




NEPOMUCENI
SZ. JÁNOSHOZ
Minden-napi AítatofságV"

Kőlt-vala
Mely

-dik Etfztcn*
dobén Kafsán;

Moft új jobb an
Tííztelén‘dó Páter Ffantiíloa- 
nuiok Kolosvaratt O-VáríHavi* 
Eóldog Alzízony Temp lómában, 
Tizennegyedik Szentség;* B E- 
N ED EK Pápa engedclmcból ál* 
láttatott,, s' Búcsúkkal aján* 

dekoztatott, és a’ nevezett 
dicsőséges Nepomuccai 
Sz. J á n o s  Tituluira-a- 
látt levő Gyűlekezet-

imXudomán^ OS-*K flek f untkeoUd, ,
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MEL TÓSAGOS/s NAGY
SÁ G O S L. B. Thoroczkai., THO
R O C Z K A I  j A K O S ,  JO A - 
C H IM  Úrhoz, Felséges Koronás 
Királynénk M A R IA  THE RÉ
S I  A  Afzfzonynak , Magyar, 
és Cseh Orfzágok Királynéjának 
Belső, Titkos, úgy azÉrdélyi 
M élt .G ub emuimban Tanács ához, 
és ezen Erdélyi orokbs Princigatus- 
bany s' ahoz tartozandó Réfzek- 

ben Királyi Kincs-tartójához 
o ExceUentziájához

A j á n l ó  L e v e l .

( 1 1  Ölesen fü v é b e  fzáU ott Ex- 
f j  cellcntziádnak a'' Koronás 

Próféta-áltál énekeltetett, s' min-

4152$ * .  4 ,a

Meltosagos, es N agyságos 
L.B. T horoczkai

t h o r o c z k a i  
JÁNOS, JOA-
J CHIM ŰR 
Felséges Koronás Király

n ő *  M a m a  T h e r e i i ^ jM*- 
fzíynak, Magyar, es C*eh OrUa-
gok Királyné janak.Bţl» fjuber"

a m & m - -
tartói» o Excellentziaja Iftc- 

nc* költségével Ncpomuce- 
ni Sz. J ANosnak nagyobb 
Tifztelctércycs a Kcrcfz- 
tyén Lelkeknek minde- 

napi vigafztaláfokra.

Ctik Somi/»» KUftromb»»



den Népek eleibe terjedett int éje’ 
d S z .  Léleknek: tudni-illik, hogy 
dic sírnék az Urat minden Népek*, 
az 6Szentéiben (Pfal. 150.) Es 
{  m ivel nem a’ Törvényt hallók, . 
hanem a" bé-teljejttók igazúlnak- 
rneg )  Áztat cselekedettel-is mind 
maga Méltóiágos Személje, mind 
másKerefztyén lelkek buzgó aita- 
tofs ága- által híven, és dic sir etet 
fzorgalmatofSággal bé-teljesitette - 
Exc.cllétziád, midón T. P. Franci- 
fcarmfok Kotosván O-Vári Temi 
plomában, a' Nepomuceni Sz. Já-- 
nos Kápolnáját* Óltárát, Congre-■  
gátlóját JJlenes költségével f e lá l
lítván, anny ira gyarapította, hog y 
azon Búcsúi Sz. Congregationak-
f yumólcse nem csak. Erdélyben, 

anem Magyar Orfzágv.tn-is , 
fok Úri, Nemes, és koz rendekre,

úté».

A j á n l ó  L e v ü í :
• altatos Kerefztyén Hívekre, bot

io n  ki - terjedett: a' mint ezen 
drága könyvecskében Nepomh ce

, ni Sz. János tifztelet éré* egybe I 
"< kötött lelki virágok kcfzoruja v i
i lúgos bizonyságot téfzen.

Nemis ok-nélkul gyarapittya ’ 
Excellénrziád 4' dicsóúlt Szentek 
tifzt elet é t : m ivelhogy nemcsak 
d • Szentek örvendezlek d  dició•

'  scgben (  Piai.’ 149. j  midón az U 
p r t ó -  bennek dic soit telik : és v i
gadnak az ó ágyas házokban, 
melyben a' Krijtus Jégy ejt, az  

i* igaz Hevek v egybe gyuinek ; ha
nem még az Ut -is * az egybegyult 
Népekben gyönyörködik (  Piai. 
cod. jlf. 4. )  "Kiknek az ó fel-ma- 
gafztaláji az ó torkol bán (í/  t . j  
tóképpen pedig, és ntvezetrjen 

4 maga ditsóségis Patronig a Aepo-

A j á n l ó  L e t  e l .V
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műteni Szent János tifzteletének 
öregbítőién méltán fzorgalmatos- 
kodtk Excellcntziádyyo/, és fzen- 
tül tudván, hogy ámbár, mát 
Szenteknek-is ket-élu kard légyen 
kezekben, hogy bofzut áljának a' 
Nemzetségeken, és meg-fedgyék 
az iJlenteUn né fékét', M indazon
által kiváltképpen Nepomucenus 
S u n t János kezébe adatott ez a 

fegyver.’ hogy bofzut áljon eC rá
galmazó Nemzetségeken, és má
jak hireben, nevében, a Kerefz- 
tyéni fele baráti fzeretet - ellen 
pifzkáló Népeket meg-feddvén, a' 
becsület virágnál rneg-fofztatott 
ártatlanoknak, jó  hírrel névéi il
latozó kofzoruját fejekre tégye. 
Jm, ez Excellentziadnak-is fzán- 
déka , és dicsiretes igyekezete:
hogy tudnia-illik, a' világra fe- 

^  Útit

A j á n l ó  L e v u

lette igen ki-ár adott mardosó, rá
galmazó, és másokat bé- keverő 
nyelvek mosléka ennek a' nagy 
Szentnek efedezéfe-által meggá
toltatván, minden Kerefztenyek 

jó  híre, és neve oUy an tifztán v i
rágozzék , hogy fok jóságos-csele
kedeteknek gyümölcsét hozván 
ez eleiben, az el-hervadhatatlan 
tifztefségnek örökös kofzoruját 

. el-nyerhefsék jövendőben.
Mely Excellentziád JJlenet 

igyekezeté-ért, munkás fáradsá- 
gá-ért, és költséges jóságos-csele- 

i  kedeté-ért Dicsőséges Nepomuce- 
I nus Sz. János efedezéfe, és ezen 

csudálatos Szentben IJlent düstró 
Hívek imádsági-által, hofzfzat 
efztendeit TiJ'ztefség virági-ko- 
lá tt lften Ex ccllentz iádnak el-

• x* '#•

A j á n l ó  L e v e *?



tölteni úgy engedgye e'világon, 
hogy a dicsőségnek meg-bervad-  
hatatlan ko/zoruját el- nyerhejfe 
Menyorfzágban.

Excellentziádnak.

A j á n l ó  L e t e l . - f*!

A’ Gyülekezetben lévő  ̂
mindenkor IJIent Imádó 

Szolgai>«  Szolgálói.

A'Bul-

XIV. BENEDEK PÁPA 
A dolognak őrük emlcke* - 

zetcre.-
Ivel, a'mint értettük, a”  

Sz: Fercncz Izoroil'abb
___  Rendin lévő kiiíebb A- •

.yafiak Havi. Boldog Alzfcony 
Templomában, Kolosvar Varol- - 
sában, a'GyúlarFejérvári Pus- 
pókség-alatt, Kriftusnak mind 
két nemből álló. Híveinek, . N “- 
pomucenbSz. János frgéltscgúl 
hiváfa-alatt. (nem pedig valami 
kúlőnós Miller - Embereknek )  
annak rendi-ízerént emeltetett». 
vagy emelendő Gyülekezete va
gyon; melynek Atyafiai fok ke
gyes, és í'zcretet cselékedetit 
Izoktak, vagy-is akarnak gyako-

X f  roi~

A ' BuUannk k 4 ráfá;
A * Congregatio Búcsúiról.



rolni: M i, hogy az iljen Atyafi- 
$ág naponként nagyobb gyara- 
podáft vegyen, a' Mindenható I- 
ltennek irgalmafságában, és az o  
Boldog Sz. Péter, és Sz. Pál Apo- 
ftolinak, hatalmában bizvan ; 
mihd két Nemből álló Kriítus hí
veinek , kik ez után a’ nevezett 
Gyülekezetbe mennek, bémene
teleknek első nap ján , ha igaz 
tőredelmefséggel meg-gy ónnak, 
és az Oltári Szentséget magok
hoz vélzik, telyes Búcsút enge
dünk. Úgy mind a'bé-irattaknak, 
mind a' bé-iratandóknak azon 
Gyülekezetben, halálok óráján, 
ha igazán meg-gyónnak, ésál
doznak , vagy ha azt nem csele
kedhetnék, tőredelmefséggel a*

Ícfus Ss. Nevét fzóval ha lehet,
a nem lehet, gondolattal áita-

cofoa

A ' Congregatio
tofon fegitscgúl hij ják, hasonló
képpen telyes Búcsút: nr.u kű- 
lómben azon Atyafiságban lévő, 
cs léendő Atyafiaknak, kik igaz 
tóredelmefseggel meg-gyonvan, 
és áldozván, az említett Gyüle
kezet Templomát, vagy Kápol
náját, vagy Oratóriumát, annak 
Fó Ünnepe napján, egyfzer min

den cfztcndóben, azon Atyafiak 
által választandó, és a1 Púfpók- 
től helyben hagyandó napnak el
ső Vecíernyéjctől-fogva nap el- 
enycfzéséi^, áitatofonmeg-láto-

fattyák, es ottan a* kereiztyen 
cjcdelmck egygycfségé-órt, E

retnekségeknek ki -gyomlálísá- 
crt, és az Anyafzentegyháznak 
fel-magafztalásá-ért, aitatofon 
imádkoznak, teljes Búcsút, és 
minden bűnöknek bocsánat-

tyác

Búcsúiról.



t y 't  irgalmafon engedgyűk xz 
Urban.

A ' felett a’ nevezett Atyafiak
nak, kik haiónló-képpen töredel- 
mefscggcl meg-gyonván, és ál
dozván , azon t  emplomot, Ká
polnát, vagy Oratóriumot átne
vezett Gyülekezetnek más négy 
únepin megdátogattyák (a’ mint 
fenn mcg-ii atott)  és ottan imád
koznak, mindenik napon azok- 
kózul hét efztcndeig-való, ésan- 
r.yi 40-napi Búcsút: • valamenyi- 
fzer pedig az údóhőz-képeíl az 
illyen Templomokban, vagy Ká-

Í>oInakban, - vagy Oratóriumban 
écniő, és mondandó Sz. Mile ál

dozatin, vagy cgyéblfteflifzolgá- 
latokon, Solosmákon, vagy akár 
hol lécndó közönséges; vagy kú- 
ltú.ó; Gyülekezetében azon A-

A ' Congregaţia

, <̂r

tyafiságnak meg-jelenned ragJ  
a1 fzegenyeket izállásokrafogacU 
gyák, vagy az ellcnkező-felek- 
kózott magok, vagy máíok-által 
egygycfséget ízereznek,vagy íze- 
reztetnek: ismét azoknak-is, a’ kik 
az iljen Atyafiak,vagy málök hóit 
tetemit temetésre kéiérik, vagy 
akár mely Pnfoóktól engedtetett 
Proccífiókot jamak, és azOltá- 
ri-Szcntségetakár ProceíIiókban,‘ 
akár pedig; mikor a-betegekhez, 
vagy egyebütt; .akár h ol, es akár 
mi módon az űdóhőz képeit vite
tik, á’itatofon ebkésérik: vagy ha 
akadályoztatván , , az harangnak 
a’ végre lett jeiére egy Mi-Atvan- 
kot, és egy Angyali Üdvözletét 
el-mondanak, vagy ha a1 meg-hólt 
Atyafiak lelkeiért ót Mi-Atyán- 
kot, és ót Üdvözletét monda

nak!-

Búcsúiról'



nak: vagy valamely tévelygőt úd- 
vőfség úttyárahoznak, és tud at- 
lanokat lilén Paranciolattyára, és 
egyéb Údvőfséges lelki dolgok- j 
ra oktatnak, vagy akármely más 
kegyefség, ésfzeretetcselekede- “y  
tit gyakorlanak,mind annyifzor 
a’ nevezett dolgoknak gyakorlá
sáért hatvan napot az hagyot , 
vagy akár mi módon tartozandó 

^poenitentiájokból azAnyafzent- <1 
egyháznak fzokott^rend-tartáfa- 
ízerent meg-engedimk, e' jelen
való levelünk minden követke
zendő űdőkben erejében marad- j, 
ván. Akarjuk ţ edig, hogy, ha a’ 
fenébb mondatott dólgoKat cse
lekedendő Atyafiaknak, valamely 
más őrőkőíon engedtetett, vagy 
még el-nem tőit ideig tartó Bu- 
csújok-vólna, c’ jelen-való ren-

é«lé-

A ' Congregaţia
delésűnkfemmi légyen ; úgy ha 
az említett Aty afisag mar tnas A- 
tyafisághoz { z £ Í J í ^ * < ^  
vaev ennek utánna fzamlal tátik, 
vagy akármi más ókból egygye- 
fittetik ,  vagy r e n d e l i k , ^  - 
lőbbeniek, cs akar mi más Apó
ftoli levelek femikcppen neha 
náljanaknekik; hanem attól-fog
va crejeknékul legyenek .Adatott
Romában apud SanRam Mariam  
Majorem fub Annulo P£ cat(** 
Martiuínak 24. dtk Kapjan, 174 
dikben. Fő Papi Fejedelemsé
günknek első Elztendejcben.

Y. Cardinalii Paífioncus.

Hogy

Búcsúiról.
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'A*'Congregaţii*
E X O g y  a’ Népomuceni Sz. Já

nos Nevének ícgitségúl hi-- 
vása alatt lévő Atyafiaknak cn- ■

fedtetett jelen-való Búcsúk ki-- 
irdétteílenek, kezem Írását a

dom: és azon Atyafiságnak na- • 
gyobb lelki vigafztalására,Ncpo- 
mucéni Sz. János napját Föune- 
púl nevezem*; más négy únnepúF 
pedig Kerefztelő Sz. János, Sz.. 
János Evangelifta, Sz. litván Ma. 
gyarok Királya*, és- Sz. György 
Mártyr-napjait rendelem. Ko- ' 
íofváratt Juniufnak adik napján. - 
1741-dik Eiztendóben.

%

Kaftal János; 
Vicarius Generális*

tz  Anyafzentegyháznak kénesei, 
bői fegittetvén, bocsánatot nyer
jen. Úgy hogy a' mi Urunk 
Jcfus Knítufnak, a’ Bóldogsá-

§os Szúz Máriának, ét minden 
zenteknek őtetfegítö érdemi

áltál a’ Purgatoriumbcli büntetés
től meg-izabadúllyon. Semmi a' 
mi ezzel cllenkezitc, nem irtván 
ezen csak hét eíztendökre ada
tott levelünk erejének. Adatott 
Romában apudSanSam Mariam 
Majorem fub Annulo Pijcatoris, 
Apriliíhek 17-dik N apján, 1741 
xilcben, F ő-Papi Fejedelemsé
günknek első cfztendejében.

. V. Cardinalis 
Paifioneus.

AÍPft>- ! őem -



E len Búcsú hirdettefsék-k\ 
és a' Privilégiumai Szent 

M ife mondására minden héten 
hétfő rendehetvén, tartafsék- 

meg. Adatott Kolosváratt 
2. Jun. 1741.

Xaftal-János 
Vicarius Generális.

1

ra p o -

§• t
Nepomnceni Sz. J A  N O S

fx, uletéfe ,fel-nerveléfe, és aitatof- 
s ágának , s' deáki tudománnjá- 

nak első ’zengeje.

j Epomuceni Szent János 
' ízűletett Néporauk nevű

— -----Cseh-Orfzágnak M ező-
Várofsában, avagy mint a’ régiek 
m o n d ja k  Pomuk (Tomiik an
nyit téizen mint nedves, a' meg- 
nedvefedéítul; azért hogy on  
kőzelfekízik egy zőldclló hegy, 
mellyrűl majd bővebben fzol- 
lvim k) Pilsniai Tartományban, 
Prágátúl Bavaria-felé, tiz nagy 

A  mert



W  * ) *
mért földekkel, Népomuk Me
z ő  -Várofsa régenten ezűft Bá
nyákkal nemeíittetett, és a1 régi 
Iíteni tiízteletet nyomdokival, 
nem kűlőmben azon hegygyei, 
melly azon Mező-Város-mellett 
fekfzik, a’ ki zöld hegynek ne
veztetik, attúl igenhires, és ne
vezetes, hogy tudni-illik: azon 
a1 hegyen Sz. Albert Prágai Puf- 
pők Romából a-* Csehekhez vifz- 
fzá térvén fok efztendőkig Cseh- 
Orfzágnak a’ meg-tiltottefsőt a' 
Sz.Kereízt jelével fok egyéb kí
vánságokkal a1 hegy-alatt fekű- 
vő  fzcles mezőségekre le-hozta, 
cs elsőbben-is ezt a1 hegyet, an
nak utánna az egéfz Cseh-Orízá- 
got kedves füveknek, vetemé- 
nyeknek, és gyüm ölcsöző fák
nak zöldségével meg-nyitotta.

Melly

Melly efztendőben fzuletett- 
légyen Sz. János e1 világra nem 
tudhattyuk, tődb élete folyásá
ból vélekedhetünk: vagy 1320. 
avagy pedig 1330. efztendókő- 
zőtt ^támadott légyen ; fzu lé i, 
Mező-Várofi közép rendű fze- 
rencséból-valók voltak, aítatos 
Ifteni félelemmel inkább mint- 
fem nemzetséggel, és fzerencsé- 
vei tekénteteílek, az aítatofság- 
nak a1 vala je le , hogy már koros 
vénségekben; mivel minden mag- 
zat-nelkűl magtalanok vaiának, 
imádságokkal , és fogadáfok-
kal -  a . _  ...

deliö hegy óid 
numi Barátok Kalaftromában aí- 
tatolfan becsűltetett, tifztelte- 
tett, nyerték fiúi magzattyokat,

A z ki-
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kinek hogy terméCzetből-való 
indulattal, a1 bóldogságos Szűz 
Maria IftenAnnyához, azon ne
vel meg-intetódnék, János nevet 
adának néki, de nem elégedett- 
meg ezen nagy jó téteménnyel 
az lilén Annya, a1 ki minap mag
talan Annya méhéből ki-hozta, f 
Jánoft, és mint-egy fzűlvén úi- , 
jonnanteremté, mert midőn Já
nos kisded gyermecske-volna, 
igen nehéz betegségbe esék: fo- 
gadáft tévén azon Bóldogságos 
Szűz képéhez , és oda igírvén 
tellyes eleiének fzolgálattyát, 
azonnal egéfségefen fel-kelvén, 
meg-gyógyúla. De ennek-előt- 
te , ezen Volgájának fzent- 
ségét , és mennyei életét ,  
mennyei jelekkel meg - jelen
tette az lilén; mert fzűlettetvén

Ne-

•NC t
Nepomuk Várofsában a’ Szent 
János, némelly fényeíTen ragya-

fó tüzes lángok láttzattanak az 
gből le-fzállani, kegyes és ár

tatlan fényefséggel, a’ váróinak 
duda látásával, az egéfz házat, 
mellyben ezen Szent János fzű- 
letett-vala, kőrnyűl vették, bé- 
tőltőtték. Ezen tüzes lángok
nak jóvendőléfe, némelly izent 
életű férfiaknak meg-engedte
tett , Szent János egefz élete fo
lyásában, a’ néphez-való égő 
befzédekkel, és tűzefen lángaló 
kőnyörgéfekkel ezt meg-erődí
tette, ugyan mennyei fé- 
ny eşj,»JO tüzek halálakor-is ké- 
oertékŐtet, a’ folyó-viznek űré. 
gében bé-merűlve, nyilván ki
jelentették; de a1 Hiftóriától el
távozni nem illik.

• A j Mi-
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Mihellyen Szent János kisded 

gyermek-korában {zóllani ta
núit, a1 {zent Miséhez-való mi- 
niítráláfiiak, és fzolgálatnak for
máját meg-tanúlta, és azt min
dennapi ízokáfa hozván, min
den kénfzerités kivűl reggeli haj
nalkor a’ Városbúi, a' Ctftercita 
Barátok Kalaftromába menvén, 
mindenikének a’ fz. Szerzet Pa
teri k ö zü l, a’ kik fz. Misét mon
dottak , naponként az Oltárhoz- 
valófzolgalathozfzokáft cíinált 
magának; oly nagy, és oly aíta- 
tofsággal, mint egy ott-való há
z i fz/Misét &nlgaítatáfa kőrúl- 
való miniftráló, az ow írok kö
zö tt forgolóda, ki kisded ug)r«, 
kulső-keppen, de nem éppen ha- 
{zontalart vélekedéíTel már ak
kor, a1 gyermekben nagy dolgot

látni fokán hinnének. Vala pedig 
ö  néki édes aítatofsággal, erős 
eleven, mint egy tüzes elméje » 
kinek hogy az ő Szüléi a1 jóban- 
való neveíkedéfre bövséget ad
nának , Zatecium nevű Város
ban, a1 hirefebb deáki tudomány 
Oskolájába küldöttek; itt a' de
ák Grammatica Tudománynak 
első le n g é jé t, és annak utánna 
a1 több alacfony Oskolabéli tu
dományokat gyors elő-menetel- 
le l, és ritka elméjének ajánlásá
val meg-fogta, kiváltképpen a' 
jó reménségekre fzűletett Iíiúnak 
az ékeíTen fzólláfnak uidomán- 
nyatettzett, mellvre ötét maga 
a'terméfzet formálta, és alkal- 
matofnak fzerzette.  ̂ ^

Midőn már Zatecium Várofsá- 
ban ferami lem volna hátra a’ kit 

A  4 ta-
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tanúlni kellene, a’ feljebb-való 
tudományokra, nemcfak nyel
vet, elméjét-is fel-ékeíitvén, Prá- 
gaba méné, kevés idővel az e
lőtt az egefz tudományoknak 
Oskoláját, vagy Univerűtaf-sát, 
Negyedik Károly Csáfzár fel. 
emelte, egybe fzerezvén minden 
deaki tudományban tündöklő 
Tartományok VárofibúI, Pád. 
vábúl, Bononiábúl, Párisbúl, a' 
tanító Meftereket: minden-féle 
Illeni, és emberi tudományok, 
uak Oskoláit meg-nyitotta, az. 
okhoz alkalmaztattamagát Ne- 
pomucéni Sz. János, és elsőben 
a'Philofophiának meftere az el
sők kozott \ annak utánna a' 
Theologiai avagy Illeni tudo
mánynak, és a'Szentséges Ca
non Papi rend-tartáí'oknak. De

. •• - cre-
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cretumok Doktorává tetetett. AT 
Theologiát Sz. Apollináris Egy* 
házánál fa 'h o l ez a'tudomány 
lqg-inkább tamttatott, mivel a* 
fzomfzéd W  itfegrádi Éccleűátúl 
Prágához közel a’ CIcncufok o . 
da járták } halgatta a’ leg-tudóf- 
fabb M ’ílerek-alatt: a' tudomá
nyokat hol tanulta légyen nem 
tudatik.

§ H .

Nepoimtceni Sz. János Pap
sága y a’ Lelkeknek gondvife- 

hivatali,léfe j és más egyéb 
és becsuleti.

MÁr régen ennek utánna ezen 
Sz. János a'deáki tudomány
ra kezdette-vala magát adni, 

a'Papi hivatalra, és a’ lelkek fzol- 
gálattyára>. érzette magát hivar- 

A $ tat-
um
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tatni nagyobb kivánsággal-is, 
midőn már kózelebb-vólna an
nak idejéhez: arra vitettetett, jól
lehet a’ deáki tudománnyal, min
denkor az aítatofságot, és jósá
gos cfelekedetet egybefoglalta, 
de mivel úgy itílte, hogy a’ ki 
mentül inkább lelki tifztasággal 
az Egyházi Szentségek fel-véte
lére mégyen, annak utánna a’ 
lelkek údvófsége kórul boldo
gabban , és fzerencséfebben for- 
golódhatik, egy egéfz holnapot 
minden kúlsó világi dolgoktól 
meg-úreíitve, a* Papságra elő 
bocsátott, ezen egéíz holnapot 
tettének fanvargatasával, lelki 
ifméretinek Ki-tiíztitásával ezen 
Itteni tifzteletre fzúkséges lelki 
fegitségekkcl, Iftenes fzándéki- 

el-iatézéiivei, és taaácfok-
kai»

kai, jövendődolgainak végbe* J 
vitelére töltötte.

Ezen magán-való helybúi ki. |
menvén Szent János az Egyházi I
Szentségekkel fel-fzentehetve; '
midőn a’ kóiséghez nem czifrá. 
zott hímes Ízókkal, hejába-való 
pipesbeizédekkel; hanem az I- : 
ften Szent Leikével, elevenitte- 
tett igékkel, elméjének Iítenes 
gondolatival, mint valam ikőtőtt | 
dárdákat, vagy éles kafzákat, a* 
maga Prédikátyiójára onnan fel- 
jú í bocsátana, és uralkodnék az 
emberek fzivében, és a’ halgatók- 
nak indúlattyabúl,  kónyvezé- 
fekbúl, magok életeknek ĵobbí
tásából, rövid időn fő ,  es elsó 
Prédikátori nevet érdemlett a* 
Prágai kőfség-elött, és igy min. 
denek tettzesébul Ncpomucéni 

A ó  Szeíit
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Szent Jánosnak, a' Boldogságod 
S zú z Baíilica első Fő E gyh ázi
ban , a' Vig Curia, avagy Udvar- 
előtt Q kit a’ köfség Tein helynek 
nevez )  az O  Prága Várofsáoan ; 
mint a’ Varos főbb réízében pré- 
dikálláfra-való hivatal adatott.

