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nosti (curia) _ 42 a křioém zabylstz.lěve falešnémbláznovsM (insanias fa|sas Ž. 39'5) _ 43
tlztrhne přitrhne, přitáhne; arobí se otrokem, robem se stane _ 44 robotný dělný - 45 robiti
otročid pracovati - 46 zastúpízastihne _ 47 nechut odpor, nevole, hněv - 49 chlipa cb|Ipnost, bujnosti úroci ďttchody - 50 náklady útraty;až se i přemóžaŽ se strhá, nebude na ně
stačiti
5l podobrý vhodný, příhodný _ 54 přide k sobě vzpamatuje se _ 55 odimý podivný,
dtvný.'čtikanaděje _ 56 trýzn trýzei _ 57 ny nás _ 58 nelzej, chyful ne|ze pochybovati, bez
pochyby _ 59 kterdž táž nékterá,nějaká _ 6I zbořiti zrušiti - 64 žehral horlil, domlouval,
plísnil; hluk zástup _ 67 strádá postrádá' nemá - 68 najhodnějšinejvhodněiší_ 69 hoře bolest' bída; porúhajíse rouhají se' posmívajíse - 7o ještoj, . . . staÚenocoŽ jest. . . zastaveno'
přestalo _70.71 zleselézpiezsanlet. i. Gloria a Aleluia -7t-72 z rok do rokakaždý rok,rok
co rok _ 73 pesky hanebně, oplzle, z|e _ 74 hod výtočn1den - 75 na jitřní t. j. jitřní mši
(matutinale) _ 76 rozpuščenýrozpustt|ý, nevázaný, prostopášný; oplynuli překypěli, utonuli - 77 pustota lehkomyslnost, bláznění _ 78 trpočiti valiti, vléci, unášeti - 79 asa kobliž.
hem aspoťto koblížek_ 80 hod čas,slavnost qýroční(zde masopust)i azchvóIe schválně 8| daorníci masopustniúčastnlcimasopustního dvoru, slavnosti _ 82 aelne přilne' připoutá se _ 83 tržištnídrsornostiveřejné slavnosti - 84 bezděky mimoděk' proti vuli - 85
jmieti za tovaryše, společnÍka,účastníkamíti - 86 zathal zacpa| _ 87 hlánie tytozsařišern
vojenská
Éřská'
hra, bodání dřevci (hastiluďum) - 88 hotooěji náruživější_ 89 pojeli vzah
92 hoře běda (vae) _ 93-94 nejsta osaiecmá (duál) nejsou osl'íceny - 94 oěima krhaoýma
oslepenýma (caligantibus oculis); nemóžta(duál) nemohoa_96 poprsleĚ paprsek (raďus) _ Loo oteořená(duál) otevřeny
97 bydlo příbytek _ 98 hubenějše
ubožejší
|o4 kakž koli ja|<žko|t'
ačkoli- 105 šlzakati chmatati, hmatati _ |o7 o židechz.lezmúc
vypijčiv si - 108 něterý (nář') některý _ |09 rukojmíručitel,osoba postavená za ďlůnka3 hospo&iře
jenž chová hosti, zde ďužníka nebo jeho rukoimě' ležaky při leženípro d7tlhi ztrazla náklad,
- ||o poěetl vypočítal;prohltí prožere_ L|t sehltí sbltne; požii
tfttata za chovríď ležráků
zažíti' sttáviti _ LI2 zemdlejestana se mdlým; o kldní oezma úraz v klání, v boji došed úrazu
_ L|4 ze zlosti poďe zlých skutků;zpraootsaěposuzovatel, mravokárce
l|5 donidžpokud; neobchopieneobklopí'
nezachvátí_ tL8 oelim mnohem _ I|9 snažnost
ttsi|1;osaiecená(duál) osvíceny;mrzala mrzela _ t20 budesnaženbude se snaŽiti, usilovati _
123 potrhne strhne, zatáhne _ t25 ndboženstuienábožnost,pobožnosq nezslidnýnepřívětivý,
zasmušilý' morous _ t26 astgdi se bohem zastyď se za boha, bude se styděti za boba _
L29 pokřikněm zvolejme _ L32 t: němžv čemŽ,a v tom

z JEvENÍ svATÉ BRIGITY
Divné jest slyšáno v našie zemi. Dřieve buoh v ziíkoně staréms velikú hrózú
mluvil k lidu, moc svúlidem ukazuje, a teďiiž tíšemluví, chtě svéukázati milosrďe.
A toéjest viděnie ono Eliáševo, ješto viděl' ano jde najprv duch hrozný' hory a
skalé přewacuie; potom viděl pochotné' tiché počesie; a tu byl hospoďn.
