taií dbáti. Jmenovanétři řády se v této věci stavějístejně proti kněžíma říkají:
,,ono papeŽskéustanoveď se našich řádů v Čechách netýká'protože qýnos z po.
hřebďch obřadů ani jejich způsob není v království Českémtýžjako v krajinách
lombardských...Tento vzájemný spor trval až do svátku svatéhoMikuláše, potom
45 však na zákrok rozhodčíhosoudu byla pře předložena stolici apoštolské.Zatím
řečeníbratří v jednotlivych městech, městečkácha vsích trpěli škodu a potupu'
protožepřemnoho liď nechtělo s nimi ani mluvit, ani jim dávat almužny.
3 a předaeěer svátku suatého Jakuba apoštola 24. července 1334_5 do kostela sz,laté
Marie na Louži a saatéhoMikulóše na Kurném trhu cbrám Panny Marie na Louži (na Luži)
stál až do začátku 19. století na místě, které se donedávna podle něho jmenovalo Mariánské
náměstí (mezi Novou radnicí a Klementinem), chrám sv. Mikuláše na Kurném trhu stál na
místě dnešního mikulášského chrámu na nárož7 Staroměstského náměstí a Pařížské (dříve
Mikulášské) třídy; Kurný trh (trh na drůbeŽ) byl na prostranství před chrámem, kam ústila
pozdější Kaprová ulice - 6 papežské listy jde o bullu papeže Bonifáce VIII., obnovenou
Klimentem V. na církevním sněmu ve francouzském městě Vienne,která byla v1volána stížnostmi farního duchovenstva, že řeholníci vykonávají obřady a úkony příslušné duchovním
správcům apřipral'ují ie tak o zdro|e příjmů.,kazatelédornintkáni_7 očtartiněpoď|epapeŽské
bully měli příslušníci žebraqfch řádů odevzdávat farním duchorrrrím čtvrtinu všech příjmů
z pohřbů - 8 bratři z řádů žebraaýcňna rozďl od staršíchřádů, které měly právo uŽívat pozemkového majetku, měli být příslušníci těchto řádů živi z aImužen a darů; byli to dorninikáni
(predikátoři)' minorité (františkáni) a augustiniáni_26
bekyně byly zbožné Ženn panny a
vdovy, které bydlely ve společných domcích, založenýc|t nejčastěji ze zbožných nadán1
nebo odkazů; v taková společenství vstupovali i muŽi' kterým se pak říkalo beghardi'' obojl
název je odvozen od iména lutyšského kněze Lamberta de Begna, zakladatele tohoto laického
hnutí ve 12. století _30.3L že se to zdd podle ez;angelia počtitkem ošeho zla naráŽka na ev.
Matoušovo (24'7-8) nebo Markovo (l3,B-9) _ 3I tonsura je lrystříhané místo na temeni
hlar,y, které nosí kněží na označení kněžského důstoienstl'í _ 33 Štěptinjako jeden z prqých
učedníků Kristoých
apoštolůbyl pro neofuožené \.ýtky Židům a veřejné přiznání ke Kristu
ukamenován; byl tak prvnl z učedníků,který zahynul mučednickou smrtí (Skutk. 7 ' 57-60)_
33-34 neziděIi zajisté,,nebesa oteařenti,, natážka na biblické líčeníŠtěpánovy smrti (Skutk.
7'56)_38-39
bratří proti kněžím řeholníci proti světským duchovním-44 až do stlátku
spatého Mikuldše do 6. prosince 1334-45 na ztikrok rozhodčiho soudu zaseďali v něm
biskup Jan IV. z Dražic za stranu farního duchovenstva a litoměřický probošt Jindřich za
duchovenstvo řeholní; narovnáním z 29. listopadu|334 nebylo rozhodnuto, mají-li řeholníci platit duchovnÍm správcům z církevních úkonů, takže byla tato otázka přeďoŽena
k rozhodnutí papeŽi' který rozhodl v neprospěch řeholníků

i

Poznámky ediční
K o l d a z K o l d i c ' P a r a b o l a o s t a t e č n é mr y t í ř i
Traktát Koldy z Koldic De strenuo milite (o statečnémrytíři)' zapsaný v krásně
iluminovanémpassionálu abytyšeKunhuty (NUK xlv A 17)' qydal A. Scherzer, Der Prager Lektor Fr. Kolda und seine mystischen Traktate (Archivum Fratrum Praeďcatorum 18,
L948' 337-396; našeukázky, rkp. fol. 3b' 5b.8b' jsou tam otištěny na str. 362' 365-368).
lJ nás psal o Koldovi J. Vilikovský (Abatyše Kunhuta, Řád 5, 1939, |48-163, knlŽně
PísemnicM českéhostředověku, Praha 1948, 26-40); Vilikovský také ukázku zde uveřejněnou přeložil.
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Petr Žitavský, B
Latinský text
Praha 1884,str. 1-321). Otiskuieme
1905 (s důkladný
zčásti přihlíŽíme v
minulosti české's
tištěny kursivou.

:jístejněproti kněžím a říkají:
ích:retýká,
protožeýnos z pon Ueskcmtýžjako v krajinách
vátkusvatéhoMikuláše, potom
lženastolici apoštolské.Zattm
t vsíchtrpěli škodu a pofupu,
ni jim dávat almužny.

Petr Žitavský, Kronika

Zbraslavská

Latinský text Kroniky Zbraslavské lYdal J. Emler v Pramenech dějin českých IV,
Praha 1884,stt.|-337i naše ukázky jsou z kn. I, 58 (str. 69-70) a 66 (80-8l) aIÍI'3 (320
-32l). otiskujeme ie v překladu J. V. Nováka, Kronika Zbraslavská, ktery vyšel v Praze
1905 (s důkladn1im rozborem, oceněním a podrobnou literaturou od V. Novotného),
zčástipřihlížímevšak i k novému překladu Fr. Heřmanského, Kronika Zbraslavská (odkaz
minulosti české,sv. 15), Praha 1952. Autofoly verše, vložené do textu, jsou v překladu
tištěnykursivou'
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