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7 Bůh oyaýšilpraz;iceŽ. 88,43 _ LO hanboujej přioděl Ž. 88,46 _ |2-L3 Jdt jsem ten,
hterýžjsem zhřešil...2.KÍáJ'.24,L7_23.24 oniť se rozptýli,aby pojedli...Ž,58,L6až
40 obora byla osada |ežilcl mezi Petřinem, dnešnímIánským wškem a Tržištěm; vznikla
na místěknížecíobory - 49 kostel so.Jana stával v místechdnešníhonároži Šporkovyulice
jsem brat.
a Jánskéhowšku, který se dodnesjmenuie poďe tohoto kostela- 93.94 Cizí učiněn
římst$m. . . Ž. 69,9_ LO6Kdo by pak měl statektohotoszlěta... 1 Jan 3,L7 - LO8Každý,kdož
nenthtidí
bratra saého... 1Jan 3'l5 - 110 Jděte ode mne, zlořečení...Mat.25'4I-43_
l|2-I|5 Za pradázlna žitný duch... byly ěasy zlaté ovidtus, Metamorfosy I - 141 tři lcitra
něco přes 6m_L43 u soatého
Petrao osaděNěmeckl na Poříčí_l44u kostelasaatéhoLapři
zara v drtešníSpálené ulici'
ústídnešníLazarské ulice, pojmenovanépoďe tohoto
kostela- |45 u kostelasvatéhoJana na Rybníčkunázev staréosady Rybďčku je dosud zachovrínv pojmenováníulice; kostel byl postaven na památku vítěznébitvy svedenér. l179
knížetemFridrichem v místechdnešníulice Na boiišti; oe Psdřích osada mezi Vyšehradem
a potokemBotičem_ L48 najespecžiesep je písčirýnános při ústínebo ohybu vodního toku
- 156-158Ach' kéžjstne se nenarodili,..do hrobu Job 10'18-19_ L62-I63 srov. Carmina
latina epigraphica (ed. Buecheler) č. L336,5l- L7L Hořany ves sv. od ČeskéhoBrodu

oP AToVIcKÝ

H oMILIÁŘ

Kazatelswí wořilo od počátku křeséanswíiednu z neidůležitějšíchsložek práce
duchovních. Bez činnosti kazatelskési nelze představit ani působenísoluňských bratří
na Moravě ani působeníkněžstvamezi lidem v dalšíchstaletích. Pro potřeby kazatelské
praxe byla častěji osvědčená kázánt autorit zaznamelávána, přepisována a sestavována
ve sbírky. Výjimečně bývala do sbírek pojímána ikáz:ání jednotlivá. Kazatelswí (homiletika) tak obohacuje naši literaturu o nová dila, z nichž alespoň některá byla zřejmě
proslovována českn třebažese nám dochovala ien v latinské podobě.
Kazatelé sahali s oblibou k životůmsvětců, aby na nich ukazovali vzory křeséanského
života.Tak máme zachováno i několik kázání (homilií) o českýchsvětcích, z ltchž některá
obsahuiet. zv. opatoaicbj |zomiliář, sbírka kázání nejruznějšíhopůvodu, vzniklá na české
půděv polovině 12. století. Název má odtud, že poďe poznámky na prvém listě sbírka
něiakou dobu náležela beneďktinskému klášteru opatovickému. Jsou v ni zazlamenála
tři kázání o sv. Václavu a dvě o sv. Vojtěchu,z nichž jedno uváďme, Zázlamu mohlo
být použito i jako předlohy pro lidové kázání české,a z tohoto praktického důvodu bylo
zřejmě do homiliáře pojato. Důkazem toho, že opatovický horniliář slouŽil kaza.
telsképraxi české,isou i pozdější českéglossn meziřádkové překlady některých slov
a obraťů,kterými si českýkazatel usnadňoval používánílatinské přeďohy.

níti, poněvadž jeden spi.
utku tíži,
rrt.
uzí sklíčenia nemohouce
.dali mrchy koní, dobytka
to hroznéslyšeta ohavné,
luchu mnohých - někteří
, aby se zachovali na živu.
nevyjímajícani časpostní,
ejich jedli.
kostelusadskémua praŽ.
láskydětinn{, svou matku

(KÁZÁNÍ NA svÁTBK

svATÉHo voJTĚcHA)

