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29. Jestliže pak oko wé pravé horšítě' vylup ie a wz od sebe; neboť jest užitečněii tobě'
aby zahynul jeden oud tvůj' nežby celétělo tvéuvrženo bylo do ohně pekelného.
30. A pakli ruka tvá pravá horšítě, utni jiawz od sebe;nebo užitečnějijest tobě, aby zatry.
nul jeden oud wůj, než by všecko tělo wé uvrŽeno bylo do pekelného ohně.
3l. Téžřečenojest Kdož by koli propustil maželkusvou, aby jí dal lístek rozloučení.
32. lát pak pravím váml Žekdožkoli propustil by manželku svou, kromě příčinycizoložswa,
uvoď ji v cizoloŽswo, a kdož propuštěnou pojme, cizo|ožL.

ŽALlr' 8, 1_10
l. Vt konrcs o točilěchr ptsaltml Davidovt.
2. Gospodi, gospodi našl, ěko čjudrno imi€ tvoe po
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zemli! Ěko vlzjgtr,

sjp velrlěpota ťvoě prěvyše nebesr!
3. Iz ustl mladrnsčl srsgštiichr' stvrtšilt esi chvalg vragg tvoicht radi, ďa
razdrušiši vraga i mestrnika.
a. Ěko uzlrjo nebesa, děla prtstt tvoicht,lunq
i dzvězdy, ježe ty esi s:snovab.
5. Čtto estr, člověkt, ěko pomlniši i, ti sym člověčr, ěko posěštaeši ego?
6. Umsnih i esi maloml čimt ott angelt, slavojg i čestljg věnrčalt i esi.
7. I postavilt i esi nadl děly rqku tvoeju, vtsě pokorilr esi podl nodzě ego,
8. ovrcjg i voly vrsig, ešte že i skoty polrskýg,
9. i pnticjg nebesrnyig i ryby morlskyjq i prěchodjgštaa strdzjq morrskyjg.
10. Gospodi, gospodi našr, ěko čjudlno imjě woe po vlsei zemli!
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1. Předrúmu zpěvá,ku na gitteiský nástroj, žalm Davidů.
2. Hospodine Pane niíš,jak důstojnéjest jméno wé na všízemi! Nebo si vyr"ýšil slávu
svou nad nebesa.
3. Z ústnemluvňátek a těch' jenžprsí požlvajt,mocně dokazuješsíly z příčinysqých nepřá.
tel, abys přítrž učinil protivrúku a vymsdvajÍďmu se.
4. Když spatřuji nebesa wá' ďlo prstů tqÍch' měsíc a hvězdn kteréž si tak upevnil'
říkám:
5. Co jest člověk' Že si naň pamětliv, a syn člověka' že jej navštěvuješ?
6. Nebo učinil si ho málo menšíhoanjelů, slávou a ctí korrrnovď si jej.
7. Pánem si ho učinil nad dílem rukou sv'ých, všecko si poďoŽil pod nohy jeho:
8. ovce i voly všecky, také i zvěř polní'
9. ptacwo nebeské,i ryby mořské, a coŽkoli choď stezkami mořskými.
l0. Hospodine Pane náš,jak důstojnéjest jménowé na všízemi!

K Y J E V s K Ér r s r y

t Bohemorunt)
rovna, Praha)

Kyjnské listy, psalé hlaholicí, pocházeií asi z poloviny 10. století. Je to část
překladu latinskéhomisálu. V překladu jsou ruzné zvláštnosti,kterésvědčío samostatnos.
ti překladu a o snaze přiblížit překlad liturgii východní. Po stránce jazykové jde o text
iasně českéhopůvodu. Jsou tu českéznaky hláskoslovné (c, z za praslovanské tj' dj aísto
št,žd,ktetébývá v staroslověns\ich památkách jižníhopůvodu,1,tvaroslovné i lexikální.
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Do věčrmj bože.
Ty esi životr našr',gospodi, otr nebytiě bo v:r bytie sttvoril.s ny esi i otpadt.
šjgvrskrěsi paky; da namT,ne dostoitr tebě stgrěšati. Tvoě že sgtr vr,sě, nebesr.
kaě i zemlrskaě, gospodr' da ty samb ott grěcht našicht izbavi ny. Christoslml
gospodsmr.
Po vtsgdě.
Dazr' namt, vrsemogti bože,da, ěkože ny esi nebesrský€
takoze že ižívot,snašr silojg woejg utwrdi. Gospodrmr.

piciq nasytilo,

Msšě 4 o tombze.
Cěsarrstvě našemr,gospodi, milostrjg woejg prizrri; i ne otldazs našego
tuzimt i ne obrati nast vb plěnt narodomtspoganbskyml. Christosa radi gospodi
našego,iže cěsaritl sb otbcemb i sl svjgtymr.
Až do VěčnýBože.
Ty jsi životnáš,Pane,neboťjsi nás swořil od nebyd k bytí.A když|smeparrli,opět
vzKísil. Vždyťnám se neslušlproti tobě hřešiti'Tvé pak je všena nebi i na zemi,
uás
isi
Pane. Kéžnás ty sám zprosttšhříchůnašich.Skrze Krista Pána.
Po přijímárú.
Dej nám, všemohoucí
BoŽe, jakožisi nrásnasytil potravou nebeskou,taktéŽpak rač
i ávot nášzaštítitimocísvou. Skrze Pána.
Čtvná mšetéhoždruhu.
Na královstvínaše,Pane,s milosrdensMmsqim shlédnia nevydejto, co je naše,cizím
a neuwhni nás v porobu kmenůmpohanským.Pro Krista, Pána našeho,který vládne
s Otcem a se svadm (Duchem).

(PROGLASb)
VERŠovANÁ

PŘEDMLUVA

K EVANGELIU

Tato neistarší dochovaná slovanská báseň, pozoruhodná jak po stránce formáLní
(dvanáctislabičnýverš s pravidelným mezislovním předělem po 5. slabice), tak po stránce
obsahové,ie patetic\im chvalozpěvem na slovanský překlad Písma jakožtozáklad knižní
osvěty. Báseň pochází patrně od Konstantina-Cyrila (jeho autorství není jisté, v. stf.9),
kteqf sám poříďl první překlady bohoslužebných knih do slovanštiny. Předmluva uka.
zu1e,že Konstantin sám chápal svou překladatelskou činnost jako prostředek k šířeď
vzdělanosti poďe zásady rovnoprávnosti jazyků. otiskujeme ji celou dríle v překladu.
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