyhnaným

Bprárvcům

gice, bořce oplafamagi.

(mom

to.

ofiwědčus

A nobrž negední 3

nich, Éteřj |přifluhomaní Božího ©dochazeti:
mohau zaſe fe £ Cprfví. přivčajtňugi: a

ginj 8 melifým taužením a frdce faužením,
po čafu rožrolažení wzdychagj: hotowi gfau:
ce- $ Bohem

a 8 Chrkwj

fe fmjřiti, . Drotož

y nad giné wraucnegi E Bojimu miloſeden⸗
ſtwj wolagj, fivá lkani a wzdychaͤnj do Nebe

odfýlagi, ſpolu 8 naͤmi tv nadẽgi Bojj Pa
bjdy

⸗
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býbyſwe ofladčugjce, a na Paͤna kterhz kdyz
— vztj že odeſſla ſhla, a „še gak zahnaný tnf zane⸗
daný $ nic býti nemůže, flituge fe nab flužeb=

njky fvými (Deut. 82. v. 30.) wyhléèdagice.
16. Zp tedy, o Bože naš, popatřiš ne nas
taf bjdné, a taf na mjftě Drafů potřené, že
náš giz prikryl ftjn fmrti:. Kteřjš pro. tebe
mrtweni býmwáme celh den gmjní ſme gafo
Owce k zabiti oddaͤne. Probud ſe o Daně
proč (pis? procyť, a nezamiteg náš na tvěč:
noft!
pročež tmář ſwau ſtrhwaͤs, a zapo⸗
mjnáš fe na trápenj a fuuženj näſſe? Nebotẽ
fe giš ſtlonila až £ prachu. duſſe náffe, přil=
nul £ zemí ziwot náš. |Domftaniž f (pomože:

ni naffemu, a wykup náš pro fivé miloſrden⸗
ſtywj. Zaum 44, 21.) Stádo rozpthlenè vči:
něn geft Izrael, Lwi rozplaͤſſili ge. Raplň
ſliby fivé, 0 prawdomluwnh Bože ať budau:
li wyhledaͤwaͤny neprawoſti Izraelowy, ne—
nj gjich a hrjchowẽ Sůdomi ať negfau —
ni, proto že odpuſtjs těm, fteréš pozuſtawjs.

(Ber. 50. 17. 20.) Nawratů fe zaſe Hoſpo—

dine:

%

až dokawädz

prodlewati

budes;

li⸗

toſt měg nad flužebnjín ſwhmi. Naſyt nád
hned w gitke milofrdenſtwim ſwhm,
tak
abychom prozpewowati a wesſeliti fe mohli
po wſſecky dny naffe. Obwesſelij naͤs po⸗
dlé počtu

dnů,

tv nidž fy náš ſujowal,

let w nichz ſme okauſſeli zleho. Budiz zřegs
mě při ſlujebnjchch twych djlo tvé, a ofras
fa tva pří fyned gegich. Budiz naͤm přje
tomná

a

P Zawjrka.
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tomná n ochotnoſt Hoſpodina Boba naffer
bo, djla rukau nafjjh potvrĎ mezy nás
mi!

Dila

pramim

(Zalm. 90. 13.)

rukau

naſſich potwrb.

O00000000000000000.

8gawjrka.
v

tenaři milý, Ponẽwadj ſe tato ſumma
Hyſtorye Cprfme Ceſte bo 1632 dorwes
bené, teprwa letos (Rofu 1655) na fmětlo
dává, byloby winſſowati aby fe tafé ty wẽch
lerhmig po tech trimechtma Bet Nepraͤtele
So Ewangelium ſwau zloſt dowrſſowati
nepreſtaͤwali, w poznamenáný pořadné vwedld.

Ale še nejm nynj kde a v foho toho hledati,
odložití fe mufp, až něfdo pobožné na to

"práce něco ropnalože tý wẽcy ſhleda, a ge w
ſpis vwede. Aby pak widy bez přídamĚěu
nebylo, pripogim cyzh aſpon geden Pftijklad,
k ſpatkenj

kteräk bez vměnj horliwi Saulowé

dychtich po pobrůžťah a po mordu preſtaͤti
nemobau, dofůd gich bleffem z Nebe neporazh

G nerograzh Dán

(Sfut. 9. 1. ꝛc.:) Gme—

notvitě vkrutnoſt we Wlaſſich nad Ewange-⸗
lickhmi obywateli Hor Alpes, letos teĎ pros
wedenau, a Latině, Nẽmecky, p ginhmi gazy—
ky wypſanau.

Čehož“ fumma

tato geft.

Sdpž Leta Kryſtowa 602 Fokas (Chfaře
Maurycha Wrah) na Chſarſtwi Rimffé od
Zbapřa, Wolen byl, htěge on v Rady Nim:
če aby

|
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Zawirka.

aby bo f tě bůftognofti
potvrdili
ob—
drzeti, poflal Biſkupu Rjmſtemu Bonifaciowi třetjmu tytul werkegneho Biſkupa: o kte—
rh tytul prwéè Konſtantynopolitaͤnſth Pa—
tyryarcha

ſtal,

ale

mu

odewſſech

odepřjno.

N přigal to Bonifaciis > df gebo potvrzení
dopomoha, držel Peta 606 w Mimě Du—
ſchownj Sněm, a aby toho Radanj- Cyfařfře9
okolnj Biffupotvě potwrdili, fobě dorvedí.

Ale ginj Biffupi, negen ginde ale 9 w famé
Mlaffé Zemi, proti tomu boli: až tv poto:
mnjch daſhch nekterj lahodnoſtmi namluwe—
ni: gínj moch donucení gſauce, djlu podwo⸗

bů mjíto dawali, pobožní pak tiſſe ſwe měs

cy weſti muſeli.
- Štanfrenhů: kdez
opiragjich,

Naͤſledowalo totez 4 w
Papezowu tyranſtwj fe

Ulbingenffými

a

Waldenſthmi

gmenowaͤni, za Kachke odfauzení, ohněm a
mečem hubení byli. Takze do těh wyſokhch
bor Alpes obraceti fe, a tam rv mjfted nes
přiftupnýh bydliti mufeli, wjce než od ſſeſti
fet let giž,

Priſſlo potom k tomu, je pod 0:

„hranu Knjžšat Safoiffpdh ſe oddawſſe, od
gednoho © Knjžete za - druhým Prywilegij
ſwych potwrzenj mjimali, až do Leta 1260.
Zu mladý Knjže Victor Amadeus namluwiti
fe daw, Vdolj něftera gim odgal, a ge do
teſna hnaͤti začal: potom pak Mnjchy mezy ně
poflniw£ chozenj fe Mſſi nutiti, y ginaͤck traͤpi—
ti, dal. Snaffeli wſſecko trpělivě ſuppliku—
gic, y wſſeligakhch primluw hledagic, P

|

ych
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Ale wſſj ſwau pos

korau neobdrželi gineho, nez je gim Leta to—
hoto 1655, 25 Ledna, od Andreſa Gaſtalda,
Kommisſade nad Inqpizych, gmenem Knj—
Jechm Patent wydan: aby aneb, me dwat—
„chti dnech wſſicknj, mladj ſtarj, preſtaupili,

anebo we ttrech dnech Zemẽ praäzdni byli,
Kdyj geſſtẽ o pros
pod propadenim hrdla.
delnj proſyli ažby £ Rnišeti poflati mohli, o—

Rozumnäögſſj

- depřjno dokonce.
zliwegſſi,

tedy, a bás

widauce nač fe zanáffj, v profiřed ©

frutě zymy ffrze blubotě (něhy
dětmi do bor a geffpní

s Ženami a -

vſtupowati,

a mos

hliliby gak ſtrze ty přemyfofé, a ſyc y ginak
neprebyte bory, de Delfinaͤtu (kraginy Fran—
cauzſtè) probrati fe ohledati pokuſyli nẽkolik

fet deledj.

leť gich wetſſi djl m fněhu po:

tonulo, aneb pomrzlo, a hladem zhynulo,
Ginj paf doma předce o ſmilowaͤnj profých
© tobo fe dočefali, že. na ně 9 Regymentů Dos
genſkeho lidu pufitěno, a od tech ljthch Ka:
tanů kde co poftiženo, vkrutne mordománo.
Poſtawili fe ſye byli w všině těd bor, fudyž
bo Bemě gegich tějný pas gejt,. £ bránění,
abrogného

takowého

lidu

F fobě paufitěti fe

- obámagjce. Ale ten kterhj ge wedl, Mark—
rabě z Pianesſu, fliborval 8 přífahau, že gen
tři Regymenty položí do zymnjch Kwarth⸗

řů: zatim paf aby v Anjšete měch fivé dale
wedli.

Čemuž

vweriwſſe dobřj lidé, puftilí

ge: ale ti Paſu fe zmocniwſſe, hnedza febau
wſſẽ⸗
|
jí

*

v
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wſſecko to Wogſto puſtili. A tu fe pak přes
hrozné | ta nád. nebohhmi tyranſtwj za—
dalo, gebož ani perem wypſati, ani gazykem
wymluwiti nelze, dj hyſtoryk. Stkjleli zas
giſte, bodli, ſekali, na pořad wſſecky,

fam«

fotí fe walili, Chraͤmy gegih wſſecky ohněm
palice: tak že bned toho dne do ffefti tifpe
lidu pomordománo,.
Kterj mohli vtjínli na
ropfofé fřáty hor, a do geffpnj, ale y tam

fe a

ráno za ními fbaněli:

gegichz kwile—

nim, a vmjragichch fřifem, Nebe fe tozlés
halo. Tu ffratil Manžel Manjeltu Rodi⸗
doweè ditky, Nemluwñaätka od prſuͤ Matek
odtrhormána a mordowaͤna.
Näktertj, ab)

vřrutnýd. rukau znifli, z wyſokhch

ffnl Dos

tů fe paufftěli, a tam to blubofem ſnehu to
nuli, a nebo fpc hladem zhynuli. Ginj dos

padnutí“ gſauce, toázaní byli, hlamami mes
zy nohy, a metání 3 ſtal dolů:

Sněji paf a

Wniffi běhagice dopalowali, co tvčera nes
hořelo Chrámy a Sffoly. We Wy Tail—
(art, na gednom wyſokem trhu ležich, Dos
ſiawſſe okolo puldruheho ſta Zen a Dětj,
a napächawſſe fe 8 nimi ohawnoſtj, tvffechs

něm

blamy ftinali. , Dwa

wogaci vchytiwſſe

gebno bjtě, faždy za gednu nohu, rojtrblí,
ge na dmě, potom těmi kuſy ofolo hlaw fos
bě oháněli. — Měfteré na Stromjich
jivěs

ffelí za nohy: gině k ſtromüm roztähſſe za
ruce hrebjky zpribigeli: a tak boleftí, zymau
a hladem zmokili. Wuže gednoho © Man⸗
šelfau
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šelfau a defaterem djtek dopadſſe, wſſecky
děti pofijnali, a ahlawami těmí gafoby Rus
lemi mw fuželíy brali, před- očima rodičů bas
zelí: potom » ge ffali. |Ani ſtakec geben tve

ftu letech, Simon Pierre (z Angrony Měfta)
s Manzelkau 95.

let magich

miloſti

nevžíl

Mnoho gich m domih fpáleno: näkteréè
folim probjgeli, z něftetýd ſtrewa tahali,
něfterhm prſa a ſtydkeèé audy řezalij něftez
rym Žiwot odewrauc foli a tučničného pra:
něsz
du naſhpali, a paf bo ohně házeli. 3
kterhch ſrdce wykezawſſe (na ginem zaſe ms
fič Mozek detinſth) pekli fobě a gedli: a gas
fe wypljwagice,

že nechutně

z těd Sachřů

fomě prawili. ©Oči mi fe zalévagí figami,
di Hyſtoryk, že zffelmilé tě vkrutnoſti wjce
wypiſowati nemohu.
Dofiabá wſſak něftes

rod na ziwẽ zagathch a E Marfraběti při:
wedenhch: z nidž geden Sedlaf, aby na
Miſi aneb ng Sfibenicy ffel ybrati fobě
poručeno mage, Sfibenícy wolil.“ Druhh paf
(Pawel Kliment, Starffj Cyrfve La Vrur)
na žebřjí za nim tež wedenh, kdyz Knezi gefitě čas geft aby ſe rozmyſtil wolali, Poprawce
aby co poručeno má konal, napomenul: f
Bohu paf fe obratě aby Wrabům těm od⸗

puſtil hlaſem fe modlil, a paf dolů zitečen,

Vgali fe něminně zmordomaného Naͤro⸗
du, a oftarft gebo, Sfivepcaři, Holanderi,
a Protektor Anglie, a o to Knjdeti Safog—
ſtemu
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ſtemu Legach wyprawiwſſe (kazdh $ obzwaͤſſt)
| naͤprawy hledali, a hledagj: tjmg co fe zpra⸗

roj das vkaze. Ale vgmiz fe fauženého ſwe⸗
ho Kreſkanſteho Lidu, ty fam malého fivě:
bo ftadce wěčný Odránce, ©Gežifli Kryſte;
Éterémuž Otec za dẽedictwj kondiny Zemẽ⸗

oddaw,
Tyranu,

berlu
tak

zeleznau pridalnk rozraͤgenj
gako Hrnukjr rozraßj hljnu

(Zal. 2. 8. 9.) A deg, gakoz Waldenſſtj tito

a fkrze mffeďy ©
od. podaͤtku tobě wernj,
wichkice Antykryſtowa po tifyc let vĚrutně:
bo panowaͤnj, wjiru a dobré ſwedomj cho:
vagich, prronj byli na niž fobě WBabilon=
fa Sſelma Zuby ſwéè braufpla, byli nynj

tí na niž fobě napofledby Juby wylaͤme, ta
k propafti topffaupila, a na zahynutj gdauch,
Sſelma, (Zgew. 17. 8.)
©. nimiž y my k tobě voláme, aby fe
na nich a na naš ſtawil hnẽw tvůg, a aby

giž rychle miloftito gſa
na Neprately ſwe a lidu
vřičinau trápení a
wyznati muſyli,

gſy

nám, hnew fivůg
froého obraͤtil, aby
muk poznati a
je fam ty

Buͤh.

2. Mach. 7. 37,

F

38.
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——
pozawirati dal,
Knoehj gt:
mal, 5. 96.

Jezujty doS

vwedl, 99

Zaupera, Kazatele Maximiliaͤng' ſyna"vé
ho, tulichem probnáti ked 2D
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Kancyonal Nẽmeckh Maximilianowi IMO při:

pſanh,

Kancyonaͤl to obní bezeſſkody zuſtal,

Kaplit ſtat m Praze,

Sardpnál z Harrachu Rommifař,

Karel z Zerotina,

Kaſſpar Kapljř,
Kaſſpar —

337

199

139

166, Vdatnẽ Reformaͤto—

ruͤm odpjral, 241. bo exilium —

Kaſſpar Huzlae,

102

248

-0195
152 *

Regſtitik Oſob a MWěcy,
Kateřina Ottowaͤ z def 1
316
Katolictwj prigjmagjchch zawajzek,
(343
Kléèͤſel Kardynal Midenffp,
1424
Klaͤſſterowẽ Prazſſtj ſtize rozbrog rozchwaͤ⸗
taͤni,
něž (by. přeftupowali wyhledaͤwaͤno,

77
148

Sněji -a Starſſj Bratři Ceſkych woleni, 58.
Ad Waldenſthch ordynowaͤni,
59
Kněji mnozý vypomědjní, 97. Wihpowẽd
o

wyhnanj

gich

z celého

Kraͤlowſtwij,

139. zachäzenj 8 nimi gafé? 140. jffile:
noſt tvogenfřá proti ním, 141. x. z Dra:
< "by wyhnaͤni, 149, a z ginhch měj sz
"5 Voramy wybyti 165. počet mw erilium
|
zuſtaͤwagichch.
|
—
351
Knihy fivaté páleny,

289

Kobr m Praze ffat,
|
215
Sommifaři nad Reformacy zřízení, 139. nakjzenj gegih, 253,
Mandat od nich £
|
Boleſlawſthm,
277
44
Kompaktaͤta Bazylegſka,
|
Konfesſh Stawuͤ pod Obogi fpolečná, 104. 105
Konrad Sfičfna,
17

Softelů ob Papeženců wykiſſtowaͤnj,

Koſtkowe Paͤni,
Kragjkowe Dani,-

326

61
61

zKralic bohata Panj w Batčí: !

292

7

42

Kraͤſa, miz „San Kraͤſa,
Rřifitan Doktor typomědin
Kryſtoff Harant 192 ſtat,

Kryſtoff Kobr fiat
O 6
SME.

195

—

215

Regteit Des
O
a,Wẽech.
Kryſtoff Radimil erulantů Datron“

352
Kryſtoff Wratiſlaw deſbcnechgiomimiſet. 139
pošle 3Poňatovffa,::,
20
VAŠÍ
Kunraͤd Arcy B. Rrejſth x*.Gusfytům; —
ſtaupil,

Rutnoporfiti Poſly Zaborfčé do botů zašt.
"tva metali, 30. Kněži gegich — 458
dieſormach —
FTL
26 9
Leander Ryppel,

Lezka negakh

neftobatě

eſkè,
Lidmila Mukbedlnice,
Zitoměřiďá ——

175

na. Bratři

FAR
———
B
P

Ludwik Dřaliř,

62
6

— inomy áěášlé

Lufaš Karban,
—
5—
Lukaͤs Pražíťý, 6,.76
Buteránfiti Sněšj ob grýnení 1 jhhra:
by wypowẽdini,

97.

Item ob, Refor⸗

maͤtorů.

Lupat, je

—

a

E

4

452

M.
Mandat na Kněší Pražíťé, 148. o nybňání
Knezi
Item,

o

ze wſſeho Kraͤlowſtwi,
o wſſechnech

wyhnaͤnj Exulantü

149. 159.

Nekatolickhch, 244.

ze ſſech Chſarſthch

Panſtwi, 249. na Ženy Ewangelicke, 250,

o gimaͤnj nawracugjchch fe Crulantů, 252,
na receptory 242. jiný k Břadu Praz⸗

emu, 263, na 4. Meſſtany Prazſtẽe,
—

řas

Regſttjt Oſob a Wech
k Vradu Boleſlawſtemu 277. na před:
waͤwagjch wypowẽdene,
Marta Podtjẽeſkä vyálena,

sP.
—

Martin z Betléma,
Martin $rumepn

3444

3104
87
117
(383

Martin de Huerda

127.

Tyranſkaͤ

Martin od zlateho kola,

225

geho Reformach,

Wartin
Martin
Wartin
Wartin

271. 287. 289, 293. 319

Logvis,
Mares,

06:

3 Opatomic, 3 počateť,
Wartin Stranffy,
> 6 Martinic, miz Jaroſlaw.
Mataus Paruda,
k

Mataus Bliťý,

Watěg Blajzek,
Matěg Chrus,
Matěg Ctefiug,

Ú

čim
141

č
|

83
67
HY
,
120

LE

VE

gt

DP

30
120
151

-

Matěg Hrebenaͤ

Matẽg Janda,

83

|

di

151

Matěg Janowſth,—
18Matẽg Kunwaldſtkh přední mějy Brattjm
eſtymi,
Matẽg Machek,
Matẽg Pauſtewnjk,

lg“

Watěg Prokop,
Watěg

Wfjeničfa,

+i

85

|
kk

70
|

|

145

Matẽg Syonſth,
94
Matäẽg Sſerling,
77
Matyas Borbonyus Doktor, 230, w Toruni
Itwot dokonal.

231

Q7

Maxi⸗

Regftějí. Dfob. a Wech.
—
Marimilian Hoſſtalek ſtat,
Maximilian I. Dán pokognh, 100. 0 Bra⸗
trich dobře ſmyſſlel,

101. Pokog pod nim
409. "103

mẽli,

1175

|

Melichar Teyprecht,

Mifulaš Akoncyus, wiz Akoncyus,
Mikulas z Betléma. od Pražanů É:p
dowi Cpfací wyſlanh,

Mikulaͤs Biffup Taͤborſth,
Mikulaͤs Diwis,
Mifulaš
wal,

Hanžourjth

n

v

|

43
E vě.)

avel aſbin⸗
T.
|

Mikulas Mačjí,

P

Mikulas Nadrybpkfkf
Mikulas Nowokolinſth,

:

M
1458

Mikulas Ran Dán Polſth, P- z.

351

458
Mikulaͤs Sebaſtus,
v
Mikulaͤs Sſarowec,
88; 86
Mikulaͤs Wretenaͤt vpálen,
Miliẽ o Antykryſtu w Rimẽ mluwil a pſal, 17
435
Mince hanebnẽ zlebčenj,

Dinh ig Zyowẽd ſſtrych Jita dawal, 3020

Michal HDoldf

Michal Witman,

Píchal

Zamberſth

76

mezy

prwnj

Biffup, 51. za Kraͤle —
dan,

Michalowie, wiz Bohuſlaw,
Mukedlnjcy Borſſtj,
Mukẽdlnjcy Litoměřičíft,

Wučedlních Dražíft,

|

223

Bratřjmí.

do wezeni
61

|

70
33
176

:

Mudedl⸗

Regftěj Ofob a Wech.
Mučedlních Täborſſtj;,
29, 30
Mutedlnictwj od Faͤleſſnhch Husfhtů,
41
Muͤlheim Meſſtan Pražíťy.
20

Natanael Modňanffh oběffem,
220, 222
k Naͤchoda Hrabẽ Knihy ſwaté bo zaͤchoda
whaͤzeti dal, 328. ſtondenj geho zle, 342
Nervěftčj Domeť w Draze tvymrácen,
17
Nowokrktench negprv z =
wypowẽ⸗

|

dini.

|

O.

129, 130

Odpuſtkuů Bulle, w Praze (páleny,
26
Dndřeg Gafobideg,
144
Ondřeg Kocaur,
|
223
Ondřeg Poljwka a Mutedlnjk,
74
Ondřeg Sſtemberk,
143
Ondkeg Chebdonsfh,
311
139
Opat Strahowſth Kommiſak,

Otto Melander.

171

ns

vá

athog Rychtaͤr Prahth,

Paͤni Morawſſt, zgimani,

231

Panſtwum pod Obogi ſtatky pe

234

Pawel Fabrycyus,
Pawel Hronovffp,

451
21

Pawel Jakobeus,
Pawel Kapito,
Pawel odb S. Michala,

Pawel Michna,
Pawel Moller,
Pawel Drčfa,

285
——

:

14314.

141
(83

136
141
175

Pawel z Rjtan k weẽnemu oěsenýká 173

Regſttjk Oſob a Wech.
Pawel Sffréta,
Pawel Sperát $ Morawy,
Pawel

—

271
80

Speraͤt, Biſkup <

Pruſych,

Pawel Straͤnſth,

|

m

w

95

|

Pawel Welwaͤrſth,

280

|

143

Petr Capo,

271

161
273
48

Eo

Petr Gryneus,
Petr Stehljk,
Petr Cheltickh,

|
|
Pikharty kdo nazhwaͤni byli,
Pichel Purgmiſtre kutoměřiďý,.
vkrutnoſt.
Piſake něgafeho ro wẽezenj ſtaͤloſt,
Poljwka Mukedlnjk,
| Pomiſſky pobožným Činčné,:

42

o

a
—

|
*

Pražíťa exequuch, 82. 83. c. a Reformach, 260
Prachaticka Reformach
od mordu zada—
299, 300

ta,

- Přibram: wiz San Přibram.
Prokop Divořeďý,
Prokop Gednookh,

—

|

'
173. =

z Dizně, Konſyſtoke Pryjſtéè —*

niſtraͤtor, wypowedjn,

42

| Prokop Wuͤdce Taͤborſthch,
Protiwenſtwi

praͤwẽ

werjchm

43
činěna,

42

43. 53. 61. 64. 70. 82. 86. 88. 93. 129, 303

Prywilegia

Kraͤlowſtwj

ceſteho od Bendy.

nanda IS fpálená,

Pſaͤni P. Bohuſſe Koſtky Wawkrincowi Sa
ſonickemu,

pěta

Regſtrjk Oſob a Wich
Půta Sfvibonyř), 0
A

1473

Radiwil, sh Kryſtoff Patty,

M

Rafael Hrabě M4 4]ii: Poágpoých
Raͤkoch Knjžše Sedmibrabfte,
Reformach Artnfulové m Draze,

51
D2
80.81

Reformach Komifači,
Reformach Dražíťa,

z,
=.
22

2020
„2105
6

Bitoměřiďů,

!

4960

269
rn

tre

1278

Hradecka,

s

s

3

08 o Žateďá,

2
2
24
by

"7139

e

Sutnoborffá,
Boleflatvffa,

s

1410282

Bydžoryffa,

Domašelida,
Wofycanffa,
Slánffa,

|

1287

©

1288

sy
000
B

0293
nová

silná

97

2-02
Pradatidfa,.
"299
Rehor Papež VIL. Čedhům při lužbůdy maz
teříťěho gazyku vžimati zbraňuge, 13:14
Rehot Rokycanowy feftry ſyn, 48. muren,

53. widenj kterqj měl tv mukach 53. 54

Řehoř Mitů
10458
Rekowéè z Čehů $ ſebau ſe (toonámánj tě:
ſſili ſe, a gich vmjře potwrdili/409

R Rokycan Teolog Prajſth, do Bazplee na
Concilium tyflán, 43. $ Biſkupy tam fhromážděnými fe pogebral, 44. za Arey Bi:
ſtupa DražííéO zwolen, 45. © Záborftě
pottačil, 46. 8 Chrkwi Reckau porownaͤ⸗
ni hledal, 49. pobožně wiſeligak podwo⸗
r

Regſtrjk Oſob a Běcý.

bil, 50. Krále proti

wim gjtřil, 55, vmřel

62. fofti gebo

topfopann,

z hrobů

©

331

Rudolff Chſak poťogný
Ewangelikuͤm 106.
gebo (po wzetj ob Turkuͤ Bělehradu Kraͤ⸗
[orvffého) pomědění, 107. ob Matyaͤſſe
Kraͤlowſtwi Vherſteho zbawen 111. Leo—
polda tagnẽ wyſtawiti po fobě vſylowal,
112. Prahu prokljnal.