Nehezen efett-vala néki a’ hal- 
gatókat, a’ kik nagy fő Prédiká
torokhoz fzoktak-vala, meg-tar- 
tan i, Auttriai Conradufnak de 
Stckna ( k it a z ö  idejebéliek kö
zül Prága VâroiTa, igen ékeíTen- 
fzóllónak hitt-vala lenni) jö tt 
hellyébe: úgy Miletius Jánof- 
nak-is, a' ki nemrégen ó előtte 
hala-meg, kinek prédikállására a* 
Prágai afzfzonyok, bujaságra vi
v ő  czifra köntösöket el-vetették. 
Tifztátalan fajtalan tzeméllyek 
fokán a" Kalaftromokba poeni-

ten-

ientziára zárták magokat. A ’ 
-Bordély házakat, a’ VárofiPol- 
-gárok le-rontották, de még-is a' 
mi Sz. Jánofunk annak az egéfz 
Várofi népségnek kívánságát be
töltötte , és az előbbemeknek 
akarattyokat, módos alázatot- 
«ággal, ésokofsággal a’ veteke
dő lzóktúl, és a’ kuldúió izegény I 
Szerzetetek-ellen irigykedő be

> fzédektúi meg-tartoztatván ma
gát ( a ’ mint azok az údók vol
ta k ) a’ melljekben tokák közö tt 
nagy gyúlőlséget, Romában ne
héz vadoláfokat, és cfak nem u- 
tólsó vefzedelmet hoztak.

Már a’ mi Sz. Jánotunk mun
kája, tudománnyá, jóságos cte- 
lekedete, és mindeneknél fok ér- . 
demivel nyert méltósága na^yob 
graduft érdemlettek-vala, es igy 

A  7 Szent



Szent János a’ Prágái Frfeknek 
commendatiojabúl > és az ott-va
ló Káptalanbéli Uraknak közön
séges akarattyokbol, a' Cano- 
nok Urak gyülekezetben a’ Prá
gai F6 első Metropolitana Eccle- 
haban válafztatik, és egyizer s’ 
mind azon Fő első Sz. Vád Tem
plomában a’ K irály-előtt-való 
Prédikátorságnak tiizti néki ada
tik. Sokáig Sz. Janóinak alaza- 
tofsága meg-nem győzettethe- 
tett, a ’ midőn önnön magát e
zen tiíztre érdemctlennek mon
daná magat lenni, de mindenek
nek egygyező fzavaval, és fel
kiáltásával meg-győzetett: Sz, 
Jánoít annyival mkabb érdemef. 
nek lenni, a' ki nem mint ma
gok a’ tifzteket ker fik; hanem 
ó  a’ tüztektul k a  vit etik. bz.Vid

Tem-

*4 '*•
Templomában azért fél efztende- 
ig Cseh- nyelven-való prcdikál- 
lalnak hivataljában foglalatof- 
kodott, kit nem cfak maga a’ Ki
rály , és az egéfzKirályiTldyar? 
de azok-is a'kik régen a’ Teinei 
Templom gyúlekezetiben Prédi- 
kátzióját hallották * otet követ
ték. Leg-elsóbb argumentuma, 
és erófsége Prédikátziójának a 
Poenitentzia-tartás vala, a’ Ne
mes Úri rend, és a’ Király Udva- 
rafzabad élete-ellen, a’ tobzódó 
réfzegeskedés-ellen, a’ ki igen el* 
hatalmazott-vala, a' tefti fajta
lanság-ellen , es több azon udo- 
béh meg - vefztegetett gonol’z  
fzokás-ellen vala a’ vetekedes. 
Még akkor Wenceslaus Király a’ 
gonoizságnak fenekére nem jött-
vala; azért ezealítenei Férfiúnak

okof-



ok o is ágával, bólcfefségével, ét 
'belső deaki tudománnyanak hal- 
gatásával ineg-fogattatván, fok 
jókat cfelekeizik-vala.

írják a’ régiek, hogy azonú. 
dobén a’ Litomifsliai Városbeli 
Puipóki izék úrefs lett-vólna, a 
Királytól ezen Nepomucéni Sz. 
János máfok előtt azon méltó
ságra fel-tétetett-volna, de a’ Sz. 
Férfiú , a’ néki ajánlott tifztet 
nem akarta fel-venni, fok kü- 
lómb-kúlómb-féle elő hozott o
kokkal, magatúl el-távoztatta. 
Azon údóben a’ WilIehrádiPra:- 
poftsagbéli Méltóság, az elsők
höz halonló vala. A z Orfzágnak 
Fő Cancellariufla, első a’ Prágái 
Ériek, es az Orizág Prímáira ti
tán, azon helységnek Praepoftya 
vala; add hozza a'gazdaságok

nak

4K
nak nagy v o ltá t; mert cfak a* 
kéfz pénzbéli efztendőnként-va- 
ló fzokott jővedelme-is, nyólez- 
van ezer magyar forintokra fel
megy en-vala: ezen Egyházi mél
tóság-is Wenceslaus Királytól 
Sz. Janofnak igértetett-vala, de 
azt-is meg-vetette; hogy a’ meg
térő lelkek nyereségétül, és a* 
prédikálláfnak hívataljátúl, el
szakadni femmiképpen nem akar
na.

A zt ugyan femmi-nému ko- 
nyőrgéfekkel el-nem távoztat- 
hatta : tudni-illik az Alamiíha
ofztogatásának hívatallyát (  ez 
a' méltóság a’ Királyok Udvará
ban fzokás, és igen becsületes) 
a’ Királytól, és Királynétól néki 
adatott, a’melly hivatalban olly 
dicsiretefen vifelte magát, hogy

az

*7 ) íf
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az 6 fzorgalmatofságát, és fe-

ságát, és az ofztogatasban-való 
igazságát minnyájan igen dicsir- 
nék.

Ezek-felett a’minden Szentek
hez -való Collegialis Ecckíia- 
nak , a.’ Prágai Várban Dékán- 
nyának Írja azon időben lenni 
Szent JánoítPaulus ZidekHiíto- 
ricus.

Nevelkedik-vala ezen Szent
nek naponként-való érdeme, ar
ra-való nézve a’Királyné Q Joan- 
naBavariai AlbertFejedelem, és 
Hollándiának Gróffi leánya} lel
kének tifztaságával, erkölcsé
nek ártatlanságával, aítatofsá- 
gával, és kúlómb kulőmb-féle 
jóságos cfelekedeteknek gyakor

l ó
„v Haáz Rezső Múzeum Tudómén*
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lásával, tekéntetes Afzízonyság- 
vala, a ki Szent János tanitásátúl 
igen vifeltetett-vala, és minden 
jóságos cfelekedetek követésére 
gerjedezni érzi-valamagát; ezt 
o  a'maga lelki ifinéretinek vifgá- 
ló Bírájává , élete folyásának 
Mefterevé , ezt egy fzoval At- 
tyává váiafztá.

Ezen jópéida tőbbekre-is ter- 
iedett; A ’ Szerzetes Szüzek az ó  
tifzta fzűz lakó hellyekben a* 
Prágai Várban Sz. G yorgy Már- 
tyrtituluífa-alatt, ők-is Szent Já- 
noftúl taníttatván, és vezéreltet
vén, a’ Szerzetes jóságos cfele
kedeteknek hegyere nem cíak 
lépdegelve, hanem ugyan repul- 
’ ^ -^ ţtek .

A ’ b i z o n y t . . Jánoft ezen
u d oben, hogy a Prágai Anya

iként-
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ízent - egyház , az Itteni tudo
mány néműnémii cfudájának, és 
hogv úgy fzóllyak , a’ leg-bel- 
sobb Szentségek értelme mefte- 
renek tartya-vala, mert oly nagy 
vala ezen Sz. Férfiúnak jóságos 
cfelekedete, és bólcfesége-felöl 
az emberek velekedéíe, hogy va
lamit Sz. János tanácsúi rendel
ne, azt máfok mint minden igaz
sággal tellyes dolgot el-hinnék, 
és minden ellen -mondás-nélkiH 
d-ko vetnék.

A ’régi Írott könyvek adnak hi- 
te It,h o g y  a’ hol igen nehéz ér
telmű dolgokban , a’ Bírák fen- 
tentziáival el-nem végezödhet- 
tek, Nepomucénus Sz. János vá- 
lafztóBíró, és f  
nak )  hellyben hă
is, uwaK válaíztatik, azt-is a’ Sz.

Fél-' 1

*J( ai M
Férfiú a’ tudománynak bizodal
mával, és a’ békeség fzeretetivel 
vette, és maga fententziáját ki
mondotta, azokból a’fententzi- 
ákból a'meilyek elő hozatnak, 
ifinérjűk-meg.

§ H l.

Szent János a' Királyné Gyó
násának ki-hallására kénfza>- 

rittetik á Királyiul.

AZonban Wencesló Király Q a* 
mint hajlandó minden şo- 

nofzság az efetre naponként 
magátul gonofzabb kezae lenni, 
a’maga Házas-társát JoannaKi- 
rálynét, a’ kitgyúlól-vala, és je
len létét nem izenvedheté, jó l
lehet ugyan őtet távól létében 
vefzedelmefen fzereti-vala, ma-

gá-
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gátul gonofz, és a’ fel-nevelésé- j 
ben meg-vefztegetődőtt. W en- 
cesló Királynak elméiét (  a’ mint 
fókáknak vélekedéfe hozta-vala) > 
feslett fzerelemre gerjefztő ba- j 
bonás itallal meg-vakitották-va- | 
la , és éppen a’ gonofzbúl efzte- 
lenné tették a* gonofzság fzólgai.. 
Nincs itt hellye azt a’ fzabad, és 
vérbe kevert mocskos eletet le-' 
Írni , azon efztendoknek Írott 
könyveit kell meg-kérdeni.  ̂

Kriftus Urunk fzuletéfe-utan 
1383. efztendöben, a’ Királyné, 
Wenceslaus Királynak (  itt e- 
fzedbe vedd O lvasó, hogy ezen 
Wenceslaus Cseh - Orfzági Ki
rály, egyfzer s* mind Romai Csá- 
fzár-is vala )  W enceslaus (  mon- , 
dám )  Királynak , mint Hazas | 
Férjének , nundennapi gonosz*j

W  a* ft|b
cfelekedetitííl meg-bántódván, 
midőn már az emberi életbéli, 
fcmmi vigafztaláft nem vehetne, 
az ó Férjének Wenceslausnak 
kegyetlenségét rettegvén, a’ki a* 
maga afztalat, és Királyi elede
leit » fegyver halállal, és vérrel 
öntözni femminek tartotta-vala, 
a’ mit a’ Királyné bátorságosbnak 
lát-vala , e’ világhoz-való min
den fzeretetit el-vetvén; magát 
egyedül azlftennek f a ’ menyire 
a’ házafságbéli kótelefség enge- 
di-vala )  adni, és ajándékozni 
el-rendele. Semmi-féle dolog az 
Iften fzeretetitűl el-foglalt lelket 
jobban Iftenhez nem ragafztya, 
mint a’régi, ésfzuntelenul fejé
re áradott ínség, és nyomorúság. 

Es igy a' Királyné a Szent G yó
nás Törvény-fzéke eleibe gyak-

ráb-
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rabban mégyen, könyhúllatáíi- 
val kezdi leg-kiiíebb efetit-is ki
nyilatkoztatni , magát fzoron- 
gatni, a’ fzegényeknek gongyo- 
kat vifelni, az Iitent ízűntelenúl 
kérni, hogy Férjének jobb lelket 
adna. A z  íllyenek Wenceslaus 
Királynak , ha jót akart-volna, 
tettzeni kellett-vólna, de ő gyu- 
lólségre forditotta, a’ buja, dü
h ös, és feslett mocskos fzerelem 
Férjét meg-környékezte, tudni
illik : h ogy, ha valami módon 
meg-tudhatná mit hozna a’Szent 
Gyónásban elő a’ Királyné az o 
felesége, kivált - képpen pedig 
minému vétkét jelentené-meg, 
mit gondolna az ónnonFérjeml, 
s’ vdlyonm áft valakit kivulotte 
nem Izeretne-é? és több effélé
ket ; mdlyeket a’ dühös fzere

lem'
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lemtől fcl-lobbant, és gyanósa- 
gokkal egybe kötött kegyetlen
ség fzoKott hamiilán költeni. 
Ezeket a’ Királynétól; mintma- 
ga feleségéiül kerdezkedve ki
nem vehette. ,

Hivattya azért a' Király Sz.
JáiosN  pomucénuft, a’ kit min
den titkoa tudó ínak alitott vala 
lenni, mintha más egyéb dolog
ról volna a' befzcl, a’ Királyné 
emlékezetét vetvén a’ bsftéd- 
közben, lalfanKé.it a’ Szent Gyó- 
ná.rafakad, mondván: Az Há- 
zaiságbéli Afzfzony oknak, az az 
alázatos állapottyok, hogymin- 
dennémú dolgok az ö férjeknél 
fzúkségképpen tudva legyenek, 
főképpen a" K ’ralyi, cs Cbáfzári 
Famíliákban lévöknél ,* Azon
ban gazdagságokat, raéltóságo- 

Ö kát
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kát, és egy fzóval valami boldog
ságot tóle várhatna, a’ Szent Ja- 
nofnak azokat Királyi fzókkal 
meg-igirné, ha arra venné elmé
jét : és vagy csak némclly kevc- 
febbct-ís, mellyeket Sz. Janói
nak a’Gyónásban Joanna Király
né meg- vallott-vólna, egyedül 
néki meg-hinné, cs jelentene, az 
lenne néki minden vigaí'sága. El- 
iizonyodott az Iöcntelen kíván
ságokra a’ Sz.Férfiú, és keménv 
beizédckkel; md!y nagy vétek 
volna a’ mit kiván-vala, meg-rnú- 
tatta; kárhoztatná, annakokáért 
inkább azt a1 furcsa kívánságát, 
magaa’ Király, és a’ mi lehetet- j 
len volna, azt ne kívánná.

Fel-inditotta ez a1 dorgáló fed- j 
dés ezt az epével tellyes K irályt, J 
msg-tartózeatta még-is m agat;■

m ia
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dón gondolná, hogy a' kik ez el
ső ütközeten, és igyekezeten 
gyakran erölTeknck próbálták 
fenni magokat, máfoafzor, és 
harmadfzor mez-gyengúltek, és 
helyt adtak; Eltöbben, ezt az 
okos találmányt veté cicibe, a' 
kivel ha elő nem mehet, annál-is 
cróíTebbct hoz-cló, a' kivel a-1 
gyózedelmetki facsarja.

Nem-is fokáig tartott hogy izet- 
len kedvét inkább meg-febefítet- 
te: Történt, a’ Király Szakácsa 
súlctlen kappant küldött-vala 
Wenceslaus alztalára. Ez a’ re- 
méntelen történet olly dúhófség
re indította Wenccslauft, hogy 
minden emberségéről el-felctkez- 
vén, a'Szakácsot a'sütő nyárs
hoz köröztetvén, azonnal a’ 
íuzhőz tétetni parancsolta.

B z Min-
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Minyájan azlldvarbéliek c2en 

pogány kegyetlenségtől meg
rettenvén, cl-halványodni , es 
egymáira tekcnteni Kezdenek ; 
la tit magok, ha mit kcvefebbetí 
ellene izóllaná iák , hafonló
búntetés kétzittctnék nékik-isJ 
azért meg-rémúlvén halgatáílal 
kárhoztatták cselekedctit. Egye
dül a' Szent János, a’ ki az Ud
varban forgolódik-vala , a' Ki-I 
rályhoz audentiára bé-kív inkoz-1 
V.in, bátrán bé-mégyen-vala, ésj 
clsóben-is lágy befzedekkcl kcz- 
di-vala a’ dolgot eló-veni.De mi
dón a' kegyetlenül meg- haragu-| 
d ott, és már magával nem bírói 
Királynál, ezekkel lem vihetne! 
lemmit végbe, erőfs fontos be-í 
fzédekkel a' cselekedetnek ke- 
gyctlenscgétf.jteni kezdette.

Kévéi L

4*C
Kevés fzókathozváieloa* Sz. 

ember, azonnal a’ duhöíTégrc haj
landó kegyetlen Király, a' Dara
bontokat Kiáltya, fe a’ Papi tifz- 
tclendó rendnek becsűletitól, le 
a' K rályi méltóság tekéntetitó! 
ncmtarcván, meg-ragadeatni, c» 
az utolsó tómlöcz- fenekére vet
tetni parancsollya, az hol egyné
hány napokat, azhellynek uzo- 
nyú ocsmány tífztátalanságaban, 
és fzomoiú fetétségében, ehség- 
tu l, és fzom jóságtól fél hóit ele
venen tóltutt-el, és egyedül az I- 
ítenben meg-nyúgodván, és ab
ban örvendezvén, hogy annak 
tiíztefscgé-ért, és fzcrelmé-ért 
érdemeinek találtatott tömlő- 
ezót, és bofzúságot ízenvediu.

® I $.IV?
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Nepnmucéni Sz. J A N O S-
tuik erofsége, és álhatatefs ága z ’ 
kínok ban} és halála előtt-való cse

lekedeti.
Ol tudgya-Yala ezen Sz. János, 

v  mire várakoznék a' Király ha
ragja ; mert a’ Tőmlőcz órzó-i* 
meg -inti-vala, csak egy volna 
fzabadúlásának úttya, tudni-il- 
lik : ha a’ Király a-1 miket a' mi
nap ki ván-vala, azokat meg-nyer- 
n c : de a' Sz. János mcg-cróflitet- 
te lelkét, és ezcrfzcr meg halni * 
hogy-fem valamit a' Sz. Gyónás 
titkából ki-mondani, el-rendel- 
te magiban. Kevés napok folyá- 
fa után, imé egy becsúlletes Férj
fiú , a' Királytól küldetve meg-je- 
lenvén, követségül mondgya:

Hogy.

Hogy a" Király azokotmeg-bán- 
ta légyen, mellyeket a’ Sz. Já
nos ellen fzabadságtalanúl csele- 
kedett-vólna: mintkoká-ért fclej- 
tené-cl azokat a’ kik tórténtenek- 
vala, és fzabadon menne-el, de 
hogy erőíTebl/, álhatatoflabb len
ne, bé-vévé ifrnét a’ Király grátiá- 
jában, kegyelmébcr , holnap a' 
Király afztalához ne ierfv -.tétnek 
menni. El jőve a’ Sz nbei, és nagy becsületnek jelenté sével az 
aíztalhoz iiltettetik: F.í-lzedvén 
az aiztalokot , és a’T ő ryéry  vá- 
lafztó Birák-is el-távozván, a’Ki- 
rályokát, miért kívánta légyen 
magához, meg jeknté, néni nyu
godhatna mind addig; valami^ 
mindazokot, a’ miket a' Királyné 
a’Sz. Gyónásban fiilébe mondott 
volna,cs bűneit rend-ízerént meg- 
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meg-nem jelentené; Elegyíti fzd- 
kóaben a1 Király hizelkedélekét, 
«neg.igcri a' titkot, halgatásban 
trrcya , moft méltóságokat, és 
ajándékokat Ígér, moll minden
féle kínokkal, és méfzirláfokkal 
fenyegeti, ne kiváanya a’ bo- 
fzú-állá.lal-való haragot próbál
n i, fém a’ gráciát, kegyelmet.

De Sz.jjanos, nagy fó elmé
vel a’ becsiiUctcket, egyaránt a’ 
fenyeg-téieket mcg-veti,a’Gyón- 
tató Alyá iák mi légyen hivatal
iba meg- jelenti,a' titoknak Szent
sége* Tőrvénnyct dicséri, mind 
ideig, mind pedig örökkén-aló 
büntetését azoknak , a’ kik a’ Sz. 
Gyónás titkait, meg-nem tartyák 
erődíti, egy fzóval a' Királyt in
t i, távoztatná-cl azokat tudni, 
mcllyck egyedül az Iftenacl tud

va

va tartatnak Szcntscg-tőrcs- nél
kül ülyeneket késérteni nem le. 
hét, a1 több dolgokban a’Király 
parancsolattyát becsúlli, ebben 
az egyben meg-követi; ha halai
ra kclletnék-is néki menni, meg- 
nem cselekedheti. A ’ Király a* 
tiiz-’S haragnak dúh&iségétől f?I- 
gyúladván, kcfedelem-nclkúl a* 
hóhért £a’ kit mindenkor kezéhez 
tart vala, és gyönyörködve ko- 

| májálak hijja-vala) tártaival 15. 
len lenni parancsollya, a' kiktől 
tömlöczre húzattatná, kegyet- 

j leniíl kalodákra ki fefzittetik, és 
( égő fzővetnekekkel kinoztatik. 

A ’ Király maga a'kinzáíon je
len vala, a" minthogy ebben az ő 
élete folyáfa tehetsége s hitelt te- 
Izen, mert ő az ollyan dolgok 
Uttiaban gyönyörködni > és ú e- 

B f  ncic



mcit hizlalni fzokta-vala, mind 
pedig reménienéa' kínok kozott, 
ollyakatfog hallani; mellyeket 
a’ Sz. Jámbor annak előtte ki
nem vallott-vólna. De Nepomu- 
céniSz. János, és a’ KriftusjESus-j 
nak Mártyra, el-forditván a1 mc- 
nyíre lehetett a'jelen-való kínok 
íajJalmitól elméjét, a' JesusM a- 
k ia  Sz.nevit duplázta, femmi 
más igét , éslzózatot nem emlí
tett, minden kínok gyötrelmét, 
életét, és halálát az Urnák a^án- 
lotta-vala.

Semmit hátra nem hagyván a' 
kegyetlenség ízorgalmatofságá- 
ban a’ vér-i'zopó hóhérok, főkep- 
pen az ó .ztónözö Királynak je- 
lcr.-lételével m ég-is, mind az 
cgéiz hóhér, meízárlás, a’ Sz. 
Jaaos béüeséggel-való fzenvedé-

sebea

W  14
lében vala: e g y fzó va l, midón 
kcgyetlcnscgcKiiel elő nem me
hetnének, el-íáradván a'Kirá'y 
el-raeiiefcels után, a'kínzó fzer- 
fzámokról íe-tévén, otthagyák. 
A ’ régi könyvek mennyi i látalok 
gyönyörködtetésével ujjúvá ir- 
jak, hogy volt Sz.János; de 
minemtí gyönyörűség volt az? 
belsö-é? mely az Mentői a' lélek
be bé-fzállot? avagy kííhu-é? 
a’ Sz. Angyalok ízózattyokból, 
és Iát átokból (a 'm in t iokízor 
más egyéb lzent életű emberek
kel, hogy történt olvaduk j  nem 
vilagol'san jelentettek-

Ezek után a’ Király, hogy a’  
dolog ki ne nyilatkoztatnék fel- 
vala, vagy a’ K.rályné által, m ii
jét talám â  Sz. cmbir-í.Iől ér
tett vala, kit ő édes Attya luljetc 

£ o  ű rt
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tart-vala, Jánoft a’ Király el-bo- 
Ciá.á- Sz. János mintha ícmmit 
fcm fzcnvcdctt volna, ezt a’ nagy 
boízúságot, kiűebséget, halga- 
táflál nyögi, fenkinek baráti kö
zül meg-nem jelentvén, és meg
gyógyítván a’ febeket; mcllyc- 
ket a'kínzó fzerfzámok tettek-va- 
la , az előbbi régi hivatallyát na
gyobb lelki buzgósággal, mint 
ltmannak előtte ujjitani kezdet
te ; azon okkal magát el-kéfzit- 
Vcn az halálra; mellyhogy az al
kalmatlan W  enccslaufcak termé- 
fzetiből, és emberi vért fzotr.jú- 
hozó dühős haragjából ,  nem 
fok üdő múlván rajta következ
tetik , nem kételkedhetett.

Az ő elébbi helyére vifzfzámé- 
n e ; midéin a’ Gyülekezetben , 
Szent Vid Fő Váíüü Templomá-

b a a ,

•WC i7
bán, Prágában, azokat az igé
ket mondgya-vala: Egy kévésé 
lártok engem; és egy kevefsé nem 
lattok engem &c. már nem lókat 
ízóllok veletek , mind úntalan 
gyakorlá vig tekéntettel maija 
halálát, a’ Kriftus tórvényé-ert 
fontos befzéddel meg-;ővendöl
te mennyei lárái'okbóT-is utat csi
nálván cgyfzer, a’ jövendőiéinek 
leikével tellyes, köny-húllatáli- 
nak bövségesfolyá:ival,Csch-Or- 
fzágnak jövendőbeli állapottyát, 
és rövid űdő-múlva következő 
Ínségét itt le-irta. A ’ Pokolból 
tánadó Eretnekséget, a 'k i  az 
előtt az Iftcnesfzent dolgok, és 
a’ fzentségtelen állapotok mind 
egyaránt valók voltának ,és fem- 
ini külőmbség<*t nem tenne. Min
den Templomokat, és Egyházi 
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Kalaftromokat , Csch-Orfzág ál
tal cg.ii, nemellyekct pedig tói
dig L-rontani, a’ Szerzetes Egy
házi Rendeket, minden kínok
kal, el-vel'zteni, egy fzóval, az 
egéí'z közönséges IítcniTilztelet- 
nek velzedelmctközelíteni (̂ ép
pen hitefkivul való dolognak lát- 
lzatott, azon údoben a’ Cseh- 

O iizági Anyaizentegyház álla— 
portyát elméjékben forgatók
nak} utolsó beízéddel cl-búcsú— 
zott, de lóképpen a' Prágai Gyü
lekezetnek Prselatufitól, Kápta
lanbéli Kanonol.jaitól £kik ko
zott azon lidóben a’ négy Fő 
Praelatulokon kivűl hárnnncz- 
hat Kaptalanbélick olvaftattak, 
ezek kózőt Prsbendátok , és 
helyben lakozók, hulzon-régyen 
voltának, és azok kozott a' Col-

legiat*

r  ytb
legiata Egy-házaknak Praspoíli 
haton voltak} alázatos beízéddel 
engcdelmet kérvén, magát s' ma
ga eletet, nem kiílónxben a’ bű
nöket , fok beízéddel vádolván, 
illyen új dolgokban minden hal- 
gatóknak csudálkozásával, nagy 
krallal el-végezte.

