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Vyklad Viery Desatera a Páteře

lr+rzl

ýklad základních bohosluŽebných textŮ (Věřím v Boh4 Desatera

a

modtitby otČenáš) a kritika spoleČenskych nedostatkŮ

A hodné jest každému člověku, aby nic všetečněnedržěl, ale puoznaje pravdu boží,pevně sě jie držěl až do smrti, neb
pravda konečně vysvobodí' Neb die pán Ježíš:,,ostanete-liv mé řeči, věru moji učedlnícibudete, avy poznátepravdu
a pravda vysvobodí vás."
Protož, věmý křesťane, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč sě pravdě, miluj pravdu' prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy
aŽ do smrti, nebť pravda tě vysvobodí od hřiecha' od ďábla, od smrti dušě a konečně od smrti věčné,jenž jest odiúčenie
věčnéod milosti božie i od blahoslavené všie radosti, kteréžtoradosti dojde, ktož kolivěk věří v Boha i v Jezukrista, jenŽ
jest praý Buoh a pravý člověk
Transkribováno

o

čistotě českéhojazyka

(z kap. 40

\ýkladu Viery Desatera

a Páteře)

- proti přemffe UŽfuánízb\/teČných němechich slov

Také mají se postaviti, aby česká řeč nehynula: pojme-li Čech Němkyni, aby děti ihned se česky
učily a nedvojily řeči,
neb řeči dvojenie jest hotové záviděnie, roztrženie, popuzenie a svár' ProtoŽ svaté paměti Karel
ciesař, král eesky,
přIkázaljest byl Pražanóm, aby své děti česky učili, a na radném domu, jemuŽněmecky řiekají
rothaus, aby česky
mluvili aŽalovali' _ ... Nynie hodni by byli mrskániePražané i jiní Čecňové,jenžmluvie od poly česky
a lo poty
německy, řiekajíc tobolka za tobolka, liko za lyko, hantuch za ubrusec šorc zi zástěrku, knedlík
,
ža šišku,ren\k za
trérožku, pancieř zakrunéř, hunškop zakonský náhlavek, marštale za konnici, mazhaus za svrchní
sien' trepky za chódy,
mantlík za pláštiek' hauzsknecht za domovní pacholek, forman zavozataj. A kto by mohl vše vypsati,
cá sri rel restri
jižzmětli,takžekdy pravý Čech slyší,ani tak mluvie, nerozumie jim, co mluvie;
a o-dtud poch áziehněv,závist,rozbroj,
svárové a česképotupenie.

KníŽky o svatokupectví
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ostrá kritíka církve s doklady ze současného
Života o jejízištnosti

Ještějinými obyčeji hřeší kněži'Prvý obyčej jic|r,
krmí mnohépochlebníky' abyje chválili, Že sú štědř i,azov(lbobaté
'ze
proti tomu Kristovu naučení, jenž die:
,'I(dyž činíšoběd neb večLři, nerod'volatipiat"t u boíraty,cttt.. Druhý obyčej,že
chovají čeleď nepotřebnú uřadu kněžskému,jako střelcóv, komorníLóv
a mnoho panoší. Třetí obyčej, že kupují mnoho
nepotřebných orudí, jako mísy střiebmé, koflíky, lžíce,polštáře a lože pyšn
é a jinévěci mnohé. Ctvrtý obyčej, že stavějí
domy přílišně nákladité, bořie dobré, v nichž by mohli áobře bydliti,
a stavějí jin é; a jakžse nebude líbíti,ihned obořie
a jiné náklady učiní'Ale oboří-li se co v kostele,
toho netbají, aúy opravili, atl ónuáe udi pudí,^;;;;;;;"''''i;il;'"j'
že chovají koně krásné a přípravu pyšnúna ně strojí u puk p..ró.,
mrrotro lovčích,jimiž chudých almužnu maří.

- zástupci fďďe, nljlmínj za malou odměnu, aby rykonávďi povinnosti; pro vzácnost světskú
-pro \znešené poshvenÍ V světském
pro sboŽie - pro majetek- l'< spr1vení_ k správě,
piá iá -'lána-li pro to (pro odměnu) sluŽby boŽí; mocídosiehneJi
1rreoe1r; 'tiiit
dosáhneJi násilím; pro přiezen tetesnú - pro prrduzerrske
va uný; párrzěn-- ,*t1ěn; oruar-nádobi pudí, aby naloŽitinutí aby nesli náklad,
aby dali na to peníze; příprava
třiednÍci

Životě;

-

postrojei otiéŽe- otáŽe se;

praiějsÍ- spravncjst

a ítrdlrrrsti ayi lstff
Kdo se má především vyhýbat pijácwí? odpovídám: především kněží,vládc1 starci, ženy, studenti (kteří se tak nazývají
podle lat. studeo
se", tj. poďe píle v učení).U kněžíje to samozřejmé, neboť maji vlódnúti rozumem,vysřílrat se
''učím
zhýralosti a ukazovat jiným dobrou cestu, jak je povinností všech kněží.Proto praví ,Lpástot (Tit. 1), že biskup nemá
být
pijan vína, a dále biskup, piják vína, mábýtsesazen ajáhen potrestán nebo sesázen z kněžswí.o kníŽatech praví
Siracil:
,'Nedávejtekrálůmvíno"'neboťmajírozumemvládnútiarozsuzoyatimezidobrem azlem,dobrovelebitiaz1ozavrboyati.-

ostarcíchplatí,žemajíslabýrczumarychlejiseopíjejí' oženáchsepraví(Sirach26):,,Velikýhněv vzbuzuježenaopilá,,,
poněvadŽženy nemají rozum jako muži a víc toužíposmilství' jak praví Filosof;
,Jako látka tol žÍpo formě,iaki zenítoužt
pomuŽi."Abytudížnebylapřitahovánaještěvíceksmilství,máse ženavyhýbatipití.A dodává,,nezakryjesvéhanby,,.
ProtoŘJmanévůbecbránili ženámpítvÍnoadrželijevstřízlivosti._ostudentechplatítotéž:neboťmajíbýtipokorní,čistí'
střídmí, jestliže chtějí, aby jejich rozum stál upřiemo. Rozum mábýtbroušen stále víc a více;jestliže
še všaf člověk opíjí,
rozum hyne' YŽdyť se pije také svídnicke, jakož i lepšía silnější vína. A tak v nich rozum
zatómňuje, hyne a mizí.

