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7 Bůh oyaýšil praz;ice Ž. 88,43 _ LO hanbou jej přioděl Ž. 88,46 _ |2-L3 Jdt jsem ten,
hterýž jsem zhřešil ...2.KÍáJ'.24,L7_23.24 oniť se rozptýli, aby pojedli...Ž,58,L6až
40 obora byla osada |ežilcl mezi Petřinem, dnešním Iánským wškem a Tržištěm; vznikla
na místě knížecí obory - 49 kostel so. Jana stával v místech dnešního nároži Šporkovy ulice
a Jánského wšku, který se dodnes jmenuie poďe tohoto kostela - 93.94 Cizí učiněn jsem brat.
řím st$m. . . Ž. 69,9 _ LO6 Kdo by pak měl statek tohoto szlěta... 1 Jan 3,L7 - LO8 Každý,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 osadě Německl na Poříčí _l44u kostela saatého La-
zara v drtešní Spálené ulici' při ústí dnešní Lazarské ulice, pojmenované poďe tohoto
kostela - |45 u kostela svatého Jana na Rybníčku název staré osady Rybďčku je dosud za-
chovrín v pojmenování ulice; kostel byl postaven na památku vítězné bitvy svedené r. l179
knížetem Fridrichem v místech dnešní ulice Na boiišti; oe Psdřích osada mezi Vyšehradem
a potokem Botičem _ L48 najespecž iesep je písčirý nános při ústí nebo ohybu vodního toku
- 156-158 Ach' kéž jstne se nenarodili,.. do hrobu Job 10'18-19 _ L62-I63 srov. Carmina
latina epigraphica (ed. Buecheler) č. L336,5l- L7L Hořany ves sv. od Českého Brodu

oPAToVIcKÝ HoMILIÁŘ

Kazatelswí wořilo od počátku křeséanswí iednu z neidůležitějších složek práce
duchovních. Bez činnosti kazatelské si nelze představit ani působení soluňských bratří
na Moravě ani působení kněžstva mezi lidem v dalších staletích. Pro potřeby kazatelské
praxe byla častěji osvědčená kázánt autorit zaznamelávána, přepisována a sestavována
ve sbírky. Výjimečně bývala do sbírek pojímána ikáz:ání jednotlivá. Kazatelswí (homi-
letika) tak obohacuje naši literaturu o nová dila, z nichž alespoň některá byla zřejmě
proslovována českn třebaže se nám dochovala ien v latinské podobě.

Kazatelé sahali s oblibou k životům světců, aby na nich ukazovali vzory křeséanského
života. Tak máme zachováno i několik kázání (homilií) o českých světcích, z ltchž některá
obsahuie t. zv. opatoaicbj |zomiliář, sbírka kázání nejruznějšího původu, vzniklá na české
půdě v 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.
telské praxi české, isou i pozdější české glossn meziřádkové překlady některých slov
a obraťů, kterými si český kazatel usnadňoval používání latinské přeďohy.

(KÁZÁNÍ NA svÁTBK svATÉHo voJTĚcHA)

Bratří moji nejmileiší a páni moji, kteří jste dnes přišli k této svaté slavnosti,
chcete-li dosábnouti odpuštění svych hříchů, žádejte nejdříve o milost tohoto
našeho patrona svatého Vojtěcha, Boha z celého srdce chvalte, v jeho službě se-
trvejte. Neboé jak máme Bohu sloužiti, svatý Vojtěch, náš patron, jehož svátek

r zde dnes slavíme, toho příklad nám svýrn životem zůstavil. Tak velikou milost boží,
bratří moji, nezasloužil si totř podřirnováním nebo milováním věcí tohoto světa'
nýbů,jak praví apoštol' skrze mnohá soužení do královswí věčného vešel, bděním
a ukládáním mnohých prací tělu, navštěvováním kostelů ve dne v noci a konečně
tím, že život svůj muěednicwím ukončil.
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10 Pročež, bratří moji nejmilejší' napomínám lásku vaši, abychom, pokud
s pomocí boží můŽeme, ve stopách našeho patrona kráčeli' a jako on neměl hněvu
a nenávisti vůěi nikomu, rozmařilosti a zhýralosti jako smrti unikal, opilsM a buj-
nosti 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 každý z nás přede dnem
své smrti neché usiluje pokáním a zpovědí odpočinutí věčné sobě zjednati, almuž-
nami hříchy své odčiniti a jinými četnými ctnostmi, jichž jest bezpočet, duši
svou spasiti.