§. V-
Nepomucém Sz. yánofnak,
halála, és Temetésének Pompá

ja  , és ezeknek csudákkal- 
'való erofjttéfe.

TT Evés napok után Sz.Jáno* 
Bolcslavia nevii Városban, 

mely Nap-kelet felöl három mért- 
földnire vagyonPragitól, a' Bol
dogságom Szűznek, egéiz Cseh- 
Onzagban lég régitbb Képéhez, 
kit azon Cseh Nemzetnek Apo-

áuli



ftoli Sz. Cyrillus, csMethodiut 
(  a’ mint ibKan vélekednek} Nap. 
keletről magokkal hoztak-Vala 
Q mclly azon a' helyen, a' község
nek, nagy tilzteletivel becsűlte- 
tik-vala} útra crede, cs ott az 
áitatoísagnak cs Itteni fzeretet- 
nek értelmével, az Egek Király- 
néjínak Q kinek tellyes életét ál
dozta, minden reménségét v~- 
tette-vala )  imádkozott hogy ő- 
néki rövid időnhalálramenendö- 
nek jelen lenne, h o g j Sz.Fiát 
cngcfztelné, halzintói kéz-irák. 
fal-való régid őny vek nem fzólla- 
nak-is valamit, k i-k i ezen Sz> 
embernek, lilén Annyához-va- 
ló ízeretetiböl, cs a'következen
dő veszedelemnek nagy voltá
b ó l, nemkülö nben az < lőtte lé
vő halálnak rcttrntéséból bizo
nyos vélekedőt tUict* Ellve

4SC 40 )*f»
Eftve-felé Bolcslavea Várofsa- 

ból, Sz. Janóitmeg-terni, Y7cn- 
ceslaus Király, a’ mint henyélés
ben gyönyörködő reft Királynak 
tartatik-vala, az ablakból ki-te- 
kéntvéa, m eg-Iátá, elméjébe 
jutának azonban a’ diihős termé- 
fzetú Wenceslaufnak, azokba* 
Királyné maga Házas-táría felöl- 
való képzefek, fájdalmalTan cse
nek a’ Sz.Jánoftól egynéhány- 
fzorta-való kéréfínek meg-vetéle, 
már elméj: vakságát fem igazgat
hatta ; azért nem embert; hanem 
Sátánt lehelvén, kulde mingyárt, 
a' kik a’ Sz. FcrHat eleiben hoz
zák ; nem-is fok bcfzéddel, a* 
mint a' hirtelen-való haragban 
fzokáfa-vala: hallád-é úgymond 
Pap / meg-kell halnod; ha min- 
gy art molt itt az én házas-társam-

oak
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rak gyónáfit, és valamikettellyes 
életében néked meg-gyónván 
mondott, rendről rendre ki-nem 
vallód; eskufzőm az lílenre (mely 
Szózatok fzokáfa - Szerént vaIá
nak a1 Királynak) vizet ií'zol, 
ezen Szózattal a’ Moldava vizé
be-való merittetesét akará érteni 
a’ Király.. A ’ Sz.János érdemet- 
lennekitélé azon dologról annyi
szor Szóllani, Szóval nem; hanem 
cgéfz fővel a’ Szentség-tóréftól 
irtózik.

Alig ada jelt a1 Király v már-is 
a' Sz. Férfiat, az erős Darabantok 
kőriíl állyák a' Király kiáltására , 
és kezek kozott más házba le- 
vifzik, hogy a’ kőlség távozzék 
C úgy jelentik a’ régi írott köny
vek) éjtfzakának idején az hidra; 
mely a-* Moldava vizén, a' két Vá-

ro íl.
snely a-* Moldava vizén, a' két Vá

róit *

íoít, tudni-illik: a1 régi, és kiíTebb 
Prágát egybe foglallya, vitetik ,, 
halálát az Illenek buzgó kőnyör- 
géfekkel, és ohajtáfokkal ajánl
ván, a’ Moldava vizébe a'híd
ról le - vettetik , és merittetik. 
ló. Mai. 1383. Esztendőben.

Ennek halálát, mellyet el-tit- 
kolni akar-vala a’Király, azonnal 
az Égi csudák ki nyilatkoztatták: 
azok a tüzek, kik Sz. Jánoftí'zű- 
letéfekormutatták, ugyanazon 
tüzek halálakor-is az Egekbe
menve környékezték, azonnal az
egéfz Moldava vize mcg-vilâşo- 
Sittatott. Láttál-vólna Számtalan 
csudálatos fényefséggel tündök
lő világofságokat>mintha a’ tű z , 
és v íz , két Elementum magok 
között békefséget tévén Q és a’ fo- 
lyó-viz-is akkori időn meg-árad-

ván,



van, fzélcfícbben , és magaíTab- 
ban hannyák-vala magokat a’ ha
bok^ fzamoílábban és n?gyob 
fáklyák a’ Sz. M.írtyr teltét; 
melly csendeden a’ vizfolytában 
le- megyén vala, követték; on
nét mások-is, és ifméc más tüzek 
egy más után kővetkeznek-vala , 
mintha halottas Pompát késérné
nek.

Erre a’ csuda látáfra, az egéfz 
Város mind Kct-fel6l ki-mégyen- 
Valâ , és mi történt légyen , avagy 
mi tórténnyék tóval ra, csudáid. 
Joanna Királynét a’ Várból, a'ki 
ezen dologban még femmit-fem 
tuda, ez a' nagy látás az ablakok
ra hozta vala, ki-is, futva men- 
vén a’ Királyhoz, a' világos fű
zeknek csudáit me^-mútatta» és 
ártatlan egyűgyuseggel, mit je

lea-
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lentsenekazok,kérdezi; vádolta 
a’ bűnös lelki-ifméret, látván a’ 
mennyei csudát; mintha meny- 
kóvd iittctett-vólna-meg, ki ta
karodott a' Királyné fzine elöl,é* 
mint-egy telelem, vagy-is csinált 
bánat, a'faj ialom miatt harmad
napig, feniat nyilván fzúkség kí
vül eleibe nem bocsátott. E^éfz 
éjtfeakán a' Sz. M irtyr telte komi 
vilagoskodtak a’ tüzek ; mi tör
tént légyen é;jel, a’ nap meg-rrú- 
tatta, a’ mcg-hólt Sz/IMt hol fek- 
fzik-vala a’ lőveny kozott: maga 
fzokottruhazattyában, kegyeien 
tündöklő ábrázattal, tifzteisége- 
fen minden teteminek rendivel. A- 
zonnalmind a’ három Városban 
el-még/en híre , s' nem fokáig 
titkoUathatott ezen ártatlan ha
lálnak izeizó je; midőn több il-

lyen
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lyen kegyetlen cfelekedeteknék 
példáit adta volna már az előtt a-* 
király, cs a'magok vétkeinek tu
dós hóhéri, az Udvariak, és Dara- 
bantok fém tudnának halgatni.

Végezetre, a’ Prágai Fő Egy
háznak Kanonokjaihoz, a’ tör
téntdolgok hire érkezik, kik ékes 
kőnyőrgéssél, a’ magok attyok- 
fia Sz. Tettét a’ vízből ^becsulle- 
teíTen ki-vévén, a-1 közel lévő 
Szentegyházban a’ Poenitentziai 
Sz. KerelztSzerzetefihez, az O 
Prágában azonban le-tették, a* 
meddig a'Fő Metropolitána Ec- 
clefia Templomában dúcsőlsé-

feiTebb Koporsót kéfzitenének.
zen Kanonok Urak á tatofsága, 

a’ lelki eröiséggd egybe volt 
foglalva (mert ugyan-is ezen vér
izomiúhozó kegyetlen F j 'd e 

lemnek
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lemnek haragjától ki ne rettegne, 
avagy gyanúinak ne tarthatná) 
jútalom-nélkul nem volt; mert 
midőn a’ Sz. Vid Templomában 
temetésére-való helyt áfnának , 
nagy kincset, és fok arany, ezuft 
tálentomot, és fok egyéb állapo
toknak a’ főidben ásott árrát ta- 
lállyák; mintha a’ Sz. Férjfiú, a-* 
maga temetésé-ért, és koporsójá
nak becsűi éti-ért, a’ Szentegy
háznak és a’ Káptalanbéli Urak
nak érdeműi rendelte volna.

D e ott a latt a’ Sz. Kerefzt Tem
plomában, fzámlálhatatlan em- 
oereknek lokasága, a'Sz. Tettnek 
látására ófzve futott vala, és az 
volt a’ Sz. Mártyrnak a’ köfségtöl 
adott első tiíztelete, az ö álhata- 
toiságát, és erőfségét hirdetni, 
kezeit, labait viaskodva csókol-
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n i, »z ó fzent efedezéfibe ma
gát ajánlani, az ó  Szent tettét 
nagy becsülettel érénteni; véget 
nem télzen vala. Nem olly fetet- 
ségre rc,tctte-vala magit a’ Ki
rály, hogy a-1 mik a’ tett kórul 
lettek, azokat ne tudná. Azért 
(  mert mindeneknek a' kiknek ke
gyetlen lelkek vagyon, azoknak 
az ó tanácl'ok gyarlósággal , éí 
cró hatalommal vagyon, (vitéze
ket parancsolatokkal kuli azok
hoz a’ Szerzetetekhez: az ilyen 
újságtól el-lennének, felhaboro- 
tiaft, zenebonát ne csinálnának, 
a' fereget el-tiltanák, cs Nepo- 
mucém Janóinak tettet, tavól 
fzine elöl valamely fzurdék fzeg- 
letbe vetné c. M eg-ló n , vala
miket a’ Király parancsol-vala
/• I _ __T_ _ J ~ L -s ! aI.
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ízorgalmatoilan, d; Sz. Janót-' 
nak

nak nagyobb^ dicsófségével; mi- 
vel-hogy az ó  koporsóba bé-zárt 
ttfte , ollyan mennyei illatok
nak fzagát óntótte-vala-ki, hogy 
femmi móddal el-nem titkoltat- 
hatnék, és újjobban fzámtalan 
embereknek egybe futásával tifz- 
teltetnék az helly.

Már a1 temetésre mindenek el- 
kéfzúltek-vala, a' Papi rend-is a"1 
kófségnek fzámlálhatatlan fóka
sálával, mind az hármas Prága 
Varosának harangozáfíval, ai

. latos pompát ék elitnek, és a’ Sz. 
Férjfiunakaz ó tettét, a1 S2. Kc- 
refzt Templomából ( annyi k ö z
re} Sz.W enccsló Várába, Szent 
Vjd Metropolitana Fó Eccléliá.á- 
ba vifzik. Meg-kellctt a’ kó bég
nek engedni, hogy uj jobban meg
nyitnák, nagyobb tiszteletre meg- 

C mu-
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fnűtattatott, fzámtalan betegek, 
a1 Sz. Teltnek illetésétöl hogy 
meg-gyógyúltak, a'régi kéz-iras 
kóny vekbizonittyák. Hogy az
ért egyizcr ezeknek vége lenne, 
el-temettetett fok kónyhúllatá- 
l'okkal, főképpen a’ ízegenyek fi- 
rattyáK-vala igen, a’ kiknek édes 
Attyok-vala,. annak-utánna egy 
nagy kő tétetett íelibe , illyen 
felíyúl-való iráílal: .Tilztelcndő 
U r, M< fter, Nepotnucéni János, 
ezen Eccléíjánák., és Templom
iak  Kanonok ja , a\Királynénak 
Confeiiariuúa , ki a\titkos Sz. 
Gyónás pecséttyének, mindhalá
lig meg-tartója vo lt, iNcgyedik 
Wenceslaus Cseh-Örlzagi Ki
rálytól Negyedik Káról Király
fiától kínzó lzerfzámokkal pró
bálgatván, a1 hidról, Moldava vi

ze-
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kébe nyakra- főre le-vettctett, 
csudákkal ttímfóklik, itt fekl'zik 
el-temetve 1^83. Elztendóben. 
Ezt a’ féllyúl való-irást, a.' ki-régi
sége miatt, igen el-kopott, és vád
lott; moft meg-fem olvashatni.

De Joanna Királyné, minek 
utánna Sz. János haláláról, kit 
édes Attyának tart-vala, {zomorú 
hirt vett-vólna,és -annak halala ó- 
miatta kegyetlen Lírától történt
volna, által-iátta fvannak némel- 
lyek, a’ kikSz. János halálában 
a’ Kiránlyénn bofzút kereíett- 
vólna ájlani a1 Király, azt erődí
tik )  midőn ennyifok gonofzból- 
való ki-menekedésre íemmi útat 
nem látna , nehéz nyavalyába 
efvén, latianként el-fogyatkozni 
kezdett, és négy Efztendők rrút- 
ván el-Száradott, és 1387. Eiz- 

C z  ten-
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tronuli; úgym int, S z.V id , S *  
Wencesló , Sz.Sigm ond, Sz. 
Albert, és azoknak Sz. Tét emit, 
a' Prágai Metropolitana Fő Tem
plombán, az Órfzág Elei, N e. 
mellei, Papjai, Praelatufí,Kano. 
nokjai, Szerzetefi , Atzízony 
renden-valói, egy fzóval a' kifde. 
dokkéi, cs nagyokkal ófzve gyűl
vén tifztelik, Sz. János temető 
hclvct meg-litogatni, foha el nem 
mulattyak; itt térdre efvén éle
deznek,az ő  fegitségét ohajtyák; 
mggenek innént-is amomiant-i* 
viaszb ól-való fzóvetnekek, látn- 
páiok, és kulombb-kulőmbb-féle 
rogadáfokból-való ékcfségek, bi- 
zonyság-tételek^és Nrpomucéni- 
Sz. Janóinak súgárokkal fénlő ké
pe, temető hely e,vas-roftéI jókkal 
dupla rend J erőiitve, Írott plé- 

C i  he*.
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tendöben első napján Bóldog
Afzfzor.y Havának meg hóit.

§. VI.
A  Tífztektról, és becsli Jet•
to l, melly Nepomticéni Sz. Já nof 

naky úgy‘ Mint Boldognak regi 
emlékezettől fogva adatik.

A Zc közönségeden , minek-e* , 
lőtte a’ Csuda-tételekre jőj* 

jún k, előkeli bocsátanunk: ha 
lzintén ezen Sz. Férfiúnak emlé* ; 
kezete, le Sz. Mife áldozattyá- | 
v a l, fe illeni Solofmával, a1 ,
Templomokban,(midőn ezeket ; 
Írom) nemtifztcltetik-is; (mely - 
a'R ómai Sz. Szék engedclme-nél- , 
kúl nem-islehet)de a’ több rend j 
tártátok, mellyckkel a’ Szentek 
nevei tifzteltetnek, ennek teme* 
tő  helyénél meg-adatnak: Azért . 
valaki* Cseh-Orizáguak Sz. Pa* ;

txonu*



hekkel j táblákkal, mellyeken]&  
nos neve olvaítatik, Martymak, 
boldognak. Ez előtt egynéhány 
eíztendökkcl, el-emeívcn on- 
nant, a'rég; magas gitot, vas-ro- ( 
ítélt, a’ kill'ebbct hcllyben hagy
ván >kőmyul vétettetett ezen te
mető helly tekéntetes, költséges, 
gyönyörűséges kéCzűlettel, a1 ki 
minden reá nézőknek, izéméit 
maga csudájára ,, és áitatoísá» 
gára vonfza,, :s.egyaránt ezen 
ízókat: Boldog, ésMártyr, az 
olvasóknak mútattya. Ezúft lám
pátok Sz. János temető helye fe
let függenek, és tokák égnek-is; 
más-k éppen viafz fzővétnekeket,.| 
az áitatos emherek bő-kezú ada-r 
kozáfa fzokott,, csak-nem min
dennap új ;itani, kik.közűl némel- 
lyek az cmbeli tett nagyságához

iu -
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hafonlókjEzek el-égvén,minden
kor bővségcíTen újjak tétetnek- 
fel azoktól: főképpen, a'kik Sz. 
János temető helyénél valamclly 
mennyei malafztot nyertek.

A’ Felséges Leopoid Auftriai 
Herczeg; egy igen ékes gyertya
tartót £ melyről ez-után léfzen 
fzó )  ezen Szentnek adott, és 
azon Sz. J ános kép ét arany as ré z- 
b ö l, a-1 több Cseh-Orfzági Sz. 
Patronutok képeivtl meítcrségef- 
fen csináltatott. A ’ mi Királyink , 
és Fejedelmink, ezen Sz. Jánoft 
mindenkor xilzteltck. Első Ferdi- 
nánd Csáizár, valamikor a.' Práz-

fai Fő Templomba ment; min- 
enkor ' ezen Szentnek temető 

hellye-elórt térdeit meg-hajtotta. 
Azt cselekedte máibdik, es har-, 
maiik Ferdinánd Csái’zar-is, a* 

C’ 4 mint
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mint fokán erről emlékeznek. 
Ezen harmadik Ferdinandus Csá- 
l'zár, és Cseh-Orfzági Király, a’ 
Kárdinállal , és Prágái Ériekkel 
Erneítus Harrackal, ezen Sz. Ja
nóinak nyilván-való tiíztelcti- 
ró l, és Canonizatiójáról, (  a* 
mint mondgyák J tanácsot tar
tott gyakran, de a’ jó Császár
nak, Sz. igyekezetit a' háboník, 
és azután az halál félbe fzakaíz- 
totta. Aitatos emlékezetű első 
Leopold Csáfzár, nagy becsület
ben tartotta ezt a' Sz. Jánoft, ar 
minthogy az ő nyomdokitól nem 
távozik-el,az hatodik Károly mo- 
ftani Csáizír, és Spanyol Király, 
illy nagy Atyának érdemes Fia. 
Több ezckh“z hafonló példákat 
nem kell elő hoznom; eleg légyen 
egy ízóval mondani: A z egéfz Eu

rópa

W r n i
rópa nagy tiszteletben tartya 
Nepomuccni Sz. Janóit.

Ezen Szentnek rézre meczett 
képei, fcőségeífen vannak Euió-
Eabanfókák K ezénél, ezekben, 

ogyjáncft b oldognak nevezik 
tituluisában, néki kell tulaj loni- 
tani, és a’ fejének teteje mennyei 
vilá^oísággat kornyúl ég: Ezen 
tilztelctek nem-is a’ minap talál
tattak, halálatól-fogva, ésmin- 
den emlé cezettol, mindenektől 
néki adattak. A' M- tropohtána 
Prágai VárosFőTemplomában,A* 
Szentség-tartó hel en vagyon egy 
O ltár, mellyen a’ mint izokoit 
lenni a' falon Csch-Ori'zág Sz. 
Pátrónufinakképei, el-vannak ír
va; maga a'kép-iras (mútattyalc 
a régi ízám-vetéiek) kétízáz iiu- 
izon n yólcz Eíztendő^et; molt 

C  5 előz-
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előznek régiségekkel. Ezen Szén- 
tek kepei kozott Nepomuccni 
Sz. János álva pálmát tart kezei
ben, es a f~je sugarokkal fényes- 
kedikí ne-is kételkedgyél hogy 
Fokép-iró nem irta, és az akkor- 
béli Kanonokok nem íratták ore» 
régik ez irálíal, hozzá adatott a5, 
tjiuluiia:Ncnomucéni Sz: János,.

Kevés 1 épetekkel tovább a’ Sz. 
János temető helyétől, avPrágai 
oregTemolomban van eev Szét. 
sóg-tartó belly, vagy O pellá 
mellyben egy lenn-álló Márvány
kő alatt fcklzik: Oczko János 
ZáfzlósUr, de Wlaflim, máfo  ̂
dik Prágai Ériek Első Római fziílt 
követ, vagy Legátus, és annak 
a’ tizenkét Apoftolok Fő Metró-, 
politána Eccldíának Papi Cardi- 
náilya, hatodik Orbán Pápától,

1378..' J

•KC Í9 )fb
1378. Efztcndóben, Sz. Mihály 
Havának 17. napyán tétetett: 
1380. Efztendőben pedig, és 
Eóldog : Alztzony Haváiak 14. 
napján hóit m eg, azon Kápolná
nak Oltárán Sz. Misét mondanak 
ti Papok; azon Oltárnak titülüf- 
fa:'Artenius Gá,par Sz. írás ma
gyarázó Do&ornak, cs a1 Prágai, 
Fő Metropolitána Egyháznak 
Decánr.ya kezévcliratotr illyfor- 
mán: 1621; Eiztendóben, Sz, 
Jakab Havának 16. napján, a' 
Méltósá ;os , ésTiíztelendő har
madik jános, Prágai Erlek-által 
fzenteltetett Oltár , a' Ncpomu- 
ki Sz. János Confeflor koporsó a 
ellenében lévő Kápolnában, Bol
dog Aizizony látogatásának tilz - 
teiségére, és Sz. Lucia, és O ttilia, 
S zű z , éá Mártyroki nem kii- 

C  6 lóoibea-
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lombén Sz. Kelemen Pápa, és 
Mártyrt cs Boldog Nepomuceni 
János tifztcfségére. Mellybe te
tettek ezen Ereklék &c.

A ’ milrás-túdóinknak s'Hifto- 
ricuíinknak-is Nepomuceni Sz. 
János fzentségének nevéről meg. 
edgyez méltósága: tekintefsé*- 
nr :g Dubravius Oiomucenfís Púl'- 
p o k , Hagecius Boleslai Egyház
nak Piaepoftya, Simon Flagellus, 
a'Prágai Varban lévő Minden 
Szentek Collegioma Ecclefíájá- 
nak Decánnya, minnyájan iyo. 
Eiztcndok e lő tt, s' ezt fcllyúl 
halladgyák azok azElztendók , 
mellyekbcn éltének. Georgius 
Beltoldus Pontanus, a’ Prágai 
Metropolitana Fö Egyháznak 
3 e .árnya, annak-utánna i 
Értendőben Traepcílya, az 6

P a

Pia Bohemia ncvn könyvében , 
Njpomucéni Jánoft Boldog Mar- 
tyrnak nevezi, ugyan azon neve
zetet adgyá.c a' regi údobéli H> 
ftóricuí'oK-is. ,

Régen hoztam-ele, ezen Sz. 
Já.icít, Ncpomuk nevű mező 
Városban, Cseh - Orlzágban * 
hogy ízúletett légyen; azon ház
ból; mcllyben János ízületeit * 
azon mezö-Vároíi köfségnek at- 
ta to fsá g a S z. János tiíztefsege- 
f e , csa*< hamar az ö halála után, 
t°y  kis Kapolnácskát épitet. Au* 
gyák a’ régi emlékezetek hogy 
azon házban éjj éli nyugodalma 
fenkinek fém lehetett; minnya- 
jan az álmatlanságtól el-farad
ván; mindenkor ki kelletett men-
r ib c lö le , valanvg az a ház Sz. 
hellyrc nem fordntatott. Ez-n

\ C 7 X *
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Kápolnácska, vagy Sacellum a*' 
KgiwgtóLdóW  felben lé v é n 'a’ 
^kcm etes Ur Franciicus'' de 
r^fí^hSfJ  e,2en Nepomuki Vâ.
Cüh e« rUra’ az’e,-muitS£e- -
culiuoban, ofzve döitetvén, egy r
tje s-ig ţn  ekés nagy keltse?.!
templomot építtetett, mdlm-t

tó e ° m e Ceni Sy J » ° s « ifa c h é -  : 
gere meg, engedett l'zenteltetn,
£ K S “ Í aea> Erfck és Car.ti-- 

al ma-ok áltál; m-vel maga r.va- -
m f c m‘ p a' fztn td ' ' S  n S ,

Gyakoroltatik ez a' TemnMm
molt-is fok kőnycrgéÁ uf S :  
aitatofságokkal a-1 k/’nil r  «
^ b c u ' r ó ^ o T o d i ^ . :

fzik.

* c  «r
{zik a' népet, és ezt meg-nemem-- 
lithetó udóktől fogva gyakorol- - 
lyák; Sz. Misék nem mondatnak - j 
ugyan Sz. Jánosról; hanem a' Sz. 
Háromságról; mindazonáltal a' 
Prasdicatio Sz. János életéről, és 
jóságos cselckedetinck érdemiről 
fzokott lenni. Sok fogadásokból- 
való oifertumokfuggeni láczanak 
az Oltár komi, és loKan meg-val- 
lyák ezen Szentnek érdemi áltál, . 
hogy fok jókot vettek légyenI- - 
ftentólJ. A z  bizony os , h a a z ö *  
mezejck fzárazságot {zenved,•» 
egyizer kéti'zert, alázatos kunyór- - 
gélekkel , Proceűiókkal ezen 
templomihoz járulnak, és azon- - 
nal elsőt nyernek. Sz. Jánolnak 
magok márnáit és barmait fzok- 
ták ajánlani, ésfegétségétvefzik.. A: dog-halál idejcn, mely egéils .

Cseh-.-
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Cseh-Orfzógot ,6 49. Efztradí. 
ben cl-jarvan, kegyetlenül fzo- 
rongaua, valakik ezen N -pomuk 
h-lycn bz. Janofnak ajánlottak 
magokat, a vefzedelemból mpH- 
menckedtek. Prágában a’ Sz. ) 1  
nos temető helye, a’ mint előbb 
mondán nagy becsületben tar- 
tatik, es jóllehet némdy tudatla-
?,?V  esra' hit dolgában felettébb 
íelelmeiTek, cs őrizkedők, az hit 
lzin fognia, pratcxrullá alat, ezen 
bz. Janóinak tifztcletit gátolni
f c T mdí néP!>cg mindazon- 

I «ital, a tekelletesaitatofsá^nak 
cs tjfzteletnck álhatatoísagátóí 
cl-nem mozdittathatott.