114

+

- Samuel Martynyus,

Sauduü |Božih .proti

150

Nepřátelům |přiflas -

- Domě,

Slaͤnſtaͤ Reformacý,

71 72

297

Slamata, wiz Wyljm.

Smekanſth wiz Jaroſlaw.
Stawowé pod Obogi, Konfesſh fpolečnau
ſepſati dali, 104. od Rudolfa Cpfaře Lift
Majeftátu obdrželi, 107.
Ronfpftor obs
nowili, 108. s Stawy pod gednau 10 pos
roronáný weſſli, 109. | Proteftach, proč
Ferdynanda druhého za Krále přigití ner
mohau,

činili,

Strahowſth
2 mach,

116.

117

Opat Kommisſer nad Refor⸗
-

139.

(Symeon Danyel 4 Semanjna,

285

Someon Suſſickh obeſſen,

220

Symeon Mofáč ſtat.

223

Sſanowſth Dán, miz Jan Proſtibocſth.
Sſaynoha Meſfkan Prazſth,
Sſimon Strakowſth,
317
Sſlik, wiz Joachym.
—
Simi

"at

Neaftřjí Oſob a Wech.
Sſmid Hán Waťaujth od Chſake Nubolfa £
předním 3 Danů Ceſthch poflán. 112.113
Sfteffan Biſtup Waldenſthch Bratřim Ceſthm
Kněži ſwetil, 58. 59.

w Widni vpálen, 60

Studenti Pražfjti Bulle Papežíře ſpalili. 26

Taͤborſthch půwod, 30.. 8 fužomání, 30.
proti Rompaftátům Bazylienſthm 4
čomání,

45. potlačení,

z Zalmberfa, Kommifař nab Reſormach, $vobiáš
Tobiaͤs
Tobias
Tomas

Adalbertus,
Koͤnig,
Sſtefek,
Dentuljn,

|

Zomás Přelauďý, Senpor,
Tomas Hrych.

151
340
— Pk
o See c Mě

——
338

rozený Familie, niž Čeledi.
Waͤclaw Arnoſſtowith
ten,

© CU

olnbmí ofmí pas
35

Woͤclaw š Bitowa fťat,
Waäclaw z Budowa, 186.

!
232
geho fen, 188,

Dyfputach s Kapuchny „159 $ Jezuity

-190,

fťat,

192

MBáctato Felix pětípop, Apojřašij ob mů
fe wykaupil.
—
Waͤclaw Güßbickh ſtat,
|
M—
Waͤclaw Jakeßs

ABaclám Raryou,

110

(1/7 +15

051142

oi

MSS,

Waͤclaw

Regſtkik
je,Dé a Wech
Waãclaw Rnijže Čefté
odBoleſl. Bratraiabit⸗8.5
Waͤclaw :Koránda,
z
Waclaw Kral Husſa ——— 22, —

Němcům

Alademie Pražíře | wipowẽd

VM
9
oo
Waͤcla Kučera,
©
2.
Waͤclaw Lipen,
EP
Waͤclaw Litomyſſiſth, o

Waͤclaw Paomfih
Waͤclaw Mifeďý,

Waͤclaw Podatechhßee

Waͤclaw
Waͤclaw
Waͤclaw
Waͤclaw

Slaͤnſth,
Sſwetr,
Wittachus,
Wotickh,

dd

ZÁ
147
„161
o 0

20161
76

888

J—
A
———
——
p
TA

Waͤclaw Woſoeh, —
če Me
Waldenſſti, 58. Biſtup — Bratkjm |Čt:
ffpm Sněži

frětil; 59, „vfrutné protiwen⸗

ſtwj to normě podnífii. < 365, 356.-357

3—Waldſſteina Knje, ad geho poſmeſſne mlu⸗
wWenj.
ba
1 BÁŠ

Walentjn Kochaͤn ſtat,
Waleryan Magnus, Hoercin.
Wawrinec

Kurcius,

Wawrinec

Karljk,

5-

„D71

P) rel

Wawrinec Rrafoniéh,

1209,
ua 279
74

; vodo lék
i „o
Já31

|

| 66

JBawřinec ·Nyjburſth Kněz Don, (pro
falefjné

zpowidani, vtracen. *441
1
Samřinec Sfram,
o
WBečeře 9). pod gednau za dána iv wče A
Baͤch — 16. wſſudy ſiizowaͤna19
Wereni

Regſttik Oſob
© 6a
a Wich.
Wezenj nowych5 ob.,
ob Aiformatorů1 toymýfile:
ni,

306,

307

Widinj B. Rehokowo w mukaͤch,—|

Wiklefowi Urtyfulorvé

53

W. -o

P

23. Knihy popáleny.

Wiktorhn Adami,
Wiktorhn Wrbenffy,

24

-0161
1500

390

Wit Flagelus
Wit Jakes,

—

151
150.

|

— ——
Polaͤk Sráí Teſth, 62. Bran
82
xozmlauwaͤni porvolal, - 65, od
Kraͤlowny (Fteráj potom při porodit vm⸗
řela) proti njm pýsřen, 68,69. Mandát
„NE

něj wydal, Jird bob

-69

Wogtch Praʒſkh Biſtub
—
F 3
Kraͤle Vherſtehonk tojte Vod, -4 w

Hxruſvch Jad,

0500

„MA

7

ABogntá Aloſt 140.300. 306. wWorhtt ť
Oeformomání Všiváno, 270. 280. 283.

289. 293
ABolórám |Arey⸗Bitvy pš, Vuſa za⸗
ſtaͤwal,

1,

Wolfgang $Hozlaut,
174
Wyljm Konechlumffh,
1 205
Wylim n
Pén š Poftupiewoſlanh
Bazylee,
Wyljm Popel k ———
ſauzen rvězení,
—

Mylim Slamata

6 věčnému: né
173

E Wrtyfulům o Pofogi po-

depfati nechtěl, 109.

z ofna wyhozen,

Wyljm Wřefowec, Mincmeiſter,
Doře utně Reformator,

123

157. m
270
3

.

Regſttjk Oſob a Wech.
Zaͤzraku Božih Prijkladowhe,

Zamberſth,
wẽezenj,

333. 334 ꝛc.

Starſſj Bratrſth,„51. dan bo
61

Šatiějt vžívání Weẽrere P. pod gebnau niby
neměli,

Zbynek z Hazmburku Arey⸗ Biftup, Abecášěř,
Dá.
Wiklefowy Kníhy na oheň odfaubil,

Zdenek

Albrecht z Lobfomic,

£ Artyfutům

o ofogi podepfati nechtěl,
109
Zdenek z Kolovrat, a geho Reformach, 294

„ „wiz Jan Zellwſth.

ké:

|

(809, 313

erotjnové B. Ceſthch Vẽenj fobě obljbitt, 61.

n Ševotjna Karel
wyſſel,

166. Kneii w opilium
248

Šižto Zaborſthch Wuůdee, 29. xKaliſfnhm

priſtaupil, a Pikhartum fe procun. 42.
Hrob gebo rozfopáty
330
Bvěmunb Chſar Čechy mwalfau fužomat, 29
E Poſlu Pražífému vírutně: ſe chowal.

Zygmund Hruſſowſth,
Zygmund Piſcys,
Zygmund Sſererchus,

F

dod
Me

32

317
6

a ds.

156
!
Sngmuno dějí, Charpa, Chodek, Ehytreus, wiz Jan Char⸗
pa. ꝛc.
* 0 X € G.

| * Mod⸗

:

Modlitba Plačtivá
O

Zem Pdeřené, vozražené, poſſla—
pané, 9 rozptýlené Cyrkwe Ceſte

Podobogj, měrných Naͤſledownj⸗

fů věrné? Swedka Prawdy,
M. Jana Huſa.

Waatäaͤ z Máče Geremiaͤſſowa nad zkaͤzan

Gerugaléma,

|
As

Mèeſto

Božj

lidbné,

plnéè Gtitelů

gako
gakt geſt ofamělo,
S% Božih,
Negzʒnamenitegſſi mezy
pfpřela.
Wdowa
Gýrfvemi, © prvotiny Chrkwj obnowenhch,

podmaněny

a zfaženy.

Plade dcerfa Syona

Čefťčho „ fly gi po lijchch tefau: še mís
lownjch gegi opuſtili gi, aneb fe gi w

Nepraͤtely obrátili, ©Kteráž ani mezy Närody
odpodinuij nenalézá;. Proto že gi zarmautil
Hoſpodin pro | množítvj |-přeffaupenj | ges
Rozpomjná fe Ceſth Geruzalem na
gich.
vtěffení fivá něfdegfii, we dnech trápení
ſweèho: ale |protironjcy | gebo.. fměgi ſe.
DMopatř Hofpodine na trápení měl nebo

Nepřjtel fahl na

ppanotmal

wſſecky drahé měcy mé,

wſſecky Swatynẽ mě.

k

E

Modlitba:

Lid twuͤg nauzy trpi, a hlad Slowa té:
bo: tožezřiž Hoſpodine.
Boleſt má gť pře:
tezka, zamutfem naplnil "mne
Hofpodin:
obrátil -mne tv puftinu. Protoj plačí, a ne:
mám | potěffitele © Eterpžby | oderſtwil Duſſi
mau: nebo fonomé mogi pobubení gfau, k
giným paf na darmo rozproſtiraͤm, ruce ſweè.
Popatt Hoſpodine, nebo mí vzko: wnitkno⸗
fti me kormauti fe, ſrdce me wadne tve mně,
Slýdagjť že wzdycham: ale nenj Fdoby mne
potěffil, nýbrž radugj fe m bjdadh mých,
(3 SRapitoly II.) O gaf huftým Oblafem
prchliwoſti ſwe prikryls mne Dane, ſlawu
naſſj zhodiw z Nebe na Zem! Vdekils námi
O jem, mW potupus vwedl Krale 8 Knjjaty.
Odtrhls od nád gafo od Zahrady plot mffe:
life ochrany, zkazyls wſſecky Stänkh, naffe,

—

Mm zapomenutjis

vwedlt

Slawnoſti | naffe.

Starſſj mezy námi vſadiwſſe fena zemí míči,
pracem pofpragi hlawy ſwoͤ: wſſicknj pak
oſtatkowe zwẽeſſugj hlawy fme.
Nebo weli—
fe geſt gafo moře potření naͤſſe, není kdoby
náš zhogil.
Dohled $Hofpodine, a popatř>

fomué fdy taf včínil? |Syny mě fterčí fem
na

rukau peſtowala,

a wychowala,

Oepřjs

tel můg dokonce zhubil.

(3 Rap. KL)

Raždiz pozuſtaͤwagjchch

muſh bhti gako Muž otouTenjch trapenj od
metlp © rozhněmání |Božjho,
vwedenh do
tmy, obkljkenh horkoſtj, fervřený řetězem.

Sříčime: Dan šacpámá vſſi: ſytj nas bořz
Hmi, opoguge pelhnkem, roráží nas do

prachu:

S oblitba.

prachu:

až p řífame,

Zhynula naděge kte—

vauž jme „měli w $ofpodinu. A wſſak rojs
tvažugeme,“
geſt miloſrdenſtwj
ze velife

Hoſpodinowo, je ſme dokonce newyhynuli:
nepřeftámagí zagiſte ſlitowaänj geho, ale ſe
obnowugj kazdeho gitra;
Rebo prewelikä

geſt prawda gebo. Dil můg geſt Hoſpodin,
řifa Duſſe má: Protoz nadẽgi mám m něm.
geſt Hofpodin | očefámagíchm na
Dobrý
něg:. duffem hledagichm geho.
Dobře bu—
de trpělivě fe magichm ro tom co ná koho
(řlábá Hoſpodin, daͤwage do pradů vſta
ſwaä ažby fe vřázala Nadege.
Nebot Dán
nezamjtá na iwěčnoft: nýbrý ačfoli zarmu—
cuge, wſſak fe flitomatma, wedlè mnošíhvj
milofrdenftiví

fivebo.

3

vft Negwyhöoſſjho

zdali nepocázh zlé y dobré?

Prokby tedy

fobě ftyffal dlowẽk Jiwh, nad Fázní za břj=
by five? poker raděgi ceft fivýh, a
naroraťme fe až £ Óofpodinu! Pozdwihug—
me frdch p rufau fivpd £ Bohu fylnému to
Nebe, řifagice: Myť (me fe zpronetměřili, a

špurní byli, protož neodpauſſtjs, ſtihaͤs naš,
neffanfigeš.
mordugeš,
Obeſtkels fe Obla:
fem, aby f tobě nemobla pronifnauti mo:

dlitba. Za fmeti a powrhel položilé nas W
proſtked Rarodů; © Gama -potfala | naš,
Spufftění a ſetkenj. Oči mě fish bez pkreſtaͤ—
ní proto že nenj žadného odtuffení;—
popatkil a ſhledl z Rebe Hoſpodin Nell
ſem, Gižť geft po mně! U mffať gmeno twe
wzhwaͤm Hoſpodine: Slyš hlas můg, ne⸗
JB

X

zacpaͤ⸗

ďu

Modlitba.
zacpaͤweg vcha ſweho před wzdychaͤnjm mým,
Widjs bezpraͤwj * mi ſe dege: dopomoʒ
mí É ſprawedlnoſti!
(3 Rap. IV. w. 26.) Twaͤr přímá Ho⸗
ſpodinowa rozpthlila nád: my wſſak až bo vs
ſtaͤnj oči ſwych hledime o pomoc fobě ne:
profpěfinau, zkenj magíce £ Naͤrodu nemos
hauchmu wyſwoboditi. — Přibljšilo fe ffončenj
nafje, doplnili fe dnormě naffi, přifilo ffonče:

ní naͤſſe.

A wſſak neradug fe ze mne Dcero

Idumeyſka: nebo p Pštobě prigde Kalich, opi:

>

ges fe, a obnažíšfe
p Ty paf deero Syonffá
daufeg! nebo fdyž topfoná pří tobě fazeň
Bůh tvůg, „nenechá tě to rozptýlení vá:
(3 Rap. V.) Rozpomeň fe na n aͤs Ho⸗
ſpodine) popatř, a miz pohanění naͤſſe. Dě:
dictwj naͤſſe obráceno geft chzhm: Syrotcy
ſme včinění. © na brdle ſunaͤſſime protiwen⸗
ſtwi: kwaltugeme fe bez odpočinutj. Podaͤ⸗
máme fu p tam ruky fivě, chlebem nfpoň
nafycení býti Jadagice. Otcowéè naͤſſi hreſſili,
a gíž gich nenj: my paf treftanj geſſte nefemě.

Bmdlěvá frdce naffe, m jwaͤgi fe Oči nájfe
pro horu Syon,

je zpufiténa geft.

2. Ty Hofpodine na měfy zuſtaͤwas, Stoli⸗

A

te twaͤ od Naͤrodu do pronaͤrodu. Protd fe
na náš n věťy zapomjnaͤs? Proẽ za tak
dlauhé Čafý nad opauſſtjs? Obratk náš k ſo⸗
bě $ojpodine, a obracení budeme: obnow

-dny náffe gafž byli za ſtarodawna! Nebo
zdali mýfeligaf zawrzes nás? Z8daz fe do:
konce bněmatí budeš?

©

Odpo⸗

Yjíne Mbiolitebné

Odpowẽed Božj9 Amoſa Kap.9. 14.
Ag dnowéè gdau, di Hoſpodin, že priwe⸗

bu zafe zagath Lid ſwüg, a wyſtawẽgi Mẽ⸗

/ſta zpufftěná aby m nih bydlili. © ſſtipim
ge w Zemí gegich, je nebudau vvyfořenční
twice z Země five, kterauj fem gim dal, pras

se
Eo
wi Hoſpodin Bůh tmůg.
OOD00O00O0O0O0O0OOO00O0ODO00

Pjſen opufftěné CýrÉme (z Zalmu 74.)

XL w Welikych Pjínih.) (.
ofpobine proč odmjtáš, lid znagich gmé:
*

no tmě, 14 A tnf zůřimě. fe bněmas,
-na omčičép paſtwy vě? Ro Domniž že (W
ge fbromáždil, a od ftarodarona dobyl, za děs
dictwji wywolil.

2. Rezapominegi

fe ma náš daſtku ſweͤho

běbictvj, :,: Ani na tu prawdu fivau 10 náě,
4 Kryſtowa včaftenftm|:

RY Spomog, potlač

nepřítele, Swatynj twoch ruffitele, necht geft
|
|
potřin od tebe: -©

3. Neboť twogi protitoních,

wuͤli ſwau

promozugi, :,: Dřifni, kwauch zahubních, bos
my tvé poffforňugi: Ro Okraſy gid wy—

raubali, diſtotu flužeb odgali, moblářítj fivě

wzdelali:

4. Obněmť zloſti ſwateè Synẽ paͤlj řáb
twug tuffice: : Poſſkwrñugj tmě Swaty⸗

ně, proti mjře čínjce: Ro B frdenť fivém
řiťagi fměle, Ob, napořád mybubmež ge:
|
tařť fe wſſe od nich děge.

|

K2

5.. Gijt

——
—

—
—

Pjſnẽ Moblitebné
5. Bižť p mnobé po fragině, zbory tmě
potupili, 3,1 Prowodic ſwau zloſt tozličně,

- flušty tivé zaſtawili: Re Znameniť ſwich
newidjme, kazatelu neſlyſſſne, k flužbám
tvým nechodjme.

6. Ach Bože bofudž tvé froaté gméno bu:
be rauháno, z3 Od Nepraͤtel to což pratvé
bude potladowano?

Ro

zorzuges, z lůna ſwͤho

proč prawicy

gi nezwedes:

fivau

pro:

tiwnjkuͤ neztreſces?

7. Wſſak gſy naš Kral ob wetnoſti,

ſſecko drze w ſwͤ ruce,
protiwnoſti,

diniti

ſmjj

3,: Pomniz
ten

zhaubce,

w⸗
gafé
R?

Nedegz mu wiee ſſkoditi, hrdlitky trvě w moch
mjti, gmena ſweho tupiti.
8. Rozpomen fe na vmluwu, wida ſwich
pohubenj, :: Spomoʒ lidu šíauženému,, aťby
wzdaͤwal dvalenj, Ro Nebhwegz adah za⸗
hanben kdoz geſt pro tebe zarmaucen, bud
tebau wyſwobozen.
9. Powſtan Dane a wed pří fmau, proti

zloſtnhm

ruhačům,

:: Domní

na řeč gih

neprawau, odvlať fivpm pofměmačům: Ro
Nebt fe m tom wic rozmaͤhagi, Ů ať Fázeň
twau poznagj, twogi obranu mag,

OOCOGCOOCGGCOOCOCOOOCOGCOGCOGC
Nartjkanj opufitěné Cyrkwe (K. VÍ.
ea

w Kancyonaͤlku ©, IX.)
fmutně nařjfa Chot Kryſtowa mi-

la; Ad gak fem opujtěná „a prilis wel⸗

mi sſau⸗

w Sauženj.
mi Šfaužená, od nepřátel mnohhch, přemel:
mi vkrutnhch „w
gichzto ſrdoch nenj žadné
ſlitowanj.
2. Ach gak fe gť rozhnewal, ten genz mne
milowal, což mám giz včiniti, a fam fe tru:
dla, podjti? Neb mi -nic neřjfa, ani fe ozh:
wa, taf fe vřazuge, gak ſlhſſet nedtěge.

3.

Baf nemjinjm přeftati, fu Danu wolati,

znaͤmt geg miloftirvébo, rozwazugjc ſtkutky ges
ho, m niž zgewowal ſwau moc, fivým dá:
rage pomoc, měřim žeť vflyjjj, mne ſmutne

potěffj.

4. Powſtañ powſtañ můg Dane, fylnětgeft tmě rame, od měfu zdawna známé, „aim
8 přemáhal Refy

finroné: ©Krále Egiptſteho,

welmi vkrutneho, wlnami morſthmi, prikwaͤ⸗
čilé hroznymi.

5. Tus ty ſwau mocnau rufau, y hlubokoſt

morſkau, w ceftu ſuchau obrátil, ſwobodu zaſe
nawraͤtil Lidu sſaujenemu, £ tobě lkagichmu,
dal ſy wyproſſtenj,z tezkeho wezenj:

6. Nebs ſlyſſel ků vpenj kdyz gſauce m
ſauzenj, ze wſſech měli ſtran bidu, ja ſebau
nepřatel plu, a ſkaͤly po ſtranach ceſtu w
morſtkych winach: wſſak £ gegid wolaͤnj, Včí:
nils ozwaͤnj.
7. © ſiyſſig tafé nynj, mnohé mě kwilenj,
w němý vířamičně trwaͤm, potěfjené dtvjíe
-nemám bofudi hlaſu tweͤho, tak zaͤdoſtiweho,
nevſlyſſim mjíé, nynj těto chwile.
8 Ap m tointo nařjfaný, truchliwem 100-

laͤnj, Choti je fe ozhivá, Spaſytel gegj ta⸗
R3
kto řfa:

- Pjfně Wodlitebné

Žto kka:
roč wzdychaäs boleftně, tvolagic
Jaloftně? 3 tmého potlačení, budeť fpomožení.
9. Nechtẽg fobě zaufati, aní fe lefati (bj
zloſtnhch neděš fe, nifolí neopufijm tě: nebť
na tě widy patřím, profby tvé naplním, fdpž
tebe nawſſtjwim, tndé truchloſti zbawjm.

10. dyž budes pří mně ſtaͤla, y pročby
fe bála člowěfa (mrtedlného, na fročtě wywh⸗
ſſeneho? Neb on gafo feno, kdyz býmá sfes
čeno, na zemi Vpadne, a tudiž vſwadne.
11. © proč fe gebo lefáš, zdaž m pamětí
- nemáš, činitele fivého, Ochráním pkelaſka⸗
weho? kdozkoli tě rmautj, wict nemůž ſſko—
diti, než co mu dopuſtjim boch tě okiſtil tjm.

| 12. Gó gfem ſaͤm ten mocný Dán, genž
wſſecko to moch mám, y Moremt pohybu⸗
gi, a wliny 'geho wzbuzugi, Bemě zaͤklado⸗
vý rosliční tworoweᷣ, gfau ffutfomé mogi,
to ſweͤm bytu mnau ftoj.
|
13. Sobě paf nád to wjce, podaͤwaͤm pra⸗
mice, číně ſliby přehogné, je budes my ftjnu
ruky mě. Wſſak to fem porměděl, aby faždy
tvěděl, je tě fobě mážím, gafo ofa chraͤnim.
14. Protoj zlofinjí (hladiti, nemůž tě pos
tějti, aní fffodně raniti, budeš vadojtně míus

witi, prdlirmoft še šleho, tebe rmautichho,
zahyne giž w fivůg čas, ty paf powſtanes zas.
15. 3 těto bobrotitoftí , flibů pochotnoſti,

roběčněť Paͤne děfugi, neb gfau ffáln mě nas
děgí w tomto zde bydlenj, w němšto pofuffenj,
mnohá ſem tam as Jet mí nevſſtodj:

168. A gſauc

w Sauženíh, ,

16. A gfauc tak potěffena, buduť zaͤcho—
waͤna, a potom přivedena, kdez geft má
ſtkwauch foruna, tv nebeféč rabofti tam mne

Dan m flatvnofti,
milý, a Hlawa.

zdárona očefama,

(hot,

17. O profpmť milý Dane, to tnf ať fe
ftane, gakz (p fe fe mně ojival, aby mne
roždy ochrañowal: weda po ceftah ſwch, a
nemáže molob mhch, choweg rvždy 1 mílofti,
ažť přígdu £ flafonofii,
OOOOOOOOOOOOOOOOOO0OO0

ABolání duſſe těšťoftmí ferořené kBos
hu Saudcy.

sy Bože můg fám Saudce, a myfořeň
|
mé zhaubce! Znáš mě tagnofti, znáš
y boleſti, Hoſpodine
z wyſoſti. Wygew, wygew
fe gij bezbožným F faudu gako wjk z praudu,
gako mjr zpraudu,
2. Strážce Jiwota meho, wytrhniz mne od

zleho: Znäs mé tagnoſti, ʒnas y boleſti, Ho⸗
ſpodine

|

whſoſti.

Somuž twä

miloſt přjtos

mná býť račj, ſpanile frači, fpanile fráči.

3. roč paf Srdce mé madne? zdaz Smwě:

domj mé padne? po ceftě ctnofti fráčím $
nažnoftj, SHosfpodině z wſoſti. Potẽs, potěš
mne žižnivěho febe, Dennice 3 Nebe, Den=
nice z Rebe,
4, Nebt tv tebe cele daufám, že ſaͤms ty
omwěře můj Dán, Stwokitel mwěčný, Spaſy—
tel wděčný, »VBrěffitel bezpečný, ©Ochrañ, 05

dra

Rytmy k daufaͤnj.
chran ponifendko ſweho bal
Slauhy twěrneho..

ročeného,

5. Swau mne. vrveĎ na hůru do cetnihch
Angelu Růru, bych tě tam chwaͤlil, zlého fe

wzdaͤlil na Gytaře tě ſlawil. Potẽs, potěs
„mne -fauženého Kryſte! deg Srdoce čifté
Smwěbomi. giſte.

Amen.

©00000000000000000
arao Lid Bojj honě
:
Stratil. Wogſko Wozy, Koně:
Nadegi mage w Hrdinach
Octl fes nimi m hlubina.

