z toho' že v svatych stavích neposvátně bydlé' mnozí řečmi hrdými a uepradmi
jako hromem protiv nim bili a i ještězle mluvie o nich ti, ještozlému řkú, by zlé
nebylo, a pak jim dobrým řkú,žezle byďé. (Téžještěi těchto časóvzlí dobrétupie,
30 kacieři je pro pravdu nazývajic,jako se mistru Janovi, řečenémuHus, u Praze děje
i mnoh]ýmjiným šlechetnýmmistróm pro jich věrnékázanie. Ale ty' věrný a spra.
veďivy súdce,oáplatíškaždémupoďé jeho zaslúženie.)
L zpósobenie připravení _ 5 nepohoda obtíž, nesnáz _ 6 knihy kniha, spis _ 9 -70 donidž
dokud
LL přiekaza překáŽka' závada_|2 Apokalypsis Zjeven7 sv. Jana.
|4 přiet.lada závada, překáŽka _ L5 u kakéms tak&ns v nějakém, jakémsi _ L7 neodmlútaje nepopkaje _ 18 nénie nyl1_22 staay zředlné saatosti stavy zjevné svatosti, řeholnici;
k uoku na pohled _ 23 mimo jiné naď jiné; ozprchají vyletí, vyřítí se - 25 Kunrdt Konrád
!7aldhauser; Milič Mnilč z Kroměříže (známl kazatelé, předchůdci mistra Jana Husi) _25-26 stabglactná,..kazatele (duál) byli..._26-27 mlur:ili z tohomlruvi|iprotitomu_27
svaté staay duchovní, řeholníci; bydlé žij1' obcujÍ
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VELIKÝ

lnnr,zl PANNAMI

A ŽENAMI

Veliký rozdiel praví svaý Pavelmezi těmi, ktož súvdaly se neb zžent|iamezi
těmi' ktož držie čistotu,řka: ,,Parrna ažeÍa nevdaná to myslí, co k bohu slušie,a
aby tělem i duchem svata byla; ale ktož súv manželsťví,po tom stojie, co k světu
slušie,a aby žena muži líbila se neb muž ženěa jsú srdcem rozdvojeni, to jest
k onomu se táhnúc i k onomu... I raďé sv. Pavel při panenství ostati, že i ctné
iest, i jest v tom stavu snáze bohu slúžitia byti modlitev pílnu, nežpojmúcmuže.
Avšak die také:,,Pro nesdrženievašekažďá měj mužesvého.(6A svatý Augustin
ďe o světských panních' žehubenějšiesú,všem se strojiec, chtiec každémuslíbiti
se, než ty ženy' ještoaspoň jen k tomu se strojie, aby sqým mužóm líbily se.
Chcem-fi právě tomu srozuměti, kudy to jde,že jest to vše právě řečeno,co
j' řekl i svaty Pavel i svat'ý Augustin o pannách, raďec k tomu i jako tríhnúcod
něho, ponúkajíck manželstvu,a jakožčtemi viece toho neb k tomu podobného,
máme to mieti před očima,žei patery byvaií panny neb šestery:
Jedny' ještochtiec bfii světsky vesely, nechtěly by za mlů, chtiec frej vésti,
ači vtom snadpočestně'žeby nechtěly se ovšemdopustiti hrubě šeredswieskutku
tělesného;jakoŽ jednú slyšalsem, ano německúpiesničku odrhají,by jedna veselá
a čerstviemladice řekla, žektožby ií radil za mllž,nebyl by to přietel její.Neb bývají mužie, ještonepřejí s jinými veselu bfi; a to tak nemajíc muže' móž nalézti
někoho, proňž by byla vesela, s nímžby i listy utěšenépsali sobě. Ó, jístěnechvájest manželstvoneŽ takovépanenstvo.
lírnéku panenswíúmyslatoho; lepšeé
Druhé bývaií panny tak hrdé mysli, že všeckyproti sobě lacino vážie;v tej
hrdosti a pýšebyla j'i svatá Kateřina; ale to j'potom k dobrémupřišlo jí' když se
i' k bohu obrátila, panensťviesvézachovavši.