Az  il;en Szentek régi'tifztcle- 
ţn c l,  cs becsületből, a'Szentek 
elete cs cselekedeti le-irásában 
^orgalmatosférjtíú, Gode/ridus

Hsai-

HenlTcmus: A ’ Szentek tifztele- 
tiben; (ú gy  mond) egy fecu- 
lumnalc emlékezetet fellyul- ha
ladó udótől-fogva; Nyólczadik 
Orbán Pápa fcmmi ellenkezőt 
nem tart; sót inkább ̂ aza'tifztc- 
lef)annak utada-is orokos-lcnne. 
Mar Sz. János régi idöktol-fog- 
ya-való tifztelete meg-erolsod- 
vén, azokra a' Mennyei jókra, 
melly ek ö általa nyerettettek , e» 
más csudákra, melly ck az o lzent 
Temető helyénél történtének te
gyünk grádicsot, ezekbol-is ki. 
teczik; mely érdemeden. adatik 
a’ néptől, ez a.' tifztclet o-neki.

§• V I L  , 
Nrneüy Csudák,  inellyek a'
Sz. János Temető helyénél történ» 

tenek,és mindenféle nyer etett 
mennyei jók*



S  Zcnt J*no* cfedczcfc által 
M a l S k 1 nv "  naSy Mennye!
í & »
W l t e e d v é n J S f e , “ ^
Mgykónyjtetctináltanak, f - y
? ? rÎŞ*‘ ESyhízSzentség-tartó- 
heljcben ttrtatott-vala •
•zon könyvet W o lfa u » J  n i3™

> de longavj/la^a’ Pr4* 

L n o ^ W a - r é - *  E”>>hi2'1̂ ,«vauunoKja, Ickcatctes Féiifíú

» « e z l ,s ^ tr dÓbtn^ n - >: 

^ ó i t : n T nCtV hdyénéi» » > * • '-^mc világát meg-nyerte, 
fiú la k -

Aá

Ü< *F ~  ^
máfok nyitván való íegitséget vet
tek, m d o kazélet, es halai-ko
zott alván i süt a' Bírák fenten- 
tiáia-által az halaira fententziaz-
,atlak-16, ezen S z e m ű e k »
Rével,csudálatosképpen az halai 
föl meg-menekedtek. H o z z a d -

f<könyv kéznavala, de az eret
nekség nálunk Csch-Orlzagban 
el-hatalmazván, fzemonk elöl el- 
lopatott; bánnyuk. , ,,

A 1 csudálatos,- de Pragaban
mindeneknél tudva vagyon, va
lakik Sz. Tánoínak temető-helyet 
meg-tapodták , főképpen a 
böcstelenitettck,az ollyanok az
nap valamely kiffcbsegbeeto cs
a’ büntetéft el-nem kerülhette*, 
melyet bizonyos, es meg-tortent 
példákkal mutathatunk - meg.



R EfztencIóbcn; Midi

S&iaâSsaş
tofon furcsa ízem-,., forgalm a-
völna, NepomuSn, s l  ' f e & e “ -
m tó é h e /  vitetik™ d  "? r  " *
Palatinufnak a z , . i  í>ef2e,l‘ a'
la m í„ ' * * 3 2  a «  VCZCti-va-

hcíy volna a z CSudaÍ3tos ^metó- 

büntetését t ó m  £ n îln ?

Intsd*

hítségeket, és azonnal a'temetőt 
lábával meg-tapodá; cs imé uşy aü 
ott mintha homlokban meg-utet- 
nék, és elméjének bontakozását 
érzené; azon elméjének tibolyo- 
dásában, a’ Templomból ki me
gyén , lovát Czekcrét el-hozák a* 
lzolgai (mert fzámos cseléddel 
vala ez a'igazdag Úri ember )  a’ 
lovát elsőben kéri, eleibe vitetik, 
maga az Ur mintha efzén kivíil 
volna, a’ lovának jobb réfze-fe-
ló l akarafel-űlni:fel-ul mindazon
által, de a’ ló fe ófetónnel, fc
intéilel aTiel jóból ki-nem mozdik
tathatott ; új (Onnan a’ lóról ifmét 
le-fzálani kénfzerittetik, a'íze- 
kerércfel-úl, de ifmét femmi e
rővel, akármit mivelnének a' ko
csitok, állovakat helyekből él
ném hajthatók, egy fzóval gya

lázat-



lázatta! kiífebbittetvén a’ Pálati' 
ru s, a’ Csáfzár Udvara l á t £ £  

‘ ésnevetekre, a’ Prágai Várból* 
azonazegcfzútongyaíog keile- 
tett neki menni , fokát csudálkoz- 
van igenm cg-gyáláztatott, «  
ügy tért vifzfzai/allásara.
, TllÍ2t*Jcn<U> Apoftoli Feriim, 

* ^LSÍ S TAa? ? saSaból-való Cha-
l Alb' rt PaP> éI^ b™

más példa ugjran-ónnőn maga- 
rol Albertról olva/Utik: Midőn 
Pragaban azon Albert Grammá- 
ticaban tanulna; mint-egy tizeo- 
negytCz tendos korában ;az ó At-
tya János Pragaba jőve, a’ ki
vel együtt a1 Szenteknek., főkep-

teftneitC8t r '? í f2ág, ,pátfOBHfi» &  telteit, tiszteletnek okáért, meg
látogatta; történt pedig, hogy
Nepomuccni Sz. János Teme?Ő

faelyé-

7 0 »
elyéhez-is jőnének, a’ hol a* 
ttvarelátiójából tanulta; mely 
lágy becsületre méltó helly le

gyen a z , és mely nagy gondgya 
vagyon azon Sz. Martyrnak pe- 
csuletirc, és mely bizonyos biin- 
tctéfe légyen azoknak, a’ kik vak
merőképpen azon helyt lábakkal 
tápodnak, annyira, hogy egy 
Szűznek cnceslaus Hágek bi
zonyítván) a’ ki azon Sz. kopor

sót , tífztátalan lábával ízemtele- 
>nűl topodta, midőna1 kőíscgnek 
Icg nagyób foka&iga k ó ző t, a’ 
PragaiaK előtt igen umérós az hí
don haza menne -Jiirtcíenúl nagy 

ifzél támadván, mint-egy.foigó- 
ízélbe bé-borittaték,xuhazattya, 
avagy fzoknyaja magaifan tel- 
emeltetett, a’ Szűznek, felettébb 
Való .kiirebségével &c. iz e k re

gon-



gondolkodni kezdék (tefsék Pa. 
Jer Albertét, a’ maga Írásából e- 
lü hozván, halgatni)  az könnyen 
meg-torténhetett afzfzonyi rend
nek, de Férfiúnak, avagy gyer- 
rneknek ,mi módon ehez hasonló 
történhetnék ? azért próba ked
véért, minthogy abban az üdé
ben, meg a' vasroítélyok a' Szent
nek koporsója korul, igen ritkák: 
es alacsonyok (azon roftélyok, 
cl-vetetvén onnan, a’ magasab
bak koporsót keritik-vala) a' Já- 
bamot fzánt-fzándékkal bé-tet- 
tem, annyira hogy a’ koporsót 
tapodnám. lórténtpedig, a’ mi- 
dön a' régi Városba ,  kiíTebb 
Prágán által-mennénk, késérvén 
az Atyámat, ésimé egy némúné- 
mu üres verembe eíton térdig,) 
mcllyek Prágában fzoktak az n-

czá-
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czákon lenni, teli id őn, tzes*y- 
bc gyűlt jégből , és havakból, 
és ott czipeliisőmet hagyván, 
az egéfz kétségtől ki-nevettetve 
meg-lzégyenitcettem. El-iuvén 
a’ nagy hidra; mely az O Prágát 
a’ killebbel egybe íoglallya, kö
zel a"1 Fefzúletképéhez, ott vitz- 
fza ellem, cs a' sárba környős 
kőrnyúl, a' Paláflomba b í kever- 
tetve, mintha belsőképpen, ezt 
a’ fzózatot hallottam-volna: E
zen az hellyen vettetett-l: az a’ 
Szent az hídról a’ vizbe nyakra 
főre. Nagy gyalázattal illettet
tem, csudái van, és nevetvén az 
emberek, ho^y miért, és mimó
don történt legyen ez én-nckem. 
Wcnceslaus, Wilhelmus, de 
Recupova, Cálvinus eretneksé
gétől raocskolcatott Cseh-Odzá- 
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•gi lakós, a’ moftani tídőbéli r c ' . , , „
bellionak nem utolsó gyújtója cí * k7 ,ctt-
azért Fridericus P alatin u L i, ha ? í b\ PaJ ?í?  
mis K.rálytúl Cseh-Orfzági Can ZJ! n l “ ,C » . Calviniftak tó- 
cellármüa tetetett; midim eg* ^ ePulctlt' flraSott-
kor a- FÖ Metropolitana Vari. |üvek.bó1 al‘°  monumentam.t el
f. Szentegyházban, m i n t - e B y v i ^ “ ! T ^  m' T  t 
lagi közó,.séges házban, ?$,«&  mep cn, f  Templomból, a* 
Elztendöben tártaival egytítth? ^rnnTomnak ktűzőben Kelve
nvt-íve íárm rx, J  egy lzolga futva jön az Urahoznyelve járná, Sz. János í e m e t ^ m3tü\ óvcts^ e,. fia;sk i;a ,

tn
helyére akadott: eízébe jut az -m ao, n, ' , *

Kernek azon k o n o rs n J .J S
I

Q - ------------- |
li-vala, csudálá, ésmeg-neveté,»’ „ ~ >> . , ,i,;i. ;ii.l_L.i'.L. P , , c,ü rget, egyetlen egy ha iák halna

régi tudománnyá, miért 
ftaknak bolondságát, a’

i?il!rminn?,a ° ^ ° 'Sf  vólna-mcg; úgy tudni illik azon
£  miét a’ Paph U 6  fzen?.pi,látásában a z líh a  
tagat, a mint ve- « 6  kedves Izolgi iának kid Vbsé-

'rTr̂r n nh S» Unt.. ! <»

jc t ,  mcljtt egyfelől le-rontván » .n ff,Va , '-lzreii U>
i ’fortélyokat (a’ mint alább mc». ? ; ‘,vaL"!c8 f f ^ ^ ^ 'n . m j l ő n  
mondom )  meg.flrteztettek í  ^
eretnekek, lábáfal ta p o d g y a ^



tárójává!, midőn

«KC 76 )iS I *K
Uralkodván Fridericus PaIatiJp̂ om^an > C£V 

nus Cseh-Orizágban,és elsőségei"orffnev« 
tartván a’ Cálvinifták, a' Prága . .
Fó első Vároíi Metropolitanul Cmeíy  dupla vas-rottelyok- 
Templomban ugyan azon Pa-^» az első rendben magaiiáb- 
latinus Inafsainaií a’ PrsícduíTa, ^^^3 .̂ meftcrségeílcn csinálva, 
egy futó-portát Abrahára Sculté- kórnyős kórnyúl bé-vala foglal- 
volt ez az Abrahám,Palatinufnalcva) jott-vólna: tudakozá azon 
tushoz (  Prédikátora, a-1 Cálvini- lcbeftorfftúl,értette-vólna-e ezen 
fta tudománynak titkos Supcrin-templomnak egy Papifta Cano- 
tendrnfe)kiild, bé-menni kíván- rákját ott temetve lenni, és a* 
kozván a’ Templomba, s'azonnal PáPiftáktúl Szentnek tartatni, cs ' 
meg-nyiţtatott néki a’ Templom-wos hittel hinni ó tó llő k ; hegy 
nak délrúl-való ajta,a; melyen ál- ha valaki ezen temető helyt lába* 
tal-mennek a’ Király Palotájába, val tapodniméréizlené, annak a- 
és a'mely ajtót maga kivan vala. zon napon valamelly kilfebséget
E z Angliai Nemzetségből való 
v a la , gyermekségétőlfogváftCál- 
vimfta eretnekségben ncvcltetetr; 
ki azelőtt egy nappal sétálván, 
ezen Fó Varofi, s’ Királyi Tem

plom-

kellene fzenvedni; ezt halván ó , 
káromkodó nyelvével, faádalma- 
zátokkal, a’ Sz. Mártyrt darabol
ni kezdő, és a’ Pápiftak kónyn hi* 
telét meg-nevetc, és azt fokfzor 
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«gy»n gyomorból elé-hozá:kclI-6- 
így-mond ennek a’ Pápuának; 
mint ha Király, cs Fejedelem vól- 
nai; ennyi helyt, illy nagy költ- 
tséggel bé-foglaltatott koporsót 
bírnia' és felettébb csudálora, 
hogy azoknak, a’ kiknek a’ Pápi- 
íti bálvanyozáíhak ki-irtála, s’ a’1 
Templom dolga, a' Király párán- 
csolattyából (j értette ó a* maga 
Palatínusát )  mc£ volt paran
csolva , ki-hányvan ezen Tem
plomból a’ Papiífák babonáit; 
ezt oly. íokáig engedgyék. Már az , 
honnan el-jöttem, viizíza térek. 
Midőn az alább említet Palatinul. 
L.adnak PraefeéhiiTa, az ó ebéd-
gyén, friíJcbbcn, mint annak előt
te lakozván: borral éppen a’ ré- 
te/’S^Şbc-mcritctte-volna ma
ii- »̂ együtt az előbb említett fie-.

bére

•NC 78

zés

•Ni 79 ) #
berftorffiuflal, és több jó baráti
val, hogytalám a’ cselekedetre 
nagyobb és az elött-való nap el- 
méjekhe bé-vett dologra újjnbb 
kedvet venne, a' nékimcg-nyitott 
Templomban, akármi íüentelcn 
uarabátoknak féregével kőrnyúl- 
vévebé-mceyen, cs egyenetlen a* 
Sz. János koporsó; a-tdc üet; a* 
midőn ahoz érkezett-volna, aiíak 
elsőbben roftélit lábával rugdal
ta; annak-utánna a-környnl-al- 
lókhoz fordulván,, elsöbben-is, 
mondgya: • ezeket a" sövényeket 
kelletik lc-rontanunk; ha itt aka
runk tánczolni. A’ többi között 
a’ kiket ezen gonofz cselekedet
nek végbe-vitelére vön magá
h oz,, az Iílcntelen Inafok Prae- 
ceptora, két lakatos legények va- 
lának, mi végre hivattattak Ic- 
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gy?n nem tudak, s’ parancsola
tok yala, hogy kalapácsokkal 
lennének jelen: parancsolta az
ért; hogy le-vernék a’ roftélyo-

,. E3y ik kozulok Huflíta ugyan 
aitatofságnak tartaná; ha mit ől- 
lyat vehetne végbe, mondván; 
nyilván-való hírrel mondatik ez 
a' temető helly csudálatosak len
ni ; azért nem akarná ha valami
gonolz ezennel követné: ezen 
lzcval a' több fereg kóziil csak 
J.amar ki vévé magat, és nagy 
bofzonkodaílal a’ maga munka
i r a  haza méné. A ’ maiik pedig 
bzaiz Nemzetből, és vallásában 
A uthcranus-vala; minden csele
kedete valamire parancsoltat
o k ,  ez előbbinél kélzebb, min- 
dea tétovázás nélkül a’parancso-

lat-

•wr\ ** )r f
latnak engedelmeskedett; és egy 
más társából, a 'ki egy bottal aií- 
vala jelen, fegéctetvéu a' roítc- 
lyozatnakrgy réfzét a'kalapács- 
MKÍzapora liiéuvel le-verte.

Ezen cselekedettel egy Anglus 
ezen latorságnak feje, nem vára, 
hogy a1 té-bb réfze-is le-verettet- 
nék; és Hlyen módon a’ temető 
hely minden felől nyitva lenne ; 
hanem mintha már-is az elkezdett 
gonofz cselekedettel győzedel
mes volna, ákal-h ig/án más fe
löl, a'gorombább, és alacso
nyabb kt rúletet, a' Sz. János ko
porsója h-Hlyére mérclzen le-ug- 
rott, de csaK alig éré lábával a* 
főidet, azonnal le-dőlt,^csara
nyra pedig, hogy a'temelő hely
ről, nagy erőszakkal ki-vettet- 
w láttatnék, izajával, cs cgéiz 
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tefievel a földhöz fzegezve rét-
teí et>l°/ditállalkia,tana, hogy 
neki a Jabai égnének: annak utali- 
naíci-kelni akarván, ú ijobban le- 
csek , nagy és meg-érthető ízó
val ii volte már egéizfzen égek!

, C* CP S^aízembernek fém ma- 
rada buntetetler.ul ezen gonofz. 
cselekedete,ki azon idónekfzcm- 
pdlanrasaban, mint egy fél-hóit 
e!t venne lett, egélz Miével r d z -• 
ketven, ó-is nehéz eséll'el, hányát • 
homlok a1 földre esek. Ezt látván 
a ícbbi nagy feielemmchhé-tel- 
Ven, az el-remúltekhez hafonlók i 
meg-jjtdenek, ne hafonló vefz'*- j
delemmel bűntettemének, nagy
hírtelenseggd mind el.fUtának, 
cs fokáigienkj nem méréízd-vala 
id e ek-is menni.

El-hircfcdvcn utóllyua. a ’ Vár-

bán ez a' dolog, a' kik méréfz- 
(zebbek valanak a’ Palatínus haj
dúi közűig odafutván; ezen An
giul! nagy hirtelen fel-emclvén ki- 
vivék: -a’ kiiugyan azon a’ napon 
eftve felé; íziuitelcnúl ordítván, 
és néha karomkodvan-is,. és un-

■

nőn magát-is a"1-sutét árnyékok
tól, ncm-tudom.hová bukatni, és 
ragadtatni, rettentő izóvalkiált- 
ván, vifzfza tekert izá-jalj, lán-

f;aló tüzes ízemek kel, izei encsét- 
en lelkét ki-adta. A ’ máíik, Szafz 

Nemzetből való lakatos, egy ke- 
vefsé magihoz térvén, véueit-is 
meg-ismérvén, és r.agy Ízókkal az 
Ift rínék irgtlmalságat kiáltván, 
előbbi cgéiségcrc tatánként vdz- 
fza adatni láttatott; jól-lchet 
rcfzketó kezekkel, nehezen ki
vitetett. A' dolog tragéd;ás hiító- 

1> 6 fia».



54 )S*
r.a, G azoknak kik jelen vóltak 
bizonyság-tételekkel, meg-crőfli- 
tetctt melly a’ Nepomucéni Sz.
János koporsója előtt kevés elz-
tendokkel a'történt dolog után 
négy fzeglctú munkával igen é- 
keiien a1 faraki-faragtatott, és mai 
napig-is a’ Szarindok járóktól 
nagy csudalkozáíTal fzemléitetik.

Az líten, cs Ember fznletéí'c 
napján, a’ Fő VároíiMetropoIi. 
tî ? a PrjP> Egyházban, mellyet 
akkorinJoben, a’maga Cálvini- 
ííaival Fridrncus bir-vala, Calvi- 
juta módón minek uránná a'Vé* 
Vacsorát, el-vég zték-vólna, £  

a'mmt közönségedén 
tgy híjiak, a' l’alatinus felesége 
udvarában, fzemtclen aízlzony. 
esa Pap.'lla névnek (Ilenscge,al- 
vanazon lemplomlan, aK irá ’-

iyi

»r
lyi Oratórium, a' vagy im ádkozni 
valóhelly alatt ,a ’ környiil állók
tól tudakozta: vallyonnem aza’  
temető heliy vólna-é Sz. János 
koporsója, az újjivalmutatván; 
a’ mellyael ez előtt két nappal a* 
nyomorúságos ei'et történt, az 
lnafok Praete&ufsával? meg-is
mérvén azért; hogy ez-volna az, 
ki tilztátalan i'záj ival lók árkokra 
fakadván, azt nem egyizer; sőt 
többízor fzaporitotta (_ retteg a* 
pennám irma} nem válna femmi 
jobb; hanem hogy ez a’ Bolzor- 
kany, ki-átkoztamck, és-meg-é- 
gettetnék: és imé hirtelen olly e- 
rőls izéi támadott: hogy azok, a* 
kik j.Jen vaiának a’ lemplom 
egybe - való dőlését, omlását 
hinnék: n.nent meg-rettenének 
minnyájau a' mely ajwón adatott 
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Cetéiiek a’ Templomból ki-men- 
n i, maga az aízizony, mái'ok c- - 
let íel-vala. Mara' kapuhoz kő- 
Zebvala, cs hova hamarébb ki
menni hete ; , midőn. azon izéi, , 
forgó ízelié változván, «kellene, , 
mint cl-rendu It.czélra •, erőis tá -•
r i®íl*ti|?̂ 'ro l̂ana •> cs a’ Templom: 
luiízobenmeg-kapvan, nagy e- 
rövei alföldre vetette, cs h;haet- • 
lenJailebscgcvcl fel-emeltetvén 
kontóié, nagy, és ki mondhatat- - 
lanl^zcgyent vallott. Es bátor az . 
utana mi nő lzoIgalók kéleddem 
fi elleni, oda futván,., őrét bé-lő- 
dozni, .  minden módon Izórái- 
matoskódának; haízontalan v̂a- 
la mindazáltal minden myekeze- • 
tek ; mert minden ruha a , oliy 
croifen mindenfelől a'felhúzva- • 
iiuakegybe lakaiva, és odaia--

gadva/#

gadva', hogy l'emmi emberi erői
vel, éslzorgalmatoisággal le-nem 
tétetődhetett y így azért meg-me- • 
zitelenittetvén, . a’ izolg iloKtól 
nem nagy munka-nclkul vécette- 
tctt-fel a' fő id rő l, és haza vezet- - 
tetett a1 Király Palotájáig: az hol 
mar megszűnvén azon forgó- 
fzél, a'kontős le-bocsáttathatott, 
cs előbbi hellyére adattathatott.

Meg-indúlvan végre evei, és az 
előbbi példával Fridcricus Palatí
nus, azt az egélz kőrnyúletet, 
mr llya’ S z .h d y , S z.V id  , ésSz.. 
János koporsóját korul vagyon, 
hogy annaK utáuna akár kinek 
közönség ffenfel nyitott bé-me- 
nctele ne lenne, m ini két réfzről, 
innent a’ Templom kapujától a* 
KJilyOratoriumja alatt, amon- 
nant Sz. Anna óacellumj ától, .

mind—
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mingyárt másnap, a’ ki Sz. Irt
ván első Mártyr tífztefségére úa- 
nrplo, fakkal, és dclzkákkal- 
bc-kcrittetni, és bé-tctetni pa
rancsolta. r

Egy i ekcntetesAfzfzony (ne- 
venek meg-engedünk) midőn 
egykor a’ Prágái Templomban 
el - temettetett Szentekről - vol
na emlékezet, és nem tudom ki az 
háziak közül, a' N pomucé.ii 
bz. Ja ioftnevezte-vólna, az bo- 
fzonkodvaní ránezba vett íze- 
írül dokké!, kit f  úgy mond) te 
re.vem bz. Jar.oft emlegeted v 
Szentnek nevezed ? íemmit fém 
tú l Roma o  felőle, helytelenül 
tnzt l t  tik ő  a’ tudatlanoktól, és 
ezt a becsületet nem-is érdemli: 
nii rt ha bz.ét, vagy boldog volna: 

U e ta  Papak, a’ szentek
fcá-

•HC «7 )*»
fzámába vettek-volna. Egyné
hány napok után; ugyan azon 
afzlzony, femmitmár bz. Janói
ról nem gondolván imádkozik ,  
talállya maga imádságos könyvé
ben a’ Sz. János képét, súgáros 
fővel igenckeíFen Kanonok ől- 
tőzetiben mcllyet annak  ̂előtte 
nem Iátott-vala: kevés idővel az 
után, midőn egykor a’ ládácská- 
jában valamit kerefne, új jobban 
azon Szentnek, mint egy fzánt- 
fzándékkal jón kezébe képe, az 
a’ dolog az afzfzonynak gyenge 
fzivétúgy meg-febeíitette, hogy 
azonnal könyvezélre fakadvati 
Ncpomucéni Sz. Jánoshoz kiál
tana, másnap a’ Metropolitanum 
öreg Templomba mcnc, bűnei, 
nck gyónását ţlore bocsátvání 
az Öltári Szentséget magához

vette»

*ffí
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v-cttc, és a' Sz. Mártyrkoporsó- 
jahoz borulván, mércfzsegének 
cngedelractkéri-vala.

Egjr ncmelly Szerzetes, vete
kedvén társával , tagadta bel- 
lycfcck le ™ ,: hogy János a, 
kolsegtü! titztdtetnék,. hozzá-
adv.m mint-egy bofzonlcodásból:: 
roízizul cselekednek azok, a’ kik 
könnyen eUávoztathatnák t i lz -  I 
teletít az embereknek, a’ kik felöl 
bizonyos, nem tudatik, és me*- 
engedik.. Még eUiem m cnea' 
XMap, nagy betegségetmagára ö- 
m erez, minden izeinek, és tag
jainak rcfzkctésévd m eg-vert 
íek, cs hogy tudhatná okát, és 
^ gp u tt Sz. Janóinak magáról 
valoboizízu-allasát hihetne* fe 
a ‘ íajdalom, Xe aTcfzkctcs meg--

nemi

4Í ( )**•
nem fzú n tva la m ig  a’ beteg Sz;. 
Jánoíl fogad állal meg - nem be-- 
csiillötte-volna, és bocsánatot 
nem kért volna: a’ dolgot a1 mint 
történt, ezen Szerzetes maga,, 
örök emlékezetre Írott, bizony--’ 
sággal látta.