Stůg Tyrane, ſtuͤg! wiz a finš,
Octnes ſe y ty tam, než zwjẽ.
Ty paf měrný Izraeli

Strog ſobe Piſeñ weſelj!
Baf gen pregdes bjd ſwych Mote, n
Stratj fe wſſecko tvé hoře.
Vyřiš Egiptſkè po březný
- Rozmetané, mw bhaufih mnohhch.
A pak Hjfeňn Mogžjffowu
Wezma, Pjfeň Beranforwu (Baetv: 15. 3.)
W Zwuku Harff budes pleſati,

Miloſrdenſtwj hlaͤſati (Zal. 89.)

——
—
+:

A tu wſſicknj, welch, malj,
At giž měčně Boha chwaͤlj.

—

naa weky trwaͤ miloſrdenſtwj geho.

Zal. 117)
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Koruna Nevwadla
Mudedlnjkuͤw Božjh Czeſkych.
|

To geft:

Prawdiwaä
Spraͤwa o Pobozném fe k Surti
priprawowanj Wernych, apri Pra—
rodě Bozj ſtälhch Czechüw: Kteřj pro
zaſtaͤwaͤnj Čti a Slaͤwy Boží, a Naboženíhvj

pod Obogí od Fryſta Dana nařjzeného, a ſwobod
Zemſthch, 21 Sunij, Lěta 1621. w Štarém Mě:

ftě Prazſtem Ziwoty fivé mynaložili, a 8 tvelifhm
potěffenjm, -a 8znamenitau podiwnau a Šrdečnau
Horliwoſtj aſchtiwoſtj kSmrti fe Hanu Bohu
odbbamalí. |Sepfaná měrně a prawdiwẽ
ob toho, Fterhš toho přítomen byl,
a mffecfno widel a
ſlyſſel.
WüZgewenj

So

Jana m Kap. 2, m, 10,

Bud měrný až do fmrti, a daͤm i
Korunu Slámy.
(S

O

O

O

I $iřberfu,

O

v Sana Samuele Landolta.
MDOCOCOXIMVV.

TZ

č <

8

S Šibům 13, v. 7.
-

Spomjnegte (6 mění Gšedhomvé na Wuͤdee
waſſe, ktetjj (zaſtaͤwali) Slova Božiho:

ge—

gichšto gakh byl chl, obcowaͤnj ſpatkugjce, naͤſle⸗
o dugtež gegich wiiy: Nebo moha pochlebenſtwim

proti Záfonu Bozjmu život daſnh zachowati;
radegi ſmrt podſtaupili (gako onen. Elegzar
2 Mad. 7.) nešliby proti Zakonu Božímu, což
na wẽk gegid) ftarh nefluffelo, ofjemetně fe měli,
sSProtož zmušile pro Pravdu a Obhagomání Ba:
fona Božjho dofonali životy fivé, nemiforvaroffi

Dyſſi fw až do fmrt: a taf p Mlaͤdencuͤm a

Potomküm fivým priklad dobrh pozůſtawili, aby
ochotně a hrdinſty pritinau Zafona Božího
(bogomwali) a Smrt podnífali,

Dyj gfau ti Poctivi, MWzáctní,
Wrozenj, Bčenj, a Bohu měr:
ni, y ꝓpri Prawdẽ Boji ftálj
Danj Cechowè, kterj na Hra—

R

—

Odſauzenj

M

dě Pražíťem fiva Wozenj měli,
19. Junii, Věta Dáně 1621.

byli £ ſmrti.

Toho fobě zaͤdali ti,

Éteřj z gednoty Bratrſke byli, aby gim dání
byli Sypramrowě gegich: Druzh paf, kte—
ři byli z Radu Pana Adminiſträtorowa,
gednompfině | žadalí za Kneze Jana Roſa—
epuja Horowſkeho,
toho daſu Spraͤwcy
Chrkewniho

v Swatého

Mikulaͤſſe

w Men—

ſſjm Meſtẽ Prazſkem, a Aſſeſſora, Konſyſtoke
pod: Obogj prigimagjchch.

© bylo těm, fteři.,

byli 3 gednoty Bratrffé odepřjno, tak, že
dwa totiž: Dan z Budoma, a Dan. Otta,
bez pofluhoteání
Smwatofti Melebté © vinřez
li: Wſſak gakz gfau p ti welikau důměrnoft
fu Danu Bohu měli, a Nebeſthm Ziwotem
m Kryſtu Danu fe potěfformali: o tom fe
niše dolozj. Ale drubpm, gegidhž gména
gfau položena w pořadĚu fivým dolegi, pos
"voleno bylo, aby fivrýu pfaněho Kneje
„AM

Jana,

4

|

Koruna nevwadlaͤ

Jana, k ſpraͤwẽ Swedomi, a fu pofluho:
mání Swaͤtoſti, y fu potěffenj proti: Smrti

všití mobli,

2) bylo wzkaͤzaͤno dolů k Swaͤ⸗

tému Mikulaͤſſi od Pani Pruſtowſty, tuhé
Papejenky, Stregny Pana Kaſſpara Kaplj⸗
ře z Sulewic, je gi Knjje z Lichtenſſtegna
powolil, aby Knez Jan Roſacyus mohl na
Hrad Prazſth giti, a
promluwiti. U m tu
be Kněz San Dlajjí
těl, přifili poſelſtwi
dobnau žadofti.

8 těmi
chwili,
wzal,
y od

Dány ſwathmi
Fdyž giz na ſe⸗
a praͤcy wäaͤziti
ginhch, g pos

Ale ponšvadř toho dne Sobotního, genj

byl 19. Junii, to powolenj giž. £ mečerau
fe- ſtalo,
nebhlo
možně
dne | natfftimiti: prodez

wiſech | toho
toliko
Dana

Kaſſpara Kapljře

6 ním

ně promluvil,
wſſecky

ce

navfftirvil,

a ginpm,
namfitiwiti,

obffitz

je na druhý den.
a gim

Slowem

Božim, a Swaͤtoſti Melebnau rad fiaužiti,
rozfázal. © Kteréšto, fovš nawſſtẽwowal,
a
s njmi

podlé

powolaͤnj

ſwého

pracowal,

co ſau promlaumali, a gak fe £ fmrti zbotos
mwomali, gá gfa přítomen tomu wſſemu tos
bo fem bedlimě pozoromal, a to MW požnás
menánj vrvedí, pro památfu a fu potěffenj
Potomfům rěřichm ; aby měděli, že tí Mas

etní Slaupowe Semě Čejřé, SHervitiíp
amužile

šemřeli:

ne

pro

ale pro ſlaͤwu Bozj,

Slowa Bafona Božjho,

a

ňářá Zloſynſtwi,

a zaſtawaͤnj

Prawdy

—

a —
bod,

OMučedlniřů Božih Ceſthch.
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Antykryſtowum.

A

předně tuto položim o Danu Kapljri.

Když ſme na Hrad Pražfío 19. Junii, fu
Paͤnu Kaſſparowi Kapljrki přifili, $ pláčem
nás přírojtal, a ta floma promlumil:

Hle gá nebobý Štarec, daͤwno fem mého
milého Dana Boha proſyl, abp mi miloftiro

bhti, a mně 8 timto fivětem rojlaučití ráčil:
Ale neftalo fe toho, nebo těl Dán Bůh a⸗
bych tařé mw fmé ftarofti Swetu za divadlo,

gemu paf za Slaͤwu byl, a pro zaftámání
Slávy a Prawdy geho tu Smrt, Fteráž
| (roěřjm gebo miloſti Bojſte,) draha bude
před oblidegem geho, abych podſtaupil:
Sterážto Smrt, ač vroffem bude potupnáa
ohamná,

wſſak bude

pred Bohem

ſlawnä.

A tu Knez San Roſachus s nim fe poſadil,
a gebo těffil, aby měl m Danu Bobu ſwée
potẽſſenj, nabo še widy na to faždému při:
gjti muſy, aby úmřel: Ale poněradě to zna,
a topznámá, že pro nic zlého, mež pro Sla⸗

my a Prawdy Boži zaſtaͤwaͤnj umře, to že
od:něho raͤd flyffi: A aby ſtaͤlh a trpělinoý

w tom byl, že geho napomjná: Rebo, že ne
ten, fbož jačne Boži Čti zaſtaͤwati, ale ten;
kdoz mw tom fetrmwa, a fám fobě fe opjraͤ, du:

fi fvau na Smrt mydá, Slawnau Koru—⸗
nau w Nebeſhch poctěn a forunomán. bude.
A tu doložit: že profp Dana Boha, a připo:
tojdá fe za něho, y za giné těrné modlítí,
dokud duſſe gegich mw těle zuͤſtaͤwati bude,
a 3
abh

6

Koruna neviáblá

abý ge mifoftipý Dan Bůh potěffením Du:
ba Smatébo daříti, pofplňomatí, zmujzile

a. vbatné činiti ráčil, aby fe tě fmrti neſtra⸗
domali, nýbrž gi rádi podſtaupili, a živo:

tem věčným

fe m gifié naděgi bauffanlivě

a
|
vtwrzowali.
Tu Pan Kapljk podekowal, a za Modlit:

by Swaté, y za. wyſlyſſenj Spomwědi,. 46
Siwaté Rozhřeffení, p za poſtuhowaͤnj Swaͤ⸗
tofti Welebnau žádal: Což wſſe měl zaflíbe
no, a toho do ranního čafu odloženo. Me.
zy tim, wyprawowal Dan Kapljř o ſwem
životu: še ačfolim z mladoſti tafé vad.
Srmětu $ dobrým Towarysſtwem flaušil, 0
to £ můlí ginhm, že čafto činiti mufyl. Ak

chwaͤlil Dána Boha, a řefl: Ale bohda
chwaͤla milému Paͤnu Bohu, wjdycky (em
Panu Bohu měmu milému, Kralům a Di
rům mým, p Wlaſti mě, Wiku a Dobré

Swedomj zachowal, Ctyrem Chſakuͤm ſem
flauzil, a widycky weren nalezen byl: Ry
mj paf, že mám takowau záplatu mjti, Bohu
to: potaučím, © fterýž ſprawedliwẽ Sauditi
bude, a terýž wi, že gfem gá w tom we:

fiem, což fe tu bálo, fivé Slaͤwy, ani Behat—
ſtwj newyhledaͤwal: Ale Edpž fme gij 16
mohli fnáffeti pro, diſte Naboženíhvj: S19
ſtowy, nátifft a protiwenſtwj, a pobrůštů,
an mäs giž prmě p tak bolí £ fimrti odſaudili

Pſanjm Chſarſthm, mufpli fme fe opřiti, a
Slámy "Boží zaſtaͤwati. Nebo wolili *

;

.

"$
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fobě radegi zemějti, zaſtäwage Prawdy Bo:
31, nežli Fe wſſemu giz wjce mlčetí, za neg—

horſſi Kachke flauti,

Bohu neſmjti molně

flaušití, žímu býti tak bjdně a potupně na
foětě, A, že paf nam na to přidhazh, abhs
chom pro tu horliwoft, Fterauž fme £ Bohu,

a Pramdě gebo fivaté měli, zemějtí:
Božj tv tom poznámám,
to daſhch pofledníh,

Wuͤli

fterhž mne mw těch:

y giné me

milé Towa⸗

ryſſe, o nichž tu nadegi mám, jeť fe tafé E te
ſurti ſtrogj pobožně, F tomu obrat, aby—
chom Krwij naffi ozbobíli, Pravdu ne“ a 8
pečetili ſtaͤloſt naſſi, deg fe mwůle Bodj. A gl:

ftě, ačťolim po tě MWýpomwědi tělo počalo fe
lefati: Ale z miloftí Boží, Chwaͤla obu
mému, giš fe nic tě Smrti. nelefám, Edyž
fem gen mas doſtal, kterh mne Slowèem*

im potěffite, a w me Wjre ſtrze poſluho⸗—
waͤnj wedere cze Kryſtowy ge
Tu

odpowedel Knez

Muůg milý

Jan

Dane Kapljři, negbezpečněge

fiÉ geft měc we wſſem wuͤli Boží fe podbas
ti, nebo gifta geft, peroná, dokonalä: 4
vauž, je y wy m Smrti, fteráj giž we dwe⸗
řjdh geſt, poznámáte, bobře Činjte: Me šlem
šagifiě, tetiž w břefjenj, Wuͤle Bojí nenj:
-ale w pokutaͤch pro hrichy geſt Můle Bodj.
Wy paf, že fe Ehřihům znáte, že gſte ſe tů:
ke

Swoetu | propugčonali F wůli: Towarys⸗

ſtwu, tot ovfjem dobře činite: nebo Seb:
mfváte Spravedlivý ja ben. padá, a běj:
ní

chowe
>

8

Koruna

nevwadlaͤ

domě člověfa, y ti z newẽdomoſti paͤchanj,
nad to paf pfutečně činěn, pofut Božjd za:

ſlſuhugji:

Gakz fe Dawid ©, m Zalmu 19.

ša to modlil: Doblauzenjm (pry) Dane fbo
rozumi? |Protož p od tagných očift mne. A
taf břjdn proti Bobu y proti bližním Číně:
né, wyznaͤwati gfme povinní:
Gakz nás
Dud Boží napomjná: ©Zpomjdegte fe Da:

nu, nebo dobrh gejt, a na weky trva Mi:
Tofrdenftroj gebo. Ale „co fe bdotpče odfauze:

nj maffeho k fmrti, tu, že fivpm Šivwědomím
gifti gfte, je gfte tu nic hvěvolně proti Bos bu, aní proti Clowéku pro lamu a Bobat:
ſtwj nebrali před febe: -Ale pro zaffármání

Slámy Bojí,

a Swobody

tw promozotvá:

„om Naͤbozenſtwj, toť pří waſſem ſwedomj
šuftamá: nebo wyk wjte, a p Bůh zná
myſſlenj a frdce tvaffe: nicměně p tu powin⸗
ni ſte znáti Boži ſprawedlnoſt y láffu:

Sprawedlnoſt, že m tě [mé laͤſce, Fterauž £
rám dofazuge, a máš k tomu objrá, abpff:
te (gakj pramjte) pro zaſtaͤnj Čti a Slámy
Boji, a MNáboženíhvj obhagomání,
podſtaupili:
Zafé p ſprawedlnoſt

Smrt
fivau

oſwedtuge, a nedoſtatky břjdhů trefice, pos
němadě Dan Bůh, kterhmz chce měčně dobře
včiniti, zde Saud foůg 8 nimi začjná: zde
břiby gegich

y treftce

y odpaufij,

a Krwj

Kryſta Gejjſſe očifiťuge.
A protož dobrht
geft waͤs aumyſt, Paͤnu Bohu břjhp wyz⸗
nati, Rozhreſſeni Swatého doſaͤhnauti, y
|
J
Swaͤto⸗

Mudedlniku Božidh Ceſthch.
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WMWelebné

požimvatií: | jv Čemž

9
we

wſſem waͤm rad poflnužim, wy zatím $ fes
bau -m Saud wegdẽete, ſami ſe ſtuſſugte, a
Paͤnuu Bohu winni degte, a těfíte fe, žeť waͤm
miloſtiw geſt odpuſtiti hrichy, ofladěj tu
ns

(Smrt, a dů mám život měčný.©
Lu Dan Rapliř poděfomal, a JU tim wy⸗
prawowal: Wzkaͤzala mi (pry) má Streg⸗
na, že geſt tomu wyrozumela od Knišete,
Kdybych Miloſti hledal, šeby mi jirmot byl
darowaͤn: wſſak na' ten fpůfob, abych do
ſmrti 2Bězněm zuͤſtäwal. Ale gá fem wzkaä—
zal, že ga gím z tafomé milofti děfugi, a je
ga Boji Miloſti hledam, a do mě ſmrti +
dati mjním, proto, že fem proti Da
bu shřeffil; Ale miloſti Snjšete Tábad nem
ne
nim,: nebo fem protí němu nie, nezbřejíit: U

fopbnch mil
kobych nětco
„ně zaſlaugil.

podaͤwagj,

hledat, dalbych fe winen "gas
zlého včinil, a tě fmrti hod:
A tafe, co mi to: gafé milofti

ch ším byl, a Mězněm bo jmetí

zuüſtawal: © mffaf-geft mí lepegi vmějti, než
fe w wẽzenj trápiti: Gaͤ bez tobo daͤwno

Jaͤdal Dána Boha, aby mne z stoboto fivěta
pogiti ráčil. ©Giz mám weku fiwého Ofimde:
fate a Sfeft Let, tak že mi fe fpramedlimě

na. tom fimětě bidným

ftofřa: Gimli co,
„Winoli,

newim dobrěli geft: Pigjli co, nem

di Piwo pigi, šadného fofftu ani uti nemám,
Sedjmli, ſthſtaͤmí fe, lezimli, ſthſtaͤ mi fe.

Choditi
i

d ;

pak hned- naprofio: chemopu

Ph

w5
3 i

s

bl
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fde mne odwedau, anebo na pauličťád s
obnefu: A Poybyh dále Mězněm oftámal,
newjm daliliby mí aupramu gjftí a pjti

nebo Sluzgebnjka, kterhby mne opafrot
oſſetkil. A kdybych nynj tm fmrti-

podnif:

nauti, a toho, že fem Slámy a Spratoby Bo-

Ji zaſtaͤwati

a obbagorváti

pomáhní, tau

ſmrtj potwrditi nedjtěl, ©nadby na. mne Bih

Sſlak, d nebo ňáfau nemoc. dopuftití ráčil,
šebnh fe fám mržel, a ſmrti na febe Jádati
mufpl: A nad to nevím měllibyh“ potom
takowau mf horliwau a důměrnau ku Pa⸗
nu Bohu memu, gafo nynjchwaäla „Pan
Bohu mám, tnf, je. fe tě fmeti nic nebogjm.
9 miloftí Bojí, že mí pro
tt ſweho mi⸗
leho Syna miloſtiw geſt hrichy odpuffiti, a
duſſi mau, gak ta ſſediwa Hlawa má“ z. mne
ſpadne, bo nebefťe Radoſti M váči,ſyln

a nepochybne měřím. A: protož;
o
prawj, že fem fmřti zaflaůšil,
a že
ti, we Gmeno Boži necht vmu, čg fe wi

geho ©Smwatá, ©Ba tím. poněvadě gjš ně
byl, a brány zatvjrati měli, Knez Jan
poteſſiv Dana: by nová pánu:„Bohu“
poručil, a odeſſel.
Na

—————

drubý pak ben to geſt 20. Sinijý daní

byl den Dáně. Nedělní, Sluzby Boží něj,
San gedromu pohoſtinnemu Stnězy fonati |

5
9 Svatého Mikulaͤſſe poručil, „a fam: fem=
naů a fe Zrvonjfem a 8 Syny
ſwhmina Hrad -

Pražíčy hned po:páně hobint na puͤl

gi ſiel

Mudeblnjkũ Bohich Ceſthch.
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gi ſſel, a předně zaſe fu Panu Kaſſparowi
Kapljki, ktereho ſme giš připrarveného- a
očefaroagichho nalezli.

Toto paf geft podiwenj hodně, še měrvffe
vozdjína Wězenj, na prwnj Dtázfu Knẽeze
Sana. gednoſtegnau
odpomědbalí:
geſtlige
geft ſlowo

bylo rozdjlnẽgſſi, wſſak ſmyſl ge-

dnoſtegnh.
Otaͤzka paf ma wſſeckny byla
prwuj tato dinenaͤ; Zuagili to w ſwem
Swẽedomj, že gſau ſprawedliwẽ f tě fmrti. od⸗
fauzeni?

Ra

to. odpověděli

pan

„Kapliř:

Dan Bohuſlaw 3 Michalowic a Dan. Profop
Dmořeďý: Můg milý Dane Otde, kdybychom
to w naſſem fmědomi poznaͤwali, že gfme půwodowe těd zlych wech giſtebychom fe win⸗

níG.M. C. privě byli dali, a miloftí“ hledali:
—* wit to. Dan Bůh, a gelt to giž zjnámě

můbec mem, p. tau Apologij ſepſanau geſt

profázdno do ečně, gaky naͤtiſty ſtrany
pod gednau, nám. pod Obogim čínilí: nás

za horſſi nešli Zidy meli, -nic náš fobě měs
mážilí.
Koſtely bořilí, zawirati dbali:
W

geftát na

fmobodné

denſtwj zruſſiti,

wowe

promozotání

a fu

wywraͤtiti vſylowali.

9tábo:

au Yratobu Bojí

A fdyž gſme ſe

tv $Kollegi shledali,

Pſanjm

9

|

ſthm, kterez ſami $de na Kancellaͤti kopito⸗
wali, naš k pofutám hrdelnim odſaudili:
Tak že muſyli fe Stawowẽe oprjti, a nás po:

dle ginhch zaDyteftory wolili. Naſſe pak
predſewzetj nebylo gině, než abychom Sla⸗
|
a 6
wy

12
Koruna nevwadlaͤ
wy Boži, a Swobody m Naͤbogenſtwi, p Dry:
wylegij naffih zaftároali a obbagomali: Ale, ©
-še fme přemožení, a f fmrti odſauzenj, wi⸗
dime, že Bůh dce, abychom tě horliwoſti a
ftáloftí při Mjře pod Obogi, p fmrti fpečetili.
A protož gináče nemůžeme toho to fivém Swe⸗
domj nágiti, než, že gfau pod Gednau těmi
wſſemi wecmi zlhmi winni. A pro tu tafé
přičínu koyß gſme obminční byli, nedtělí
fme padnauti a mifofti hledati, abychom

Črorěfu. tě Gti, kterau fme Pánu Bohu

dlužní, nevčinili, a na febe winny hodně
—
ſmeti nevwedli.
U ačfoliv nám mnobé Artykule čtli, a na
náš ge vtvelti chtěli, a tofjaf my, o něfterhd
ſme gak žimi ani nefipffeli, A protož na tom,
-še fme tw tom we wſſem famé Slaͤwy Božj,
a zaftání fivobody w Naboženítoj, a dobré:
„bo wlaſti mybledámali, a nic zleho při tom
ani wlaſtnj ſlaͤwy a bohatſtwj neobmegfile:

lí, radí cheeme vmřjti:

Vkaͤge to ten Spra—

meblivý Saudce w Den Saudný,

že giná«

ce není.. A měříme Dánu Bohu, že Smrt
nafie bude fmrt Mutedlnicka, a před Obli:
Čegem Božím drahá, pročež tim.. fnažněgí
poſpichaͤne vmřjti, a £ bauffu Swathch
Mukedlnjkuͤw připogení bptí,
|
|

„ Čo fe paf dotýče Dyreftorů z Mějitanů,

těž na tu Dtázfu obporoěděli tafto: ©Pan

Kryſtoff obr:

© Bá ma mětfjim bile od

Whſſich Pánů Dyreftorů w —
:

;

-

plán

k
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plán fem bhwal, a co fe hlawnjch tvěcý dos
týfalo, toho fem fe "nemnoho dothkal. E- *
Pan Jan Sſultys, Prymas na Horach
Kutnaͤch: Gaͤ byl Stemocet ; tvjce než čtrvrt

Léta fem w Dyrefcý nebhwal, a co-mí gas
tp Artykule čtli, o tom ſem nic naproſto
ye

a Marimilian Hoſſkaͤlek, Prymaͤs Za⸗
teckh: Gaͤ za příčínau „nemocy mé Manžel:
fy, tafé mnoho Tyhodnů w Brus nebyl, ta⸗
fé newim co fe geft dálo: a zwlaͤſſtẽ co fe
tíne toho ňafeho Pfanj, o fterém pratvj, jes
bychme Turka vweſti do Kreſtanſtwj chteli.
O tom Bůh wj fem nic nerměděí, a ——
ně
T
o
-===
————

Ti tří byli tv gednom Pokogi. ⁊ napoſle⸗

by wſſickni tjm řeč fivau zawitali; še co, fau

folim tw tom —J
dinili, wſſeckno
gegich miněnj"a aby . a Slámy Bojj,
a Stvobody
Nabožeňftmi, y dobrého

%

%*s 2

A poněmadě pro to Do:
bré mjnění magj vmějtí, že fe w tom Pánu

Wlaſti *

Bobu poraučegi, ©(a rádi úmrau, věda, "
gfau nic zlého nečinili:
Beft to wſſemzn

mě, žegfau pob gednat toho wſſeho Já

nau, coš vfáje Dán Bůh w den Saudný.
28 druhém MWězení zůftámali Dan Ba-

lentin Kochan, a an Tobiáš Sſteffek, ti £
Dtázce nad oznámené ja odpowẽd balí toto:
Dan Rohan, Můg milý Dane Dre, Go

— me Oſoby dothẽe, wite, že na mne wjdycky
417

paod

vši

4

NKoruna

-pod Gednau

nevmablá.

Oko měli,

ob. ob fu, gať

> fem. fe ſprawedliwẽ pzrvní při molenj Krále
Ferdynanda, že nám na Dany Slezafy a Mo⸗
tamaný. fluffj dáti pozor, a pro to fem 8 pos

tupau, 4 Auřadu byl fmržen.