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Třetie sú helbrechtné neb freiovné panny, iimž mílo světským frejíeřóm
yaicnu býť a všemby se světskúmarností slíbily rády,zda by někto ze všech pojal
kterú. Kdý sú tak k světu svú myslí velnuln dráže vážiec světskú marnost nď
božímilost, strojiec se světu se všeho srdce, móžéto slovo k nim se chýliti, iešto
j'řekl Jeremiáš virgines eorrrm skvalide, to iest řeěeno parmy jich ušprundalé.
Čtwtépanny, jichž úmysla takénechválím,b;ývají,ieštoneupřiem;ým úmyslem
pro ból5 aby se bohu v čistotě slíbiln chytie se stavrr duchovních panen' ale po.
krytsky a licoměrně' chtiec tělesnútiem poďebu mieti aneb slíbiti se tiem někomu.
Řkuť však i to: ač by která světská byvši, chtěvši za mtsŽvšímúmyslem, byla freii
úmyslem helmbrechtným zšereděnav svém panenství, když by však v těle byla
celost panenská zachována, a pak když by mysl těch poškvrn byla hodným pokríním
vyčištěna,móžépanenskú korunu v nebesiech mieti. A též'kdyžéby která licoměrnice, ne pro bóh' byla chytila se stavu panen duchovních; ien úmysl nedobrý
v dobrý proměň a zachovaj panenstvie a budeš čestpanenskú mieti.
Páté bývají PamY, a těch nehyzdím, ačé
chtie izamtlž,když pokorně byďé' ne
frejovně, ale v bázni božítíšev slušných obyčeiích'berúc na mysl to, cožk hospo.
drířstvíslušie, až bóh i nahodí k manŽelsM, kohož ráčí.Takéťpraví Písmo o iedné
takovépanně' ještoj'řekla v svémzámutku na moďitvě:,,Ty vieš,hospodine,nepřiměšovďaťsem se k těm, ieštohrají a ještojdú s marnostívókol, ale v tvébázni
podlé ákona k manželstvu sem povolila.C. I dieé svaty Pavelakoq;im pannám:
,,Panna, pójde-li za mlaž,neshřeší...A některénemajípřívodu k tomu a těch pří.
čin' aby v panensM ostati mohly.
panny jsú,iimž matka božie protřela tu cesťu'aby v čistotěa chtiec líby
Šesté
býti hospodinu pannami ostaly. Tie dóstojnosti a ctuosti svým svadm duchem hosporlin naučiltu dievku svatú'z niež se ráěil naroditi, abyvpanenství se jemu obětovďa, aby čisý z čisténarodil se i počal čístě.Atiemzvlríštěukázaldóstojnost
stavu panenského'kdý se j' chtěl z panny naroditi. Tué iest dievku hospodin jako
na stolici panenskéusaďl ctnosti a jako mistryni svatústavu toho, aby i jiným byla
ku příkladu, ana j'prvnie zavázalase slibem k panenskéctnosti. I ďeé svatý Řehoř:
,,Svatéa nepoškwněnépanenswie, kterúbych tě chválú rrznesl,neviem... I jest všeliká ta líba bohu, kteráž ostane proň v čistémpanenství a v službě boží.A malá-li
to čestbude u věčnémnebeskémkrálovsM v tom řádu státi' v kterémžsane králorma nebes, ješto j, prvnie v panenství slibem potvrzeným dala se bohu, pro niŽ
přivedeno bohu mnoho panen a jemu obětováno, ještood nie příklad vzemše,také
ještoďe: ,,sto'í královna
daly se bohu v svémpanensM? Tuť výde ta ÍečzŽa|táÍe,
na ieho pravici v rúšezlatohlavovém,oděna isúc v rozličnébarvy. Budú králi panny
přivedeny po ď' bližniejejie budú jemu obětovati...Aj, dóstojenstviesvaqÍchpanen,
že isú nazvány družicemi královny nebeskéa bližními,ještona ni zřiec takébohu
svépanenstvie obětovaly a milostí k bohu jako zlatem a rozličn1ýmišlechetnostmi
je ozdobily. Tyt budú z toho zvláštníčestmieti, Že stanúv řádu královny nebeské
v panenské cti, to sbožnéměsto, ten nebeský }eruzalém ěiniec zvláštním veselím
utěšenoavzbtnejíc k božíchvále. Dóstojnoť jest cti a chvály v těle jsúc i přemoci
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žádosttěla porušenéhoa véstianděls\ý život. To svaty Jeronym za nebeský život
klade, ktož jsa v těle, bude žívne poďé těla, žádosti jeho nepovole. I dieésvatý
Augustin: ,,Budúťněco velikéhomieti mimo jiné,ještov těle súcmají něco netělesného...A praví kniha Apokalypsis, žepanny iduza beránkem, kamžkoli on jde,
azpievaji rozkošnúpieseň jiežntžádnýjiný zpievati nemóž,ani móž jírozuměti, jen
ony samy' jimž ďána ta drahá koruna k iich cti věčné. Sbožný uzří iich takú
čestv nebeskéradosti! Ale to ovšemzbožnější'ktoži sám bude v tom zástupu v té
drahékoruně panenské!I to j'toho panenskéhostavu chvála, ještoj'řekl Kristus:
,,Slovo boŽie,kdyŽ padne v dobrá srdce jako siemě v dobrúro1í,jedna třidceti užitka
přinesú, druhá šedesáta třetie sto...Vmanželských dobrých srdcích třidceti užitka
móž přinésti slovo božie,ve vdovskémšestdesáta v panenských sto. Neb každá
šlechetnostdražšíjest s čistotua osdobnější.A takéi maléři chtiec krásný obraz
učiniti' položíiej najprv bielú barvu, že ta barva slušně béře na se jiné barvy.