Eg-vala abban az:űdobén, a' 
Sz. János temető helyénél függő 
lámpás (moít.égnek többek; a* 
mintelébbmondám)a1 kiből, a' 
Kápolna. l'zálgája.( úgy hijjak a”  
Templom őrizőjét} minden ola
jat ki-tőltőtt-vala, és az ola j he
lyébe tifzta vizet tőlt-vala, hogy 
a.', társát £ kire bizattatott-vala a ' ' 
lámpás} meg-tréfálná.. Oda mé- 
gyen a'dologban femmitíem tu
dó tárfa a-1 más Egyház ő rző , (az 
döbbeni távúi reá vigyázván, és 
a1, társának ki nevetésere adott o- ■

kon *
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lÁmní?1lvty™e8 -gynjt*ttttik a* 
umpas, cs mintha olaj-vólna •

Slanáík ? ' mCn^ mok ha dák o-
v i l L n lt lA l PÍ>Cn c» *és fényéíTcn 
n f e  ' me^ ed a'doJoţ-
fcoi£a gato * T jidzotttTéf** £ f c ’  mcg-yalíya mit cselcke-
. t t ' C? yen ’ le tten  me*, 
tilmerik a’ csuda tételt, azE^v- 
haznak több fzolgait e?ybc

lenni #íufi ^  nCm k“ JOmbenlenni taía.lyak, az Iftent az 6 Sz 
£ ° M p banmagaíztalván* 

le t t  epv n, Jan° S koPorsója fe-K tt, egy nagy meg-arannyozott
a>kine*  lábát 

íén  M ,Pr ' í ak kÓzőtt' ™g-vé-
ven Mcdioíanum Városát, első 

Barbaroíra Csáízártól, 
É l v f  S ^ ° rfzág ''K in íi;

11/9- kutendoben, a'tubb na gy
árrá

9í
árrú ajándékok k ö zö tt, kivált
képpen , s' útánna nem követhe
tő mc (térséggel, vette, s'Prá
gába h ozta, és Sz.Vid Egyhá
zának a'Prágai Várban ajándé
kozta; mely lábat, a’ Jeruí'ale- 
mi Templomból, abban az utol
só Vcfpaíianus, ésTitus Csáfzá- 
rolc alatt, a-* Jerufalcmi Varos, és 
Templom el -pufzrúláfakor, a' 
Rómaiak hoztak-vala-ki. A zt a' 
lábat a’ régiek; már két ízáz több 
efztendóktől-fogva, Gyertya
tartóformára csinálták és Sz Já
nos koporsójához bé-tették,mely 
a’ Templomnak kézzel Írott régi 
könyveiben, Sz. János Gjertja- 
tartójának neveztetik. A zon 
Gyertya tartót az döbbeni efz- 
tendóitben Q a1 mint előbb mon
dottam} a’ FelscgesAuítriaiHer-

czeg
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cz e g L e o p o ld , harmadik Ferifi.

C1sal2ámak a* őcse,és a1 
íoknajfk'h' ° rlZcSÍ Sz‘ Patrónu-
ío kn ak kep rit^ tatu áií, mindé-
ruket maga oltozetibe r a’ kik- 
kozott Szent János-is" látta, 
tik 3 arannyazott rézből f e| 
tetetni parancsolta, kerekdéd 
fzamra mintha Korona formán
í * “ í í aÍE lg<:n okcSyes tekintettel 
a jo Mederektől kéfzitve. Ezt a* 
munkát midón némely Sz-nrsé» 
torok fzemlélnék, és tüzta arany
nak hinnék lenni, lc-tórvén s í .  
J^ ° Í Í , t t  képét, ki a’ többi
nél ekeilcbbnek láttatnék; el-ra- 
gada.c. Na jy  gondot adott ez a’ 
azcntseg-torcs nekik, tudni-illik: 
hogy e j  1 nappal méizároltatnék 
kcnizer.telcktol az ő elmé ek, 
hogy fe almatde egyéb nyugodal
mat nem vehetnének; kénuerit-

'W  9f  )fb
tettek azért, a' kinzó, ésfziíntéle- 
núl intó lelki-iimérettől ;mellyet 
belső-képpen ízenvednek-vaJa, 
vnzizahozák a’ Statuát a’ Sz. Já
nos temető helyére, és annak u- 
tá ina tőredelmeíségnek itció- 
Izéké előtt lc-borúlvan, aze'^éfz 

tdolgota" Pap oknak meg-j elen ték.

§ V III.
Ü gyen a:- előbbi dolognak to- 
*Viibb-rval6  folyáfa, és a Prágai 
Sz. 1/ id Templomának megfér • 

teztetéfe, meIly ben Nepomu- 
féniSz. János tejlejek* 

fz ik  rövideden 
le-iratik.

As egy Szentség-rőró ,  u- 
gyanazonPrágajiznitegy- 

■ hazban; mely Sz. Wcnceslaus- 
tol, Sz. VídMártyr tifztelké /cre

M
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építtetett , és magától a 'k r iíti 
ítol meg-fzenteltetett, olly fc 
káig tudgya magát el-rcjteni, a 
meddig a ’ Templomnak ajtai be 
tétetnének , a1 ki a’ rcjtékheliek 
bol ki-joven, a’ Sz. János temeti 
neljehez méné, közel alván, a 
terdeplü-fzéketmagához vonta, 
arra felhagván, azon temető hel ír
nél függő ezuft lámpáit erővel le
húzta. Végbe vivén ezen Szent- 
seg-torcít, olly nagy félelem, és 
rettegés foglaláótct, a’ mely 
nagy vo lt, a'Szentség-tőréfnck 
csdckedetc-is ő-tőlc. A'lámpáit 
a közel-való fzegelet lyukban el
rejti, a’ Király imádkozó heljc- 
nek vagy Oratoriumjának alatta, 
dél - félőI-való kapujához méné, 
zorgete, kiálta, és az altal-me- 
íoiüick iegitsegeket, hogy az

ajtó

w  9 7  X *

ajtó meg-nyirtatnék néki, kŐ-
nyórge. E lőfu ta ’ Kúlcsár, ésa' 

m,cg-ny«ty* az
k ir í  j  J° r Ó ^ « e t l c n ,  refz- 

i  de tífziefsegelTen öltözött 
onbertcsudállya, és békével ho
natya, femmi ellenkező vélcke- 
ieftnem tartván felőle.

Maga b á to r s á g  helyére, vifz- 
» e r ? ^ Zen Szent5éS5Óró em-

z ó ‘ KhUlCSar^ Va^  remPl°m r^öjc, bc-jarvan a’ Templomot
icmeit magaiTabban Sz. fáno?
oporsoja felé emeli, és egy eziift
jmpafnak a’ helyén csak aTiíg ,ő

S í  *1 7 ’  ’  • „e8éíif« n  m “s -

limnáifr”  c? lctit e*-tekinri i
S < ' i k  f a'matoíl>n kcK fi.

id lh líh f  - " U jtónál’ akár.
idibdabforgács, ésfzcmet rn-

^ káia
ô Könyvtara, Szék-elyúdvarhely



káfákőzot örömmel m eg-talâ-L T4nnfn^  ^  , *
ja . *  z- Janóinak ajanlya, buzgón
.  Ezenfzentségtórö ember,egy v̂cnaz eLvcfzcttportékájának 
lidobén meg-jelcaik azon Tem- “'g;n7cresĉ  Et* vegezven ái- 
plombán, és izentseg törésben haza megyen, és a'
cfet vétket a' Gyóntató izékben ? g kdacskáában ne™ tudomefet vétkét a’ Gyóntató izékben í?ga ladacskJ,áb*n nem tudom 
f  Papnak,és azígéiztörtént d<2 ' f f * ? kcrrcfvcn»
Jognak renditmcg-vallya, és kéri, Î ?  , a k,r ţţ-veiztett-vala ő- 
hogy ezt a’ cselekedetet a’ Gyón-  ̂ «cg-talallya, csak ebben 
fatoAtya, gonoiz akarói ellen í.Cg)Í en; ^ m o ra n , és fáj. 
▼aló óltalmáert kijelenteni nej ^^nnyughatatlankodik.s' 
halaíztaná. icg-akad-yala, hogy a’ pénzt

Egynémely Afzfzony Prágai- ‘t a , M i s e k r e  ezen el-veizct 
aknái, és más egyéb külföldiek- \me.tyCsak ódában
«él-is iimerós, valamié
«lemben, árúban, és becsűbe L a  i »?"?
mind el-vefztette; <l-keíercdett Î  ki
fzomorúafzfzony, a'PrágaiSz II vo na: , lmcm,dön illye- 
VidTemplomib/fiet^Sz. János n'“  *f
koporsójánál Sz. Miseket raon. , „ e Í tenví m.” 7 ' l/k tí, ,atot
* “ * ís **tl-vc&cttportékáit 7 ^ 'y í ^ s lZ

*' E z  Wí '*Misék



Misék fzolgáltatására a’ Prágái 
Fő öreg Templombaki olvaforaf 
vólna, ezzel igen meg-fzégyeF 
nittetvén; ifmct a1 Prágai Varba! 
fel megyén, cs ott a' Sz. János kof1 
porsójánál, az ö háládatlansáf' 
fiának vétkét meg-ifmérvén, nagt. 
ouzgósággal engcdelmet kemr 
E z a1 két nem régi példa: légyeir1 
«noft elég, több vagyon kéznélarc 
ö idejében meg-jelentendő grátiJjj1 
á k , cs malafztok; mellyekct IF( 
ften a’ Sz. János tüztelóinekl111 
ugyan azon Sz.Mártyr kőnyő:rc 
gésére bóvőn ofztogatott. i 

A ’ miSz. Jánofunk, nem csalr* 
azoknak kiváltképpen való Pa A 
tronufok, és óltalmazójok , a A; 
kik a’ hírnév gyalázattyában ha D< 
boznak, és ne jöjjön világofság m 
iá a' vétek /élnek íegitséggel vaJm

gyón'111

I xor )ţfi
Iţjgyon a* vefzedclmekben ,  cs a% 

Cselekedetet el réjti; avagy az cm* 
^jberek nyelvével meg-s5tetteket 
< kim enti, és becsületekben viízíz* 
sállds y a- #
0y. De sőt azoknak-is fegitséget 
jjkokot kérni Sz. János, a’ kik lel. 
rjki veszedelemmel járó fzemérme- 
jjefséggcl a' Sz. Gyónásban, bú
, jjjnöket meg-vallani félnek: mert a*
1 jlhozzá foyamodók mint egyne- 
Jminémií méréfzséget magoknak 
Jadatni érzettek, és azt-is fzaba* 
Időn a’ Papok előtt, az után meg* 

Jvallótták.
a A ’ mi emlékezetünkre ncmeltp 
g Anyák, nehéz fzúlésben lévén* 
j, Dcrnellymáfok vizi betegségben*
7i máfok nofzfzú hideg lelcsbényo- 
Jj moroktak ; Sz. Jánoshoz való i
u niadságokkal, egéfségckct meg-

É 3 nyerték.
BBS^Könyvtára, -SzéKe.iyudBarnclY * a
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_ NémclIveknek, a’ mígok h. 
to k , es a Sz. Jánoshoz való fzi 
retetek fegetseget hozni látta 
tak ; mert amidőn más egyéb o 
vofsagok nem volna a' Széntne 
csak koporsója kévéről a' poi 
kerese b-vakarván fok féle £yí 
valyakban fokán örömmel e 
gyakran hafználni érzették * 

A zt fém kel el-hadni, hogy i 
Szcntseges Prágai Metropohtá 
na Egyháznak meg-fórtózteté- 
set,csa  Sz.heíyen álló útálától 
ü^onyodaíb, az  ó  magaSz. ko- 
porsojaból Sz. János meg-jden- 
tette,- mivel hogy az akkori eret* 
Wksegnek el-kőzdgető nyom o

®!7 , 7 . m,n,t CSY firalmas. fzó- 
«tok hallattak a] Templomban; 
s * cmpíoin őrzői , azokat *yjah

ga*

*oj
T. gatáfokat; fzorgalraatoíTan ke* 
e- refrén éfzrc vették, nem egyfzer, 
t frogyaTSz. János temető nelyé- 
r-ról jő n e ' tudni-illik kefergette- 
k vala Sz. János ( a ’ mennyire a* 
rt Szentek keiereghetnek) az ede* 
i- Prágai Fő Szentegyházat > annyi 
$ Szentség töréfekkel meg-főrtőz- 

tetni; mely miólta Sz. Wences* 
i‘ lótólfunJáltatott:(TeHiJÍÍíufnak, 
. vagy azután Rokiczan idejében) 

az eretnekektől meg-nera mocs- 
koltatott. Ezen Sz.. Templom
nak ifzonyiímegfőrtőztetéséről, 
a’ fzomorú penna ittkevefet je# 
[enteniakara.

Friderik Palatínus, Cseh-Or* 
ízágnak Királyává az igaz Feje
delem ellen támadott Calixtinu- 
foktól (hiábanálván ellenek az 
Orízágnak Pápifta lakóin  rá* 

£ 4  Ufia



104 >§,
bíztatván, és Sz. András Havi 

jk y 'd ik  napján 1610 £ f í

11 tana Szentegyhazban m eg-ko.
f ? ^ tatv^  ̂  ez a’ Szentcfvház 
a CalvimíUknak, kiknek

v Í a UU Udr W «  M veti.' vaia , vamokra cs pyúlckezetrt
LdA hUt0tt; “ S o S S S !

3 S , K S ^
? ^ lft*V?fkdl,hós ellensége’ a'
CalvmiiUknak mocska, ?s íze. 
raetfye, e zz ’ Sz. Vid FőE«vhá 
í 11’ S)f1,ko« kézzel feirőrvli a’ 
Bernek képciuck,  OJuíinák* I

cs

■ f̂ C * o r »
és temető helyeinek hadat ho
zott.

Elsóben-ismindenek fo lőt, a' 
kerefzten fiiggó Knftufnak képét, 
mely az öreg Oltár ellenében, a% 
kereíztól által vetett gerendán ál
lo tt, a 'több BóldogságosSzuz, 
és Sz. János képeivel egyútt nyak
ra , főre, alá hánta, a' kiknek le
esésével, olly rettenetes zőrdű- 
lés, és zendülés mondatott lenni.
mintha az egéíz Templomnak é- 

rakasbanomlana: Ezépúlete egyra 
mindazon-által meg-nem indul
ván, azel-kezdett díihöiségben 
fzűntelenűl el járták, és hogy 
vétket vétekhez adnának, egy az 
hitván rofz Iftentelcn emberek 
közziil: mérefzlette ezen már 
ófzve törött felí'zuletet lábbal tá
podon és a' káromkodó £»ido- 

" kát
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tá t  lövetvén ,  ezen fzólcat hozzá

fc tiír ,!tftfcklzcIfzeSény /> moftlcgjtfed tenncn magadat.
yi'BÓIdogságos iz i íz ,  ésSz. 

Jar.os ByangcBfta képeit egybe 
vcven,. csa'BÓMogsaVos s l , ,z !

éPPf o való lzcp.
«i-guief evei mint bánták iéeven
« K tg  a' terméket ctó hozm-is *’ 
setimveitek; a’m it*’ pos i.nvok 
nem cselekedtek volna, ó z  Or. 
^ S z - P a t io c B f i  koporsóit min.
e z í b í ‘ f5?SCtbLÍ  ki-fo‘‘« o ttá k „
d í r i i T "  “  ‘ fter'Kfcn cseleké-- 
óetekkozott, szH len, és az ő.

r ^  é C.i?nig0noiz fzíjjallftcn- 
n íf  “  izltkoliat tettek. A ’ nazy 
Oltárt a zÉrtek, és Kanonokod 
fzekeivel együtt fém hagyhatták

I t t S Vt t’. dí  f"« -£ Statuakkal, darabokra tőr-
yó*

VC i n
sátán, űfzve tűrésében ,  és a z  
Oltároknak cl-rontásában fzor- 
galmatollon farodoztak - vala r 
Anti-kriftusDrabontinak nevez
te , sv tovább nem-is tartóztathat
ta magát» hanem, nagy gyaláza
tokkal ezert Scultetutnak nevét r 
és más több jIlyen: kegyetlensé
geknek kővetőit ízidalmazta,, 
minden gonofz átkokat kívánván 
nékik mindeneknek hallattára. 
l>eScultctus látván otet, azon-, 
nal haza teketedék T tartván tőle „ 
meg;-ne fcdietnék. Az-után ugyan 
ezen Lobkovics: FriderikPalati- 
nushozméne, és onéki,  méltat
lanságát azoknak a*" rettenetes 
dolgoknak; kik arTempIomban 
történtének méréfzséggef ki-be- 
feéllcttey és meg-nyerte, hogy 
m élázón  a 'n ap on , noha.mar

cftve
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í ? ? fcl' hany«>°tt-vala, min.
í f ? i " S * k ’ taPlak >«  más egyéb
' t í óíí; , , a k í mcs-ma' a* ak-

tóetíelf' 4  bc" Kápolnájában bé 
tetettek, csrekefztettek-vala. Es
így ezenmódra, két nap alatt;
minden Oltárok nagyob réfzre le
rontattak? a’ képek le-vettettek
Szem- 1'fa l?|í bé-má^oltattak, a! 
Szentségekhez valókélziíletek el
£ n rn °rtattak’  Ĉ y fz° VaI fcmm*éppen, femnu egeiben meg-nem 
maradót; S*. fonced ö j f f i  

jankivui, a’ áibé-valalakatoi- 
va, cski veven azOrlzá» és a-
m i 3 ^*tronu“ amak, f z .  Vid

>, oz. bigmondnak, és Ncoo.

íydttnA^K -?OÍ?ak tem' tó ht
ér A ^ Kn J y?k tcmctí> helye fe,er Alabcftromból, kiválrkéíL

pea-valo mttfcuéggd építtetett^
csy

tgy .
Cruci

4*( «*j )*• , .
igen csudálatos lzepsegü

v-iucimtuíTal; melyet Első RudoU 
phus Csáfzár Norimbergában csi
náltatott , cs ezen Királyi Maufo- 
líEumfóliben tétette: ez a1 Királyi 
Maufoiaeum vagy Pompás teme
tő helly; mellyet ugyan a’ fellyul 
emlitctt Rudolphus Csáfzár épit- 
tetctt-vala; Lobkovics Wílhem- 
nek oltalmazásából maradott e- 
géfzfzen, kin-is utyóllyára erő- 
fzakot akartak tenni. /

Ki tifztitván illyen formán a* 
Templomot, annak utánnaKará
cson eftin a’ Templom kőzepire 
alztait, cs a1 korul tizenkét Izé
keket tévének, ajmellynél Kará- 
csonnapján az őrendek Czerént 
vacsorállottak, avagy a'Cálvi- 
nufnak áldoztak,illyen módon: A* 
Király maga egy kerekdét lepent,

dara-

:! 1
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I<ata'darirS f c t i ™ ‘Sf cd,S 32<’ -

r ? S “" S S S 3:EOZS
ivo^S * e&arr* egyital bort

• s s s s f a s v f ? 1»
S S S S Î^ “ '0
f z a Z “ i t n™ VT ; ZtCit' , b° -
Pápíüi/c - hln >rC»meSak *’
X - f f í í n u f e 8- ^ ^ '  *

vánLlJr i baniíh,ét K ati«on  Ha. 

Pyi'c a ' C hal'-

« B s a c t t t S
Maxi-

* * C t .f ) * *
Maximiliánus Csáfzárok W it-  
terabergâban irartak-vala, ki han
ták y és a' Királyok Maufolaeum- 
ja , s’ temetó helyének őfzve ron- 
táfafelől-is, av mely alatt egyné
hány Csáfzárok nyugofznak, ta- 
nácskodrak, némellyek reá hajol
tak % némellyek nem engedtek v 
tartván Lobkovics Bárótol r ki a’  
Királynál ^Friderik Palatinuíháf 
nagy becsületben-vala.

Ez az útálatos, Cálvinifta Hár- 
pyáknak a1 Prágai Metropolitana 
Fö Váróit Szent Templomban tét 
méréfz iftentelenségekról, N tpo- 
mucéni Sz. János alkalmatoisá-

fjával az olvasók tudománnyár* 
egyen elég. Engedgye Iítcn^hogy 

a.’ Kit e1 főidón tifztelűnk y 6  velr 
együtt éllyiink Mennyégben- 

Ezeket az cl& hozott dolko-
kát*



•ágából-való Szerzet , ^ r
och-orfzági

fokn1k“ üdöfa0tl k̂ lhVaa,° ' ,rí-
tilztclendő ’ó f z i s ^ E  f Jacrt 
kilódé Férfiú, iősT ^  . T

£ S 3 # Ş

i l É f p l
n e r a f f ^  dT0,8°kban Gc-
\wj,r L -»Kitomerici, cs

meharadi Kanonok, Ö Főlsé
utóT|anaC< ' GróffP*^mus, és’ utollyara Samandriai Pufnók ál

a  a n t a n t

gyob.

w  «I* )tfl
gyobb tifztefségérc, és a’ lelkek 
vtgafztalására, és fegitségére , 
Til'zteicndő Beckowszky János, 
a' veres Csillaggal vitézkedő Ke- 
refztes Szent Szerzetnek egyik 
tag ja ezen formában mind azokat 
a'következendő Ódával Offici- 
um ; vagy Soloünával, Litániák
kal & c. egyben lzedett, és O  
Prágában: Joannes Carolus Ger- 
zabek maradóidnál, 1708. Efz- 
tendóbe ki-bocsatott.

Ezen dúcsőfséges Sz. Mártír
nak, és azlítennel élet, és jó h ir,  
név, vízben mentit Szó-fzóllójá- 
nakElztendőnként-való ünnepe 

napja, Pimkófd Havának 16. 
napján, áitatollán ízen- 

teltetik.

W 7 í 7

Népo*
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R Ö V I D

T U D Ó S Í T Á S .
A z A t y a & k h o z , a’ k ik é ib e n  
a G yülekezetbe van n ak .v^ y  

i.íznek íratva.

Z Atyafiak Nepo- 
m u tén i Izcnt Janóit

___  iegiftégűlhnáfc.és
műiden nap h árem , vagy lég 
dábbegy M iatyánkot,ésannyi 
Id vezictetel végezzen ek, és 
íz ű 7  ilztclcrinek nagyobb ki 
lerje.ziéíére igyekezzen ek, k -  
2eke: | e d ig , a ki m indennap 

m ondgya N Vpcm uiéni íz.
SZ Janó*
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János cfcdczésc, és crdcmc ál
tal Ifientóljutalmát véfzi,s* a* 
több Atyafiak imádságában-is 
réfzcíul, a’ ki pedig cl mulat- 
tya nem vétkezik.

II. Alhatatosfcl tóttfzándé- 
kok légyen  az éhségtói fzorő- 
gattatott felebaráttyokot fegite- 
n i , a’ rágaimazáít kerülni , 
máfoknak titkos véckcketcl 
fedezni: ha ezeknek ki nyilat- 
koztatására,és büntetésére ma
gok hivatallyokbol nem kó- 
tcleztctnek.

II/. Minden nyomorultak
nak tehetségek fzerént fzoval ,  
és cselekedettel íegitséggel le 

gyenek

C 1 )
gyenek. és magok fclcbarát- 
tyát minden rágalmazók, ha
iti i fsán vádolok, patvarkodók, 
gyalázók ellen oltalmazni ü- 
gyekezzenck.

A z ellő Miatyánk ) éslld- 
vózlégy Mariá után

I M Á D S Á G .
At+ A í Y  A lficnhcü.

9
O Rók Mindenható Ifién , 

ki az igaz Josephct a* 
gyalá zattúl, Susánnát az ha
mis vénektül,a* te íkolgádat 
Dávidot Sémeiátkaitúl meg
mentetted: Engedd kegyelme
ién, hogy a* kik a’ te Ncpo- 

Aa muceni
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muceni Sz. János Papodnak a* 
bé feűözcndó felel)* rattyán a t 
vétkeiben, kiváltképpen vaió 
ízeretetit, s’a* bócsűlctnek ol
talmazásában való eróf>égét 
tilzccllyüt, az ó fegitf é >ét, 
cs óital mát, a’gyalizo em ne
rc k , és a’ vádoló órdóg ellen 
m ni az el távoztatandó gyr.- 
Jazacbanezen a’ világon , mind 
pedig az el kerülea 10 kiifeb-
ségoen j síz azok j nip, án érez
zük } a’ mi Urunk Jesus Kri- 
ft i> á'cal, ki te veled , és a* 
Sz. Lélekkel él, és uralkodik0 
mini óró tkö íórókké. A nen 

t MáíoJik Miatyánk, ésUd- 
voí légy Maria utaa

"IMÁD*

» c f ; & 
i m á d s á g .
A' F  I U Iftenbe-Za

URnm Jésus Kriftus é ló  I- 
ftennek Óz. Fia , a’ ki a’ 

Sz. i.élcktül fogan tattál, éjt- 
fzakának csendcí.ségébcn ; 
Szűz Mariátul fzúlettetél. E
zen makula nélkül való Sz. 
Anyád ti(zteíségét , minJen 
gonoízn k gymoságátúl a’ te 
nevelőd Sz. Jófeph által tiíz- 
tánmeg tartani engedted ;ad- 
gvad kegyelmeíTen, hogy az 
clhireíités gyalázattyának ve- 
fzedelmébcn , a’ jó hir név
nek ókalmazóját Nepomucc- 
ni Sz, Jánolí érdcmellyűk. Ki 

A j éliz

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_
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clíz és uralkodói , az Atya 
Iftcnncljcs a’ Sz, Lélek egyez
ségében ,mind örökkön örök
ké , Ámen.
Harmadik Miatyánk, cs Ud- 
vöz légy Maria után. 

I M Á D S Á G .
A  Sn. L E L E K  lftcnbe*.

SZent Lélek UK Iften, lég 
jobb vigafztalónk , ki a* 

tüzes nyelveknek formájában 
meg jelenvén az Apoftolok- 
nak, mindenekben fzentúl.és 
ig-.zán tanítottad őket ízóllani 
vidd végben a’ temalafztoddal 
kérünk,hogy a’ gonofz em
bereknek nyelvek, a’ m i jó hi-

run-

K  C 7 ) W

rünket, nevünket ne rongál- 
lyák , fe életűnket ne kínoz
zák ,* de Népomucéni Jz. Já
nos példáját követvén, min
deneket jó épületünkre hoz
zanak e lő , és a ’ m ik rom lá
bunkra valók volnának, azo
kat magokban tattsák. Ámen 

H T M N U S
'Nepomucentís S^ent Jánofro!