Tak fe dálo a

běge, „še žadný Auſt nefměl a nemohl

ote:

vořjtí, a o wec dobrau fe ozwati, tak dalefo
Antykryſt nás fe zmocnil. A co fe botýce wẽ⸗

ch zaſſlhch ſami Papezencyh toho fat puͤwo⸗
dmvě: nebo náš pod Obogj do fonce dtěli

potladiti. Gaͤ, že fem Dyreftorem byl, co na .
mite mzloženo bylo, to ſem rád pro Slamu
Bojí, a Pramdu geho fmatatt činil, a pro tu
Slamu a Prawdu geho, Ftevéž fem zaſtaͤwa⸗
ti pomáhal, rad vmru: A fem tjm gift, že mne
můg milý Spafýtel, ©Korunau Mudedlni⸗
ckau obdariti a ozdobiti ráči.
=
Waͤs tehdy můg milý Dane Otče profým,
še mne podlé ginhch Danů Towaryſſu, Autr⸗
peni Kryſtowyhch, v Wire fliby Gožimi, |a
poflaužením Swaͤtoſti Weẽere Kryſta "Dáma

pofotnite

Na to odpoměděl Knez Jan: Muͤg milh
Pane: Kochane Adkoli mim, še gſte fe poſa—
mad ſprawowali Spraͤwey Chrkewnimi3
Gednoty Bratrſté, nicméně, ponẽwadz fe
mně a £ flužebnoftem Smathm Cyrkewnjm
bůměrnoft máte, raͤd waſſj žadoft naplniti
hotow ſem. Su Dan Kochan
poděfomal,
a dále obffirně a věfně mlumil o $gedno=

cenj Panu
:

Stawuͤ
>

Kraͤlowſtwi

—

tera

OM učebínitů. Božidy Ceſthch.
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kterak geſt fe těžce ſtalo proti naděgi a
wuͤli Papeženců, kterj rozdrvogením Ewan⸗

gelitſthch Stawuͤw, prekazku činiti Mageſtatu

na
ſwobodneè prowozowanj
Naͤbozenſtwj.
Ale, kdyz ſe mezy námi ſtalo sgednocenj,
podlé ktereho fine Mageſtaͤtu doſtali -od

G. M. C. Rudolffa, proto z zámifti pod

Gednau Biffup s něfterými Nepraͤtely naſſi⸗

om,

protiwenſtwj

naͤm obmegſſleli, <a ſtr⸗⸗

gili: až fobě toho dowedli, še nás E fmrti
přivedli. A protož gať fem fobě toho sged⸗
nocenj |Swateho
wyſoce mnobo waͤzil,

Spraͤwey

naſſimi

„pro

řády fterhmý

fem

zwykl, fem fe řídil; o waͤs paf mýdyďny fem
dobře: fimegfilel, a fmegfilim, a pro to,£
ſpraͤwẽ waſſi Swedomj ſwe duwernð pod:
dámám. Co fe paf ſmyflu meho dothẽde o
Wederi Paͤne, tak fem fmegfflel a fmegfilim
gak 4 tohoto Spiſu poznati můžete
X tu podal Knezy Janowi, Kazatele Do⸗
mownjho, a vkaͤzal mu odpowed na Otaͤzku:
proč geft Wedere Paͤne ———
A m

tim nařjfal:

o koyby wſſickni Stawowée na

to fgednocenj byli paměť. a pozor“ lepffi. měs

(i, gední proti druhhm z obogi ftrany zaͤſſti,

kyſeloſti, zwlaͤſſtnoſti,

a domnenj žíčho ged⸗

ní o druhhch nechali, nýbrá. gak něž,
p Polityeſſtj w ſwornoſti, w láfce, a w
kogi zuͤſtawali, a fobě: raděgí weſpolek
dau y pomoch pomáhali nikdybychom
dalece zawedenj nebyli. Ale Pár Bůh
—

tab
pos
rabs
tak
gui
non
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noň, eſt

diſſenſionis, fed pacis.

4. Koryn. 44. Sprawedliwẽ toto Kraͤlowſtwj
pro nevptjmnoſt a rogtrditoſti mnohhch, treſtati

ratj
Tu řeč Kněz San: ſchwaͤlil a Panu. Ro:
chanowi Ruky poddaní a k flužebnojtem Gýrs
kewnim, po vopflyfjenj. řečí P. Sſteffka $
oběma příftaupil.

=

Pan Sſteffek. Gaͤ ſem w Dyrekch byl,
tvfinf nemnoho fem fe čeho zmlafitě w přes
dnich wecech dotpfal:

nebo mne

natětjjjm

dile w Komiſych poſylaͤwali, fdyž měli co
negwetſſijho řiditi. U to nám café, kterj
fme byli $ Měfitanů Dyreftorotvé (přední
řifamali, že bez naͤs Dyrefch dobře mohla
býti, fromě gen Dana Grumegna. A faf čo

fe dotýče wetſſich weẽch, Pán Bůh wi, žeť
fem gá nic o tom newẽdel, a ginač nejm,

než, je Pani Stawowẽ dálegi nemohli fnaffeti

kriwdy a nátijíů pro Naͤbogenſtwj činěneho
eb ſtrany pod gednau, tnf, že (au fe mufpli
opřjti: pročež 9 g4: ačťolim fem tě (mrti, ne⸗
zaſlaujil, wſſak že fem Bohu p Wlaſti byl
—— a Prawdy Doji zaſtaͤwati pomaͤhal,
vmru rad: a werjm mému Sypafyteli, -je mne
k fobě přijme do Rebe: midjť ten Dán 1
ffeéno co fe děge. Ta floma mlumil Pan
Sfteffef 8 welikhm pláčem, nebo náramně
vař zarmaucenau, a myſl pofornau měl,
a vſtawikna wzdychaͤni a Oči £ nebi -pozs
dwihowaͤnj od něho ſme [patřormali,
:
fo
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A to na to, co o ſweͤm one kſmrti
ſmegſſleli, oznámili, |
Biž zaſe daͤle oznaͤmim, co tak obzwlaͤ⸗
fftnjho při poſſuhowaͤni Welebne Swaͤto-⸗
ſti fe dalo: Předně Danu Kapljři: potom
třem

ſpolu

totiž Kobrowi,

Hoſſkaͤlkowi,
dwaum,

fluhormáno

Sfultyfomi

a

potom opět w giném Mězenj

totiž Kochanowi a Sſteffkowi

bylo:

A potom

Danu

pos

Dmoře:

ďpmu, a potom Danu z Mifalowic, y
Manzjzelkaͤm techto dwau; a napofledy Da:
nu Harantowi, a Danu Konec Chlumſkhmu.

Rab při tom

znamenitý zadhomán byl,

Sypjimání | pekne,

Napomenuti

Wyznaͤnj

ſrdekne,

Smatě,

hijchůw

horliwéè,

Rozhreſſenj

a Potěffené, Prigjmaͤnj,

Swaͤtoſti

Welebnè mážné, tnf že giftě, gaf m vfted

Kneze, tak p tm pofinudagichý vfjjh, w
fpirvagichh vſtech a tpřigimagichů frdchů,
Duda

So

přitomnofti

prebhwaͤnj,

a Dilo

bylo patrně viděti a znamenati: |nebo ačf:
olim to ©. poſluhowanj od ſſeſti hodin
ranních, až do dwanaͤcti fe protáhlo, a toz
ffaf chwjle maličfá nám přjtomným fe zdála,
a rvfjeh náš myfl p těh wogaku,

Fteřj Čec

ſty vměli , taf torauch fu pofiaudánj a fpas
trowaͤnj těd ©. wech byla, žebychom do
tvečera fobě při tom nepofteffli: a ne gen ti,
ktetj deſty vměli a rozuměli, ale y Němen,
kterj nerozuměli, zfamého ſpatrowanj s plaͤ⸗

dem praͤwili:

nů sí me tim, je tito fau
Stati
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Swatj lide, a milj Bobu,
Bůh Slámu měčnau,

a da gím Dán

-Když po Poſluhowaͤnj bylo Wſſickni Dá:
nu Bohu běťomali, je geſt gim tak mnoho
miloſti profájatí, a gim potẽſſenj Slowa
Boiho, a požimání Swatoſtj Welebnich
raͤtil daͤti: pročež taře wſſech, y td, kteri
pred prigimanim zaloſtiwau twaͤt na ſobẽ

vkazowali, potẽeſſenegſſi myſi,

a Twak te

ſelegſſi byla, wſſickni prawili: Nu. giš bos
towj ſme vrvějtí, a přebpmati 8 Kryſtem.
Prið, přid o Dane Gejjſſi, a nedtěg mefifati.

Obzwlaͤſſtni ſlowa giž po poſluhowaͤnj,
tato byla mluwena:

Pan

Kapliř prawil:

Můg negmilegſſj Dane Otẽe, gafož fem Da:
nu Bohu poděfomal, a na wẽky Buͤh da
gemu m Nebi budu děfomati, že geſt mi waͤs,
abyſſte mne Slowem Bojjm potěffili, a

Swaͤtoſti Welebnau mí poflaušilí dal. Tak y
waͤm děfugi, a wẽerim Danu Bohu, zet

wáni

to odplati,

a chtim to m ſweam ſr—

dy, šeť fem 8 ſwym milým Danem Bobem
fmiřen A vpofogen w hvém fmědonj: A
protož, kdyj mám pofoa 8 Bobem, nedbaͤm
nic: aniž fe co bogjm Črověfa:
©
anij giž ga:
-ča liboft geft ma na fivětě, |Dauffánliwě, 8
Dawidem Swatyhm prawim: Uč Telo me
p frdce mě byne,

ale Bůh geft dil muͤg, y

Spaſenj mě na weky.
|

Gij nemám na fivě:
„

tě

Jručetnjéh
4Bojí Ceſthch.
| A9
těnačbyh měl pomyflití gebiné mata ty mé
dwa mali Wnuky, wim je do chudoby přig=
dau, a wſſeckno gim poberau, adkoliw to

wſſe po mé milé Zenẽ bylo. Gen proſhm
Dana Boha, aby £ mjře fpafyteblné, a znaͤ⸗
moſti Boží wedeni byli. A m tom dal Kněz

zy Janowi Poftyllu Nemeckau Mollerowu,
a dekl:

Proſhm

waäs

degte gi Dani Man—

diẽce Mateří gegich, ať gi dochowaͤ až Zde—
ničef doroſte: Necht mu gi daͤ, ať mne a ſpoñ
má pamätku,
nebo ſem do nj tvlafinj
rufau mnoho poznamenat:
a necht má.
ze mně přjílnd ftalofti při prawdẽ Boži ná do fmeti: Bam ge po Danu Bohu porau:
čim: můžeteli co při nich včíniti,. proſym
waäs včiňte: Ale. jm, še $ was naffih mi:
lhch Otců a Maftýřů Duſſj naſſich bez pos
fuffenj

a faujenj nenechagi: ©Wy

na

před, -

wy za nami. Ale Dane Boje odraňugi was
pro Šlámu ſwau, a pro naſſe milé Přate:
p: a nebegš tm lith Sfelmě Babilonſth do
konce potlačíti Dramdy fime. Budeteli zi—
wi taf dlaubo,
napomjnegte mph nu:

finv £ bazní Boži,
negwjcegi
ſtemu.
|

a ať fe warugji co

ſlauziti

Domu

Pan Dwobeckh po —*

Rakau⸗
—

Muͤg milh Pane Otče, což geſt ten ſtarhA
dam celau noc ſemnau zaͤpaſyl, až fem da

cef w potu byl: Ale giz divala milému *
—
nu Bo⸗

|
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nu Bohu $ pomocyp gebo Smatau Duch
můg přemohl ta mfjeďa pokuſſenj gij nyni
znamenité mám potěfjení, a fivědomj weſele.

Dironě mi to -pry wyklaͤdagi, še fem točera
pramil gdauce ob tě Mýpomědi: Baležili co
tomu Gůýfaří na mé blamě, necht
gi fobě
wezme, a gů to p nyní opafugi: Necht fo:
bě 8 námí zde ſwau můli prowede, na duſſi
nebude mjtí a nemá žádné mocy, giž fe twe

miloſti Wſſemohauch Bože poraučim; přid:
miž Duſſi mau pro Smrt Syna fivého £fivé
nebeſtèè rabofti, a degž mí potěffenj tweho

Smatého Duda, ať by fe tě fmrti nelekal,
a bázní přilifjnau mým nepřátelům příčiny
fu poſmechu nepodal. Ty gſy Pane Boj
těfjit Swate Mudedlnjky, měřim, že p mně
pofylnití £ tě fmrti račjš.
|
Dan zMichalovic po pofluhorání pros
mil: Werte mi Dane Otče, a Bůbť geſt mi
Swẽdek, aby mi chtěl Chſak ziwot můg da⸗
rowati, y me wiſecky ftatfp mí namrátiti, 0
-

É tomu gefftě Danftvj welikéè přídati, abych
zaſe w Kancelláří pří (mém Aukadu prwnẽe⸗
gſſim byl, Jetbychek fobě toho neprigal, a
radegibych fobě wolil vmřjti: -nebo gaͤ wjm

wſſeckh gegich tagnoſti, co a gak oni fmegs
ſſlegj, a zarořeli vfebe o pod Obogih: A"
bo kdybych Jiw zůftal, muſylbych fe na Drojs
ný toranftmi a fauženj mýh milhch Pꝛratel
biwati: nebo byloli ge kdy zle mw Srálotvs
ſtwj Ceſtem,

to po naſſi fmrti bude. jv

:

0
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fem gen žádal Pána Boha, abyh mohl $
nim. Smlaumu obnowiti
ffrze Rozhxreſſenj
Smatě, a poživaní Smatofti Welebne. A
poněvadž mi giž £ tomu dal přígjti, hotow
fem vmřjtí, a radegi dnes než zhtra, gen G:
by tu ten Poprawec byl, 8 potěffenjm flefnu,

a gemu tu $latou dam, Dufji mau paf Dá:
nu Bohu poraučjm, tvěřim, že gi pro rány
Krofta Pána w fvě Swaté Ruce přigiti, a
Slaͤwau nebeſkau obdariti váčj: Lepegi geſt
mi 8 dobřhm fvědomjm omřjti, nezli proti
vědomi E můli tě Sfelmě Babilonffé nět:

co činiti, a žimu býti. ©Wěřjm tafe, že ytě:
(o mě, fteréž tmezmě fmrt ohawnau a potup:
nau, a poruffenj, zaſe ſſawnẽ od Mrtwich
bude wzkrjſſeno

a 8 Důfji ſpogeno, a do ne—

beſte ſſaͤwyo priwedeno:
chwjlkunten

zaͤrmutek

wſſak
pobude,

na

maličťau

ale wynah—

ražomatí ſe bude zaſe radoſtj měčnau,
Pan Kryſtoff Kobr na miſte ginhch
dwauch, y od oſoby ſwé, pẽeknau giftě Ora:
ch včínil, to nj Paͤnu Bohu p Otcy dekowal,
a Pána Boha proſyli, aby Danu Otcy ja tu

prách odplatil:
darowali, ale
ckno pobrali.
Rněže Sana,

požehnání
winſſowali.

Sami,
je gim
A, je
Samuel

Jeby mu nẽtco radi
po Whpowẽedi 1vffos
tu byli dwa Synowé
a San welmi peknéè

gim -damáli,
Podobně

a tofjeho dobrého
p

Dan

Kochan

mjftě fivpm a Dana Eftoffta včinil,

m

Giž
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Poltic,

Kryſtoffowi

Harantowink

oʒnaͤ⸗

a o Panu odst

mim.
Dožadali fe: tafé tů Harant, 0 Pan
Sonechlumiřh,

ktetj při Purdkrabſtiwj Wẽöðze⸗

nj měli, aby p gim pofinuženo bylo Swato:
ſti Welebnau.
A dyž me priſfli mezy ně, Dan Harant
k Knezy Janowi řeč ſwau včinif 8 welifau,
šalofti ducha: Ach muͤg milh Pane Otče, y
ga mám

vmějti,

a newjim proč:

pritiny proti mně čtli:

Ty

*

Gedno, je fem £

YBjdní 8 ginými taͤhl, a v Bjdně

ležel, a

bo Oken kde Chſat byl, ſtrjleti dal. Dm
hau, je fem prvě byw Přjfahau. awaͤzan,

Preſydenſtwi Komory Ceſte na ſebe mal,
Geſſto co fe prronj rvěcy dotpče, to od Dy—
veftorů pod ftracenjm Cti, Hrdla y ſtatku,
na mně vyloženo « bylo, a ne gen na mne,
ale y na gine, kterj tafé gafo p ga táhnautí
mufyli.

A je fem na febe ten: Auřad Drefp:

denfisj wzal, Fomuž geft lepegi bylo gafo
Knezim pod gednau: nebo gim gegih Dw
putáty zaupína ſem wydäaäwati poraučel če:
hozby žádný fpce ginh byl nevčinil.
Ach to fem fobě na Domu Rakauſthm
wyflaušil!
Dan Wyljm Konechlimféh „řefí: ©Ga
můg mil Dane Dtče pať hned naprofto ne:
im proč mám vmějti? |Položili mí tu pří:
činu,

—

—

z

činu,

O

že em

P

A—

—

—

kunſſofftyrowal, a zrazowat Zemi, a ga du:

. dina dromý,

hned

mně z to není:

a tafe

gaf fem živ fem toho Knjšete nevidel,

ani

newim kdo geſt.
Obelhal mně fmyffleně
Chuchelſth, Sán Bůh rač mu to odpuſtiti,
gá mu tafé odpauſſtjm.

9 byl při tom Dan Diwis Černín, ten
tařé prawil: ©a paf pry, můg milý Dane
Pater, mám vmřjti, a wim o těď wecech
taf mnoho gaťo ta ftěna (okaͤzaw na fčenu
prfřem) ona nič nemj, ga tafé: Doložili mí
přičinu, že ſem Stavy Kraͤlowſtwj Ceſte⸗

ho Wogenſty do Zämku puſtil, a to mi Dan
Purgkeabe Adam z Sfternberfa poručil.
W mw Zřjzení Zemffčm to za Inſtrukch máHeytman Hradu Pražffčho, kdyby Kral. nes
bol w Zemi, že fe Hegtman me wſſem má
ſprawowati Purgtrabima Negwyẽſſim podlé
čehož ga fem fe poflufjně f poručenj geho
zachowal: Nebo Fdpž fem fe ho ptal, že fliffim,

de tak fylně Dání Stawowé na boru gedau,
co mám činiti, mámli Zaͤmek zamřjti? On
kekl: Nezawiregte, nebo gſan naſſi milí Pani

Pratele. Což ſem gá včiníl. © geftli že gá
mám proto vmějtí, | přednětby měl Dan
Purgkrabẽ vmẽjti.
Po tech řečed něž San, dal. mirnau od⸗

powẽd; še Dán Bůh wſſecky wẽcy šitá a wi⸗
dj: pročež, Čdný gináče býti nemůže, aby

Danu Bohu fivé 2

poručíli, a fo což na
ně
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ně prichaͤzh, trpeliwẽ neſli: „že geſt Buͤh
Sprawedliwy, a ſprawedliwi Saudowéè ge:
bo: Ale v profiředb fazně a treftanj vého,

še fe fmiluge a odpufti gím hrtichy, y dů ži:
rot měčný.
A za tjm podlé pořadĚu do:
brého, ©Služebnofti Swaté Oltářní fonal:
SPDředbně, | napomenutj, © potom
Spoměb f
ptázfám wyſlhchal,
a Rozhreſſenj Smaté

gim darval, a potom y Smatofti Welebnau
poſſuhowal.
še fam Dud

© tu gifiě bylo fpatřománo,
Swath djlo fivé fonal: nebo

gafo p v ginhch Srdce wſſech lkalo £ Bohu
pro welikau
Dobožnoft, frdečnau horliwoſt
a waͤznoſt £ Služebnoftem Swathm.
Toto paf neflufjj tuto míčenjím pominau:

ti: Dan Dimiš Černin,

ten ačfolito bhwal

ob mladoſti pod Obogj, wſſak před tim včiz
něn byl pod gednau. W ten owſſem, žebyl
prrvě porvědom řodě Swathch, „pod Dbo:
gi přigimagichch, ne měně, než. tak gafo tito

dwa pobožnojí welikau É ſwathm ſluzebno⸗
ſtem profázal, wedle Dana Haranta ftál,
napomenuti

8 myſli

pozornau

bedliwẽ

por

ſlauchal, wzdhchal, É nebi ſlzawyma očima
wzhljdal, Edyž „tv napomenutí připomjnání
byli flibové Boží, prjklady Milofrdenfhvi
Božího nad. břifinpmi,
hotowoſt Boží £
ſmilowänji:
kdyz fe o Smátofti
MWelebné

mluwilo, že na nj těl Kryſtus Dán o Mi:
(ofrdbenftroj Boba Otce, a ſwich Zafluhad,
Telem p Krwj bo fivědčiti a w ſtdchch tmě:

richch

|
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kjchch ffutečně vědě: še kdo werj tomu
kterhz gey poflal na fivět, nežahyne, a na
Saud nepřigde, ale je (hned)3 fmtti přis ©
dázh do ziwota wwěčného: Tu fe m prfy
vhodil rukau prawau, a blafem,
Frupěge
fl; 3 oči ſwhch wypauſſtege, zwolal: V ga
tomu wſſemu tvěřim, a $ tim vmějtí hotow
- fem. Ta fdyš floma mluvil, Kněz San fe
„pozaffamil, a potom zaje ſwau řeč konagie,
Bohu za to dekowal, a nad tim še geft mez ©
lice potěffen oněm 4 F ginhm že gim Dán.
| Bůh dal Towaryſſe wjiry, oznamowal. Ja
tim fbyž Sněz Jan otäzky čínil na tyto dwa,
fe wſſemuns ními odpowidal, z bějdů fe
ſpowjdal, Miru, že werj mjtí w famém Mi:
(ofrbenftwj Božim, a w Zafluhách gebiného
Spaſytele Kryſta Gediſſe odpuſſtenj hrj⸗
chuͤw, y žímot měčný wyznaͤwal, $ njmi
klekl, Spowẽd Obecnj rikal: Když ginhm
rufau wzlkadanim, Rozhkeſſenj Swaté dá:
waͤno

bylo,

y on

priſtaupil, a hlawy ſwéè

naklonil, tak že py on Rozhřeffenj

Swatẽho

doſtal, Odfudý fme wſſickni ſaudili že tafé
y Swaͤtoſti Welebnéè požitvatí bude,

Ale koyz, těmto dwema poſluhowano bylo.
Smatofti Welebnau, tu on Dále na firanu
klekl, a tak fe horliwẽ modlil že wſſechnẽm
přítomným fu podiwu bylo. Po pofluho: ©

wánj

paf Smátofti Welebnoͤ

zaſe k mím

priklekl, 8 nimi Danu Bohu děfomal, a mW:

0

8 njmi

pobožně wykonal (rom ſa⸗
b

meho

26
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měho požimaní) až p Požehnání Swaté přis
—gal.
dyž paf- oní dwa Danu Bohu podě:
kowali, dekowali tařé Danu Otcy $ welikau
|

pobožnofij, toho tafé dofladagice, je giž hos
totvj ſau „omřjtí a duſſi ſwau Danu Bohu
| poraučegj, a že mědí že gegjch ſprawedlnoſt

a nemínnu

w den Saudnh

nagewo

ropnefe,

a tu potupu fterauž ponefau, měčnau Slaͤ—
wau ropnahrabj.
Tu tafe Dan Černín
kekl: Budiž divala milému Danu Bohu je
ſem tu přítomen byl, a na-to fitěfti žadného

fu přefažce přítomného neměl.

- Mogi

mis

lj Dřatelé, což mám nad mami frdce potě:
ffené, a gaf mam toho frdečně pregi, je ſte
tak Srvatě a Pobožně duſſe ſwéè opatřilk
Zu Knez San odpowẽdel: Wſſak miloſt

- Boží, p cefta £ tomu p mam byla otermřjna,
a gá za gině fem neměl, než poněmadž fie fe
kwijre

ſpaſytedlne w Kryſta Geziſſe prizna⸗

li; a y na wyznanj waſſe z břjdům Rozhre⸗
ſſenj fmaté prigali še fe take k Kſſafftu Sys
na Božího přiznate, a Zělo a rem Kryſta
Paͤna na

potrorzení

tě wjry přigmete.

Tu

Dan Černin odpowẽdel: Owſſem jeſem to
mohl y mel vriniti: Ale: a ta floma rekſſe
vmlkl, a.
prfp fe vhodil, wzdechl, a za—
plafal. A opẽt kekl: Nynj ta tom preſtaͤ⸗
waͤm co mi Dan Bůh podlé tědhto mich
milhch Praͤtel ſerze was dobrého včinil:

A měřím Pánu Bohu mému, še to odemně
přigal miloftivě, a dá mí žímot měčný, tak
še

|

Mučeblnitů
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e fe tam 8 těmito milhmi Praͤtely ohledẽ
shledam,

„A na weky geho oſlawowati

budu.