A matka božie vždy jest čistépři sobě měla, v dětinných letech byla v chrámu se
pannami; potom s Jozefem byla s ěistým jinochem; a pak čistéhojměla syna svého
a ten umieraje poručilii čistémusvatému}anu. A z toho j'viděti, Žektožzde v čis.
tém panenskémstavu bude iie následovati, budeťii v nebesiech s sebúve cti mieti.
I zženili se oŽenili se _ 3 po tomstojie o to stojí,usilují _ 5 tdhnúcse směřuiíc - 6
pllnu dbátimoďiteb_7nesdrženienezdtŽenlivost_8
býi modliteo
}ubetlějšieubožejšt'
bldnějšÍ
L4frej véstibaviti se,milostnépletkymíti_ L5 ozlšem
zcela,zplna;šeredstoie
ohavnost_ L7 čerstoie
|6 odrhaji zp|vajl(odrhovačku)
milostná psaní
buiná, Živá _ L9 listy utěšené
2L a 26 lacino, drážeadžiti má|o' vlce si ceniti
24 helbrechtné(hehnbrechtné)neb frejoané panny světácké, do světa, nevázané (poďe
zvrhléhoselskéhosynka Helbrechta, postalY básně Vernherovy z 2. pol. 13. sto|.);frejieř mílovník, záletrúk_ 26 zlelnuly sl přilnuly - 28 zsirgineseorum (bib|e: eius, t, j. Sion) skoalide
panny jejich nečisté;ušprundalé
špinavé,nečisté
29 neupřiemýneupřímný _ 30-3l pokrytsky a licoměrně pokry.teckya na oko - 3| potřeba
zaopatření;slibiti se (komu)zaltbiti se - 33 zšereděnašerednouučiněna,poskvrněna
38 nehyzdbn nehanobÍm;bydlé žijl _ 39 obyčejzpůsob, mrav; brdti na mysl všímatiď'
učiti se - 40 nahodi poskytne, dá - 4L o zdmutku v zármutku _ 42 idú s marnostíoókol obíraií
se marností (in levitate ambulant) _ 44 pitvod navedení- 45 příěina podmínka, přlležitost
46 protřela cestu razilra cestu - 53 zszneslpovznesl, vy\'ýšil (efferam); ošeliký každý- 55
pořaď'
řdd
stav - 61 družiceďtlžka: bližnie družky (proximae) - 65 utěšenýkrásný; ozbúzejíc
powbuzujíc _ 69 Apohalypsis Zjeveri sv. Jana - 7L sbožnýšťastný- 77 osdobnýozdobený
_78 slušnědobře - 79 dětinný détskÝ
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a pohanské modly potupil dovodě, že mnozi lidé mají rozličné věci
z a b o h y a v š i c h n i b l ú d i e . S l y š t e žo t o m !
A když sem to tak řekl o svémbohu, jakožmi jest dal řéci o sobě _ kakžkoli
iest nad to nade vše _ chcié již' ó králi' o lidech řéci' kteří jsú účastnipravdy
v svéi vieře a kteří blúdie. To všem ie věc známá, ktož čtú Písmo neb slýchaií:
726

--L-