Neb hospodin všemi činy sqých zvolených hléďá' aby z|t den súdný ornluvy
nejměli, ješto ni jednomu, ni druhému nedaďe pohnúti sebú' by hlédali hos.
podina. Až teď v tyto časy své nám ukázal milosrdie, kostel svój skrze ženu
napomenú skrze svatú Brigidu, ukrízaviie v jejím náboženswímnohá viděnie
a chtěl, aby psána byla, a ohlásil svatost jeji, že iest vzdviženav kostele římském
amezi svatépřipsána létaod božiehonarozenie po tisíciletech a po třech stech a po
devětidcát prvého.A den její položeniest nazajtřie po dni svatéMařie Majdalenn
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žeiie iakti svatévdově slúžíkostel. A bylaťjest za mne žíva;neznal sem já jie, ale
slýchal sem o svatosti jejía vídali ji známí moji.
I řekl sem: divné jest slyšáno v našie zemi. Často jsem slýchal, že řiekají:
,,Nikdy dobréhonic neslyšeti...Ké kdy slyšeti'by řekli: ,'Tento se osvětil... Aj' tožť
teď slyšeti,žeťse tato osvětila, milujíc boha' milujíc dobrésr1ýchbližních,hřiechóv
v lidech nemilujíc, proti nimž jest i kniehy psala, jakož v tom byla vóle božie.
A jsúéťykniehy pílně mistry učenýmiopatřeny a nenie v nich blud nalezen,ačjsú
vyšly i skrze ženu.A zda-li buoh nemóž, cožchce? Ano toho plno Písmo, žebuoh
proro.
častomdlé a potupné vyvoluje, aby silné pohanil. A zdaJi i ženyneb1ývají
kyně a ještobuoh skrze ně znamenítěčinil velikévěci: Judit, Hester, Anna vdova,
ony Sibylly? Protož, ači nenie duchu věřiti všelikému,však ne všechsprosťných,
neučenýchaneb ženzavrci jest' když takéhoco pravie, ale slušiezkusiti, od boha-li
to jde. Byt farao nebyl uvěřil Jozefovi, nebyl by se ohradil před drahými letmi. A
opět jiný farao, by byl Mojžiešovuviděď uvěřil, nebyl by tolik ranami Ejipt raněn.
A takébyt nechtěl buoh, aby i ženám bylo někdy v takých viděních uvěřeno, ne.
bylo by v svatém čtenítak slavně položeno,že jsú ženy ony v božiem hrobu
anděly viděly a poslány s tiem k apoštolóm a ku Petrovi. Aby nebáli se zklamánie
kněhami tétosvatéženy,znamenajte,kakéjsúpřed tiem ohrazeny!
Byla ženaurozená, z pokolenie gotských králóv, daróv skrze to nehlédala,a
vždy bydlila bohobojně a po muži oddala se u velikémilosti v sluŽbu boha. A jakž
počalata vidění jmievati, viecežviecežpokorna byla, bojieci se těžšiehosúdu,čím
jie buoh viece daróv milosti svéukazuje, a |majíczato,že takéhonenie nic dóstojna
a byla by ráda v svépokoře tajno to jměla, coŽ tak bohem ukazováno. Ale buoh
chtěl, aby to popsala. on vie kterému úžitkuaneb komu. Pak mistr Remundus,
mistr Písma Svatéhoa zákona predikatorového,zpořiedil ty kniehy zevenítěch a
řekl o ní neb znal ji, tuto řečvšichnu až do prvékapitoln řka:
,,Kto smie řéci, by taká duše byla v takých viděních oblúzena?odstup ta
drzost! Ale chválu vzdajme milosti božie,ješto tiem většívidímy k sobě, čímto
zdá se nepodobněiie, by tolik |ie buoh všemohúcí
nám hubeným ukazoval. Ó ve[ké
božiemilosti, ženás tiem, co zjevoval tétoženě,tak napomanul, táhna nás k tomu,
abychom hlédali milosti jeho, a my od něho dalece zaš|i,Že ač jedva kde ostalo
siemě křeséanskéspravedlnosti! Ale co jiného řéci k tomu? Pro svévzvolenéčiní
to hospodin, aby se k němu nawátili. Divnéťjest, co se stalo skrze tu ženu! Svě.
domaťmi jest toho plná pravda, kterýmťse je to duchem dálo. Ač hrubý lid u prvé
snad tomu i neuvěří, jemuž nenie svědoma té ženysvatost' ale za toťjmám, jakož
Písmo praví o vstání z mrtq;ich pána našeho,že ponenáhlu skrze mnohá ukázanie
vznikla viera, ješto obec hrubého srdce nemohla spolu všeho pochopiti, že snad
takéžv prodlení času mnohým to bude oznámeno, co buoh chtěl skrze tuto
ženu učiniti. Avšak velikáé jest všem příčinavěřiti řečem té svatéženy,že tolik
řěčí'tolik divóv neukazujinám viery jiné, jedinété,ješto ji nám ukázal Krisťtts,
ani jiného nového Krista, jedné toho, ješto trpěl a umřel pro ny' nic té pravdy
neujímají'ješto v Kristu, ani co viece přičínějí,jediné' že nás vystřiehají hněvu
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božieho,abychom v propast rozpači nevpaďi v těchto zlých posled''ích časiech.