Mel

nadẽgi geſſtẽ ſlozenau w milofi lidſtau, ale
nedoſſel gi. My pak poněmadš ſme poſpj—
chali zafe kginhm, Pozehnaw gich Dan
Otec, odeſſli ſme, a tafé. hned me dwerjch
gdauce z Domu dwa Kapucyany ſme potkali.
Kdyz pak byla odbytaͤ praͤce w ſwateᷣm po:
ſluhowaänj, pozůjtal Kněz Jan v oběda W
Pana z Michalowic: Byl Obẽd doſti 08"

ný, ale welmi

málo fe požimalo,

Smwatém | rozgimání

Mezy

chwile

nežm

ſtraͤwena

byla.

tim wzkaͤzal Pan Waͤclaw 3 Budowa,

aby fe v něho Knez Jan zaſtawil, což p včínil,
Po winſſi včiněném, oznámil Dan z Budo—
wa, proč geft byl žadojtiv přitomnofti ges

bo, ſlowy těmito: Dekugi Panu Bohu, že
geft mí to ráčil dati abych maš mohl mjti,a
$ mami rozmlumiti, a mas za fmědfa miti
pozuͤſtawiti proti mhm Wtrhačům, znichý
a
ginj pak 3 newẽdomoſti
něfteři ze zloſti,
mně, an gefftě jiw fem, začjnagí pomlau:
wati, že ſem fobě poſlal pro Kapucyaͤny, a
že fem nad Prawdau Bozj poznalau zauffal,
a £ firaně Antykryſta, ſyna zatracenj, £ tě
Sfelmě Babilonffe priſtaupil.
Děfugí 1

mwam, že fté fe taf mnobo ponišíli, a fe mně
přifili, a profpm ras welice je mé Wiry a
mého ſwedomj,

dobrého,

Fterež mému Dánu

Bobu hotom a Wolen fem Ken
budete.

bz

Swẽedkem

9
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© oznamugi vám, še gfau točera fe mné
priſſli diva Kapucyani, kterhchz fem fe lekl
a fam w fobě pobímil: Ale wſpomena na
gegich wſſeteknoſt že ſau protřelého dela,
gako Newẽſtka neſtydatä, hned ſem na to
přifjel co mi chtegj: pročež fem wywſtal, ge
přirjtal, a na příčinu příhodu gegih fe
botazomal, a že nevměli deſty, Latině 8 nj:
mi fem rozmlauwal. © oznámili mí, že oni
3 milofrdného ſtutku mne natfftiwili, Gä
fe gid ptal, gakh pak Miloſrdnh ſtutek mně
28

prokaͤzati mini? Zu oni oznámili: Zen aby:
dom waͤm čeftu -nebi ofazali. Sim fem

gá odpověděl,

+ čem

a Čudy mí ji vkaͤzati

minjte, ga z miloſti Božj ceſtu znaͤm, a ſem

tim giſt, še mne chybiti nemůže, nebo gť na
pevným gruntu založená, Odpoměděli : Dan
pry má

tolifo

domnění

že wj a zná ceftu

k fpafenj ale geft na omylu, pondwadj
Smaté Cýrfivi není přípogen, a wnij aus
čaftenftivj nemá, a Extra Ecclefiam non eft
Salus, a from. Chrkwe nenj Sypafenj. Ba
gim zafe řefl: Sa zjadného domnění fem
neřefí, že wim a jnám ceftu £ Nebi, ale z
wjiry frdečné Fterauž mám m mého milého
Spafytele Kryſta Gešifje, fteražto wjta, má
m na Pijſmjich OMogšiffovýh, Prorockhch,
almowych a Apoſſtolſthch.
Wim takeé že
krom Chrkwe, genz geſt Shromáždění wẽtj⸗
chch na wſſem fročtě, nenj ſpaſenj, nebo ona

ať Koráb Noeluͤw,

kdomw nj wehäzh, ten
zacho⸗
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zachowaͤn a ſpaſen bude. Ale powezte mp
mi, koho wy, a co tau Chrkwj rozumjte?
Odpowedeli: Y tu tu kterau Kryſtus Dan
na Petrovi Smatém

poflnupně

W

založil, o Ftera po dne

náměftehh

petra

Smatěho

zůftámá a do dne Saudneého zůftámati bude.
Na to ſem gaͤ gim kekl: Rozumjm tomu bos
bře že top tu Chrkew rozumite waſſeho Da:
peže a Rardynali, a ginéè Reholnjky: Ale

powezte wy mí po dem ga mam to poznati
še gſau oni a my snjmi pramau Chrkwj
Boží? Odpoměděli: Předněpo poflaupnofli:

nebo ob Petra Stmatého až pofamád wzdyckny
gební druhhch náfledomali a náfledugi.
Druz
bě po řadjh a poſluſſenſtwi, nebo wſſickni za
gedno ſme a zůftamáme.
RK tomu fem odpo⸗
wedel: Zo gſau welmi ſſpatny znamení po
kterhchbych gá měl poſtaupiti, a Papeze 8
gebo Kardynali za Chrkew prawau znaͤti:
Nebo co ſe dothẽte to poſlaupnoſti geſt negi⸗
ſte na nj ceſtu ſpaſenj zaklaͤdati, nebo ſedeli
na

ſtolich Dawida

bezboznj

Srálomě,

Kraͤle Swateͤho, y

gako p Achab:

ginj

Ale že

neměli poſlaupnoſti mW známofti a poctáh
Božih, a zawrhli Bafon Boži,
nemobli
ſlauti měrní
naměftfomé Dawidowi, tak
tito: ©Nebo ačťolim toho nemůujzete prokä—
zati, aby Swath Petr kdy byl w Rjimẽ Bi⸗
ſtupem: A byſſte paf p prokaͤzali, toho
wſſak nevřažete aby takowau Slamu a pred—
noft [obě ee
gafo maš Dapež a Kar⸗
b 3
dhynaͤ⸗

©

$
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dynálomé: Du o trpělirvofti pfal, trpẽti, a
wo tom Kryſta Dana naͤſledowati napomjs
nal: Ale Dapež fam ginéètraͤpj, a nic ob
žadné“ firpětí nedce. |Detr S. fobě mnoho
Slowa Božiho Záfona wažil: 2. Epiſſt. 1.19.
prepewnau |řečí Swich ſwjtjeh mw temném
mjftě ge nazwal a ofwědčil, še z wuaͤle lidſke

prawda

©

Zaͤkona

Božiho

a Proroctwj ſwa,

tá nepoſſſa ale Duchem Swathm puzení bh⸗

wſſe, Swatj a Boží lidé že mluwiwali:
Ale
Papez a Kardynaͤloweè zawrhli Zaͤkon Bojh
a prjkladem Achaba a Faryzeuͤw, ſwä vſta⸗
nowenj

nad Zaͤkon Boží wywyſſugi,
njmi

ſrdce lidſtä obtäzugg. Čo fe paf řadům 4
nech dim raděgí neřadůry, a poſluſſenſtwj, ſwor—
noſti a gednomyflnofti

waſſi dothče,

(0 geſt

to diwneͤho? wſſak Kryſtus Dán o däbljch
prawj že (*) gſauce zlj, a nepřátelé Dojl,

fau ſwornj, a negfau proti fobě rozptylenj:
Ale gak gfte top ſwornj to včení, to gij D0“
ono geft od mnohych tzáctných lidí pros

Fázáno: W tafé ſami wite, že po dnes Dis
pez Dominpfánům Muichuͤw a Jezowitüm

o Početí Panny Marye ſrownati nemohl a
nemůže:

Ale my máme gedno vdeni, geden

Geſtlije paf v Myfladid,
Zaͤkon Bozj.
něfterým dal Dán Bůh ſwẽtlegſſi ſmyſl, Hl

Zaͤkon Boží zlý není. A tnf Paͤni mízte, df
gá pří Ghrévi tě fem, fterá má za znamení
Slovo Božiho Zafona, tě fe přidrším, čim
w
!
((*) Luk. 11, 17, 18. Mat, 12, 25. 26.

Murdeblnjků Božih Ceſthch.
toěřím mjti s Swathmi obcowaͤnj, břihům
odpufitění, a žitvot rěčný m Kryftu Gejjſſi
Pánu naffem. Maͤm za ceftu £ Nebi mého
milého Spafptele Krofta Geziſſe,

fam o fobě (*) Gaͤ ſem Ceſta.
Prawidlo

mám

aké“ kekl

tě ceſty gebo přepetoné

ſliby, še (*) fdo w něho weerj nezahpné, ale:
má život rvěčnh: protož taťfé tě fe Chrkwe
přidržetí budu do ſmrti. O waſſem pať Dapeží

to ſmegſſljm,že geſt Naͤmeſtek daͤbelſth, Anty⸗

kryſt, Syn zatracenj, ta Sſelma Babilon=
ſtkaͤ, Fterýž fe hle nyní mně a ginhm wole⸗
-ným Božím protimi, a m femi naſſi má fos
dání: protož gděte 8 nim na toěčné zatra—
cení, a mně

pokog

Degte: než dceteli fe os

demne gefítě ceſtẽ fpafenj včiti, gá gi mam

vtaži. Po te řečí bili, fe mw prfp, a Fřížomalí
fe, a pramili, že gfau nikdy tak zatwrdilého
Racpře a rubače neviděli, a 8 tjm odeſſli.
A

protož proſhm

waͤs bušte mi Swedkem

- před Bobem p před lidmi.

A potom mlumil o naͤtiſchch činěnýů pob
obogim,

to tom

na Apologij

fe odwolaͤwal,

a 8 ginými m řeči ſrownal a tak s námi joo
božně fe vozšebnal.
o

Siž o Pondẽlku co činili před.
Smrti 4 pří. Smrti,
Do půlnocy na Pondelek,

Kněz San w⸗

ſtawſſe opět, wzal mne, a gebnoho Syna8
b 4

(*) San. 14, 6,

(**) Jan. 3, 18.

ſebau,
|
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febnu, a gednoho wogaka z Marty, fterá
na Ryňťu Maloſtranſkem ſtaͤla, a ged:
noho Kneze přefpolnjho, fli (me na Ra:
tbauz Staromèeſtſth,
Fdež w Nedẽeli pred
wederem tí Paͤni dowezenj, a tozdjínými
vwězenímí a Wartami fplnými opatření byli,
A gaf fme fe do Rathauzu doftali, weſſli
jme negprive bo Swäetnice, kdez byli: 1.
Pan Hrabẽ Joachym Ondřeg Sſljk. 2. Dan

Waͤclaw Budowec.

3. Pan Kriſtoff Harant.

4. Dan Frydrhch z Bjilèe.

Konecchlumſth.

5. a Dan Bylim

Zu negprivě: wſſech požehnal,

a gim potějjenj včinil z Sloma Božibo, a fili

jme kde byli ginj Paͤni z Rytjříhva . tito:
1.

Pan

Kaſſpar

Dworeckh.

Rapljř.

3. Dan Gindkich Otta.

Bohuſlaw z Michalowic.

Slovem

2. Dan Prokop

Božim

4. Dan

Děd opět potěffim

a fpimánj gim nařidim, o

Wike mw Kryfta Paͤna a o Smrtebdlnofii.
Sſli jme Fde zuͤſtaͤwali z Měfiťanům Dyrefs
tovotwě:

Tobias

1. Dan Malentin Rohan.

Sfteffef. © 3. Dan

2. Dan

Kryſtoff Kobr.

4, Dan San Theodor Syrt fterémuž život
5. Dan San Sfultys, Prymas
daroman.

od Hory Kutny. 6. Dan Warimilian $o:
ſſtaͤek Prymas Zateckh. Tech podobně pos

teſſil, a nařjdil gim ſpjwaͤnj.
Mezy tim paf netoliko

tjto,

ale

te

wiſech Pokogjich kde byli ti Swatj lidé, ode—
wſſech ſpjwaͤnj a modlenj pobožná fe dali.
Bčínil take něj Jan Danům a Rytjřům
napome⸗

Mudedlnjkuů Božích Ceſthch.
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napomenutí Sloma Božího, fteréž fe tuto
W Fbyž dofonámal
wypauſſtj na ten das.
napomenutj mezy Dány z Rytiřítva, byl
odwolaͤn od Danim, tak že mezy Meſſkany
zanechal

druhého

Kneze,

a dal gemu

Snjs

zku z Éteré gim četl potěfjené wẽcy. Kaͤzanj
pak to zalogil Knez Jan na ſlowich z Z3ge⸗
menj So Sana z Rap: 14. v. 13. tědto:
Blahoflatven

od „této

chwile

metrvj,

Éteřj

m Dánu vmjragi: Duch zagiftě dj gim aby
odpočinuli od praͤch ſwhch. Weblé kterhch⸗
što ſlow vkazowal, že trogim fpůfobem lide
ziwi gſau, p vmjragj. Prwuj, že živi gſau
bez wiry w Kryſta Dana, ſpaſenj ſwe ne to

geho doſti včiněnj,

ale w ginýd ſmyſſlenhch

wecech proti zgewnemu Slowu Božímu
zaklaͤdagice: pročež takowj je taťé bez Dana
Kryſta vmjragj, a fmrt takowych še geſt neghorſſi.
Zalm 33, Druzh že jimi gfau ©
Wjijke m Krpfta Pána, w něm. famém ods
puſſtenj břihům, y šimot věčný, a wſſeckno
five potějfení, ww žimotě p to fmrti magií a z

té wiry pobožné a filechetné obcorvání medau:
ti tafé že w Danu Sryftu Blahoſlawenẽ vs
mjragi,

a odpočínutí

rvěčného

dochaͤzegj.

Treti je gfau kterj pro Dana Kryſta a mys
znaͤnj, y zaſtaͤwaͤnj geho Swaté Ewange⸗
litſte, a ſamo ſpaſytedlne Prawdy, proti:
wenſtwj, ſauzenj, nepratvě, náříp, y fmrtí
ohawnéè
podnifagi, ti že takeéè gako woerni
cí
Boží al soda vmjragi, a „
tako—⸗
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takowyhch

Božím,

je geſt predrahaͤ

Žalm 115.

pred

obličegem

Zen paf dwogj pofle:

dní fpůfob žimota a fmrti, na ty poctiré a:
ny obracel, a aby fobě to přimlaftňomali, št

oni gfau tí Fteřj w Paͤnu Kryftu, 4 pro a:
na Kryſta vmjratí budau, mnobými duͤwody
toho dokazowal, a gim ku potẽſſenj proti tě
ſmrti čtyry wẽecy předložil:
1

Rjzenj VBoji,

ktereẽ fe neběge wedle

vůle naffi, ale wedle můle Boží: Wuͤle ge⸗
gich je geft bpla prawdy Boží, a Swobod
Mekem obhagowati. Ale wuͤle Boži tak že
ty toěcy rjdila, aby oni toho obbagotvání
Pravdy Ewangelitſté, a ftalofti, |toplitjm
Krwe fmé od Meče, na fobě dokaͤzali: a pro:

tož kdyz fe nezwedlo meblé wuͤle gegich, aby

fe wuͤli Boží trpeliwẽ poddali.
2. Přjflady Swathch Prorokuw, Apoſſ⸗
tolůro, MWyznavačůvm a Mučedlnifům, pos
—— gſau gich naͤſſedowali w wyznaͤnj
a obhagowaͤnj prawdy, aby gich naͤſledowali
y ro trpělivofti, chtegili gich nafledormati9
w flámě, ffrze Kryſta Geüſſe.
3. Vlozenjm Božim, še gafož gim tnf p
giným wſſem lidem vloženo gefř gednau vmějtí,

a potom bude Soud.
4. Ddplatau hognau života nebeféčho.-

Ty pak wẽecy Kněz Jan důmody Pjfem
Swathch, 9 Hyſtoryemi Safonními a Cýte
kewnjmi
obſſirnẽ (a zmlajjtě mezy pány

|

4 Rytjt⸗

-=
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3 Rytjřítva) wyſwẽetlowal, je odtud zname⸗
nité“ poteſſenj nabyli, a tjm trpěliměgi £ tě
fmrti fe měli. ©Mezy tim paf co geft ktery
tak obzrvlafítniho
propoměděl, tuto fe po:
loži: A předně o Danu $rabětí Sſlikowi:
Kdyz Sněz Jan Rozacyus zaſe od Panůry š
Rytjkſtwa, a od Mějilanů fe namrátil, a
přijel fde Paͤni byli, ffel fu Danu Hraběti

Sflifomi,

a řefl mu:

Dan Bůh rač Wa:

„ Di:
těfjiti (vým Swathm Dudem, a po:
fplniti, abyſſte tu fmrt mjíe podſtaupili, a

duſſi WB. M. raně fobě přigjti,
Hrabě

Ra to Dan

odpověděl: |Děfugi mám můg milý

Pane Otče z tak pobožněho a Swatẽho win⸗
ſſe. Dal mí to Dan Bůh že fe nic to mrti

nebogim: - Rebo Fdpž fem fe fměl opřjti ges
dnau Untyfrnftů, a Slávy Boží a čifteho
SRaboženítrvj zaftámati, ſmjm tafé ſwau fmeti

tě ftálofti při Dramdě
nyní fem na

Saudu

Boží dofazati, ©Ba
Sweta,

čefage fmrti

čafně, ale ti fteří naš faudili, mufegi ftáti
na hrozněgfjim faudu, toho Éterýž bude fpras
wedliweẽgi ſauditi.
Wicegi Kněz Jan mez
mluwil fe Danem Hrabeẽtem, nebo byli v něs
ho Němečti Kněji, fteřj nepochybně o gebo
y ginhch ſtaͤloſti oznámití nepomínau, - Nícz
méně proti Btrhačům (živým, a Pratobě
Boži odporným, toho doložiti muſhm: Po
ſmrti těh poctiwych lidj poſſlo lziwéè vtrhaͤ⸗
ni, gakoby Pan Hrabẽ opilh býti měl, y něs
kterj ginj: A to owſſem odtud —
b 6

še sl
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tak smužile a bez ſtrachu omjrali, a tak odoť:
-ně fe ftofačeli, gafoby na negpěfněgíji Lože
k odpočínuti fe oddatí měli: Ale kriwda před

širým Pánem Bohem wſſem fe dála, a toho

geft důwod tento:
ob

Bylo pofláno pro půl-

Jegdlika Sfpanpelféčho Wina predednem: proto,
še Dan Hrabeẽ teprwa predednem w Pondeölj
Swatofti Melebné požímal. A Fdnž bylo po

poſluhowaͤnj aſy po hodině, giž mezy čtrortau
2,
paͤtau hobinau, rekl Dan, Hrabě SfIf:
Myſlim pry na to, že fe taf 8 námí dagj
katowati, kyz mi ale ty ruky při těle nedaji.
Ra to odpověděl Dan z Bilé: Y me
Hrabẽ což tož ce býti? a ty negzmu—
šilegffjm gſy fe zdaͤl býtt, p bofažíž tě zmuži:
loftí nhnj? nebo byť naš kdyz budeme boj
dufje na kuſy rozfefati dali, giž mic chtiti ne:
budeme: W byť těla nafje pofufu rozházelí,
-a nebo roztvěffeli, wſſeckno to- naš milý Spa⸗
ſytel w den faudný shledá, a 8 duffi ſpogi,
ja dá nám tělo zafe oſlawené.
Opět po
chwjli kekl Dan Hrabě: Co (pry) tvelmi šisnim.
Rekl mu zafe Dan zBilé: Y wſſak geſt zů:
ftalo po pofluhotvánj daͤſtka Ana, napí fe.
Odpoměděl: |Siž nebudu pití aní ajítí: ©
tom pokrmu a nápogí fterého fem nyni po:

šitval pugdu

na

Swadbu

toho Beranfa

Bodiho Kryſta Gežiffe: nebo fem tim gift,

še nám mv Nebi ftrogi Kalich, měčného pos
těffenj.

č

"té

k
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A taf pefelná kriwda dinj fe těm poctivým
lidem , gakoby opilj byli:.. Pán Bůh voj get

geſt žádný trunku Jadneho
požírání Welebné Swaͤtoſti
tu chwili porěbjno nám že
na Obloze Nebeſtéè vfazala,

naͤpoge, krom
nevdělal. -X m
fe pěíná Duba
y fili fme wen,

a wideli ſme tu Dubu welmi peknaua ſwẽ⸗

tlau,

coš 8 podiwenim bylo: nebo před tím

dnem, ani tehdaž ani potom na druhý ben.
neprſſelo: a tak ſme ſaudili, de Dán Bůh.
gnamenj miloſti ſwe vázal těm poctiwhm
Danům: očemi fdyž gim oznámeno bylo,
tim fe nemálo wſſickni poteſſili. Mezy tím
Dva Jezowiti (Eteřj tam po Rathauze celau
noc

femotam

vd. gedněh

£ druhým

obilí,

(a wſſak žádného neodwedli od Kryſta) pří:
ſtaupili fu Danu z Budowa, a mlumili s
ním [atině, a wydelali opět gafo oni Kapu:
cyaͤni. © pramili:. My mwidime že Dán do:
bře fe včíl, a profpěl mw Bměnj, Mybychom
rádi duſſi gebo myzegffali £ fpafeni, -a tudy

ſtutek Miloſrdnh gemu prokaäzali.
Gimz
odpowẽdẽel: Milj Patres, wy zebyſſte mau
duſſi rádi wyzegſkali £ fpafenj, Anobrz

ra:

degi gaͤ bych waͤm přál, abyſſte wy o fvém
ſpaſenj tak mnoho wedeli, a nim giſti byli.

gako gd, chwaͤla milému Paͤnu Bohu, ním:
pro mého milého ſpaſytele Kryſta Gehſſe
vgiſſten ſem.

© odpoměděl

na

to Jezuwj⸗

ta: Necht Dán tné mnoho jvým ſpaſenim
ſe
nechlubj, a fam. ſebe marnhm se
|

b 7
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;

ať. nefivozuge: Nebo pratvj. Piſmo: Že zů:
dný newj w tomto žítotě, w miloſtili Bojj,
čí w hnẽwẽ zuftáma.

Odporměděl

Dan Budowec: 9 toliž geſt

ten Milofrdný: ſtutek, a duſſi mau chtjti
wyzegſkati £ ſpaſenj: a wy raděgí priweſti
muẽ vſylowalibyſſte F zauffaͤni, koybych ga
z miloſti Bozi

nebyl

v Wijte

Spafpteblné.

w Kryſta Gezjſſe tak ſylnẽ a. dobře: vtwrzen.
Y mffaf to Piſmo ſamo m fobě fe myfiě:
tluge co fe ujm mini: Zotiž še newj Člo:
wek kdy zde w tomto jmětě P. Bůh ge“ mí:

[oftiro gefi, totiž kdy geg milofti a gafau
flámau, nebo bohatſtwim
odaři: A zafe
fopž ſwhm hnewem a pomſtami daſnhmi
pro hrichh geg nawſſtiwi: Ale nerozumj fe

tim Piſmem abychom gfa zde na ſwete Fiwi,

nemẽli
ním.
nim a
fe zde
Slamu

měděti a. vgiſſteni býti ſwhm ſpafe—
Nebo kdybychom nebyli giſti ſpafe—
odplatau ziwota věčného, dimbychom
w zaͤrmutchch tẽſſili? pročbycdhom pro
a Prawdu Boží protimenfhvj

a fau-

šení, y tu fmrt podſtupowali? Syn Boži
prarvj (*) Ado. měří me mne, nebude ob:
ſauzen. „Ale kbo metvěřj, giž geft odſauzen.
W) co geſt gineho. tvěřiti, než vgifitěnu býti
pro Kryſta, a gebo zaſlaugenj ſwhm ſpaſe⸗
nim.. X zaſe co geſt gineho pochybowati o
ſpaſenj, než neweriti, a £ odfaužení giti. Gi—
náče Swath Pawel ſmegſſlel a včil nešli ty

Jezowi⸗
(*) Jan. 3, 18,

|
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On napſal 2. ad Timo. 1. Wim

fomu fem vwẽril, a gift fem (jmje mocen

geft toho což fem v něho fložil, ofiřibati až
do onoho dne. A opět (*) Wim že geft mně
| připratvená Koruna ſprawedlnoſti.
Zu ten
černý Jezuwit tffočil m řeč, a dekl: OD to

(pry) Swaty Pawel o fobě pramil, a ne o
ginýh: Ale Dan z Budoma zafe 8 hněvem
řefí: © Nenj prawda:

klaͤda:

nebo hned zatjm dos

A netolifo mne,

ale p mffem kterj

odekaͤwagj priſſtj geho. Ale poněmadž tim
piſmem djcete gjti, je newi čloměf, to tomto.
širvotě m miloftili Boži, čí m bnětvě zůſta⸗
ma.. omězte mi kde to pfáno ftogj: © ob:
porměděl Jezowita: Y pjiſſeto - preg ©, Dawel, a tu opět felhal: A Dan řeří: Medle
pry kde to pijſſe? Odpoměděl Jezowita:

nifallor, geſtli ſepry nemeglim, k Tymoteowi,
a nebo © Tytowi. YY tu Dan z Budowa
geg vlál, a řeří: Mofle chces mne včiti ceftě ,
fpafenj,

a nemjš

fde m Záťoně

to fipatné

florojčío položeno geft, protož gdi odemne Sa:
fane, a nepofaufjeg mne wjce: y fili ob ně:
bo. o těh řečed fili me zafe mezy Dány
z Rytjkſtwa, a málo tam pobymffe, vbdeřile
pět hodín na půl Orloge, a w tom na Hradẽ
Pražířpm z fufu bylo vdeřeno.
D pramili
nám potom Dan Harant a Dan Konechlum:
ſth, dví Dan $rabě Sſiljk vſlyſſel to wy—

ftřelení, je řefl: To s
()

0. Tym. 4, 8. ꝛc.

Heſlo, a na mně

poraͤdek,
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o pořadef, at tu Domine noſter lesu Chrifte
miferere noftri. X ty náš Dane Gejjſſi Kryſte
fmilug fe nad námi.. X m tu dmili Cpfařffti
Ryhtařové přifili mezy Dány, a oznamomalí že
geft hodina Executi, aby hotowj byli, a na foho
wolaͤno bude, ten -aby ſſel. Gakoz paf hned
ša nimi priſſli Meſſtj Rydtařomé, a molali,

Negprwé na Dana Hrabě Sfljfa.

Stterýmito ffli Čtyři Němečtí Rněži.