Bratří moji nejmileišía páni moji, kteří jste dnes přišli k tétosvatéslavnosti,
chcete-li dosábnouti odpuštěnísvych hříchů, žádejte nejdříve o milost tohoto
našehopatrona svatéhoVojtěcha, Boha z celéhosrdce chvalte, v jeho službě setrvejte. Neboéjak máme Bohu sloužiti, svatý Vojtěch, náš patron, jehož svátek
r zde dnesslavíme,toho příklad nám svýrn životemzůstavil.Tak velikou milost boží,
bratří moji, nezasloužil si totř podřirnováním nebo milováním věcí tohoto světa'
nýbů,jak praví apoštol'skrze mnohá souženído královswí věčnéhovešel,bděním
a ukládáním mnohých prací tělu, navštěvováním kostelů ve dne v noci a konečně
tím,žeživot svůjmuěednicwím ukončil.
ó5
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Pročež,bratří moji nejmilejší' napomínám lásku vaši, abychom, pokud
s pomocí božímůŽeme,ve stopách našehopatrona kráčeli' a jako on neměl hněvu
a nenávisti vůěi nikomu, rozmařilosti a zhýralosti jako smrti unikal, opilsM a bujnosti uhýbaI, chudé a poutníky miloval, vdovami a sirotky nepohrdal, proti všem
zpupným a proti všem pohanům se moudře a zmtůt|e postavil, pÍtkázání boží
15 ve všem plně' jak se na biskupa slušelo,andělsky žil: tak každýz nás přede dnem
svésmrti nechéusiluje pokáním a zpovědíodpočinutívěčnésobě zjednati, almužnami hříchy své odčiniti a jinými četnými ctnostmi, jichž jest bezpočet, duši
svou spasiti.
Tak první ctností1.e'aby ti, kdož jsou z boží milosti kúžaty a mocnými to20 hoto světa,nejednali zpupně, naději svou do nejistoty nevkládali, neboépsáno jest:
,,Nepřikládejte srdce k bohatswí,jestliže by vám přibyvalo, aby se nevynášeli,
nýbrž byli mezi sqými jako jeden z nich... Víru však, která je v Kristu Ježíši,
Pánu našem' všichni pravou zachováveite, do kostela častěji přicházejte, čiňte
opravdovévyznání svých vin kněžímbožím,cudnost miluite, opilswí se uhněte,
zs závistia nenávisti jako jedu SeStřezte'podvodůse nedopouštějte,křivých svědecwí,
křivopřísežnicwía lžínepronášejte,sluhůmbožíma svým rodičůmúctuprokazujte' svémukráli a knížatůmnebo prínůmvěrně sluŽte, hadačstvímnevěřte, nýbrž
všechnunaději na Pána vložte.
Toto všechnoa mnohá jná pÍtkázáníbožíkonajíce,bratří moji, jednohlasně
ao volejme k Pánu svémuJežíšiKristu, aby ve svémvelkémmilosrdenství a na přímluvu svatéhoVojtěcha, svéhomučedníka,
a všechsvých svadch ráčil se nad námi
smilovati a dopřál rrrim se srymi vyvolenými slyšeti svůjnejsladšíhlas: ,,Pojďte,
požehnaníotce mého,vládaěte královstvím vám připraveným od ustanovenísvěta
do skonánívěků.Amen.(c
I kteří jste dnes přišli.'. patrně míněna poué do kostela na hradě pražském _7 skrze
mnohtÍsouženído králoastzlí tsěčného
zešel Skutk. 14,2L _ 2| Nepřiklddejte srdce k bohatstz;í.. .
Ž. 6t,|y abg se neoyntišeli... Sir. 32'L - 32-33 Pojďte, požehnaníOtce mého... Mat.25,34

N Á v Š r Ě v AB o Ž Í H o H R o B U
Liturgické drama se vyvinulo z církevníchobřadů velikonočních,jež konaly sbory
duchovenstva v klášteříchnebo při většíchchrámech. Jeho zárodek tvořily zpívaléúryvky
z Písma. Skutečnédramavzniklo'kdyžzpěváci mimikou a kosqfmem začali představovat
osobn jejichž vy'oky zpívalli,.Nejvíce zájmu vzbuďly obřady velikonoční,spojené
s Kristoým zmrtvýchvstáďm. Z nich vznik|at.zv' Ndaštěvabožlhohrobu,předváděiícíná.
vštěvutří Marií u prázdnéhohrobu Kristova. obřad měl původnějedinou scénu(mezi Mariemi a andělem' který jim sdělil, žeKristus vstal z mrtqých), později k níbyl připojen djev
s apoštoly Janem a Petrem a konečnězievení Kristovo Marii Magdaleně. Jazyk obřadu
byl ovšem latinský' protože wořil sotrěástbohoslužby.
Text, který tu v překladu podáváme, pocházi ze Svatojirskéhokláštera na pražském
hradě a je z konce 12. nebo z počátku 13. století.Patří i s evropskéhohleďska knejzajímavěišímtextům tohoto druhu.
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Maria

Magdalena

Sestry.
Kdo nám odv
Na to andělé.
Koho hledáte

Sestry.
JežíšeNazare
Sedící (andělé)u l,
Není tu ten' jr
10
že Ježíšvstal
Rozměžsedící(and
Pojďte avate
Potom sestry, přic)
Přišly jsme lJ
t5
že Ježíšvstal
Kůr.

Aleluja, nepl:
Při příchofu pn:'nt
Maria stála t
hrobu.
Řečenó sestra nech
. Yza|t Pána m
Anděl (Ježíš).
Želo,proč pl

Sestra.
Pane, jestliže

on (Ježíš).

Maria.
onn ukldnžjícse.
Rabboni.
On pak ustu?ujem
Nedotykej se
k otci svému
Kůr.
Maria přišla
Sestra.
Viděla jsem I
Kůr.
Aleluja' Pán.