I to příčinavěřiti těm řečem,žejedna sprostná ženaneučenávynesla je' ješto
by tolik iich neuměla vymysliti a takových, ani by špíletichtěla, jsúc urozená a
daróv skrze to nehledajíc,a ještonade vše jest, boha milujíc a pravdu a táhnúc i
jiné k tomu. A jsú ta viděnie jejie múdrými učen1ýmiopatřena' zda by by|a ze
mďoby hlavy neb z oklamánie ducha zlého. A ona to míle snesla u veliké pokoře.
A nalezenoie, ževšeckata viděnie je|ie táhnúne k zlému,ne k marnému,ale k řádnémuvšechpolepšenía k chvále boží.A toho tiem hlédala's prací svúi s svúpo.
tupú dějíc poselstvie poďé božieho přikázanie k několiko papežóm' k biskupóm'
k ciesařovi, k králóm i k jiným. A ktožpílně znamená iejie všeckyřeči'jimiž pravila
něco budúcieho,mnohéhojest pravda vyšla.I stalo se jesti to z velikébožiemilosti,
že ještěsých nezapomínáa nenetbá' ano svět tak dalece zašel od něho. Aby ti'
ktožmají děditi nebeskékrálevswo, ještějměli napomenutie, aby vstali z hřiechóv
a k bohu se navrátili, iemuž česta chvála věky věkóm. Amen...
Nemienímétuto všech těch kněh psáti té svatépanie' ale toévezmu' coémi se
zdá potřebnějše.A také řád ten, kterýž mi se zdá, v kapitolách držeti budu' aby
snáze bylo na|ézti,o čemkto chce. I buduť najprvéto psáti, což doýče tépanie
zvláště,avšakjest to i jiným potřebnéznamenati ne v netbání.
I dioné poďvuhodné (mirabilia); hróza |trozenl, hrozby (terror) - 2 rnilosrdie mj|osrdenství, smilování _ 3 duch vítr _ 4 skalé ská|y; pochotné lahodné, příjemné; počesie počasí- 5 ašemi činy všemi způsoby;hlédó hlídá - 7 kostel církev - 8 Brigida (Brigitta) Brigita;
ntiboženstzliezbožnost - l0-ll po tisíci letech ... r. 1391 _Lt den její položen poďe bully
kanonisační ustanoven svátek sv. Brigity na jeií úmrtní ďen 23. července (Marie Magdaleny
je 22. četvence), později přenesen na 8. října _ L2 jakti jako
L5 ké kéž, což; ostlětil se stal se svadm _ |8 opatřeny prozkoumány _ 2o potupný
zasluhujícl potupu-22 Sibyllg panenskékněŽky a věštkyně, delfská,kumská, tiblltská; sprostný
prostý _ 23 zazsrci zaur|tnouti - 24 se ohradil před drahými letmi zabezpečil se, opatřil se před
neurodnými |éty _ 27 čtmie evange|ium _ 28 zklamdnie oklamríní _ 29 ohrazeny zabezpečeny
30 gotský švédský _ 3| po nuži po smrti muŽové _ 32 viecež aiecež vÍc a víc - 35
Remundus v. str.733 pozn.35 _ 36 zcikona preďikatoroaého řádu kazatelského (dominikánského); zpořiedil uspořádal, sepsa|; zetsmí zjeven1
40 nepodobnějie pravdě nepodobnější, nemožnější;hubený ubohý - 42 ačjedoa sotva 44-45 szlědomaťmi jest je mí známa - 45 hrubý lid prostý liď; u prué neiprvé, zpwu _ 47
ukdzanie důkazy (argumenta) - 48 obec hrubéhosrdce |idé necvičeného, neučeného,prostého
srdce - 5o přičina důvod - 5|'52jediné,jedné jenom _ 53 Přičinějí přidávají _ 54 propast roz2ačl propast zoďalství (barathrum desperationis)
55 jedna sprostná žena neučendprostá, nevzdělaná (una ignara mulier) _ 55.56 ješto
jich jichž' kterých _ 56 špileti žerry, šprýmy tropiti _ 58 jsú opatřena isou prozkoumána - 60
tdhnútlbrtou_ 65 nenetbti dbá; zašel vzdálil se
69 řád pořáďek _ 7| ne o netbání, pt|ně

tésvaté
žennžetolik
nám ukázal Kristus,
P|ony, ďc tépravdy
uás vystřiehajíhněvu
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