A Fonk

Pan Hrabẽ dolů ze:fehodu ſchaͤzel, tu dwa
Jezowiti ſtaͤli, 4 nichž geben finul Sedetius,
ten, Danu - Hraběti řefí: Domine Comes

recordare adhuc. (*) Ale Dan Hrabẽ fpěfině
© odpoměděl: Jam me faciat miſſum (**),

Ba njm bylo moláno na Dana z
Budowa, ten febau žadného Kneze netozal.
A mezy tim Dan Harant pro Kněze Sana
poſlal aby £ němu ffel, že giž na něho pořá=
def prichaͤh.
A fonž fme přifli F němu,
narjkal na ſwau newinnu, že mu fe kriwda
děge, a wſſak on to je Danu Bohu porauči,
a na ten Saud Sprawedliwh SKryfta Mana
že fe obrvoláma: a mezy tím proſyl,a zatvázal
Kneze Sana aby oznámil Pani gebo tyto
wech: Předně, že gi napomjná aby při Ná:
bozenſtwj byla ftála: nebo ga rvjm taf mnobo,
še geft tvelmi tortfama a neftála: a dokud
(

wy budete na Mal) Straně,

ſprawuge.

ať fe mámi

Připomeňte gi to že fem gá mno⸗

(*) Dane Hrabẽ rozpomeňje gefftě.
(**) Giž mí deg pokog.
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bě země progel

a p w naͤbojenſtwj mnoho

prehlidl a ſtuſyl: a napoſledy ſem nic giné;
ho nenaffel, (než to, še ro ſamem Miloſrden⸗
ſtwj Bohm, a m Zaͤſluhaͤch Doftatečnýů ge:
diného Spafytele Kryſta Geziſſe ©břjhům
odpuſſtenj y JFiwota wetného dochaͤzhme,
a m tě Bře hotow ſem vmějtí: X gfem
tim gift, de: dnes měbo milého Spaſytele
twaͤrj w tmař widẽti, a $ nim ſewſſemi

Swathmi toho žímota poživatí budu, Ge—
ſtliſe má. milá Manželfa ſetrwaͤ v tojře pod
Oboge ned fobě to giflotně zaflibuge je fe
femnau w Slámě Nebeſtẽ shledaͤ.
Pakli
neſetrwaͤ, necht ſe tim marně neřogi.
Druhé, řefněte gi profpm ať 8 Poddanh⸗
mi mieněgí naříada, © Robot gim nepřitvě=

tſſuge, ale raběgí chude Poddane ať ffedruge,

„ a gim platy a roboti odpauffti.
'
Tkretj, ſtrany mhd děti, Zu že aldoſta⸗
tečně porautjm a můli mau poflední oznamugi,
še tomu nedcy aby gim za Praceptora
Jezuwitu; anebo kohokoliw pod gednau ges

bnala: nebo gá tojm žeby ge tjm. ſuptylnym
gedem Antykryſtowyhm nakwaſyli,z kterehozby
Mlaͤdez netak ſnadne wygjti bla: Ale
ať gim pob Obogj dobré lidi za Præceptory
gednaͤ, X toho boložte, geftliše gegi nedban=
liwoſti, a mebo půmodem, kterh z mý dě:

ti přerveden bude, že na nj w den Saudnh

- budu Danu Bobu šalomati, a z toho Dánů

Bohu še hrozný počet wydati muſh.

A É
Lomu
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tomu y toho Ddoložte aby my. Syny napo⸗
mjnala, dali gim Dan- Bůh zrůft ſſtaſtnh,
aby wedeli gakhm Panuͤm ſlaugiti: A že necht
Dana Děda kterh před 40. let Domu Ra:
fauffemu ſlauzil p mne, kterhz ſem od mla—
doſtj též Chſaruͤm platně ſlauzil, za přiflad

mejmau, -co fme fobě na Domu Rakauzſtem
wyſlauzili,

a gafau gaͤ obměnu za fmé pla:

tně flužby beru. A co waͤs tu profým, to
tnťé fem gi napfal: Ale wicegi (nad na Was
fie předložení než na mě pfanj včinj.
To Kněz San ffutfem tvyfonal: ale gis-

nač. fe děge. © Potom 3 wzdychaͤnim Pan
Harant y toho doložil: Ad můg milp Bo:
že, gáfé Jemě fem progél w ogakhch nebezpes
denſtwich bywal? za folif dní fem leba

newidal,

Piſtem fem fe gednau jafýpal, a

še wſſeho mi můg milý Dán Bůh pomohl:
a nyní 1 fie mílé Wlaſti newinnẽ muſhm
M vmrẽiti. Odpuftiž Dane Bože mým nepraͤ⸗
telum. X m tom zamoláno bylo na něho:'“
A ——
fe, fili fme až na to zarmau⸗
cené
Theatrum a Sſlachtu Antykryſtowu.

NB. Toto pak tuto za flufině poznamena⸗

ti fem vznal, že fbyž na fobo z těd Swa⸗
th lidi, a Božih Mudedlnjkuͤw zawolaͤno
bylo, tu £ welifému podiwu Rozšebnání pěť:
ně až ftbce w nás plejalo, fe bálo, negináč
než gaťoby na Danfet aneb na ňnínu fra:
tochwil

gjti fe ſtrogili.

Di kterj

těm kteri po nich zuftámali,

obcházeli,

a takẽe —
| očeřae

Mukedlnjku Bodich Ceſthch.
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ten fmyfl, p gináče pěfněgí

než fe to pamatowati y wypſati může, mlu⸗
wili: Wu mogj milj Přatelé, Dožehneg a
Ofiřiheg máš tu Dán Bůh: Degš waͤm po⸗

těfjení Ducha Swatẽho trpeliwoſt a zmuzi⸗
loſt, abyſſte toho, že gſte Boží Cti zaftámali,
fedečně a vdatně y při této fmrti na, fobě bo=
kaͤzali.
Ga máš predchaͤzhm, abych vzxrel
prwẽ Slaͤwu Boži těčnau, Slamu naſſeho
milého Spafytele, ale bdočfám waͤs hned za
febau, giž nám -těto bodíny pominé šaloft
wezdegſſj, a naſtane Redoſt Nowa, Srdecnaͤ,
a měčnáa.
Tu zaſe odpowidali ti eiet pozůſtaͤwali:
Požebnegá mám tafé Dán Bůh té cefin, pro
neminnau Smrt Dana naffeho Gežijje Kry⸗
fta,

vofiliž Angely

duſſi waſſi.
Slamě,

Svaté

fmě tofiřjč

pro

Předegdětež naš F té Mebeffé

My

mas tafé naͤſledowati budeme,

a fme tim giſti pro toho w koho gſme vwẽ⸗

dili Kryſta Gežife, je fe tam dnes wſſickni
shledame, a 8 nafjim milým Spaſytelem, 8
Ungely, p ſewſſemi volenými Božími tabor
mati budeme. Tak a ginač giftě mnohhmi
pěfnomí ſlowy fe rozšebnámali,
|
X gda ceftau, p prigda na mjfto Fbež Mudedlnicſtwj přigimalí, potěffení od Rněze Jana

8 welikhm frbečným potěffenim ſſyſſeli a brali,
A zafe takowé odpomědí daͤwali, je nemobí
Kněz

aby
—

San | připomenauti

neš

odpowedel,

zaſe

jíma

fmatého,

gineho k jevu
wate⸗
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Smatého nepriwedli.
Ra tom Theatrum
taf zmuzilj byli, že ſtrachu na fobě nevřaja:
- i, znamenítau pamět na febe měli, taf hot:
liwẽ fe modlili, a Danu Bohu poraučelí, je
-nám to mffehněm |přítomným. fu podiwu
bylo. % to fme tiděli, že negebnáu Ryd:

tářově ſlzy 4 očí puftili. U fdýby byli -nes ©
dali tak fylně bubnowati, a modlí ti rozds
ctni lidě fipffaní býti, giftě byloby mnoho

lidi, p Nepřátelů, F pláči priwedeno. Abyj
me fe pak zafe zpaͤtkem wraͤceli mezy gině

na Rathauz, a o horlimofti a zmußiloſti tys
prawowali: prawili, Chwaͤla Pánu Bobu,

Dane Bože bdegžš p nám to potěffení Duda
Smwatého, a obdař nád takowau zmužilofti

Ale nedť giz ceftu a floma obzwlaͤſſtnj
wyprawugi těd Waͤaͤctnhch lidj.
|

Dan Harant gba ze Srwětnice rekl:

MB tebeť fem Dane Bože můg ob mladoſti

mě bauffal, nedegš mi na měfy záhanbenu

- býti. A za tim 8 Rnězem Sanem Modli:
tbu řjřal, až přifjlina Theatrum, a tu bledě

do Nebe zvolal:

M ruce tě Dane Odjžiíli

Kryſte poraučim duſſj mau, a ftolefa fe z
Kabaͤtu klekl, a opět po Knezy Sánomi hlas
fytě (bo nebe bledě) wolal: MB tebeť fem

Pane Bože můg ob mlabofti mě dauffal, vě:
0*
čim a tjm fem vgjfitěn, že mne pro fmtt

hawnau © Syna fivěho, -a Spafptele meho
Kryſta Geziſſe po tomto zabnabení Čafněm,

měčným oflawením poctiti váčjš. A proto
|

M

A

+,
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w ruce tweèᷣ Bože poraučím duſſi mau, neb
gſy gi wykaupil o Bože Prawdy. Pane Ge:
ali Kryſte Synu Boba Jiweho, prigmi dus
ſſi mau, toběť gi poraučim
Pane Gejjſſi

Kryſte

a wiom

ſtat byl, a život zemſth

bidnh, mw ſlawnh a Nebeſth promenil. ©
ten Rat je pod obogi byl, dal pozor na to,

ze w modlitbaͤch gim prekaglh vtiniti mez
těl, ale dekal daſu až ſmyſl modliteb bos
konanh byl.

Do něm moláno bylo na Pana Ka⸗
pljře,

Tu privé než na něg wolaͤno bylo,

porojdal
- Polffťař

je to fivé bjdně tělo w nocy na
položil. Ale (pry) gafyť geft můg

fen mohl býti: Zdkimnul fem, zdálo mí fe
še fe mně dwa Anglé přifily, a otjraly Zmař
mau Rauchu welmi
přínau, a napomjna:
li mne abych fe fpěfjně ftrogil gjti 8 nimi.

A boložil: © těřímť mému Dánu Bohu že
ne we ſnaͤch, ale mw ffutfu ge mám přjtom=
ně, a 8 ními má milá duſſe že pugde do nes

beſte Slaͤwy.
men měl,

Potom ſem fám 8 ſebau Exa-⸗

a widy na to ſem priſſel že miloſt

Bojí geſt wẽetſſj "nežli wſſeho ſweta probře:,
ſſenj. A Zaͤſſuhy Kryſta Paͤna, meho mi:

lého Spaſytele tak doſtatekny, byť hrjchowè
naſſi nad počet piſtu mořffeho byli roz—
množení, zjet nam profpimagi £ (hlazení gich
wſſech,

a £ ſpaſeni:

nebo

onť geſt litoftima

Obět za břjhy naſſe. A protož ſem fe giz
cele oderozdal |mému milému panu »Bohu,
*

|
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necht prigde hodina fmrti kdy dce, hotow
fem poruditi mau duſſi gemu: A těřjm gak
ta má

ſſediwä hlawa ze mne ſpadne, je gí

můg milý Spafytel bo nebejřé Slaͤwy při:

gme, wſſak fem fe giž tobo fivěta dofti gafo
hich naſytil. dyž paf na něg zarvoláno bylo,
kekl: We gméno Boží, wiſak na to žado,
ſtiwẽ očefamám, a hned wſtal a rozjehnaw
fe 8 ginhmi, ſſel a zwolal, Dane Bože bud
mi miloſtiw m tuto mau poflední hodinu,
-a pofplniž mne nebohého Starce abych moll
na to djwadlo dogiti, a duffi ſwau tobě pos
ručje,
gbauc

noby
Můg
degte
abych

bez ftrahu blahoſlawenẽ vmějtí. A
zamotal fe, nebo pro ſtaroſt ſotwa

zdrvihal. Tu řefí
milý Dane Otče,
fe fme, necht na
mohl z těh (hodi

£ Knezy Janowi:
proſhm máš neoftý:
maš rufu mložim,
fegiti pěfně: nebo

koybych ſpadl a hlawu ſrazyl, nepřátelé
mo:

giby dekti že ſem fobě zauffal: Kdyz mám
býti za diwadlo fivětu,

necht ſem,

An můg

milý Spaſytel potupu toětfjí trpel pro mně,
9 gá rad trpětí chey tu fmrt pro Slaͤwu ge:

bo, nebo. fem ty obhagowal a žaftarval.

tu Sněz Jan wzal geg za ruku a wedl, G
modlitbu 8 nim řjfal. A fonž fme přifili na

Theatrum,

tu opět ſtoge modlil fe blafntě,

a potom tvelmí těžce klekl, nebo mu Sněj
San pomáhal p drubý Knez. Byl paf
proſyſ

by

něze

Sana

kdyz giž flefne

aby

řeří

Katu,

nemeſſka
: l tjti,

0

ené
aby
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aby nepadl do měloby, nebo kledeti nemohl
dlauho: Ale že Shrbeně flečel nechtel Kat
titi. © daͤwali naͤweſſtj Ryýtářomé Kně:
zy Janowi

aby ho napomenul

gi flečel. |V řeťl Aněž San,

aby tomněs

Dane Kapljří

poněvadž gfte giš dufjí račili Danu Boby
poručiti, račte tafé tu Wzaͤctnau ſſediwau
o blamu Dánu Bohu dáti a £ nebi gi zdmih:
nautí

a zwolati.

M řefí Dan Kapljř:

We

gměno Bojj, a tu zdwihſſe hlamu 4 mocy,
wolal: Pane Sežifjí Kryſte, w ruce tě
poraučjm duſſi mau, prigmi gi re fivé Swa⸗
tě ruce, o Dane Geijſſi Kryſte. X tu. ten
ſtarh život djdný, 8 Eerpm fobě zbe na ſwe⸗
tě ſtyſtal, blaboflaroeně dokonal, a ty lepfji
nebeſth geg proměnil.
A giftě geft blabos
ſlwenau Korunau w Nebi Korunomán,

Po něm byl wolaͤn Pan Omořeďý.
Ten

o Domu

Rakauſthm

pripomjnal,

že

gſau mnoho zlého Kräalowſtwj Ceſtemu čí:
nili, a co dále gaf činiti mjní že fe widi: a

potom Dani Wřanželče fvě, p Synu
zal, aby při Wjite byli ftalj.

wzka-

Kdyz paf na

něg býlo zatmolano, hoto gfa, řefl: |Nu
chwaͤla Manu Bohu, necht fe geho fimatá

wuͤle děge, gémuť fem žím byl, gemuť tafé
- vmjrám. Ale gafož geft můg milh Spafp:
tel vmřel p zurtwhch wſtal, aby nad ží:
wymi
y nad mrtvými Panowal.
Wě:
tijm že duſſe má gemu ziwa bude, a tělo
mě žafe je m den poflední wzkrjiſh, a £ tělu

|

gaſne⸗
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gafnému a flaronému ſwemu ge podobné v—
činj, a za tjm modlitbu říťal. A fdyž fme
přiffli na mjfto, obratif fe £ Damlači kde

byli Cpfařífti Rydtářoté,

a řefí: Powẽztez

tomu GCýfaří že ga nynj ſtogim na gebo nes
pravým faudu: Ale on ſtaͤti muſy na hroz—
ným a fpramedlimpm.
Ale že tať fplně fe

bubnomalo,

8 těžťofti byl od nich ſlyſſan:

pročež napomenut

gfa od- Kněze Jana, 0z

brvratil fe a ffel kmiſtu kde Elefnauti měl, a

vozítrogil fe. - Mezy tim ſpatkiwſſe na —*
dle ſwem meſſekek, geg z brdla [ňal,“ atu
- přiftogichmu
gednomu, Šroš- nervelfý šla:

tb, mna němž Korunomání

Srále Frydrycha

památřa býla mybita, z něho dal, a řefí:
Přifabau más zamažugi, Kdyj můg“ milh
Kraͤl, Frydrych zaſe doſedne

na ffolicy Krä—

lowſtau degte mu ten
Gros, a řefněte že
jem geg na brdle fivém až do fmrti, pro
laffu fterauž £ němu mám, nofyl: A pro.
Slamu Boži, a pro něho, že rad krew ſwau
ropcezugi, a vmjrám. A tu klekl, a porau:
čege hlaſytẽ buffi fivau Danu Bohu, prámě
fonž ta flora zwolal: Dane Gežifji Kryſte
(milug fe nademnau, a prigmi duſſi mau
blaboflnmené. ffončenj tvzal, a do Rebe fe
doſtal.

Do něm byl wolaͤn Pan z Bilé.

S tim byli Němečtij Kněži.

Do něm byl molán Dan Otta.

prve než byl molán,

Zen

ta ſlowa promlumil:

Nu milh
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Nu milý Gýfaři, vtordiž Truͤn fivůg. naffi
krwj: ©Než gaťz toho budeš Pánu Bohu
obporjdati w ben Pře) „ to ty zwjs. Bh⸗
wal ſem mezy Barbary, a takoweho thran⸗
ft. fem neriděl, aní o něm nefipffel co ©

náš čteno bylo, aby náš čtrortili, Hlawy gis

nam, etwrti ginam mwyfirčili. ©Ale nechť
geſt gak chce, byť paf Hlawy mě fobě
zde nechali,
Bednu | Čtvrt do Turek,
druhau bo Sfpanpel, třetj bo Rjma, a čtv

tau za More pojlali, Werim gá měmu mís
lemu, Spaſyteli, še to wſſeckno m den Sau⸗

bný shledá, a mne zafe oblečé kozj mau, 4
vtinj tělo mě oſlawenẽ É tělu gafnofti ſlaͤwy
ſwé podobně, a dá mi očima mýma wlaſtnima
ſebe wideti, vſſima ſlyſſeti, vſty chwaͤliti, a $
ſebau ma měťy ſroch mému ſe radowati. Když
fme fe wraͤtili odwyprowaͤzenj Dana Dmwořes

ckeho, a mezy tim Dana z Bilé Němečtí něž-

wyprowaͤzeli F mrti. Lu Dan Otta gak fimé
weſſli bo pofoge, gafo myptržený 3 moli ſto⸗
čl 3 ſtolice na kterh ſedel, a kekl: Můg milé

Kneze Sane, což más rád widim, abych waͤm

8 welikym potěffenjm poměběl co ač mí. fe ſta⸗
[o. Sedl fem na tu ftotičťu , a počal ſem te:
ſtliwẽ na to myfliti, je fem Šprátcy žádného
nemobl mjti, fterhby mi Swaͤtoſti Weleb⸗
nau poſlaugil. A litowal ſem toho y litugi,
še ſem máš k fobě nepowolal: nebo wäs od
mnoha let znám, a roždydy wſſecko dobré fen
o máš finfjel, p při o viděl, že gſte va
0
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bo fivěbomi dlowek. A m tom premyſſlowaͤ⸗
nj fem sdřimnul: P wrrete mí je geft mi fe
vkaͤzal můg Spaſytel, a kekl mi: Doſti máš
na mě Miloſti: nebo ga tebe Krwi ſwau oki⸗

fičugi: a m tom na mě frdce frupěgí Krwe že
geſt puftil, a gá m tom fe ſchytil.

A měřte mí

de mně diſtẽ na frdcy chladij a občerfhvuge, chs
tim po patrně. Ach děfugi tobě můg milý
Spaſyteli, je gſy mne tak poteſſiti, a o tvé
miloſti a odpufitění mý břieů * raͤ⸗
číl: nyní wim, a poznal fem co geſt

to m

příčině bezelfiné a m nemožnofti, Cr zde et
manducáfti, Wer, a požimal gfy. Cy tj
fe nic neſtrachugi tě fmrti, raͤd weſele vmru,
a waͤs muͤg milh Dane Otče proſhm, profažte
mi to miloſrdenſtwi, neopauſſtegte mne, a kdyj
na

mne wolaͤno bude,

přípomjnegtemi

mypromošte

mně,

fliby Boží fu paměti,

bych fe ñak přiliš lekl, wſſak mam

G

idy

to Dán

Bůh obplati, y waſſim ditkaͤm da ſwéè Swa⸗
tě požehnání.

© zakaͤzal fe Kněz San že to

rád febečně včinj,

A to tom bylo na něho

oláno.
W- řefí mu: Dodtež femnau Dane
Otče. © fili me, a Kněz Jan kekl: Nu ofázal

ſe waͤm milh Spaſytel nynj m waſſi dřimotě,
teſſte ſe jep hned duſſe waſſe bude geg tvidětí
ne w dřímotě, ale tak gakz geſt m“ fie flárvě
a gaſnoſti.
Odpowẽdel: Muͤg milh Pane
Otče, ſem tim gift, žeť nynj wychaãzh s Ange⸗
ly ſwymi wſtric duſſi me, aby gi wzal na
Swadbau ſwau weẽnau, tamt $ nim budu
ten
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norvý, radofti a potěffenj piti až

nawẽky, a tojm že mně ani fa fmrt neodlauči.
od něho. © řjfal za tjm 8 Knezem Janem
modlitbu.
A fdyž ſme přefli Rathauz, atopcházeli ten ze dveří na fhůdťy kThea-

trum, zdwihl oči f nebi, a toptrhna fe z
modlení zmolal: Ach wjidim Nebe ně,
a zbrojhna rufu, okazowal, a kekl: Podjwegtez
fe proſym waͤs tomto, ble tamto. M poblebě:
li ſme a wideli ſme mezy poſſmaurnhmi obla⸗
ky welmi gaſnh kus Nebe, gako Slunce prä⸗
mě nad námi, to tom mjftě kde toho daſu

Slunce

o polednach bhwaͤ,

tak že nemobli

ſme do toho miſta pro gaſnoſt blebětí, geſſto
nd ſotwa dvě a nebo tří hodiny na den
yli.
ſpatriwſſe to p fme na to Theatrum, A gakz přijjel k tomu mjftu fbe:
kleknauti měl, na firanu pramau padl na twaͤt,
a tak leže fe fe modlil afy coby po třifrate,
Modlitbu Důáně Otče náš mohl wyrikati, a
potom wſtawſſe ſwlekl kabaͤt,
Kněz San ©
nim Modlitbu řifal: W "tebeť fem . Pane

Bože můg od mladoſti dauffal, 2.
A fbnž giž klekl, něž San počal gako
8 ginhmi řjínti;

W ruce tmě Dane

poraučim bufjí mau.

Bože

Tu on fám doklaͤdal:

pro Gežjíje Kryſtaͤ, a geho fmrt newinnau,

ſmilug ſenademnau,
nému oſlawenj.

a —
|
c2

taně f měče.
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A m tom takéè wſtaupil z zemẽ bídy, plaͤ⸗
če a [mrti bo domu šivýdy. KČ paf ot za
to měl, a toho fe negrvjcegi bál, že tělo gebobude na etwero vozděleno, ale neftalo fe to⸗
ho, nebo bylo podománo od Přátel, gako

9 ginhch.

Za njm byl molán Dan Diwis

Černín, 8 nimž ſſli dwa Jejowiti.
Na
Theatrum paf padl ne Zmář, a modlil fe
tjſſe: a wſtana Duſſi ſwau Bohu poraude⸗
ge, bez wiloſti ſtat geſt.

Do něm byl wolaͤn Dan Konec⸗
chlumſth. Zen před tim na ſwau newinnu

telice mařjal a wſſak tafé znamenitẽ po⸗
těffenau myſl měl: fummau, mý Fteřj [me

přítomní byli, mnohém

nad fmrti gegid ——

myfl4 Srdce nafje“

—

a truchli⸗

wegſſi fme měli nežli oni, © byla gemu Pa⸗⸗
ní Chuchelſtaͤ po Knẽzy Sanomě. wzkaͤzala,
še bo proſh aby gim odpuſtil co gſau prot.
němu prowinili. © oni gemu je wifeckno
odpaufitěgi.
Což fbvž vſlyſſel kekl: Gaͤ

ſem mčera. mage prigimati Swaͤtoſt Weleb—

nau, Paͤnu Bohu a mám ſem fe ohlaͤſyl,žše
wſſechnẽm nepřátelům mým odpauſſtjm. Než
profpm waäs řefněte gi zafe, ať fe oní
Dánu Bohu modlj, aby gich Bůb „pro mne

netreftal, nebo oni fau příčina mě těžťofti.
Ga

wim odpufijli

gim Bůh

měčně,

že ge

- čafně treftatí bube: pročež ať trpělimě nes
He ob Dána Boba treſtaͤni — a ja odpu⸗
|
ſſteni
%

J
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ſſtẽnj weenyhch pokut ať Paͤnu Bohu pilně
fe modlj.

-9 Řbyš na něho tvoláno bylo, kekl: Pug⸗
du abych vmřel a newjm proč? Dane Be:
ziſſi Kryſte, kterh gſy newinnẽ pro htjchy
naſſe vmřels Degz mi vmtijti (mrti lidj ſpra⸗
wedliwych,
a prigmi duſſi mau m tmwě
Swaté ruce. A za tjm poforně 8 Knezem
Janem Danu Bohu fe modlil, a duſſi ſwau

Pánu Bohu poraučel,

ſwug dokonal.

a tať p ſwatẽ ziwot

Potom ja njm wolaͤn byl Dan z

Michalowic.

Zen.

před tim předefjinu řeč

Jeby nechtěl žimota přigiti,a na Kancellaͤri
šafe byti, opakowal: gakz o tom megffegj
geft oznáméno.
A 8 znamenítau frbečnau
myfli £ tě ſmrti fe hotowil a radoftj wednau
"fe těffil, a welmi pěřně o ziwotu měčnént
rogmlaunval. Ale fdyž tvoláno bylo prmě ©
na giné než na něho, pozarmautil fe, a řefí:

-Y Dane Bože což fe to děge wſſak wis ze
fem fe tobě cele odewzdal: Nemeſſkeg: pos
woleg a wytrhni mne ztoho. zlořečeného
fěta £ fivé tvěčné a nebejěš flamě, A dyž
giš na něg tvoláno býti mělo, něž San $
námi na před přiffel, a řeří mu:

Ru Dane

z Michalowic, ponẽwadz tak horliwẽ a ſr—
bečně fu Pánu Dobu, a F tě nebefřé ſlaͤwẽ
poſpichae, giž nynj na waͤs wolaͤno bude,degte ſobẽ dobrau myſl, a poruẽte fe Paͤnu

Bohu.