O H Sz. János! én héjános 
Bűnös hozzád fordulok 

M ind Menni, s* mind világi, 
Jókat tóled kóldulok , 

Pátronufom hozzád juíTom 
Légyen a* jóhir, névben , 

Teóltalm azz.te igazgafs
A* Ne

1 1
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Ne maradgyak fzégyenben.* 

Sokak kózóct meg ütközött 
Azén jóhircm nevem. 

MocskoIcánk, ízaggaccatik, 
Decefcgélly meg engem 

T e fokakac, fok fzázakat , 
Sokízormcg ólcalmaztál, 

A ’ kik bíztak, benned híztak 
Hirckben meg tartottál. 

Reményemet, jó híremet,
Te benned helyheztecem, 

Scgics, ne hadgy, de erőt adgy, 
F ’ világot nevetem. 

Cselekcdgyed, neengedgved,
_ A’ jó hirt meg mocskolni, 

Fodor nyelvel mint egy enyvel 
Nevűnket harácsolni.

Ha a*

&  ( 9 )  #
Ha a’ rofzfzak,és gonofzak 

Jó híremet mocskollyák 
A ’ nevedért, fzerelmedért, 
Engedd hogy viízízaadgyák* 

Tiéd vagyok, réád hagyok , 
Minden becsületemben , 

Párt fogója , Szófzóilója. 
Légy ízolgádnak mindébe, 

Azon léízek,pcldáttéfzek, 
Hogy Téged becsűi lyelek, 

Szentségedben, életedben: 
Hóltom ig tifztellyelck. 

Jelűi légyen, példát tegyen. 
H o gy  téged lelkem kedvel 

Téged dicsir, áld, s'igen kér 
DicsekedheíTcn ezzel. 

Életem et, jó nevemet,
A $ Csak



( f »o ) ^Csak teneked ajánlom , 
M eg íiólláftűj, mojskoláilul' 

Oltalmazzad kívánom , 
Ámen.

jK  Uram en i (lenem, te benned 
vöicm rcmcnscgcm. 
ţ?. Ménes meg engem minden 
úldózóimcól, és Izabadics meg 
engem.

I M Á D S Á G .
e

OR6k mindenható /(len # 
ki az igaz Jó lep'vet a* 

gyalázattól, Susannáta’ hamif 
vénektől , a* te fzolgádac Dá
vidot, léméi átkától meg men
tetted :  engedd kegyelmeién, 
hogy á* kik ebben a’ gyüleke

zet. eq

fc  C n
zetben a* re Népomueeni Sz, 
János hív ízólgádot tilz tellyűk,' 
az ó íegitségét , és oltalmát 

a’ gyalázo emberek , és a’ vá- 
doló órdóg ellen mind ezen a’ 
világon, mind pedig utolsó 
napcérezzük. Am i Urunk Jé- 
ius Kriftus által, ki teveled , 
cs a’ Sz. L é le k k e l, él és ural
kodik m indórókkönórókké. 
Ámen.
hleá omuetni qz>. Jáufrol oJL .a 

vagy jolojma.
A ' Matutinunva.

Uram nyi'd-me * «zén aja* 
ki mát.

Es az én fzám hirdet a* te 
dicsirctcdet A 6  Jftcn

I
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^./ílen figyclmczz az én fegi- 

tségemrc ,
9?..Uram fies az én fegedel

memre.
Dűcsófég Atyának, és Fiú*» 

n ak, es S z . Léleknek.
, -Miképpen kezdetben vala, 
cs mód, és mindenkoron, mind 
örökkön öröké. Ámen.

H  T M  N U  S .

SOk csudákkal Méyej jókkal 
Vagy, 0h Sz. János tefiyes, 

Otcsirceísél , tifzteltcGél , 
Lcgy minnyájunkhozkegyes 

Alinde n yelvet,igazh ivet.
Mái nap azon kérek,

H ogy

»  < w  > é i
Hogy Sz. Jánoíl, ki íok jót ofzt* 

En velem dicsirjétek , 
f .  Uram nctávoztafd a’ te ke

gyelmedet én tőlem , 
jy. Uram az én Segedelmemre 

tekints.
Könyörögjünk.

UR Idén, kinek egyedül 
kell mindétifztelcc,ésdü- 
csóíég.Nepomucéni Sz. János 

Mártyrod dicsőséges érdemi 
által, tégedet alázatosan kér
lek , hogy minden nyilván-va- 
ló gyalázatot , és k'flebséget, 
méltozrafsál én tőlem kegyel
meden el távoz tatni, és enged- 
gyed, heg/ ú gy élhd lék, az 

Aj  ideig
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ideig tartó becsül lettel, hogy
az óró vén való'kiíTe^éget el 
távoztatni, és az óró!<kén va
ló  dicsőségben érdem cllyek 
hclyheztetui. A ’ mi urunk Je- 
SUí  K r ift js a te '■ z. Kiad által 
k i az öróicken Való gyalázatos 
kiflcbfségtül, a’ Kerelzt halálá
val m inket m eg váltott, és 
m oll te veled, él, és uralkodik, 
lílcn  óró.vkón, örök ké, Ám en 

■ d' prímára

S O k ü d ók ig , E iztendókig, 
Nem vala (zűléidneK. 

M aradék jó k , iv a u é k jó k ,
< Magtalanok lévének. 

^zúz M a ru , lilcu Anny* ,
Nyere

*  t  i f  )
Nyerc téged világra.

H ogy fókáknak Fogyotaknak 
Lehetnél orvolsága, 

jp. T e  hozzád URam fordítom 
az lelkcmet.

Ş?. En Iílenem te benned bí
zom meg nem fzégyeoedcm.

Kin yirigjunk.
Ur lilén kinek egyedúl.&c.

A ’ iert inra.
j f .  UR lilén figyel mezz az én 

legitségemre.
Şt. URam íies az én fegedcl- 

m em re, Dűciö.ség &c. 
H T  M  N  U S

N Evelkedgyél, őregbed-
g ) c l

A z lí lc a

os Könyvtára. Székelvudvarhely^
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A z Mén féJcJmébpn 

Győzhetetlen fedhetetlen ; 
A ’ Jesus fzereimében, 

Alliatatos tanult  ̂ okos^
Valál te ízerenesédben. 

adgyad nagy Szent láflá Ment
Veled cdgyűrt Mennyekbe

A. Oltalmazd az én lellceniet, 
és menetski engemet,
McS nc™ pirulok j mivel 
te benned bíztam.

t Könyörögjünk.
LR Idén, kinek egyedül,

A  Sextára.
y .  Uk Idén figyelm ezz az én 

legitségemrc
^ arn ficís az cn fegedeí-

niem rc- D icsó-

t e  < i7 )
Dicfóíség & c.

H T M N  U S

Mint a'Clíliag.Egé viliág 
Úgy vallatudományod 
V Papok közt, nem valál red,

! Matatcya hagyományod. 
Liliom ízá l, tifzta v J á l, 

Egyház erköcsö ben 
Add a’ gonoizt ki jót nem ofzc 

Furhaliam életérni en. 
(Mgaz feged-lmemaz b/Rtúl 
p. Ki meg 1/abadittya a* .z.vel 
raJó igazakor.

/ ortyorogj.m k.
UR Idén kinek egyedül , &c. 

A  Nonára.
h  r M  N  U S  

pK cs nyelvel, bólcfefséggcl
1 j \■ os Könyvtáta. Székely íd-v a c*»
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•  , ,-C, to »zeiuflal, URam fieís az én ícgedel- 
Sok fzaz embert Mennek nyei nemre.

Lcl& , és tefti júffal.
Hogy ha látod, tapaíztalod, Dicf6is%  &c.

Gyarló vagyok , megefem H TMN U S
Nyújts kezedet, kegyelmedé i-^r . , , . .

Hogy Jtsusomnak r e f f j  H ftd e« cd ,
y-U Ram , én Ménem teb en -^  , f  K ™ lynC

ncd  vetem reménséeem M " lc*avab:m» n5rcre‘1 abban.
^ M e n t s - m e g e n g e m m in d c a , , ,^  Mcnybcn.
í.UAzó.mtül «  izabadits-me?" b n i f ' r ^  * 

engem 6 Boldog h zad partyara,

Kânyârâojhtk nncn m ehccz M eny be Ichetfz
UR Mén leinek egyedül, & c. ^  mmkcC"is arra*

^  IJR f  V'JPtraf r* ' Ne adgy engem azengem
• , 0 fegyelmezz az cn nyomorgatoimnak leikeire ,

c£ ’hegemre Mivel hogy föl kőitek clle-
XJ..,Uram Nem
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nem a hamis bizonyságok. Dicsekedd, aztat hicMe] , 
Kfoyirápjtftk Szivünk hogy nem be,ál os

L h  Iiren, 1’ inek egyedül ,&J teuepink, k őn yórgésű n k,
» A  m tUtára. Hogy cjódben boo-áíTad,

Tekints meg minket mi foíonoiz n yern él, mint mc- 
v özitó Ilyenünk , regtúl ,

$-•. t's íorditsad el rólunk a’ t< Híveidet megtartsad.
V/ i / i K UKam vezéteily engem a* 
/r •tizen fígy elmezz az én fcgiJ te iga hágod bán

he r'-rnre f, AzéneilenMÍgirn miátt igaz
az én fegedel- gdfad a’ te ízmea elótc az 

memre. Cll utamat.
Dicsöíség &c. Kínyőrő6 \v>iL

Zól 1 r H }"'in U S '- 1 R lften kinck eg> e-d l , &c.öldLauruflal, triumphuí- ^ a n i a °

^ a ’ y ^ L d d  jó nevel, kit jóked-Nepomuci Sz. János,
D icfckc

v e i,
<̂dv .̂ak.
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Adtunk néked óz. János Megváltó Fiú lilén, írgalmiz 

Légy párt fogónk,oltalmazó! minekünk.
míg életűnk igy haboz. Sz. Lélek UR lilén, Irgalmazz 

A’ m igélünkhirúnk nevűnk minekünk ,
maradgyon tiíztcfségbeniz. Háromság egy Klen Irgal- 

Esaz után, hozzád jutván , mazz m inekünk, 
láíTuklílent MennyégbenJzcntséges Szűz M a r i a , 

Ámen. (lennek Sz. Annya ,
izűzeknek óz. Szüze ,

UN f ”  S&'JamJrut. L z M i t u  t ifzteletinek
Ram Irgalmazz nekünk |6je lé b e n  Izorgalmatos 

Kriftus kegyelmezz no Sz. JánosJ vangéf l(ta tjfeJ

kun . * , taságának kóverójc,
Uram .rgalmazz nekünk „ • tekél)etes ha|gatáfnak
Kriilus halgaís-meg minket fzcncelöje

MenybéUAtyatóen,irgalma,!.Meanyei titkoknaktu
,nekünk. - M A . .  Vt^ | ^ rruVlt .

Könyörögj érettünk,
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T jd a tla n o k  oktatója, J 
A . vz. Leiek tuclománnyá- 

nakigaisága, j
A ’ Prágai E6 E ccléfián ak, 
világoibága ,
A ’ Lej ki Törvén y fzéknek ^ 
m eg fáradíiatatlaAileflbrá <3 1 
A z  igaz L^athóiica hűtnek 

Loiiiclíóra. n'A
A z  emuén ízivben cl rei- ja .  

lett titkoknak Secreta- ^ J 
nulla,

A ’ jó h ír, n év , tifzteíscg, J 
oltalmának juiij , . '
A ’ izégyen vallás,és gyalá- A

Z.ai VeíZC ciniébCtl le - ' 1 L
v Óa. Páironufla # ^

, HaazRezcő Mii

?*  ( * r ) •&
A z Igafság p rédikáln án ak 

Prsefeclulla ,
A ’ Gyóntató Egyháziak

nak fényes tüköré ,
Ş A ’ jó példaadó Papi Rend- ^

4  n e k g y ó k e re , c?
^  A ’ ciízca életű Praelátufok- ^  

nak világofsága, 3»
g A kelercc fzivekn ck  v i-  
§  gasága , g

ÍJ A ’ Paenitcntia tartóknak, &
* oltalom  helye , **

A ’ lelki fzorongatásban 
lévőnek kebele ,
A ’ kint fzenvedó K riftuf- 

n a k , kiváltképpen való 
fjöcsűilóje ,

a B A’ keretire
u j Könyvtár e-y A
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A* kereiztrc fcízittetett 

Jcfus lcbcinck tifztelöjc,
A ’ hirtclen való történe

tekben lévőknek igaz
gatója ,

A ’ téged tifztclóknck csu
dálatos párt fogója 

A z Anyafzentegyházigaf- 
ságának óltalmazója ,

A ’ izégyen árváknak, öz
vegyeknek alamiína 
óizeogatója ,

Galambi egyúgyüségnek, 
és darányi lzclidségnek 
formája.

Ártatlan életnek, rés tifzra 
ízüzefségnek Regulája,

A ’ magok

&  C 17 ) 4 ?
A ’ magok életek felől ta

nácskozóknak álhata- 
tofsága ,

A ’ nyomorodtaknak , és 
keferedetteknek orvof- 
sága,

Mind fzível ,s ’ mind fzáj- 
jal IrtennckigazFérfiuja,

U’ csuda tételekben az I- 
ftennek újjá ,

Ki a’ földi Királynak fe- 
nyegetését-meg vetvén 
a’ Mennyei Királytól , 
kegyelmet nyertél ,

Ki a’ bűnnek halálátó 1 a’ 
lelkeket meg mentvén, 
teíli halálban magad ré-, 

fzesűltél, Bz  Ki a*

K
ön

yörögj érettü
n

k.
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K i  a’ m eg őrzött gyónáf- 

nak pecséttye miatt a’ 
vízben vettettél ,

K i a víz fenekén, az Égből 
le ízálJoc Csillagok fc- h 

„ nyével m eg jelenteiéi. 5  
K it Nemes M atyrn ak , és ^  

ConfeíTornak mondoc- §! 
t a k ,  22.

A  kinek fzereteti lángjait, 2  
a lók v izek  m eg nem c * 
olthatták. xr

A  kinek koporsójának be
csülete az iftcntűl oltal- 
maztatik ,

K itől a ti íztelő bőcsúlté- 
t ik , és a’ m eg vccőgya- 

láziatik , Máfok
Múzeum, TudomJ I

^  C *9 ) f c
M áfok felőlem v a ló ité le -1 

teknek Tutora , és d i
cséretes óltalmazója, ^  

M in den  fzügségünknek 
kéfzgyám olitója, | 2? 

[ftennek üzente, ki ezerek- cro* 
bői nékem  Patronusúl 2 ' 
válafztattál,

Ki minden jó cselckede- ^  
tim nek fényefségűl a- *r  
dattál. .1

-égy kegyel mcs; bocsa fs-meg 
nékűnk Uram ,

-égy kegyelm es, Halgafs m eg 
m in ket Uram.

/linden gonofztol ,
.Szabadíts - m eg Uram

M ia dc*
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M inden bűntúl , | g 5
M inden botránkozáftól J  g“ 
M inden véteknek gyano-'^ ~  

ságától
A* világi gyalázattól $  
E z  órokké valókiíTcbség- G  

t ő i ,  | §
A ’ fzentségtelengyónáftól, 

M ents-m eg m inket Uram 
M inden lelk i, és tefti romlá- 

f t ú l , M e n t:-m e g  m inket 
Uram

A ’ lelki ifméretnek fzoron- 
gatáíító l,
M ents-m eg m inket Uram 

A ’ Pcenitentiatártáínak hallo- 
gatáfitú l,

.. L-  Minden
hHtts á z  Rezső M úzeum

' M inden hazugságtól, és 
* hamifságtól .
1 A ’ hamis atyafiaktól , és 

ravaíz barátságtól ‘
M entői cl fordult gonofz 

táríaságtól , j 3
| A ’ felfualkodot maga hit- 7

ségt6‘ * h  iJI
k A ’ gyanakodónak kérsé- ^

ges h ite lé tő l, 5*
] A ’ ham isvádólóknak áru- ZT

lásától , ej
A ’ kózlótt titkoknak ki- 5 

• < 3
jelentésétől ,

A ’ vefzcdelm cstifzt vife- 
léfznek h ivatalsától ,

A ’ kerefztnek, rűt halálára
U ló  I

jps Könyvtara, Sz ;ry~
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valókárhoztatáfod áftal 

A ’ Tolvajokkal való gya- g  
lázatos halálod á lta l, 3

A ’ kcrefzten cl ízenvedet ?  
Phariíaeníokcfufoláfa által 3n>
A z  emberek gonofzsági 3X5 

között való nagy túré- 3. 
fed áltál g- •

A ’Népomucéni Sz. janos "  
efedezéfe , és érdemi által, j?  
A z  Ítélet napján.
M i bű n ö íb k , T éged  k é 

rünk, halgafs m eg 
H ogy nékűnk m eg bocsáfs , 
H ogy nékünk m eg cn- jT H 

f i 'g y » 3  ‘P
H ogy m in k et, az igaz ,J2

Pa-.
. MHaáz Rezső Múzeum' .Tudomádh

Paenitcntia tartáfra ve- 
zérelly ,

H o gy bűneinknek m eg- 
iím érését,és igaz gyó- i-j 
násátadgyad , oq'

H ogy az alá való hivata- ^  
ló k n a k , és fzolgálatok- Z . 
nakkivánságátlzivűnk- £*' 
ben fuvallyad , 5

H o gy a' m i bűneinknek ^  
boasánattyát és enge- r~* 
dclm ét adni méltozcaf- 
fad ,  i

H o gy  az Anyaízcntegy- cro 
háznak ellenségit m eg
gyalázzad.

Hogy N epom ucéni Sz.
Bj János

jos Könyvtára, s kgiyi
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Jánosnak :ifzteletit, és bü- 
cíúletit terjeíztem rnéltoz- 
ta/Tad.

Tégedet kérünk hafgaís -m eg 
Hogy az ötét tiíztelő híveket 

meg halgaílad.
Tegedetdcérűnk halgass-meg 
Iftennck Szent Fia.
Tégedet kérünk; halgafs-meg 
iften Báránnyá, ki el véízed 

c’ világ bűneit, Kegyel
mezz minekünk.

Wen Báránya, ki cl véfzed c" 
vdág bűneit „ Halgafs- 
meg minket

Ilen Bárányakiel véfzcde’ v i- I 
Jagbüacic, Irgalmazzminé- '

... •' Kau

C ;r ) 'U
Kriftus halgaís-meg m inket, 
Kriftus halgaís-meg minket , 
Uram irgalmazz nékűnk 
Kriílus kegyelmezz nékűnk.

M iA tyán k , üdvóz légy&c.
A ’ te bizonyság tételed

ben ragafzkodom Uram , 
ţi.N e kiííebics-meg engem. 
y .  Végy fel engem a’ te ízó- 

zatod ízerént, és élek <,
Es ne fzégyenits-meg en
gem az én várakozáfomtól. 

■̂ .Légyc az én fzivem maku- 
la nélkül valóa’ te igafságidbá. 
j^. Hogy meg ne ízégycnűl- 

jyek órókkén.
f.  Tégy velem jelt a* jóra ,
- E6 hogy
)s ■ Könyvtara, ■ SzekeiyűjdyarneiYÍa
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h o g y  láfsák a* kik gyűlöltek 

engem, és megí'zégyenit- 
tefíenek.
Mivel te engem meg fegi- 
tettél Uram, és meg vigaíz- 
taltál engem.

C i 7  )
kik NépomucéniSz. János ér
demiben bizakodunk, az ö 
hatalmas cíédczésével minden 
gyalázattól, és nyilván való 
kilTcbségtűl, m i nd ideig való* 
m ind pedig ezen , és a’ másvi-

jK  Uram te benned bíztam , lágon , főképpen a' követke
ző M eg ne ízégyenúllyek ö- zendócől. NN. a'te kegyes ir- 

rökkén galmaíságod által ki menc-
3̂ * Uram halgafsd-meg az án kedgyúnk : A ’ mi Urunk Je-  

kőnyőrgéíemet. sus Kriilusa* te Sz. Fiad által,
Es az én kiáltáfom juíTon e- ki minket a’ Kerefztnek gya-

’ lázatoshalálával megmentett, 
és a’ ki teveled dicíblségeflcn 
él, és uralkodik , a* Sz Lélek 
edgyeíségébcn, kia’ kcfercde- 
tek vigalzcalója, Iftcn m oll, és
örökkén. Am . Bt  S  N c-
os Kön Szí -

lödben.
c Könyörögjünk.

|Rók Mindenható K e
gyel ms Ur Iftcn, enge- 

gyedd kegyelmeden,. hogy a'
kik

-Múzeum.Tudor
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A  Nfyowuctni Sz, Jánofboz 
edgy igaz, Pánit ént ia-tarto biv 

T ifzt élőjének Imádsága,

NEpomuceni Sz. János 
hozzád foháízkodo, és 

igaz poenitcutiatartásból, en- 
gedelmet, kegyelmet remén- 
Jó lelkemnek tellyes órizóje, 
és hív igazgatója , tégedet e' 
mái napon kiváltképpen való 
Pátronuíbmmá , és fzófzól- 
Jommá válafztalak , a’ te ke- 
gycfségedben, és gondviíclé- 
fedben ajánlom magamat , 
hogy engem nyomorultat, a’ 
nagy vétkeknek gonofz fzo- 
iásátoi 9 fok- ipp en ezen bűn

' ben

fa  C J9 ) 
jben N. el temettetett; mert
lélekben bizonnyal meg hal
tam, a’ kegyelemnek életére 
a’ te efedezéléddel viízfza hi- 
ni , és bűneim meg vallására, 
ne csak fzivemnek konyhul- 
lását , de azoknak meg vallá
sára méréfzséget nyerni mél
tó íztáíTal attól, a’ ki nem akar
ja a’ bűneinek hálákat ^hanern 
hogy megtérjen éséllyen ,kic 
hogy ennyifzer,illy nagy vét
kekkel megbántottam őhoz
zá való igaz fzerercteuibűl bá
nó , eróls fogadáflal bűneimet 
meg íiratni, és íiratván azokat 
többé né clelckedni fogadom. 
A m co . Mmdcn-

H l

.
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Mindennapi Lelki tjineretimkneh 
meg vifgálása , a ’ Krijlus jE -  

SUS fitt {ebeiben rendeltetve» 

ELSŐ PU.VCTUM. 
Cfokold-weg a'Krijlus jobb ke^f- 
nek j^ent fcbft, es bálákat adgy. 
I  M ád Jak téged én Iden em ' 

X  és hálákat ádok te néked, 
a te mindennapi jó voltodért, 
m clíyekcta’ te Fiad ízenrséges 
emberségének:, az 6 édes íze- 
relmes Szűz Anyának, és m in-, 
aen üzenteknek iliy A tyáiké-' 
pen közlőttcl. Es ennek hála 
adására adom te néked a’ vitéz
k e d ő , s’ m ind pcdigargyőze
delmes Anyaízentegyháznak

duíÖ-
a H aiz  Rezső Múzeum 'í iiHoras'

f a  ( 4i ) &
dicfófségét, a’ te Sz. Fiadnak 
az én M eg-V altó  K rifta íom - 
nak érdem ét, az ő véghetetlen 
árrú fzentséges vérét jm ellyet 
t* kercfzten az ó jobb keze fe- 
béből ki ontott j m clly által , 
kezdetben teremtette az eget, 

és fö ld et, és m indeneket ,  
a 'm ik  abban vannak.

MÁSODIK PUNCTÜM

Csókold meg a' Krijlus Szentse- 
ges bal keze /ebet. és kérj-  

meg világojitájl

OH  én fzivem n ek Iflene r 
kérlek téged et, a’ te Sz. 

Fiadnak fzentséges vére által,
m c lly

kos Könyvtára Székelyndvarhely
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m clly  az ó bal k ezén ek, febé- 
b&l mi érettük ki fo ly t : A dgy 
énnékem  az én bűneim nek 
m eg iímérésére , és azoknak 
m eg utalására malaíztot, bogy 
az ítélet napján, ne a’ te bal 
kezet felól, de a’ Bírónak jobb 
keze  fe lö l, a’ te Sz. Angyalid 
által helyheztetni m éltónak 
találiailám.

HARMADIK PUNCTUM

CfMd-meg a'' Krijlus jobb lába 
Jebét , és bűneidről való sőrédéi_ 

ntefséget nyerni.

KI ád az én fejemnek vizet 
és az én ízem eim nek

Jkány-
; -HaázRezgő, Múzeum Xudomán

C 4 0  -K
kónyhullatáfok kút fejét hogy 
az én Utam lábainál , M aria 
M agdölnával, m eg íiraflam 
az én bűneimet ? T e  néked c- 
gycdűl vétkeztem , és te előt
ted gonofzt cselekedtem 1 

Bánom igen bánom édes I- 
ften em ,h ogy téged m egbán
tottalak ! M eg  ólelem  a’ te 
Szentséges Fiad lábait, es az 
ó jobb lába iebe által kerlek té
gedet örökké való A ty a ; hogy 
nékem  azt mondani m eltoz- 
taísál 5 m ellyct régen Maria 
M agdolnának m ondott a’ te 
Fiad: m eg bocsáttatnak néked,
t’ te bűneid.