Tak první ctností 1.e' aby ti, kdož jsou z boží milosti kúžaty a mocnými to-
20 hoto světa, nejednali zpupně, naději svou do nejistoty nevkládali, neboé psáno 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
opravdové vyznání svých vin kněžím božím, cudnost miluite, opilswí se uhněte,

zs závistia nenávisti jako jedu Se Střezte' podvodů se nedopouštějte, křivých svědecwí,
křivopřísežnicwí a lží nepronášejte, sluhům božím a svým rodičům úctu prokazuj-
te' svému králi a knížatům nebo prínům věrně sluŽte, hadačstvím nevěřte, nýbrž
všechnu naději na Pána vložte.

Toto všechno a mnohá jná pÍtkázání boží konajíce, bratří moji, jednohlasně
ao volejme k Pánu svému Ježíši Kristu, aby ve svém velkém milosrdenství a na pří-

mluvu svatého Vojtěcha, svého mučedníka, a všech svých svadch ráčil se nad námi
smilovati a dopřál rrrim se srymi vyvolenými slyšeti svůj nejsladší hlas: ,,Pojďte,
požehnaní otce mého, vládaěte královstvím vám připraveným od ustanovení světa
do skonání věků. Amen.(c

I kteří jste dnes přišli.'. patrně míněna poué do kostela na hradě pražském _7 skrze
mnohtÍ soužení do králoastzlí tsěčného zešel Skutk. 14,2L _ 2| Nepřiklddejte srdce k bohatstz;í. . .
Ž. 6t,|y abg se neoyntišeli... Sir. 32'L - 32-33 Pojďte, požehnaní Otce mého... Mat.25,34

NÁvŠrĚvA BoŽÍHo HRoBU

Liturgické drama se vyvinulo z církevních obřadů velikonočních, jež konaly sbory
duchovenstva v klášteřích nebo při větších chrámech. Jeho zárodek tvořily zpívalé úryvky
z Písma. Skutečné dramavzniklo'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' Ndaštěvabožlho hrobu,předváděiící ná.
vštěvu tří Marií u prázdného hrobu Kristova. obřad měl původně jedinou scénu (mezi Ma-
riemi a andělem' který jim sdělil, že Kristus vstal z mrtqých), později k ní byl připojen djev
s apoštoly Janem a Petrem a konečně zievení Kristovo Marii Magdaleně. Jazyk obřadu
byl ovšem latinský' protože wořil sotrěást bohoslužby.

Text, který tu v překladu podáváme, pocházi ze Svatojirského kláštera na pražském
hradě a je z konce 12. nebo z počátku 13. století. Patří i s evropského hleďska knejzají-
mavěiším textům tohoto druhu.
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Maria Magdalena

Sestry.
Kdo nám odv

Na to andělé.
Koho hledáte

Sestry.
Ježíše Nazare

Sedící (andělé) u l,
Není tu ten' jr
že Ježíš vstal

Rozměž sedící (and
Pojďte avate

Potom sestry, přic)
Přišly jsme lJ
že Ježíš vstal

Kůr.
Aleluja, nepl:

Při příchofu pn:'nt
Maria stála t
hrobu.

Řečenó sestra nechi
. Yza|t Pána m

Anděl (Ježíš).
Želo,proč pl

Sestra.
Pane, jestliže

on (Ježíš).
Maria.

onn ukldnžjíc se.
Rabboni.

On pak ustu?uje m
Nedotykej se
k otci svému

Kůr.
Maria přišla:

Sestra.
Viděla jsem I

Kůr.
Aleluja' Pán.