(3
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9) odpoměděl: Chwaͤla mílému Paͤnu
Bohu: Děfugi tobě můg. miloftivý Dane
Bože, je gſy mi mau poflební hodinu ozná=

mití, a že gij $ tím fivětem mám
tozdělen
boti, a £ mému milému Spaſyteli připogen
býti. A tu po Knezy Janowi mzřazal fivé

Danj WManželce, aby pro geho fmrt přílijině

fe nermautila: on že gi Pánu Bohu poraus
či, a tim gift geft, že giDán Bůb 8djtkami
ziwiti a opatrowati bude, a že fe $ nj po fmr=
ti giflotně shledá w flamě nebeſte. A tu
kekl: Podmez we Gmeno Blahoflatvené a
nerozdjlne Trogiee Swate.
A mw tom pri⸗

li Rychtaͤkowͤ y ſſli ſme. © řefí mu Kněz
Jan: Můg milý Dane z Michalowic tauži:
K gfře po tě měčné Slámé, -giž fe nynj těffte
a radugte, jeť naš negmilegfji Spaſytel na.
bujji waſſi $ Angely Swathmi očefámá, a

o naplní

nýní to co fffbil:

Neopuſtim

más

-„Syprotfů, ale -přígdu-a poberu máš £ fobě
famému, abyfite de fem gá p my byli. A
než ta floma Kněz

San

dobře poměděí,

8

weſelau Twaͤti gafoby fe pozajmál, řefl:
Werim, měřím tomu cele: Nebo netoliko
+

Abi že pro náš přigde, a neopufti náš: Ale

toho doložil: Dtče, dem kde fem gá, aby
byl p Sluzebnjk můg, a aby miděí Slamu
mau kterauz fem měf v tebe prwẽ nešli Stvět

byl.

A pondwadz geſt Bůh Otec 8 fvým

milým Synem

gedné wůle,

a Syn

gebo

milý dce abychom fpafení byli,- p ezervffi

.

|

pohyb:
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podybnofti fe to ſtane, a 8 tauť důmětnofij
poſpicham kteè ſmrti, abych toho tim rychle⸗
gi doſſel. Y fili ſme dale až na mjfto, fbež
- ned Je foláčel,

a zřiťage Modlitbu

8 Rněs

zem Janem fřoge: B tebeť fem Dane —

muͤg ob mlaͤdoſti mě dauffal, ꝛc. Klekl,
wolal: M ruce tmě Dane Gejſſi Kiyfte

"poraučim. dufji mau, nebo gſy gi wykaupil
o Bože Prawdy, přigmiž gi 0 Dane Gejjſſi
Kryſte. A tu tozal ffončenj blahoſlawenè,

a

k E čemu pofpidhal

toho doſſel, še giz widj

Slaͤwu Kryſtowu, a požima gi.

Potom

wolaͤn byl Pan

Kochan.

Go fe dotpče Měffťanum, giſtẽ znamenitaͤ roz⸗
mlautvání mezy febau měli, a o fmrti po
ziwotu weenem

fe těffili.

Dan Kochan -prs

- tvě nežli powolaͤn byl, welice příně ta flos
wa rozgimal: Naſſe obcowaͤnj geftiť m Res
beſhch odkudz y Spaſytele očefamáme Kry⸗
ſta Bežiffe, kterhz promění toto tělo naſſe pos

njšené, aby bylo pobobné F tělu gafnofti flů=

wy geho, podlé mocnofti tě, kterau geſt mos

cen W wſſeckny točen pobmániti fobě. A tu
pramil, že rvěřjch lidé na froětě, negſme než
gako fn: Ale obcomaní naffé y W tě zde:
gffí bídě že geft ro nebi. A poněvadž myſl
werjchch dofud fme ziwi na hvětě tim po:
čtěná geft, že obcowaͤnj má w nebi: Oifté

geft že p buffe naffe po ſmrti obcowati bude

ro nebi: Zělo paf nafje, ač geft ponjšené,
wſſak fe tějjime že bude zafe oflamene. A
|
c 4
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kdyz zawolaͤno bylo na něho, chtel fivého
ſyna sfebau F fmrti wzhti, aby widel ffon
čení gebo: ale Knez Jan zbránil toho, pro
čež Dan Kobr Služebnjřa fivého odpuſtil že
wzal zafe ſſaty gebo, a offetřil geg. A tu gſa
zawolaͤn, rozjehnawſſe fe 8 ginhmi, ffel, a ta=

to floma pramil: Muͤg milý Spaſytel poměs
děl před fivau fmrti:

tělo nemocno.

Duch geft hotow,

Ale pofylniž mne

ale

můg milh

Pane Bože, a deg mi ať to Audolj ftrafilivé
ſmrti přefročim, a přitvebíž mne do země živý,
nebo wjs že fem tebe. a prawdu twau miloral.

A za tim Wers poflední z Šalmu 16, řifal
tafto: Měřjm že mne na ceftu F měčné radoſti
wedes fem Dane bezmefffanj, bych fe těffil giž
m. vftamičnofti m přeradofiném twaͤti twé
Ipatřománj, po Prawicy tvé fe wſſj fivatau
Riſſi vziwage na měfy twhch rozkoſſi. A tu
gdauce, modlil fe 8 Knězem Janem wmefele, a .

přigba na Theatrum, fam řifal flora Symeo⸗
norma: Nynj propauſſtjs Dane Služebnifa vého
ro-pofogi: nebo fau tviděli, oči me fpafenj tivé,
ktere gſy připramil před obličegem wſſech Aa:

rodů. W tu klekl, a blafptě molal Latině:
In manus tuas Domine Commendo Spi-

ritum meum, redemiftime Deus Veritatis.
To geft: Wruce tmě Dane poraučim Duda
měho, wykaupil ſy mne Bože Prawdy. A wida
Knez San je gefitě mobl něfteré ſlowo zwola⸗
ti, Wolal 8 nim; Smilug fe nademnau Be:
raͤnku Boži Dane Sežifji Kryſte přigmi duffí
>
mau.
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A tu přígal odplatu v fměta žaloftis
ale před Bohem ſlawnau.

Po

něm

moláno

bylo na Dana

Sftefffa. ©Zen prwoͤ než powolaͤn byl,
welikau | pofornau

mnoha ſlowa:

myfli

promlauwal

$
nes

nebo kdyz ſlyſſel od ginhch,

bud Knẽeze Jana ſlowa potějjená a Smrtf
a o žimotu toěčném

mlumití,

ruce

fpjnal a

oči F Rebí zdwihal, a fobě fliby Boží pří:
wlaſtñowal,

a gim

bůmětně

teſſil.

A

Hey ořnými ſlowy tato poměděl: Můg mjít
Dán Bůh

mi ráčil

daͤwati wſſecko dobré

na tom fivětě, ale nynj mí bármá pití Kalid
Vtrpenj, fem tim gift že to činí kmému bo=
brému, abych ſtrze Jaloſtiwau a ohawnau
fmrt tau auſtkau ceſtau priſſel do Kraͤlow⸗
ſtwj nebeſteho: gaͤt ſem ſyce nezaſlauzil na
geho Božíťé miloſti toho, aby mně stěmí
wzaͤctnhmi lidmi |orunau.
mukedlnickau,
pro

zaftámaní

Prawdy

gebo

poctiti

ráčil:

Ale kdyz fe taf geho Božífé milofti (jbi, bubíž mu ze wſſeho měčná čeft a chwaͤla. Sbyž
na něho šarvoláno bylo, fepfal ruce, a do
nebe tváří welice pofornau,
a obličegem

fmutným pobledčí očima fizarvýma, a řefí:

Můg milý Sypafytel fdyž měl. P mně vmějz
ti: Bmolal F Otcy Nebeſkéè
Štěe ne gak

gá chey, ale gaťž ty chces, "byfe: le tvá.

A což gaͤ Čer bíbný Prach a Popel maͤm fe

vůlí geho protimiti, Gdu můg milh Bože po

flufině, a proſym ený fe nademnau, fegmé
a shlab
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a 6hlaĎ ze mne wſſeckny hrichy a neprawoſti,
a nenechaͤwegz na mně poſſkwrny ani wra⸗
fo k odfauzenj: OČifť mne Bože Zzopem, a

griſſten budu:

obmeg mne Krwi Kryſta Ges

šjíle Syna tveho mileho, a nad Snjh zbilen
budu. Tu ně; Jan wida geg tak truchli⸗
mého, dekl: Teſſte fe že bran Dan Bůh pros
šaflaužení naſſeho milého Spafptele zaͤrmu⸗
tek más obráti to rvelifé potěfjenj „, a tu Smrt
Zu powẽ⸗
promění w ziwot neſmrtedinh.
běl: Můg milh Dane Otče,

wẽrjm tomu je

gaěž duffe má z tělá wygde, že fetře Dán
Buͤh wffeďny ſlzy z oči mý: odegme pláč a
kwijlenj, boleft y nařjfání, a dbá mí radoſt wẽe⸗
nau. Ba tjm Knez San modlil fe s nim ně
na mjfto, y kdyz klekl. W Fdyž ta ſlowa8
melifau poforau wolal: Dane Gejjſſi Kryſte,
Beraͤnku Boha ziweého, kterhz ſnjmaͤs a shla⸗
zuges hrjchy wſſeho fivěta, fegmiž že mně
MW ruce
wſſeckny hrichy a neprawoſti mě.
twe Pane Gezjſſi Kryſte poraučím duſſi mau
opřigmjž gi w fivé Smaté ruce 0 Dane Ge:
ijjſſi Kryſte. Tu ſlzy a zármutéy promenend
ſau w pleſanj radoſt weẽnau.

Do něm wolaͤn byl Pan Ooftor:

Ieſſenius, 8 nímž fe KnězSan rozšebnaí, a ta:
fě až na Theatrum wyprowodil, a na fmrt
gebo fe diwal, $ nimž Němečtí Kněži pracotvali.

Do

něm

byl molán

Dan Kobe.

Ten že byl negftarffi mezy ——

z Mě:
fiťanů,

Mudedlnikuͤ Božih Ceſthch.
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fffanů, měl tafé přednojt ro mluwenj: pros
čež netolifo fam byl dobrý S$eroitffe myjli
proti tě fmrti: ale tafé y ginhch napomínal
a těfjil, a Knezy Janowi opět na mjftě gis

ný dekowaͤnj welice pekne, gak na Rats
hauze, tak y na Theatrum, y wins Pobožný,
a Požehnání horliwẽ včínil, a-za to welice

profpl aby něž Jan fonuíno gebo £ Smaté
Poboznoſti a F fbalofti při PDramdě Boži nas“
pomínal, a Panj Manzelce wzkazowal, je
gi proſh aby fobě „pro něho nehorekowala,
ale tim fe tějfila, že gi Dan Bůh zde na
zemi neopuſtj, a je fe zaſe fpolu to nebí shledagj.

Ten pripomjnal ſlowa Apoſſtolſka, Skut. 14.
22. Muſhme fÉrze mnoha protiwenſtwj pri⸗
chaͤzeti do Kraͤlowſtwj nebeſkeͤho. A tu při:
wozowal prjklady, Prorokuͤ, Apoſſtolũ, a

mnohhch Mudedinjkuͤ, p Miſtra Jana Hu—

fa, a Miſtra Jeronhma,p ginhch, je kterj
fe oprawdowẽ o prawdu Boží:vgimali, mufpli
fe 8 mnohými zármutÉm potřatí, a tu na
wſſeckny řeč obrátil, že p oni, poněvadž gſau
obhagomali a daftámali Prawdy ———
a Vtenj Apoſſtolſteho, že tafé muſegi 8 nimi
mjti djí mw vírpení, dtěgjli mjti djl m flároě.
A připomenul Swatẽho Jgnaͤcha, a kekl:
Nedaͤwno (pry) než fme fe do Wẽezenj doſtali,
ſlyſſel ſem od Pana Otce na Kazaͤnj, še geden
zMutedlnjkuüw Božích, kdyz byl odſauzen
k ſmiti, kekl: Pſſenice Bozj ſem, nech

(pry) zubami

Sſelem
—

ſem zemlen:
6—

Tak p
my

—
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my fme Pſſenice Boží, nafyl náš na Rolf
Chrkwe Smatě, nynj naš krugitku wwěčně
fámy přimozuge, pročež p my mufyme od té
Sſelmy femlení býti: Ale těfime fe že mždyďny
Gýrfew Boží m Krwi Wěrnýh roſtla: táf

še může Dán Bůh zfaždě frupěgičén krwe

naſſi na Zifyce ſwich Gtitelů tozbudití, nebo
ač Prawda nafyli trpi nynj, a trpěti bude,
ale žádný Kryſta Mana z Truͤnu gebo na
wěťy nefrazh. Syn Boží pratoj: Blahoſlawenj
gſte fdyž protiwenſtwj trpíte pro gméno mé:

Radugte fe a mefelte fe, nebo odplata maffe |
bogná geft to nebeſych. Když na něg zamoláno —
bylo, dekl: Gdu we gméno Boží, a neftybjm
fe zaj to že trpeẽti muſym pro Slámu Boži,
nebo tojm fomu fem vrvěřil, Bog dobrh fem
bogomal, běh ſem dofonal, Miru fem zachowal,

gíš za tim obložená geft mí Koruna ſprawedl⸗
noſti, kterauj mí dbá ten ſprawedliwh Saud⸗
n y wſſechnem těm fteřjá očefámagí priſſtj
gebo,
|
!
*

A za tim po Knězy Janowi Modlitbu hor⸗

liwẽ řjíaí. Ra Theatrum přigda, ſewſſemi
fe rozšehnátval, a rozšebnatofje fe, obrátil fe
É tomu mjítu kde měl vmřiti, ſſel É němu
šmužile gafoby měl 8 tau fmrti zápafyti, a kekl:
Nu tuto mám vmřjti, a wſſak nevmřu,

ale

ším budu, a wyprawowati budu ſtutky Daně,
a libiti fe budu Pánu Bohu mému tv zemi ži,
wyich. Za ſlowa wzal z ŽŠalmu Dawida Swa—
těho, aͤtu rozſtrogiwſſe fe klekl, a ..
|
e w
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že tw ruce tmě poraučim duſſi mau, neb gſy
mne wykaupil Krwj Syna tweͤho: Smilug
fe nademnau Dane Geziſſi Kryſte pro twau
Smrt newinnau, a priwed mne bo Kraͤlow—

ſtwj tweho. A m tom čemu fe těffit doſſel,
še W fmrtí v ſweta ohawné, wzal flámu a
neſmrtedlnoſt, a poctěn geſt ob Knjzjete Mu:
čedlnjfům Korunau Slámy, a ſwitezyw pro.
(mrt Beránfa, Palmy WWjtězné w Ruce pří:
gal, a raduge fe na weky.

Do něm byl —

Pan Sſultys.

Ten neméně než gako p ginj ſliby Božími fe

těffit a proti ſmrti flora z Šálmu
42, tato

rozgimal: Proẽ gfp fmutná duffe má, a proč

fe rmautjs? Poſedkeg na Boba: neboť geſſte
wzywati geg budu, p hogně ſpaſenj twaͤri ge—

bo. A tu připomenul z Knihy Maudroſti 3
Rap. 3, 2. Wčťolim (pry) zdá fe nemaudrhm
-še fpramedliví Krwj Kryſtowau myfaupení
mrau, a počjtáno býmá wygitj gegich za bídu —
a odgitj od náš zapotření, ale oní fau 1 pofo:

gi: Tak naffjm nepřátelům zdá fe že my bj:
dně na těljh hyneme,

že y na duſſi potření

budeme: |Ale my tjm giſti fme že ta fmrt
- bude nám ' dveřmi, je ffrz nj duffe naſſe p
bned přígdau před tmař Boží, a oflawomatí ©
geg budau. Ty pak o nás negmiloftivěgffinebeſth Bože, pomozný nam mw tom fijnu fmrti
čajné, abychom tobě wjru a dobré vědomi
šáchomagice, k ſwẽetlu nepriſtupitedlnemu, a
gaſnoſti ſlaͤwy twe přímedení boli, a — V
c7

"pogné
l
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hogné ſpaſenj twe wyprawowali. |Což že fe
ſtane pro Kryſta Gešifje .nepochybneẽ měří:
me. A zatim rozpomjnal fe na fivé Syny,
a $ negměrffí borlimofij a z šalojii frdečnau
na Dana Miftra Biřjía, a dekl: Nemám

pry tějífi měcy na ſroch, gako mého Giřj:
fa,

ſlyſſim že tafé geſt měznem

bomě, | Dane

račiž geg

Bože

pro

w fvěn

mě. milofrdenfitvj

fam opatromati,

a ze wiſech tě:

| fiřofti mu pomaͤhati.
A tu řeří£ Knezy
Janowi:
Proſym was zaſtawte fe v něho,

a řefněte mu, še geg 9 ditky gebo Danu Dobo poraučim, a měřím Danu Bohu, že to
Nebi pred Zrůnem
Božím
poteſſenẽgſſi
bude naſſe shledání
nežli to naſſe přes

garmaucené |rozšehnání. U dý zamolán
byl rozšehnatvffe fe, ſſſi fime, a kekl: Da:
ne Gejjſſi Kryſte , ty ſy zaſljbil, še kazdeho
£ tobě přichazegíchho prigimäs, a šádného

newywrhuges

wen:

Proſym

twe

Swate

miloſti, prigmiß y mne £ tobě gdauchho,
buď mí miloſtiw, a odpuſt mi "mě hrichy
a neprawoſti, gá w ruce tmě Swatéè pos
raučjm duſſi mau. X za tim modlil fe 8
Snězem Janem, A přigda na Theatrum,

ftoge wolal:

W tebek gſem Pone Bože můg

od mladoſti mě dauffal, ꝛc.

na,

tež wolal:

X potom klek—⸗

M ruce tve Pane Gejjſſi

Kryſte poraučim duſſi mau; A to řefífe, ruce
od febe toftahna, napobobně gaf So Fran—

tiſſtamalugi, wolal:

Veni Veni Domine
leſu,

> Mučeolnjtů Božih Ceſthch.
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Ieſu, K noóli tardare. (*) X tu mw těh flo:
wich wzal ffončenj blahoflatvené, a přípogen

geft £ hauffu Swathch

Mukdedlnjküw:

Kdez

giz duſſe geho hognéè ſpaſenj a ſlaͤwu Boži
ſpatkuge, a wyprawuge až na wẽky.
Do něm byl wolaͤn Pan Hoſſtaͤlek.

Ten byl ducha truchliweho, a daſto na ſwe
ditép wzpominal,
A kdyz ginj potäöſſenj z

Slova Boziho o Ziwotu wwěčném, a proti
zármutfům a protiwenſtwim tvezdegfijm, o
Radoſti nebeſkè pripomjnali, on kekl: Wſſemu

tomu můg milh Dane Otče měřím a wſſak
přípomjnám fobě htjchy mladoſti naſſi že P. Bůh p ty na náš pofutuge: abychom
gafož
gfme
prmě při poživaní Welebné
Swaͤtoſti pogifitění | Wiry, o
odpufftění

břidhů naffih dofili: Tak p nynj gſa giž
na fmrti, proti břidům a fmrti tau přípo:
menutau

miloſti

Boji

a zafluhami

Krofta

Pana v wire vgjfitění byli, že tm tě fázní
hrichh naffe gaf t ſtaroſti tak p w mladoſti
naſſi dodindne
dafonále
ſnjjma a Krwj
Kryſtowau odiſſtuge, a frawedlnoſt y milo—

ſrdenſtwi fivé $ námi foná, abychom odiſſteni,
a gafo fnih od. poffforn. wſſech |břihů
zbilenj

ſauce,

rěčné

a nebeffe

zamolano
ſprawug

bylo,

přimedení

Slarvy. | dyž

dekl:

ceftu mau

byli

© gafnofti

na

něg

Wſſemohauch |Bože

abych nevínul

m fimrti,

aby nerekl Odepřjtel můg premohl ſem geg.

A tu
(+) (t.g.) Přib, Přib, Dane Gejjſſi, a nechtẽg
meſſkati.
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A tufemodlil $ Danem Otcem. A přigda.
na Theatrum, tafé řiťal Latině flova Syme—
ona: Nynj propaufitjš Dane, 1. A fo my: ©
konaw, klekl a molal: M vuce tvé. Da:
ne Bože poraučím Duffi mau. X m. tom
Mukedlnickau
Korunau poctěn gef.
Giz
fe břjdhů, ani ſmrti nebogi, -nebo ty mwěcy
zde pominuty.

X too připramě É fmrti, po Smrti tě.
Eteromi Kněz San Swaͤtoſti Melebnau Yo:
ſluhowal, pramdivě fem poznamenal, o gi⸗
nýd ginj pfali.
Daͤ čas Dán Bůb že y to
nagemo wygde.
—

Zalm 79, v. 9. 10.
Ty paf o Bože fpafení naffebo, pomoz nám
pro flámu gmena ſweho, wytrhni náš, a bud

miloſtiw
břidům. naffim, pro gméno frvě.
Budiž znám mezy Národy peřd očima naffima

m pomftě krwe flužebnířů twych, fteraž
toplita geft.

* 5D 4

Woſo⸗
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Wyſoce Brozenému Panu,
Panu Hendrychowi Matteſowi
Drabeti z Turnu: Geho Miloſti
Kraͤle Sſwedſkeho Zegné Wogenſké
Raddẽ, Ambassatoru a Mjftodrájchmu
w Berlíně: "Dánu, Dánu mně mís

loſtiwemu, Geho Wywegſſe⸗

s

né praběy miloſti:
Ob Paͤna Boba

Wſſemohauchho

Zdrawj

ftalého a dlauhowekeho, p me wſſech pkredſe—
i wzetjch proſpẽͤchu a Požehnání Božího hog—
něho vpřimným a wẽernhm Srdcem winſſugic
Jaͤda měrně rad,
R

lidſtä Miloſtiwh Hane Hrabě:

gak gfau proti myſſlenj Božímu mdíá
nebořonalá a neftatečná netolifo Djíma Smwatá,
ale y ffuffení. faždodenní to vkazugji: Rebo
myſſlenj naſſe vklaͤda wykonati wẽcy něfteré
tak gakz náš wuͤle a rozum náš wede.
Ale Bůh ty weẽcy řjdj medlé wuͤle ſwe ſwobo⸗
dně gak raͤrj. Prjklad toho máme na naſſich
milhch a Woꝛetnhch Mukedlnjchch Božih Ceſthch
24. dne Junij, Leta 1621. vſmreenych. Kte-

rd myſſlenj a wuͤle byla 9)

a Sn
Spaſy⸗
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Spafyteblné Božj, a Swobod, Medem obhago—
wati: Ale wuͤle Boží ty měry tak řídila, aby

ftalofti tě, m Obhagowaͤnj Pravdy, prolitím
krwe fmě od Meče na fobě bofázali. Což fe
y ſtalo. Rebo Fdyž wideli že fe nezivedlo ©

vedle wuͤle gegih:

Gak fau fe můli Boží

poddali, trpělimě tu fmrt 8 melifau pobožnofti
podſtupowali, tato Rnižťa o tom fprámu prařos
diwau dini. Kterauz Knizku Waſſi Hraběch
mis: obětugí, a Waſſi Miloſti žádám že gi
obljbiti, na horliwoſt a Wjru těh Poctiwhch

-

Čedům fe rozpomenautí, a mně (kterhz fem
gaf Sid milo: wſſem Dánům Stavům Krás

lowſtwj Čefřého, taf p těm Mučedlnifům
Božim do fmrti hotomě, měrně, a bez oflhhání

rád finušil) fobě miloftitvě nynj y na budauch

čas poručeného
mjti váčjte. A 8 tim Waſſi
Wywegſſenaͤuu Hraběcy Miloft E- ochraně a
opatromaní Božímu poraučim.

Datum m Grilium Ařeftanfčém -38 Wu:

gufti Leta 1631.

|
—

Paͤnu Bohu zaB. H.M.
měrně do fmrti fe modljch

Kněz San Rozacyus.
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AD ILLUSTRISSIMUM D. D.
Comitem de Turn.

etc, Se-

nem Honoratiffimum.
| TURNE

Comes,

CHRISTI

Comes Exulis, inclyte
et armis,

GUsTAVIOVE pia bellice TURNE

Comes.

Aspice gua rigido sint coesi Martyres ense

Quos feriit Veteri PRAGA
Con-g;-dole aspectis i
Exulibasg, Czechis,

O Te.

GUsTAVUMOVE

Bohema foro!

Patriaeg. aceuro

cadenti

ut potes adfer ope.

pium, decng illud ab Arcto

Tegue din servet REX FRIDERIGE,

DEU.

M. . G. C. 6.
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Pifeň
© Wyhnanj a Wohnanchch
z Wlaſtj.
O

Zemzj Ceſtke.

Jako: Kdoz ochrany neywyſſiho.

1.
Prkediwnem Božím Saudu, y o geho
propaſtje: Nynj waͤm ſpiwati budu,
y o five čefře wlaſti. R. Což mym a znám
©

rvědětj bám, teměř wſſemu Sřefťanfhvu, gak
geſt nyní Saud Roe: w naſſem Teſtem
Kraͤlowſtwj.

Pred dwema Sty lety země bylam Wel⸗
-> fě mwážnoftí :,: dyž (e tonj to Boži Symě
rozſywalo m hognoſti.
R. Kdyz to Jan
Hus, Jeronymus, Muži Bobem zwolenj,
wedly praͤwek vší dále, lid ſkrze Swate
čtení.
a
de

dať byla ob Kryſta tadba, giž £ zahan—
benj hada : . Proti gebo zamiděnj, ſtkrz
Slowa Dáně znění.
R. Genz myfrvetlo,
giž na Swetlo,

4 te tvefife temnofij,

a to

zpauhe Boži Wuͤle, a welike Miloſtj.
4.

Oty

de
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4.

Oty něfdy Země Swata, kams poděla
ve Očj: :: Biž gſy Bohu ne taf rozáctna,
Antykryſt s tebau točh. R. Ram (ce fo:
liro po five wulj, ſtrze neřádne Sněži, ty
five pofip brozne Woſly, naftrogene —
5.