“  ' ' NE
s Könyvtára, SzékelyudVáyheiy
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LJokold-meg a Knjlus bal Má- 
nakfebét, és lelki ijm'trcttcddci

J  vef s faám ot.
|A j n ékem , m elly igen el- 
í tévelyettem az én Uram 
ö rv é n y é n e k  úrtyátúl , bá. 

tor azon utat a K rM us jtsus,

az o vérrel follyólépéfivel né.,
kém m eg jédzett vala-is^melly

igen rú tu l,és  g ya k ra n ,e ’ mai
napon-is által hágtam G űh- 
dold-meg itt mit vétkeztél, fzo -  
val .gondolattal, és cselekedettel 
es elmulat áj]a L
" ' Oh en nyom orult magam 
vétkem  áltál cl veízcctjuhocs*

ka ?
rúBaaz Rezső . Múzeum: TudomáS

??• C 4f  )
a ! a’ te bal lábod ícbéből Iti-

^•i-olyó Szcntiégcs V é r , tőröl—
Idei yc_c l <a2én lábaimnak nyom - 

lokit, m ell yckkelcnnyireel- 
CI” évelyedtem az én M énem től, 
un OÍÖDIK PUNCTUM 
ú , ]jbkold-mtg a Knjlus oldalának 
is, Sebét, ét életed meg jobbítását 
é«, fogadgyad.
l y \  /TJEg edgyefitetri az én 
ai [ y | _  ízivem et az én Jesus- 
'í- om m eg íebefictett fzivevel ,
3* A’ Jesus ízive légyen ürege , 
el és h elye, mellyben lakozzon  

az én lelkem  ! A kóíziklának 
n engem m eg oltalm azó hala.
!• dékja. Sem nut úgy nem úta- 
> lók,
A . Könyvtára,- ■ Székeivudvarhelv. .J
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lók, fcmmitúgy ennek után- 
na nem futok , és kcrűlól 
minta bűnt mert ez a’ ki nem 
tetczikazénllfencmnek. Ifién 
légy irgalmas nékem bunűí- 
nek. Ámen.

fiin a k  a’ napnak emlékezetire 

C Urank Alény ken mene
tele előtt való Szerda volt, a'm int 

ti regi kéz irájok bizonittyák ) 
mellyen Népomuceni S&. Já n os, 
a Prágai Hidrái, a v ízb e  nyak
ra , főre le vetetvén,lelkét a z  ó 
Terem tojt nek adta, ér azon A lár- 

tyroYmágának tifztefségérefok an 
c%>cn Csuda-tévő Szentnek tz jz -

telii
M aáz Rezşo,Muzeum Tudomj j

C 4 7  ) #
n- klói, e z  alább meg irt ájitatofsá- 
jk á t , Német orfzágnak kúlőmbb- 
m éle Tartományiba, ki lene z  Szer
in. la által , ájitatojján j ér gyft- 
í- nőiesőjjén végben vin ni Jzokta -  

i lak.
4 J T  A T  O S S A G,

ve A lelly
• - 1 Kilenc*» Szerdán ajtatojfan , ér 
'/ gyUmőlcfőjjeu fzokott végben 
) v itetn i. •
, innak modgyáru.1, kézzel-valá  
- vezetés.
í A Zlílennek, vétkeinkéi,
* Z jL  a’ bún tétéire fzokfzor 
» fel indított haragját engeí'ztel-
■ vén, az A tya lílennek , tű-

lúuk
■  US’Kqjyvtara, Szekelyudv y
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lünk érdemiéit büntetését mi 
tőlünk cl távoztatni ízorgal- 
ţnatoskodgy u n k és & né ki m in- 
den kiífebstgeke: , bofzuságó- 
kat, és mindennemű ellenke
ző dolgokat ţ mellvekct áz ö 
Sz. F ia Jesus Kriílusaz emberi 
nemzetért fzcnvcdctt.ezcn ki- 
lenczheteknek, kilencz Szer
dáira rendelt ájtatoíságában re- 
praeíentálvánaző örökkön va
ló Sz. Attyánál hiv közben
járónknak , és Szó-Jzollonk- 
nak lenni, '

Ncpomucéni Szent Jánőíl 
kérjünk, hogy az Iftcn Ítélő 
/zekére viendő jgyünket kc-

gy c l-
.Rezső Múzeum

*  ( 40  X
gyeimellen fogadgya ; â  mi 
lzűkségúnket , ő néki be a- 
jánlya, ésa’ mithiven kérünk 
a’ mi téliünknek, és lelkűnk
nek hafznára valót azt mine
künk , a’ minden jóknak bő
ven meg adójától valoságoíTm 
meg-nyerje.

Hogy pedig ezazáitatoíság 
haíznolTan , és rendcíTen me- 
hcíTen véghez a’ mik alább kö
vetkeznek , meg tartaíTanak.

I. Válafztafsék a’ kilencz 
hét által, kilencz Szerdái nap 
ennekaz ájtatofságnak végben 
vitélére 5 ha pedig válamelly 
Szerdán ez az ájtatolság tőlünk 

C alkal-
I Könyvtára, Székelyudvarhely.
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alkalmatoflan nem vitetöd- 
hetnék végben $ ugyan azon 
Hétnek , vagy a’ kóvetkezen- 
dönek valamelly napján vite- 
tödgyék végben.

2. M inden ájtatos télek , 
azon iparkodgyék 5 hogy lég 
alább ezen kilencz hét által , 
minden nagyobb büntól meg 
óltalmazza a’ maga lelkét. 
H ogy ha pedig valam elly ha
lálos b ű n n e l,£ m ellyet a’ ke
gyelmes Ifté el távoztatni m él- 
tóztaísck) valaki az lftent ma
gára ingerelné , azon ízorgal- 
m atoskodgyék , h o g y  hová 
hamarébb, a’ poenitentia-tar-

( n  )
• ás által m egengclztellye, ésir- 
1 pimaísas’ kegyelm eké tégye.
■ 3. M inden Szerdán a’ k i-
■ Icucz hét á lta l, a’ Pcenitentia 

artálnak , és az UR Vacforá-
1 inak S zen tségét, a’ Kriftus 

cin - ízenvedésének » és ött 
mélységes {ebeinek, emléke-"' 
setére, m cllyekból az ö drá- 
jalatos Sz. Vére ki ön tetett, 
i’ m i üdvösségünkért, m cl- 
:atlan íz ivű n k ct, a’ Jésus édes 
Izivérel m eg edgyeflitfe , di- 
cíofséges Nepomucéni csuda 
tévő Sz. János becsületinck ó- 
icgbitésére, és a’ m i le lkű n k
nek vigafztalására.

Ca 4.1 1̂
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4* E l-végez ve na’ Com m úni 
ó c , vagy az Á ldozatot

c n )  •u
6. Valam int hogy ezen áj

—  - 6 /  «  Á ldozatot , Jatofság á lta l, és a-mi J i- 
h ozzá illendő imádságokká >°funk .Iftcn  Itetö ízek . előtt 
ed gvú tt, k i- k i ,  v a g y m in d a t a e íCli czeís.aIta 1 : k ív á n ju k  
k ilcn cz ide alább tett im ádság irgalmas Mentül meg nyer- 
g o k a t ,  ha ideje vagyon el.“ »' mit ^ r ü n k ,  ú gy a’ m i 
m o n d g y a ; avagy lég  3iáb(fegitsegfmkert efedezokerefz-

szokkózűl edgyettelmond.'cn)'1hiv,ek" e k >
p.yon utetlcncknel levő raboknak

ţ .  Minden fzerdán azotl f S > f e g í t s é g g c l , mind j6 
kilencz hét álta l, a’ íz . jjji k a r o m , s mind ellen- 
noftólfellyebb irt O fficinm o^8'nkn: k mmd'hazi.knalc, 
és Litániát el mondhattya; a1!, kMi4knck V m,md, e'  
ki olvafni nem tud , leg a.lf,knek ’ ? mcŞ hó‘t?kn?,k 
lább kilenczer móndgya - e l , ? '^ 'm alsagn ak akar e k, s 
a’ M i A tyán kot, és údvóz- 'kar pedig .de.g való cselekede 
légy Mariát ájtatoffan. 11 gyakorolván,eslégfökep-

J L 'z  Rezső Múzeum T  «.Vall- Könyvtár, C * kelvu.
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pcn a’ velünk edgyütt lako
súknak jó pclda idáflal dó 
m enni, a’ fzegényeket alamyí- 
nával fegéten i, a’ lelkeknckj 
Purgátoriumbéli bűntetéíekJ 
bol való ki fzabaduláíbkérr 
ájtatos imádságinkat M ennek 
bé-mutatni igyekezzünk.

7. El végezvén ezen ájta- 
tohágunkat, kérjük alázatoí- 
fan N épom ucéniSz. János ér
demi által a* minden kegye
lem nek kút fejétűi , a, Jesus 
Kriftuílól ;  m ellyck mind a* 
telinek , s’ mind a’ léleknek 
üdvöfségefek , hozzá adván 
gyakrabban : vagy fzájjal, v a g y .

ÍZ 1VCÍ
l Rezső- Múzeum íudo^^

*  ( f f  5 ^
fzivel: Nem az én akaratom 
Uram , nem ,* hanem a’ te a
karatod légyen. Hlyen vetett 
fundamentummal, hiddcl ke- 
refztén lélek , hogy a’ te ké- 
réfed meg nem vettetik. Ha 
pedig ném ellykor nem m ind
gyárt halgaityam eg az lilén  , 
nem az , h ogy m eg h algatn i 
nem akarna $ hanem továbra 
haiafztya annak meg halgaiá- 
s í t , hogy annál inkább ki
álts ó hozzá , ki a’ nagy kiál
tásban . és az eróífebb hitben, 
és duplázott imádságban né- 
m iném Óképpen gyön yörkö
dik 5 mellyet jól meg értvén 

C4 az
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r í  a* vak ; midőn Jerikóból 
le jóne az Ur , kezde kiáltani, 
és mondani: J esus Dávidnak 
Fia könyörül,y rajtam ! és zú- 
golodának lokan ellene hogy 
halgatna j de annál jobban ki- 
álta: Dávidnak Fia kőnyőrűly 
rajta! igya’ izééinek világa meg 
nyerte, é s  nékűnk a’ kónyőr- 
gefnek modgyát meg m utatta.

Ucó-I lyára , édes kercízcé- 
nyem ’ ájtatoflangondold meg 
hogy az lftcntelen áruló , a’ 
maga édes Mefterét, a’ ízc- 
relrnes Jesust, edgyfzcr adta 
vala el harmincz pénzen az ó 
cllenséginck, te pedig ugyan

iuz
azon

f a  C f7 ) 3*
azon irgalmas /dvezitőt, XL 
ártatlan Bárányt, annyifzoraz 
ö ellcnséginek cl árultad } sőt 
a’ gyalázatos kercfztfának ha- 
lálárá Ítélted, valahányfzor ha
lálos bűnt cselekedtél. Eze
ket , és több efféle dolgakat 
forgatván elmédben \ mond- 
gyad töredelmes, és alázatos 
ízivei, lég alább minden Szer
dára , a’ kilencz hét által (  ha 
gyakrabban nem lehet )  vagy 
mind a’ következendő imád
ságokat (  ha időd van reá) a
vagy legaláb azok közűi egyet 
avagy ketött, a’ mind oda fcl- 
lycbb intettelek vala.

Cş E *
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Ez ide aláb ire Imádságok

kal , ájtatos olvasóm , ha 
nem gyakrábban-is  ̂ deleg a- 
k:bba nyavalyáidban, ízűbeli 
fájdalmadnak fel indiú^ara 
gyűmóJcsóíTen élhctlz.

EIsó Imádéig
U Ram jesus Kriítus , az é- 

1 ö tn e k  egyeilet egy 
íidvóíségc , és a’ m eg halók
nak őrök élete ,  a’ te Szentsé
i g s aka r a todJi oz egé íz fze n ma
gamat ízabom „ és alázatosan 
kérlek , az én íelkemet min
den cllenségim gonofz taná
csi ellen , a’ te kegyelmeddel

cröf-
z Rezső Muzeum . Tudomá

?$• C r5 ) ^
cröífits-meg , és a’ Sátánnak 
minden oltromláfi , ellen ö- 
vcd z-fe l en gem , a’ te írgal-
maiságodnak paiiiával.

L átom , hogy nincsen ben
nem, íemmi oltalomnak helye 
a’tek i mondhataclan jó/ágod- 
)an van minden bizodalmám 
Íemmi érdemem n.ncs; m et- 
lyct cröílitfietnéíc elóceo : g  >- 
nofságimnak jaj fokaságác izé
ié lem de a’ te igaí'ságoi által 
van bizodairnam, hogy az i- 
jazak lzámioan ízámláltatom. 
A’ te drágalátos Sz. Véred , 

»moíTa-el minden bűneim nek 
mocskát a’ tcigaíságod fódöz- 

IlL s K önyv- Cö zc
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zc-bé az én igafságtalanságo- 
mat , a’ te édes Jesusoiti drá
ga érdemid , néked mint Fő 
Bírónak ajánlyanak engemet. 

Meg nehezedvén gonofsá- 
gom , őregbirsed a’ te ma- 
lafztodat , ne té:óvázzon én 
bennem az én hitem, ne tán
torogjon rcménségem, ne húl- 
lyón-meg fzeretetema’ halai
nak félelmeiül, meg ne csők* 
kényén emberi erőtlenségem, 
de minek utánna az halál cl 
foglalya az térti fzemeirret , 
elmémnek mindazáltal fzemei 
te tóled cl ne távozzanak $ és 
a’ midőn nyelvemnek fzol-

íásit

f a ( 61) ^

lását cl vcízi, ízivem mi nd- 
azonáltal ízüntclen te hozzád 
kiáltson; Könyórűlly rajtam 
Iften a’ te nagy irgalmaíságod 
ízerent. Ámen.

Máfodik lmídság.

URam iften , óz. Atyám!
vétkeztem az ég ellen, és 

te ellened, nem vagyok mél
tó Fiadnakhivattatnom. Igazat 
cselekeízelhaa’tclzincd elől el 
vetez-is engem ; de irgalmaí- 
íon cselckedel , az érdemet- 
lent minden jóban viízíza ío- 
gadván. Ebben az irgalmad
é b a n  bizakodván., le borulok 

C7 ’ tc
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2 t c fzcntséges lábaid h oz, (zt~
v cm nekkónyhullatáfit öntöm
? tc lábaid nyomdokit áldom 
cü csokolum , téged kérvén 
Alázatos , és töredelmes 
iz iv e l, tekints réám nagy bű
nöké Uram irgalmadon , ne 
haragúdéval Uram lilén Örök
Kén a’ te ízoígádgonofz.ágáérc.

 ̂Ha Igáid-m eg Uram ezen 
kérelemét * m ellyct ónt a' te 
izolgad te előtted , m eg hajt
ván tértiéit a’ te mindenható- • 
sagod e lő tt , áldván e’ földön 
a te diclcóiségcdnek tekinte- 
tit 5 meit bolondul cselckcd- 
ccm , éslzokízor igen cfztele-

i H aáz Rezső Múzeuma ÉUaO

&  ( *? ) 4 t  
níd m eg bántottam Felsége
det , nem rettegvén a' te Ür- 
izágodaak T h ro n u lsát, vagy 
Királyi izéket.

Bocsáid-meg Uram kérlek  
minden bűnét a* te V olgád
nak, és ne töröld-ki az én ne
vemet az élők k ö n yvéb ő l, de 
a’ te válaiztottid Várnában be 
irma m éltoztafsál engem  , 
hogy a’ te didóségedre , és 
dicséretedre m éltónak talál- 
taliam.

Oh Népomúcéni Sz. Jánosi 
nyerj kegyelm et, hogy nem  
az én érdemem 'által j hanem 
a’ K nllusjE suskin -V cn vedcfc

és
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cs  halála által, lehellek teve
led réízes az őrök életben. 
Ámen.

Harmadik Imáitíg

OH hivségcs Izcreiöm ír- 
galmaís JESUS Kriftus 

Adgyad nékem, hogy lzivem
ből, és lelkemból erezzem azt 
a’ mit mondok: Valamint a’ 
Szarvas kívánkozik a’ vizek 
kút lejére, úgy kívánkozik 
az én lel kem te hozzád én Ifte- 
ncm. El válaíztottam meg
vettetnek lenni az én Iítcncrn 
Házában, hogy f  em a* 
i>ünóst>k hajlékában lakozni, 
^zomnyuhozott az lelkem te

hozzád
zeun

? *  ( ‘ r )
hozzád én lílcnem I mikor 
jöjjek , és meg jelennyek a’ te 
ízined előtt miért vagy ízo- 
morú én leiké és miért hábori- 
taíz engem! Bizzál az Iftenben 
mivel m égő néki téízek vá l
lait , az énorczámnak üdvőf- 
ségcazén Iftcnem.

Világoíksd-meg a’ te orczá- 
dat a’ te fzolgád fölött , üd
vözíts engem a* ţe irgalmaf- 
ságodban ţ Uram meg nefzé- 
gyenedgyem ; mivel légii é- 
gúl hí lak téged, lmé te hoz
zád jövök, á’ kit meg vetet
tem , és meg bántottam én í- 
llenem ! mível a' te irgalma f-

ságoddal
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Ságoddal tcllyesm inden föld. Km
Jaj Uram Klen ! hegy bántót- 1 T  Cd̂ ' íz0 Sa,m ' nycrjen- 
t.lak valaha téged , hogy a’ te Z T  M p y  m ° ft
lugáliáíídat , és intéfidet el- ^  ' kczdSyC*  iln ‘, •
múlattam , hogy valaha máft ! ! ,  m ' n‘ í“ retetnek “ f T  
te k.vűlótted, és te nálad nél- - . m ĝ  cm cfztve ?
H l  ferettem  , azért bánom Z Z  T  ”
UK Ilîen I és vajhá adnád én- 85 ’ * jEsushoz kivankoz-

n ekem , hogy tcllyes ízivem - 
bő! bánnyam , és íiraíTam tel-

zam : a’ Jesusc gondollyam  , 
egyedül a’ Jesusc kivánnyam ,

Íves éierrmn^ú m „  i ~'r c’ világot m inden benne
pillancáfit, Ám en. válójává! el hadgyam , m eg

Oh Dücíüíscgcs Népom u-
ceni Sz. János,- mivel az én 
életemet a’ vétkekben tököt 
tern-el az én Igenemnek boí'z 
fzúságárá ö neki nem kezdet

í?. dúzeum, T*Uítem

útállyam és m eg vcíTem 
Ám en.

Kfgjcdik Imádság.

KEgyes jésus í tekints en
gem  azokkal, a’ te kegycf-

Könyvtára, Székely üvgedé
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segédnek ízeméivel, mellyek- 
kéj a’kercfztalatalló Sz. Anyá
dat, és Tanítványodat tekin
tetted 5 midőn edgyiket, »* 
maiiknak ajánlottad.

Látogafs engem kérlek 
a’ te údvözitéíedbcn , hogy a* 
te kerefzredhez ragafzkodgyă 
es te tóled a’ hitnek fzemeit 
cl ne mozdítsam ; mert né
kem igen-is te hozzád ragafz* 
kodnom jó , oh dicíóíséges Fó 
és áldott mind órókké.

Követlek tégedet én Jesu-
som! valahová akarod , s’ el
íem távozom tőled. Te
hordozod az én fájdalmimat,

#
Ci

# ( * > ) ■ «
és én érettem bánkodol j re 
mégyélébbáltal , a’ kin-fzen- 
vedéínckízoros úttyán , hogy 
tágas bé-mcneteltadgya több 
tagoknak. Oh én kegyes Jt- 
susom Î te én érettem ízület
tettéi, én érettem ízomjúhoz- 
tá l , én érettem éheztél , én 
érettem tanitotál , én érettem 
fok keíérüségcket ízenvedtél, 
én érettem a’ kereízten , a te 
drága Sz. Lelkedet ki adtad- 
Légycnck moíl nékem hafz- 
nomra , mcllycket ízanízán- 
dékkal ajándékoztál , Ámen.

Oh Népomucéni Sz. János!
nyerj a’ jésustól olly kegyel

metudv
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m ct, hogy hallá om óráján ne 
jöjjenek élőmben a’ fetétség- 
nek Fejedelmi , fc a’ k e vé ly
ségnek lába , ncjójjón nékem 
és a’ Jésason kivid való kéz ne 
erjen engem , de nékem zőrge- 
tönek m eg nyittalsékaz élen 
ajtaja , esazen utolsó ízavaim 
Jégyenek ; Jmé te hozzád jö
vök kegyes Jésusom ved hozád 
azén leJkcmet }m éllyeta ’ te 
drága Sz- Véreddel m eg vál
tottál. Ám en.

Ötödik Imádság,

K Egyes Jésus , [élőknek 
Élete , és meg halok

nak icménsége, minden ben-
:«P7Sá M ú 7-pum TiBOÍ

fa  7!
ncd bízóknak üdvöfsége, a* 
íkinek Izineelöl fut a’ halál, a’ 
kinek ízozattyára a' halottak 
életre jönek , a’ ki én érettem 
lég nagyobb bűnösért mel- 
toztattad , ezt a’ gyalázatos 
kin - izenvedéfnek formáját 
fzenvedni , és a’ te Sz. L el
kedet a’ te Sz.. Atyádnak i
mádkozván a’ kcreízten ajánlot
tad , és kezeiben adtad.

O h kegyes Jesus 1 íegíts en- 
jem mint élőt , jelen légy  
meg halónak fegitsed a’ ha- 
állaltufakodót,jöj eleiben a’ 
téged kívánónak vigaízta Ily ad 
i’keferedettet, eröfitfed a’ fe

te Q7éke.lIcU^éflt
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1 elmert , újitsc-megaz el fo-
gyarkozattat vedd kezeidben 
hajónak lelkét : A ’ te utolsó 
igéd a’ kereíztén légyé utolsó 
ízózatom ezen a’ világon , és 
a’ midón már tovább nem fzol- 
harok , te irgalmaíságó hal- 
gaíd-meg az én kivání'ságo- 
mat. Atyám a’ te kezeidben 
ajánlom az én lelkem et, te 
váltottal-mcg engem igazság
nak Irt ene. Ámen.

#  ( 71)
én fzivemben hordozzam, cs 
rz én életemnek vége felé az 
ö irgalmafságának fényében 
nyúgodgyak meg. Ámen.

Hatodik lmídiág.

Mé 5z. Atyám ! imé a’ te 
kifdeded , a’ ki nekünk 

fzűlctctt ,* a’ kinck-ism cgncm  
engedtél, de mi éretünk min- 
nyájunkért halálra adtad , a-

Oh Népom ucén.iz. Jánosi'r,d,ckuV  esaldo2atúl • “  c'
nyerd meg nékem az én édes d<:ficS n=k «Hattyara. Bizon-
Jésusomtól, hogy az én hoz- " yal a m ' ^ «sagon kat az
zám Talónagy izeretettt, ke- “ maga tefteben hordozta-
lerves halálát Izúntclenúl áz M,CŞ er6,tlened«? f  ™  hCmc-

inkcrt, es meg lcbclittctett a*
H l KönyvtáiJD zékeivud » i

cn
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mi gonoí'z cselekedctinkért. 
Minnyájan mi mint a’ juhok 
el tévelyedtűnk, és ki ki a’ ma
ga títtyátúl cl hanyatlott, este 
tiR iften 6 reá tetted minnyá- 
júnknakgonofságit, m egvet
vén őtet a’ te néped vétkeiért.

Tekints kegyelmes Atyám \ 
kicíoda az , a’ ki lzcnvcdett ? 
mert ez az ártatlan, a’ kit m i
ci ón m i bónóíök vólnán k , ha
lálra adtad 5 nem de fokkal 
inkáLb meg igazulván az ó vé
reLei. m tg lzabadulunk a\ha
ragtól ó áltállá ! Ha meg bé- 
kehettínk te veled , a’ mi
c en még elJenstgid volnánk,

7*  t V

a te Sz. Fiad halál a által $nem 
de fokkal inkább meg békcl- 
terven üdvözölni fogunk az 

, ó el étében ? Oh órókkén va
ló Atyám , a’ te Sz. Fiad 
lzerelmécrt, és az ökin-fzcn- 
vedéséértjkónyórülly rajtunk 
cs üdvózits minket, Ámen.

F>h Ncpomucéni Sz. János! 
^yerd-meg az" édes Jesusíóí , 
|i0gy fogadgyon-bé engem 

ónóíTétaz ó irgalmafságának 
lokasági által, ki a’ latrot a’ 
kcrelzt-tán meghalván magá
hoz fogadta, Ámen.

IS KOJ

l i  ted.k ln.ádiái*.
Ch
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OH órók Atya! íme az ár
tatlan Bárány , a’ ki e, 

világ bűneit cl v e fz i, kinek 
drága Sz. vérével meg váltat
tunk ,• Imé a* fzelid, és ártat
lan, mint a’ .Bárány, ki a’ meg 
öléire vitettetik 5 midón go- 
noíziíl tartatnék , az ö fzáját 
meg nem nyitotta.

Tifztics-meg engem oh én 
Sz. Atyám ! a’ te édes Sz. Fi
ad örök Teílámentomának 
Vére által, a’ ki ízeretett min
ket , és meg mofott minket 
minden gonofságtúl. T iíz- 
ticsd-meg az én ízivemet a’ te 
Sz. Lclkcdnck meg fzcnteléfc 

Rezső■ ~̂MiÚZeum TudOm

( 7 7   ̂ #
által, és á’ te Sz. Fiad Véré
nek meg liintéfc által , és a* 
bűnnek minden tifztátaiansá- 
gátúl , és a’ gonofz lelkűimé- 
rcttú l: és az én gonofságim- 
ról többé meg ne emlékezzél 
mivel te jó irgalmas , cs mi 
hozzánkbékcfséges tűró lilén 
vagy, és valamint az Atya fze
lid az ó fiához , olly kegyes 
vagy te Uram a’ téged félök- 
lióz , és a’ tc könyórúlctefsc- 
gednek bóvségéért engcdel- 
meskedcla’ mieródenségink- 
nck.

Oh én údvöfségemnck I- 
ílenc , könyörűlly rajtam , és 

E>í *57
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lé g y  kegyelmes az én bűneim
nek a’ te Sz. nevedért. Ke
gyes Atya ! ne fígyclmczz az 
cn vétkeimnek fokaságára, de 
tekints a’ tcSz. Fiad orczájára 

ki bűne nem tett, de a’ mi 
b üneinket a’ maga tértében a" 
ikerefztnck fáján hordozta , és 
-az órók halálból ments-ki 
m inket, Ámen.