O
rozum
ctna,
maſs

ty nekdy Země Swata, kams ſwug
poděla :,: Giz gſy Bohu ne tak tozá:
mrtwät gfau vv tobě těla, |R. Me:
rauda anj Duda, wſſeckok Dapežem

fmrdj,

neb gfau 1m tobě, tw teto době Siněji

y Lide hrdj.
6.
Giz ob Čefřeho Kraͤlowſtwi,

Paͤn Buh

ſwau miloſt beře :,: A němcu welike množ:
ſtwi, přivodbj £ pramě MWjře.
R. Zo po
hrichu pro gih pychu, tafe žimotu- neřád,

přiffel na ně giž bněm Daně, a Slowa Dos
Fiho

hlad.

7.

Poddaly gſau fe Kalichu, mnohe Nẽme—
cke Bemě :,: Ale Ceſka zde po hrichu, pod
Papezowo břímě, toho nechce neſti lechce,
břemena

preſwateho,

gegich

Data,

khrj—

chu chwaͤta, od Gejſſſe ſladkeho.
8. Swa—
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Swaͤtoſt těla tafe Krwe, na negiſtote
ftogi+: Kteraž —
zdaͤwna prwe pod

ſpuſobau obogi.

R. ©afož- geft nám Paͤn

Kryſtus ſaͤm, —

na ſwau Pamaͤtku,

to

gij w Techaͤch geſt na wahaͤch, „nádrž y

priſſlo E mata.

|
9

|

Dana Kryſta modu žímau,

proč opuſti⸗

ti žadafš, :,: A kopaͤſs fobě čifterny, £ Untyfryftu toždy chwaͤtaͤs. R. Gdeſs z Stat:
toſtj do temnoſti, k račjíš z Rebe do Pekla,
padlas giz znak a
tak, gakoby ſe giz
wjtekla.
10.

Proſym tebe gakau winnu, daͤwaͤſs Geaji Kroftu 3: Zgewiz nám wſſeho ptjkinu,
a porměz prawdu giftau.
R. Cot včinil
neb prowinnil, |tobě tak zfeho ten Kraͤl,
kteryg pro tě, wſſi fe pfotě we wſſem jimotě
poddal,

11.

Rowndẽ tafomy Saud Boži, na Libu Zi—
dowſkem byl :: Adyž gim Buh nefimirne z
Boží,

ſtrz Syna

ſweho

ſwe hoſti wal k miloſtj,

co

zgewil.

R.

Go

hubily geho Poſly,

tupil žid to prigal Lid, z pohanffe krwe

poſſſly.
12. Radas

⸗

71

12.

Rabas huſy poſlauchala, mělaš kni weli⸗
kau chute:,.: Onat geſt prorokowala, že Dan
Buh pofile Labuť. R. Za giz čafně fpjiva
frafně gaťo před Smrti Labuť ſlyſs gegi hlas,
dofud maͤſs čas než tě treffi Boži Prut.
13.

—
Boze toěčny, wihledniz
na
zemi Čeffau 3: Swug weliky hněv odloze,
zgew gi fivau Pravdu mfjeďu.
- fe wnj Smate čtení, dofonale

R. Deg ať
mždy množi,

ať fe ona wjc nezdraha, fliffeti Slowo Boži.
|
14.
O —
bude ten čas, fdnž to
Dán Bub:,: A vſlyſſj tento "hlas mug
mu Yláč ſwych mwěrnyh Sluh. M. Zu
blaze Dude draze čloročfu roffelifemu,
bych byl žim fliffel ten diw, zweſto—
wal bych Faždemu,
Úmen. *

"M
„O

včinj
fto:

pře:
o

—
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Beſtora o Bratru

PALECROW3J—

Statvu Ryhtj kſkeho (Cloweku), genž
ſapti Kraͤli Gjřjm Ceſkem welmi ſſlechet⸗

ného ziwota Králi mílý a wzaͤcny p kaz—
demu Dobremu byl, a mnoho fratochronls
ných wẽcy činil, m čefftině fprarvená,
a kzaͤdoſti mnobých Dánu wyti⸗
fitěná ob Syrta Dalmy.
——

Syomutn:

Poctiwoſti

Smrekowi,

Danu

Prymaͤtoru

-Řehořovi

a ſpraͤwch

| DMěfta Soběflatvě ꝛc. A Poctiwe Daně Dorotě

Manjelee geho Pozdraweni mnohe, Wſtkazuge
a přednafíp Syxt Palma.
Kratochwylna ted Hyſtorie tato
Muͤg byti p f naučení tak mám zato.
Sterážto mezy lidmi rozepfaná

Geſt od daͤwnhch čafů mnohým snámá,
Ted nyní Mm Čefitině po opravená,
X £ šadofti nekterych wytiſſtena.
Tu Imprymowanau mám dedikugi,
Ra duwod laſty bratrſte darugi.
Abych tež znamenj mwděčnofti nynj,
Profazal za přigatá dobrodiní,

Wẽerjm je gi bobrotimě Prygmete,
mně

wſwe pamětí můti budete,

W $tjm más poraučím Doji miloftí,
Budiž ewami y fe mnau Dan wẽẽenoſti.
O Bira:

—

2

© Bráttu Jaͤnowy Palečťovi, Dr
ní Kus a nebo Artykuͤl.
b

Paledek bywal -obyčegně při Kraͤli

Gikim m Raddě, a wſſudy mu mols
no bylo. © Fdpž bo Kral newidel, tedy
poněm :tefflíro byhwal. | Kterjšto bratr Jaͤn
Paledek měl obyčeg w Raddě mw ſwẽtnich fe:
datia: pilně pozorowati, co Dani deſſtj Králi
foemu ze Raddu dámaly.
Kazdeho pána
gafž w Raddě ſedali a neb ftáli, |pořad

Ge gmena fobě napfal- a Krále napofledy. A
ftery paͤn tadil kdobtemu Čeffemu obeene⸗

nr, tedy od geho gmena, ktere před ſebau
napfáne měl, prjmau ljnij neb ſſtrych napſal,
aktery Raddu £ ſwemu wlaſtnjmu všitíu daͤ⸗
wal napſal linij na fřítvo. A fdyž Raddů
zarořjtí měli, Faždy five zdání powedewſſe:
Tedy Bratr Palec fedě v ſweho ſtoluv dwerj,
zwolal: | beatře kraͤli přímo, tobě. plati o

duſſy, © lidí p o wffeďu zemy: potom fdyž
frál, wyſſel 8 Dání z Saudne fmětnice, 0:
ptal fe. bratea palečfa: co ſyto napfaf; a on

obporměděl: teb fem ſpifowal Dány bratrh,
Fteřj tobě radi, 204 A taf fau Paͤnj čefiti
napalečťa weliky pozor měli.

©

Druhy

Sus,

dyz bratr Dalečeť byl.8 fralem Girim
na progišbce ofolo Prahy, ptal fe kraͤ⸗—

le Čj geft to wes dobrá $ rybnikh a lufamý i

3

X trál mu

odporměděl,

že geſt těd vbohhch

lidi mw Spjitaͤle ©, Duda v moſtu. Tehdy
palečeí nemefffage dlauho, tm pátef ffel do
toho fipitala ktem vbobím lidem £ obědu, a
gedí ními, fteřiž nemeli na obědě než pos
liwku, fraupň a drobne Ryby z rofola. A
druhy paͤtek ſſel Fffpitálffimu miſtru, ačfo:

líto od něho nební zván, a gedl ſnjm, za:

Éterimž ftolem
kawſſe

i

boflední

bylo ajdla doſti.
Frmě

bratr.

A nebočes

valečef,

wiſtal

od ftolu běžel z fipitalu £ zaͤmku ddmáta:
nim, a žaloftivě kraͤli řeří: | bratře kraͤli
šle tam, zle tam, nemuž bůře byti. Y řefí
fral fněmů co fe děge? odpoměděl, to,- že
vbozy panome magie welyke Panſtwj, mu:
ſegi hladem primjrati, a gegjch flužebních
a Sfaffaři na zbyt doſti magií. ©Král rekl,
kde ſe taf dege! nebploby dobrke,

—
—
—
—

ſlujebnjch lepe měli

kdyby fe

mýti nešly gegich paänj.

Paledek fráli zafe řeří: wiſſli fráli, je fem
fe tebe, fdpž (me byli naprogjšdce ofolo Dra:

hy nedámno, ptal: čiby to wes dobrá 8
Rybnjki a lufami welikjmi byla? A tyš mi
odpowẽdel, je geft vbohjh lidi ze Sfpjtálu
S, Duda. W protož fem ga tam mufel gití
£ nim,

a přeztvěděti,

kterak

takoweho Pan—

ſtwj vzjwagi za ſwhmi ftoly, a tak ſem tam
E nim ffel £ obědu dnes tegden, a gedl ſem

snjmí, Fbežto vbozh Dánome neměli tiež po:
lywku, kraupy nemafine, Rybyčfý z vofola,
a dnes byl fem tafč v gegich Služebnjíu

JC 2

ſſpital⸗

4
ſſpjtalſteho miſtra, tu měli ET
doſti
dobreho, ryby nekolikerh, 6 kokenim, ſma⸗
ženp, pečenp, wino dwoge: y take panj mla—
de.
Protog bratře kraͤli, pofily fe mnau
hned protoho gegich ſluzjebnjka a fiaffaře,

a tozfaž mu, aby s wim pánum. tafe 8 foře:
nim

ryby bání,

a lepe ge domal 3 tafo:

tveho gegih panſtwy, ať giž mjce tak hladu
a nauze netepj, aby tebe kraͤl nebeffý: pro ta:
„ fomau Síaffařu nepramofi a. neopratrowanj
s těh vbohhch Paͤnu netreſtal.

A tnf geſt kraͤl

Sjří hned zbratrem Palečíem ſweho hoffmiſtra
do toho ſſpjitalu poflal a nařídil, aby gim
daͤwali wpaͤtek dwoge ryby zrofola o sfořenj,
gafž to. dá tak geſt.

Zřetj

Kus.

©: čafu tal fe mord wpraze wdo—
mě průcdobjtem v Sixtu Proti Šegnu
vweker, a ten. mordýř

tvyffočim

wen

vtefí,

a. bned ten dum zamkli.
Rydtař z služební:
kh brzo Dřiffel, a wzal tam mladeho Dubs
čanffeho, za mwinneho, a. potom Dražane nas
šegtři ráno, dalý geg Katu wyſti z měfta ga:
fo winneho. Kterhz Dubčanífh, fa newin—
nen vbohy, zmolal a řefl: Ad wſſemohau⸗

ch mily Bože budiz tobě žel že, mám stohoto
ſweta sgiti, a nemám před ©. 97. Kraͤlow⸗
ſtau wyſliſſaan byti. A w tom ſtalo fe, je bratt
Paledek tuby ſſel, a vſlyſſel wolaͤni toho Dub:
čanffeho, řeří Stydtářj a řatu: WBratře fogte,
a ty bratře. fate Počťegte

mne

tuto $tím=
(o wẽz⸗

5

to weznem, až gá f zas roratim ob bratra
kraͤle.

MP běžel welmi

Kraͤli, a dekl mu:

fpějíně

na

zámef £

Bratře Králi ſlyſſel ſem

tam na tě žalobu, Kraͤli nebeffemu, od vbo=
heho twězneho, a protož fem přiběhl, abych

tobě poměděl.

Geſtly paf že fp ty lepffh neš

Dán Kryſtus Syn Boží,

a geſtly ten vbohý

tloročf boj než Babel: Tedy mužeš bo nes

ſlyſſeti.

A Mařli ty negſy lepfip než Dán

Kryſtus, a on negnilí horſſi, než Satan:
Tedh más fpramebdlimé toho člorvěťa mpflpffeti.
Pondwaͤdz Dan Kryftus Babla wyſſyſſel, a dal
fe mu na Geruzalemſty Koſtel nofpti, a 8 febau
mluwitij. Gemuz Kral řefí: Negnj na fivěz
tě mily bratře palečíu, člotvěfa jadneho [eps
ſſiho, než Dán Kryſtus, ani borffibo než;
daͤbel, a protož poměz nám co rozumjs w⸗
ſwem praní! Mkrekl paledek: Zo bratře Kra:
li, že tam wedau gednoho mládence: an lituge fplačem, že má ztoboto fivěta gjtí, a nema

prwe před tebnu pánem fopm wyſſyſſaͤn byti.
X taf fem gd kazal Rychtaͤrj a Katu aby:
snim počfalí, až gd fe od tebe wraͤjm.
rotož

pofily femnau marffálfa ſweho do praby, ať
geg před tebe priwedau, abys bo wyſſyſſel.
A tnť fe ſtalo, že byl ten Dubčaníffh přimeden
přeb Krále.
A potom dán na tvelyfe Rufos
gmé aby fe ftoho wiwedl bo 4. neděl pořád z
behlhch. Wtom čafu paf minneho fe dopta⸗
li, a řeže to Dubčanífh neminnen nalezen, a
byw žíro 40. left gebož Rod podnes trtvá.

-)(3

Čemrty

—

—2

Čtwrty

Kus.

čftereho daſu na zámfu prajífem Kano:
o V tonjep před Krále Gjřjho prhſſli wſwhch
popelitych Raptaurjh z foftela, a míumníi o
ſwe potřeby $ Králem welmy poctimě a tmáž=
ně, Tedy bratr Dalečef gda mimo ty Kano:
ronjín £ Králi, chytil za tý čapljčíý faptauto:
rý toho gednobo Kanowunjka, kterh odnjch
mluwil, a trh nim, řfa: Hora, Hora, naſſy

giz kozichi na tuby obrátili, a gefitě Mafsopuft

není. ©Pročež fe ten, genž mluwil £ Kraͤli
zaftyděl, a řefí £ Rrali: Proſyme, at nám
dá ten dobrj muž pofog. Tedy Kraͤl Gixrj

poſtawil fe neodotně a řeří: bratře paleču
proč ty nenechaͤß spokogem Dánu SKněží?
odpowedel palečet: A co gfau to bratře Králi,
Rnějj, Pani? Proſym tebe nechť my fe nebi:
roj, gáť fem měř oprawdu, že fau Masſopu⸗
ſtnj blázni, nebo rádí o Masfopuftě Kožihí
taf prewracegh. ten čas Král Sjři rozťas

zal podletjhž Kanownjku bo Rjma liſt Dfati,
a kdyz byl napſan, priſſel snim Kanelpř £ Kraͤ⸗
li, a ptal fe bot Kterak má Dapeží geho Tytul

napfati? gemuž- ral obporočděl: napys ges
mu taf gařž obpčeg: ©matě Smatemu neg

frětěgffimu

otcy 20.

bratr. palečel

nemoha

toho wytrpeti, dekl:

bratře Kraͤli,

nifolim

nečíň toho, aby měl papeži tafomeg Titul bá=

tí, neb by potom toho mufel lytowati. A Grál
řefí: y proč míly bratře palečfu, poněvádě
geft obyčeg tak gemu pfáti? Paledek zad řefí:
|

bratře

Ba
BE.
-o
najet:
P

3
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bratře Králi,

bleš tý prawdh

a ſprawedlno⸗

ti, gafož na Kraͤle Fřefťanffeho náleži, a ne
obyčege nepraweho. Proſhm tebe bratře Králi,
kdybh měl Dánu Bohu -do nebe

liſt pfatj,

gakhby Tytul gebo Božífe miloſti těl dáti:
poněmadě papeži ten Tytul negfhvětěgffimu,
napfati chces. © řeří Kral: milý bratře
palečťu, Fteraf paf mám gemu Tytul dáti
napfati? Paledek odporoěděl: napiſs mu tak,
gafž famo wſobẽ geft prame nepochibne.

(*) Zomu pofíně pyſſnemu, negpifiněgfjímu
a negbohatěgflimu bíffupu a pánu w
Rimẽ, má býti lift tento dan.

*

Dáty

Kus.

rihodilo fe, že Dani Rjkanſka wdowa, na
(ečfa zo přímluvu, zdalybymu Co za81
tila. Paledek Fázal mu fte panj to ne
giti, še vnj gjítě bude v oběda, a

rád oto prikinjti. Zedy ten Ry
rozkazu Palečfoma tam přijel, a wſtaupil bo
ſwetnjce, fbež byla pánj a palečeť, říá: deg
Dán Buh
panj. A m
lhaͤrh, gdi
proti tomu

mu

dobří den waſſh Miloftí Miloſtiwa
tom Dalečef dekl mu: o nefiledetný
mi hned z ocj prně. Ale ta panj
řefla: mily bratře palečfu, pročs

tak mluwyſs nepoctimě?

Paledek odpo:

věděl: proto, že tvočí hledě nepramdu mlu⸗
roh. Prawy tobě že gſy miloſtiwaͤ panj, atys

gebo Tyranka vřrutná.

X 4

Nez fdyby byl řečí:

deg

|

8

|

|

deg Dán Buh dobrh den Panj nemiloſtiwaͤ,
nebpíby lhaäärem. W proto nedcefily zněho
moti Iháře, Ale prawdomluwneho Rydtáře,
rorať mu

bo ne na
zas geho penjze, a potrefcy

meſſcy, ale flory, a neb wazbau, taf budeš
miloſtiva Panj wprawdeẽ. A ſkrzto palečeť

Rychtaͤry pomohl k geho penẽzum.

Sſeſteg

Kus.

P jí Paledek měl obpčeg, vo letě choditi
pomahati do wſy chudym lidem gegid
dalup pokrywati, a oprawowati, ale £ ftolu
chodil tu, kdez widel welyke ſtawenj, £ zemanu ©
neb kſſaffaͤri, gemuz nekterj rjkaly: bratře
Paledku wſſaks vnäs nedělal, a proč vnäs gis.
Odpověděl. Paledek: wiſſly co bratře, an fdyž
ty budeš taf nuzny a $udy gafo onen, tehdy
ga tobě budu pomahati dělati: A fdbyž on bus
de tak bohaty gafo ty, tehdy pugdu knemu gis
fti. X tnf gfau palečťa lide radj vfebe mjwali.

Sebmy

Kus.

9" Paledek widycky m ſwem mějfečfu na
pafu. něfterí droš měl, neb mu Kraͤl
Gikj dámal kazdau Sobotu 15. bjlych, a tý
on rozdámal těm, genž měly děti mnoho, a

ftatfu málo. |Něfdy wyſſew od frale a Přiffel

na noc do gebne kremy, a byl tam geben zloſyn
zbeh Fternž myflil, aby Dalečťomi kdyzby fpal,
mějječef vřezal, ©Čemuž paledek porozuměl:
Stbpž paf famí drva fpolu 1 fivětnícm leželi,-a
přes pulnocy nefpali, Dalečef wſtaw zbudil
šlofpna toho, Étery činil fe gafoby fpal, a vozťa=
|

zal

9
—

—

—

—

—

—

—

—

—

——

zal mu ſwẽtlo rozſwititi, že dce gemu na pjwo

daͤti. A gafž zloſyn rozſwjtil, Paledek wyſypal
penize zmeſſekku na dwẽ hromaädky, popul o—
ſmu byhlym, a kekl knemu: Mily bratře, rozu—

mim tomu, že nefpjš chte rád mug mäſſec
vřezatí, a ga tafe bdim boge fe tebe, a tak
fobě oba hlawy

trápjme.

A protož wezmy

fobě teď pul ofma bjleho, a dadauc fobě poťog,
fpěme. A profpmtě necheg toho řemefla, nebo

giftě, nenechaͤſſſiho,

|

Sfmy

vwjſnes.

Kus.

|

čafu trefilofe, je palečef -pomahal
$+
pofjimat
ffodolu.
gednomu | čloměfu

Wtom čafu Králorona tudy napaut k ſwate—⸗
mu Prokopu fe brala. A geden zflužebniÉu
vhlydaw palečfa, poměděm Kraͤlownẽ o něm.
Kraͤlowna zamolala palečfa aby knj vřiffel
bolu, a ptalafe bo: Milh bratře palečfu,
proſym tebe, poměz nám, tafeli co Dán Bub

mně dd zato, je teĎ zawozem pěfiřy na paut

Odpowẽedel palečeť: Geſtli je bude
gdy.
ginym tuláfum, a zabalečům platiti, aty neze
mefifafili, y tobě muž něco dáno byti: Ale
milá ſeſtro Kraͤowno, kdyby raděgí doma fes
děla, přize -napředla a zní plátna nadělati
Dala a hudpm rozdala, toby tobě Dan Buh
dobře. odplatíl zde p měčně. A taf geft Krále
Gjtjho manželfa, poſlechſſy bo, zaſe fe £
Praze obrátila, a Dalečeť ffel £ five robotě -na
ſtodolu.

Dewaͤty

10

:

Demáty

Kus.

weliky paͤtek, bratr palečeť weſel býrmal a
ſpjwal, gafo na melifonoc, a wmaſopuſtnj

9
dní plafal a modlil fe Danu Bohu wic než
rv gine dní, a kaſto lytowal těd zbytku a ob—
derſtwi, ktere fe mezy lidem rozmohli.

|

Defáty

Kus.

čftereho čafu ffel palečeť podle fiveho o:

byčege mezy Aude do ffpitalu £ Swatemu
Pawlu. | naſſel za měftem gobnoho nemoc=
nebo člorvěfa whnogi,

kterehoz fe lide fftitili,

a do fipitálu bo přigiti nedtěli, pro nenafaže:
ní ginich. Tedh bratr palečef, běžel do Zegna
ro Praze k mifitu Jaͤnowi Rokycanowi Arcy⸗—
biſtupu, a řefl: Uh zle fe dege zle bratře
Rokycane, nalezl fem tam whnogi zafopane
dělo

Boží,

ano

fameho

Kryſta.

W protož

profpm tebe, což negrychlegi mužeš wypraw

fe mnau něťtery žáfp, aby ho pomobli zuwyhnau⸗
tt, a-£ tobě počtimě přintefti. A tu Rofpcan
wyſtrogowal 8 palečfem čtyry jáčíy male m w
fomži čťad fe zivonečín. Ale palečeť vzbřeto
ty šačín male, řefl: Ad bratře Rofycane nic
to neni, wſſak poffli femnau ty čtyry hruby
Trulanty mocný snoſydly, neb budau mýpti co
neſti. Rokycan taf včinil, a wyſlal 8nim čty:
rn welyke kumpany ze ſſkoly 8 noſydly, a fdyž
fam

ted

přifili,

máte

řeří palečet:

tělo Kryſtowo

Muže

mily bratři,

pomožte

mi

ge

poctivě na nofydla mložíti, a £ bratru Roky—
canowy

11

canowy doneſti. A fdyž bo fněmu do Fary
přínejli, řeťí palečef: nuže bratře Rokycane,
máš tu vboheho naheho Krofta, proſym tebe
příoděg bo, a včiň nad ním milofrdenfhyj,
tak gakz gine vějš, je což negmenffimu bozjmu
včinjš, to famemu Bohu včiníš. AW taf Roz
kycan mufel toho chudeho čloměťa do Sſpj—

tálu dáti doneſti, a příoditi, prwe nežli bratr
Paledek odjel.

Gedenäcty

Kus,

L geben pátef bratr Paleček k w Kralorvfře
fwětních, ſedl za fful vdrveří mezy mlá:
dence ktetj nemjwali toelfýd ryb na ſwem
ftolu. A Fdyš gim dali naftul ryby plodice,
wzal palečeť gednu, přijirčíl gi fobě kuchu, a
„ptal fegi: wjli co ogeho bratru, podruhy»

potřetí? | Skrzto ti Mlaͤdency dali fe m mih
mW -Kralomffe ſwetnich, až fe Kral ptal: Go
fe to děje? | Marffalef odpoměděl: Miloſtiwh

Kraͤli, bratr palečeť fedě 8 Mlaͤdency za ftolem

míuvj 8 rybami.

Rekl fněmu Král: bratře

palečťu co tam dělaš proč nám negdes kſto—
lu? odporědčí palečef, kraͤli powimt, měl fem
bratra rybáře, a vtonul mí m řece, protož fe
těďto ryb ptám wedilh co oněm. W frál fe

bo optal: p coť prawj. Rekl palečet: Taf
praroj, je gſau onj welmi mlade, a proto os
něm -nic nervědi: než abych fe ptal těh ſta—
vých ryb ktere fau na twem ffole. Kraͤl Šjřj

porozuměm

|

tomu,

k

fazal naklaͤſti negwöetſſych

vyb

A2

-rpb na talíř, a donefti palekkowi.

AW tnf pa—

lečef na frmil ty mládence ſtarymi Rybami.

Dwanaͤcty a Poſlednj Kus.
Daj palečef mnoho Suknj bo Rofa mj:
val, neb Fdpž koliw widel Čroměťa nuzs nebo bez fufně, hned dal gemu z febe ſwau
fufni, W přigda £ Králi, dekl: Bratře kraͤli,
degmí fufní, nebo gfem prwni dal pánu Bobu.
Rekl fněmu Kral: "© fde gſy miděl Dana
Boha, jeď gemu fufní dal? odpoměděl pale:
očef: © zdali newjs pjíma: Coſte memů neg—
menfipmu včinili,* mně gſte vtinili. Mnoho
ginych podiwnych wecy bratr Dalečef činjs
toal, a wice miloſroͤnych ffutéu prokazowal,
kteryz negfau tuto zapſanj. Summau ffaří ©
(ide, kteri bo znali, to oněm topramdě wyz—
nali: že gebo peče a práce byla o hude, 0 ſſpj—

tali, p o Rněši aby cnoftně žími byli, prawdu
lidem oznamomali. © Krale Gjřiho napomi:
mal, abn fe Krále nebeféčho bal lidj wpoko—

gi a to fpratvedlnofii

fprarvomal,

a pobožně

při Kräti ziw gfa, 8 nim fe vozšebnal, duſſy
Bohu poručil, m Danu vínul, po:

nění Kral ©jři byl teſtliw
a brzy vmřel.
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