Oh Nepomucéni Sz. János 
.légy fegittóm én nékem , és 
nyerj az órókkén való  Atyá
tól irgalmafságot, a’ kinél bő
séges a’ meg váltás, és mindé 
utai ó néki az irgalcnaíság * 
Ám en.

“l í aázRezső Múzeum

( 79 } V .
Nyótezadik Imiit ág.

MIefodaaz cn efztclensé- 
gem ? hogy az Iftcn- 

nck Fölségc alá való legyen? 
és az ó jósága ne tcfsék né
kem ? micsoda az én rofzfza- 
ságom ? hogy ennyil'zcr a’ 
bűnnek sárját, és az ördögnek 
genyetségét , az én Iftencm- 
nck eleiben tettem? Oh inclly 
igen bánom én Iftcncm! hogy 
meg vakulván a’ teremtett ál
latoktól , nem emeltem-fel 
az cfzecimet aze Térítőmnek 
az ó vcghctetlcn fzépségére. 

Ha akkor az ítéletre ragad- 
Ű 4 tattaoi
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tatram volna , te igaz Biro 
nyakra fó ré , hová vetet
tél volna engem  ? Hányán 

égnek Pokolban , a’ k ik  ná
lam nál kevefebbet vétettek ? 
cs én nem égek.

K icsoda akkor oh én Iftc-
nem í midőn a’ te érettem k i
öntött Véredet , vétkezvén 
m eg tapodtam , és íre g  ta- 
podván engem gyúlölséggel 
üldöztél vala í Kicsoda a* ki a* 
te igaíságodnak m eny-követ 
meg-tartoztatta !

M agok az én bűneim kiál
tottak vala ellenem , étté  be
dugtad rala a* te fü le id et, ne

Jhal-

*  C

'hallanád • máfoknak is kiál
tottak vala vétk ei, és m eg hal- 
lóttad , bónöknek kegyetlen 
bofzfzii-allója. K ér vala engem  
az ördög m int maga rabját t 
magának adatni, a’ ki nem ön
tötte vérét én érettem , s’ né
ki lzó lgáltam , m eg tapodván 
téged én ftcnem ctí

Jój a’ te kegyelm ed, ésm a- 
lafztod által fzcrelmcs Jesusohti 
az én alázatos, cs töredelmes 
fzivemben , irtsad-ki a’ vét
kekn ek m é r g e t , és azoknak 
jeleit az én lelkcm ből , tifz- 
titsd-ki a' te v é re d d e l, vilá -̂ 
g®fits jelen léteddel , crőílits 

Dy nulafz-
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malafztiddal, gazdagíts érde
middel , gyújcsd-fcl fzcrelmcd- 
dcl , Ámen*

O h  Nepomucéni Sz. János 
az édes Jfisusnál, a’ te hatha
tós Közben járáíodáltal nyerd 
meg , hogy ó az Egekből az 
cn alávaloságomnak mélysé
gében jöni, bennem lakozni», 
és engem a’ bűnöknek mély
ségéből , a’ jóságos csclckcdc- 
teknekcgeirc emelni meltoz- 
todon. Ámen*

Kiiencssdtk lnád<£g;

M eg vallom néked Uram' A
mm-

zen

T v  W i  TW
minden bűneimet, és az éti 
fzivemnek túnyaságát , és al- 
mafságát :a’ meg tett gonoíz- 
ságokat és az el mulatót jókat* 
Meg gondolom az én cl vefz- 
tett napjaimat , és az én lel
kemnek kcícrűségébcn tölt 
efztcndeimct, az én mélysé
ges nyomorúságimnak mély
sége , a’ te magas irgalmalká- 
godnak mélységét híjjá fegit- 
ségúj Irgalmas Iften ! ne tar- 
toíztafd-mcg a’ te irgalmaísá- 
gidotaz én bűneimért, irgal
ma azz nékem a’ meddig a* ke
gyelemnek , és irgalmafság- 
nak ideje vagyon , és a’ med- 

D4 dig



d ig életűnk jobbításának ideje 
vagyon : add-m eg érdem lc- 
nem a’ te áldáíodnak malafz- 
tyát ; hogy az én utólso vé
gem nek napján m eg ne ver
jen engem az átoknak fzózat- 
tya , midőn nyitva lcfznek a* 
lelk i ifm éreteknek könyvei , 
cs midőn mondattatik én fe
lőlem : Imé az em ber, és az 
6 cselekedeti.

M e g  vallom  én Iítcnem í 
mert vétkeztem  , és az én lel
kem isméreti m eg érdemli a’ 
kárhozatot, és az én tőrcdel- 
meísegcm nem elégséges az 
elégtételre, de a’ te irgalma f- '

ságod
'  túzeum T udO®

C *r J 4?
ságod minden vétket m eg
győz. Oh Jcsus edgyctlen edgy 
rem ém égem  íalázatoíían kér
lek tegedet: kegyelm ezz m eg 
m inden ham iíságim nak, jö
vendőre ne tartsd fönn az én 
gonofsági mac, és ne hajolly ©n 
a’ gonoíznak fzozatyára az én 
fzivem , a’ mentségek ki men
téférc a’ vétkekben. Ne hara- 
gugyál ha el esünk re árváid; 
m iv e f hogy te ifmérted a’ mi 
csinálmánynnkat mi Urunk I- 
ftenünk , mert m int a’ fa le
vél , hivság minden elő em
ber, és m in ta’ ízéi a’ mi éle
tünk c’ főidőn. Oh Uram í 

Ö7ira. GliCiO*
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micfoda hafznod vágjon né
ked az cn véremben , ha le 
lzállok a’ rothad álra. Tarts- 
mcgcngema’ te kcgyefséged- 
nek munkáját, hogy haízon- 
talanul 6 körülötte ne mun- 
kálkogyál, ésnclégyen gyű- 
mólcstclcn én érettem a’ ccdrá- 
galátosSz.Vcrenck kióntéíc. A.

Oh Népomucéni Sz. János, 
a'poenitentia tartóknak bátor- 
ságos óltalom helye. Nyerj 
a’ kegyes jESustól az én fzivem- 
nck tórcdcJmefséget, az c  íze- 
címnek kónhulátáfoknak kút 
fejét hogy megelőzzem köny
veimmel az őrökké való ha-

ragnak
um j f ud

*  C *7 J *
ragnak napját $ minek előtte 
cl mennyek , és meg ne tér
jek a’ líráinak, ésjórók fajda
lomnak letét főidére, Ámen,

8/ Fejezefe.

S2erelmcs Jcsusom Î a' te* 
kóny órűlctefségid álra!,, 

a’tcfzelid ízived által, rcmén- 
lem irgalmas léfz nekem a’te 
fzinedcjőtt} én magamtól u
gyan lem mim íincs egyéb ; 
hanem á’ bún . gyalázat , és 
az halál. Mindazon a/cal ha ki
létben mégy a’ te fzolgáddal r 
a’ te érdemidet % és Sz. Tetted

nek
H Mos ' Könyvtára^jSzékelyudVarhe
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nck elégtételét hozom el6 te 
néked , a’ te k in-ízenvedéíid- 
n^k érdem k  , a’ te d’z.kereí'z- 
tednek érdemit a’ tc^ z . hala. 
lódnak érdem it.

A ’ T e  térted vagyo k  igaz Bí
ró / a te tagod vagyok , a’ te 
teftedetne veid m eg, a’tetcftc- 
detne kárhoztafd-cl U ráH aa- 

karodm cgfzabadithatfzcngé ,  
é haakarná-is , né lehetne tő
lem . Várod Uram az én m eg 
jobbitáíom at, várja az cn lel
kem  a' tóredelmcfségre , és 
tökéletes életre a’ te malaíz* 
tódnak íugárlásátj mert tu
dom  hogy nem az emberé az

o Ü t -

» ( * f ) *
■j  ̂ üttya , és nem a’ férfiúé 

hogyazólépéfitigazgaíTa. M i 
jóságos cselekedeten tehettek 

. hanem te belőled ? mi jót rc- 
| m elhettek, hanem ha te tóled! 
. H a valami jóm volt valaha, 

te tőled vettem  , valami jóm  
pedig vagyon , tied , és tető
led vagyon.

Ha m ikor állottam , te ál
talad lég jobb jEsusom állot
tam í h‘a m ikor el eflem , ma
gam által ellem e l, és minden
kor a’ sárban hevertem volna 
ha te cţjgem fel nem em eltél 
vólna $ m indenkor vak ma
radtam volna, ha te m eg nem
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világofitott'al volna $ a’ m i
dőn cl ettem , loha fel nem 
dőltem volna , lia a’ te keze
det nem nyújtottad volna • 
m inek útánna pedig engem  
fel emeltél is , m indenkor cl 
ettem volna j ha te engem  
m eg m\m tartottal vólna ; gya
krabban cl vcfztem  volna, ha 
engem nem vezérlettel volna 
ha a' te jóságod könyörülő I- 
ften m eg nem fegitett vólna 
régen a’ Pokolban laknék az en 
lelkem  l D e  m it adgyak e
zekért tenéked ? lehetetlen 
h ogy vifzfza vegyem  az én é- 
lctcm nck cl velztett napjait ,

1  és
izeu

C 91 )
és magtalan fcfztendeit, végyed 
m indazakal ezekért , az én 
nyom orult életemnek hátra 
maradott efztcndeit.

Adgy édcsjEsusom nékem  
oly malafztot ! hogy józanon 
igazán és ájratoíían élyek ez
után c’ világon $ vigye végbe 
és cröílkse m eg a’ te hatalmas 

. Iftenségcd, az én tunya erőt
len ségem et. Tenéked egye
ld  ül é le k ,  te benned vélzek 
Jclckzctct ; te vagy az én éle
tem , te vagy vége az én l'zán- 
dékom nak , ne gyalázz-m eg 
engem  az én várakozáfommal 

i és a’ te irgalmafságidat őrök
bő l Könyvtára. . Szâkd v.udVtr l
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U n éneJdcm, Ámen. ‘zatnak vefeedelmcból m;_

I M A  D S A  G. C " m ' 8

OH Irgalm adnak ménéig ^ elLt0ZU Sal- hogy csen- 
kinekünk m i n y í j n n k - T ^ '”  ‘  " , 5zCnt ncvedct 

nak , kiváltképpen a’ kik bő-iF0 ,1 * tlíztCdn»» és hirdetni 
csűlletckben , jó hírekben , ’s méltók Ichefsűnk, moft , és 
nevekben gyaláztatnak : D i-jmind 6rókké* Ámen. 
cíófségcs Népomucéni Sz. J á 
nos Márryr, nagyérdemű ízo;

Már Imidsáo.

ízóllonknak, és óltalmazónk-j 
nak rendelted i a’ te kegyel- 
meíségedct (zivbéli igaz tő- 
rcdclmefséggcl , és lelki alá- 
zatofsággal kérjük , hogy az

OH Népomucéni Sz. Já
nos,* én Szó-ízóllom, 

tiíztdlek téged , ki az halha
tatlanságnak Koronájával fel 
ékcfittettél, és Iftcn fiaiköz«

ó hatható^ eledezéíc által e* ^é fzámláltattál : tilztclem  . 
m olíam , és a' jóvendó gya lá -j és csókolom  a’ te íz ű z  Tcftcd-

Z8f- n e t



. &  C 9 r ) #  • . «  r ^  ,
nck Ereklyéit, kiváltkénnm 1 ^  ̂ ^
*’te buzgó fzivednek hamvat « " * 8 r ,» “«xM otf!
kiben az illeni ízeretetnek oly J S !  ■ éreKÖ" k - «
nagy tüze langalt, egyfecr 's ' Ha Jnkfrj; > J,ogy az lilén ha-
mind hozzád folyamodom,’s 1/"?'*’ “ bolz,zu, 4110 odora
kérlek alázatoffin , hogy en- ^ “""^ 'k  meg , es a mi bű
it™ kit az Illeni jóság réádbi- , C «demlec btmtuéH
zoft> ma, és egéfz életemben . !“ ® 'clmcir':n /ordítsa cl ró- 
nltalmazz minden világi gya- “  n«cíunkr6l, és hogy
lázaitól, és órizz az örökké f ? T 2 ! ^ ^ i H Unk*!6“  igaz 
valótól pedig ments-meg. ® ,ón4ft; vallaft«  bűneinkértvalótól pedig ments-meg. 
Ámen. ' 6

Jl/áj. .

XfA pom ucéni ízent János - 
f i i  Mártyr, a’ te érden?,-d fi
cs ajandekid által 5 m elyeket ” 
Jiícr.tól r y citel , kérlek

«I

a-

eleget tévén minden veszede
le m tő l, es világi gyalázattól 
mberek botránkoztatásátol 
aentek lévén Utcnhez ragaíi- 
odhaíTunk, ésm i-isaz órók- 
etre juthaíTunk, Ámen. 

Könyörgés,
Vnvvtara Székek/! uixP,,
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E N Uram,és lrtcncmídí- 
csirlck és áldlak , ki a’ 

gyarló tértben viaskodó fzol- 
gádatúgy meg erófitéd dicíőf- 
ségcs Népomuccni Sz. Janóit,f' 
hogy íe királynak hizclkedó 
Méltóságok igiréce, íem a’ho- 
^érok kinzálh , fém a’ fáj
dalmak nagy volta íem a’ halál 
lala’teízerclmedtöl , s’ Egy-*» 
házi hivségétöl óterel nem..? 
ízakaízthatta  ̂ hanem a’ mit 
tanításával plá ntált, vérével 
öntözte.

Oh Népomucéni Sz. Jánosi 
cfedczzélmi érettünk, ’s nyerd* 
meg nékünk-ís hogy fcm mi /

^  M úzeum lcm- '

*  C ) -K
háborúság miat az /ften pa-
rancsolactyától el ne fzaka- 
gyünk , Ámen.

M á s koHjó'-gér.

MEnynck, földnek Ura, 
és Iftene, ki a* mi gyar
lóságunknak erórtégc vagy , 

a’ te kedves Izolgádnak Nepo- 
mucéni Sz. János Mártyrnak 
könyörgése által bátoritcsada* 
mi fztvünket, erőfitsedgyar- 

, Jóságunkat, hogy a’ te igafsá- 
5* gss fzolgálatodért minden ha- 

horuságot • minden kint, és 
halált meg győzzünk, és (ul

ti vőzitónk példájával a* nékűnk 
kéfzitett pohárt bátorságof-

E Tani
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fan várjuk ,  Á m en .

Más honyórges. \ 1

O H  áldot Sz. ]ános! k i-  « 
n e k jo  példákkal tü n 

döklő élete drága volt M ennél ^  
jnivel mind halálig győződéi- j 
jneíTen^ vivál azigaíságert,es 
m int az jő arany a’ fzenvedel- | 
nek tüze által m eg tifztittattal  ̂
nyerj nékün k-is olly álhata- 
toíság ot Id é n tő l, h ogy az i- 
gafságért m indeneket csendes
türéfiel fzen ved gyü n k ,a  bűn-*

töl inkább retteg jü n k , h ogy 
lem a’ fe g y v e rtő l, az Illeni] 
ízolgálatért len ki haragjától 
és fenyegetésétől ne rctcg]ünl_

hancopf

7$ (  9* f
hanem  azigafságért vérünket 
is örömeit k i óncsük. A ’m i 
Uruuk J esu s  Kriftus által ,  
Á m en .
Boldog kim úlásért H/t ajtatos 

Imádság•

Ebi.

O H  én Uram J e su s  K ri-  
ftu fo m ! imádlak téged, 

k i a’ kerefzt fara függefztctté 1, 
és .Szent Fejed tövis koronával 
m eg koronáztatom K érlek  fza- 
baditson m eg engem  a’ te S z. 
kerefzted, az ördögnek m in
dennem ű incsclkedésétől ha
lálom  óráján, Á m en.

£ a Má-
um
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Mkjodik.

OH én Uram J esu s  Kri- 
ftufom! imádlak tej ;eá 

kit a’ kcrcfztfán meg feb íí- 
tettek , és epével , s' eczcttel'* 
itattak. Kérlek alázatoílaa« 
legyenek a’ tcSz. febeid az é n 
lelkemnek orvafsága halálon:: 
óráján , Ámen,

ţ  Harmadik.

OH én Uram J esu s  K r i -  

ftufom ! ama te nr?£ 
kelerüségedérc 5 mellyec 

érettem ízenvedrél a’ kére: 
fan, kiváltképpen abban az

rab.;*

( toa ) #
fában midón Sz. lelked cl vált 
Mdott Teftcdtól, kérlek légy 
irgalmaís lelkemnek az o el 
válásában ■ halálom óráján , 
Ámen.

Negyedik.

/^ \ H  én Uram Jesus Kriftu- 
főm ! lfmérlck téged, 

ki a’ poklokra alá ízállottái, 
j  és a* foglyokat onnan ki fza- 

btditottad „ kérlek ne enged- 
gyed , hogy én pokolra alá 

. verceflcm, de vigafztally-meg 
tálom óráján, Ámen.

•J Ötödik,
E l Oh e j
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OH én Uram J esu s  Kriftn- 
főm! Imádlaktcgedki 

halottaidból fel támadtál , 
Mennyekben mentél, és sz A- 
Iftennck jóbjára öltél, kérlek 
enged kegyclmeíTcn, hogy té
ged oda követheíTclek , és c- 
lödbcn vitetni méltó légyek 
halálom óráján Ámen.

H atodik.

OH én Uram j e s o s  Kri- 
ítufom ! jo Páftorom , 

tarts meg az igazakat, iga
zítsd meg a’bűnösöket", min
den h í v  kercíztényckcn kö-

cy6-

^  ( ioa ) &

nyórüly és légy irgalmas min
den bünöfnek, ’s nékem is ha
lálom óráján , Ámen.

H etedik. #.

OH én Uram Jesus Kri- 
ftufom 1 imádlak té

ged ki a’ koporsóban tetettél 
Mirrhával , és fű ízcrfzámok- 

4 kai meg kencttél. Kérlek 
légyen a te halálod nékem 
életemé* földön , *s nyúgo- 

I dalmam halálom óráján, Am.

I  JC Szent Háromsághoz kőnySr-

!  * *  • t
/ " A H  meg foghatatlan, meg

l w  mérhetetlen, megkör-
E + CXC*
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«yckczhcccdcn világoíság : 
Dicsóíségcs Sz. Háromság; én 
lírám , cs én Iftcncm Men
nyei Sz. Atyám , dicíirlek, 
és áld lak tégedet, mert te te
remtettél engem, és minden 
állatokatícmmiból, a’ te meg 
foghatatlan erőddel. Oh 1- 
ftennek fzcrcimcs .Szent Fia , 
m i Urunk Jasus Kriftus, bi
zony Iftcn , cs ember dicsér
lek és áldlak , mert te váltot
tál meg engem , és az cgéfz 
világot drága Szent véreddel. 
Oh meg Szentelő S z .' Lc/ek 
Iftcn , édes vigaíztalónkí Di- 
csirlek és áldlak , mert te en

gem
í

»  C |«4 ) Ü  ‘
gem , és az cgélz világot meg 
fzentelted , és kcgycíségcs á- 
jándékiddal meg gazdagitotad. 
Mennyei .Sz. Atyánk kónyó- 
rúlly rajtunk , és tarts-meg 
minket Jesus lftcnnek Sz. 
Fia , c’ világ Meg-Váltója, kö- 
nyórüly rajtunk , és irgalmaz 
nekünk. Vigaízraló Szent
Lélek Iftcn , és igaíság Tani- 
tója , kónyórüly rajtunk , és 
világoíics-meg minket. Oh 
nicg foghatatian Szent H á
romság ! Atya iften , F ii  l- 
ften , ózent Lélek lilén. l á«
rom / ftem Izem elv e^v

,
tefiaeizcc

¥  í ;  2  *.»
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ben : kónyörüly rajtunk ^ és 
tclycfits-bc a* mit bennünk el 
kezdették

Oh BóldogságosSz. Három
ság ki âltşl, és kiben vadnak 
mindé állatok : tégeddicsóit- 
lek tégeddicsirlek tiíztelek ési
mádlak : Téged telyes í'zi- 
ycm b öl, télycs lclkcmböl , 
minden erőmből, és minden 
életemmel kivánlak fzeretni 
csmagafztaJni. Adgyad né
kem oh én Teremtöm , én 
üdvözítőm * én Vigaíztalom 
t* te Sz, MalaTztodat , hogy 
akaratodat jól érthefíem , és 
bé ccllycíitscin: ne elyek, íe

ne

, *  C
nc-ha7yak meg kűlömben ; 
hanem a’ te ez. akaratod ízc- 
rént a’ te tirztclctcdbcn. D i- 
cfiret, tifztelet. és Dicsöíség 

4- az Atyának , és Fiúnak , ésá’ 
S z. Lélek Iftcnnek : Mikép
pen kezdetben vala - moft, és 
minden koron • és örökön 6- 
rökéAmen.

Afzţfitonyunk Sz>fiz> Mariához» 
magunk, ajánl úja.

OH Dicsőséges Szűz M a
ri a t Iftcnnek s* Irgal- 

malságnak Szent Annya, min
den cl hagyattaknak, és hoz
zá l kiáltóknak bizonyos v i
gasztalója , kérlek az által a* 

E6 nagy
C-,
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nagy órómód által j megyei 
örvendeztél } midón éretted (j 
h ogy a’ m i Urunk Jesus K ri- 
ftus halotaiból fel táodott légy , 
Vigafztalójaaz én lelkem n ek: y 
fogadgy fiaddá engem  , és v i-  ' fl 
ic lly c d  go n d o m at, m oll és 
m indenkoron, de k iváltkép
pen halálom óráján;órizz-meg i| 
engem , és oltalmazz tcliycs 
életemben , minden halálos 
b ű n tő l, és ugyan azon te Sz.
Fiad , ’s Ide m ick egyetlen "4 
egy Fiánál, az utólso napon U 
midón telteitől fel támadandó, ! 
ésm indcesclekcdetim ról ízá- 
m ot adandó léízek : m cltoz- !

Uliul

?*• C *08 ) &
talj&l engem  legiten i, hogy az 
órók kárhozatnak íententiáját 
te általad, oh kegyes Szűz A 
nya el kerűlhcííem , és Iftcn- 
nek minden válaízrottival az 
órókké való órómben bátran 
bé mehcífek. Ám en.

Â  kcrcfzttén Rabokért 
Könyörgés

D H n agy irg a lm ű  M eny
nek , Főidnek Ura , 

Terem tóje,nints k icllcn eu ál- 
hafibn , és fel bonthafiá taná
csodat : K érün k téged a’ te 
véghetetlcn jóvókod ból , te
kints nyom orult íz^.gényidre, 
k ik  a’ pogányók tóuiiówzcbea 

E 7 be-
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hevernek , és a’ kemény £o l- 
gáíacban hozzád foháfzkod- 
nak. Adgy lir lilén vigaf- 
ságót fzivekben , hogy a’ te 
Sz. nevedére békével Izcnvcd- 
gyék a’ réájok bocsátót csa
páit, ésvéghetctlcn hatalmad 
Izerént adgy módon fzabadú- 
láíbkban. Halgafd meg lí
rám foháfzkodálokat, óldozd- 
meg kőteleket , ad-meg fza- 
badságokat , hogy vigan di- 
csérhclsék Sz. nevedet, és meg 
ilmérjéka’ppgányok, hogy te 
vagy egyedül a’ fzibaditó I- 
íten. Ha pedig tovább-is akar
ja Felséged oilorozni bűnös fid

aiJac

fa  ( n o  )*&
aidjLt, vigafztald nyomorúsá
gokat , kőnnyebitsd igájokat, 
tarsd-megőketaz igaz hitben 
hogy fea'vilegi nyavalyák , 
cs ízükségek, íe a’ pogányolc 
csalogatás , fc az órdóg ál
noksága ne árthaíTon nékik : 
a’ te Sz. Fiad által, ki minket 
az órdóg rabságából meg fza- 
bad ttot. Ámen. 
lflenhez buzgó ajwláfa ember-  

e Kék , és be Ftjezés.

O Rók Mindenható Ur
ften , én irgalmas Te

remtem, a’ teki mondhatat- 
lan kegyelméfséged , ésaz én 
lzámulaa fok bűneim, és go»

lóé
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nofságim közzé helyhczt^tcm 
a’ te egyetlen egy Fiadnak 
•$ én üdvözítőm nek keferves 
k i n n y á t . és halálát: az ö drá- 
galátos érdemét áldozom -fel 
néked nagy alázatoíTan, m in
dennemű bűneim , és fogyat- 
kozáíim ert. A ’ fzcrénta’ tcén  
ellenem való m éltó haragod 
közt helyheztetem , a’ Jesus 
Kriftuínak érdem ét, és halá
lát 5 mert tudom hogy Sz. 
Felséged elöc , ez az áldozat .; 
fölötte k ed ves, cs kelcmcte>: 
Tudom  édes Jftenem , h o g y  
a’ bünöfnék halálát nem kívá
n o d , hanem m egtérését •, rs-

áiuti

^  ( n  r )
k ir* s  kegyaneÖcn az emberi
gyarlóságot és a’ mi igyeke
zetünket Jzm alaíztoddal erö- 
fitsed , h o g  a te nagy lrgal- 

maíságodéroűn űnk bocsánat- 
tyát, ízolgalatódban álhatatol- 

aágot, és végre a’ te hi vseged- 
ben vé g ig  m eg maradandók
nak Ígért jutalmat , az órők 
boldogságot veh elfő k  A ’ iniU- 
R u n k  JtsusKriftus által. A m . 
Tjr. Uram halgaíd-m eg az én  

K önyör gélem et.
Es az én kiáltáfom juflfon 

elődben. j \
f i .  HalgaíTon. -m eg m inket a* 

M indenható Irgalmas Itten.
r

um








