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Sláva Kostela 

Svatýho Matěje 
Apoštola Páně,  

po vypršených Osmi Stech Létech 

od  

prvního založení na Šárce 
za Pruskou Bránou, 

v Rakovnickým kraji 

v nově založeným přestaveným, 

a  

od Nejdůstojnějšího Vysoce Urozenýho 

Pána Pána 

Jana Ondřeje, Antonína Kaiser 
z Milosti Boží, a Apoštolské Stolice Biskupa Themis- 

-cyrenskýho, vždy věrné vysoce–důstojné Kapitoly hlavního 

Kostela Sv. Víta PRÆLATO SCHOLASTICO, 

Nejosvícenějšího 

Knížete, a Pána Pána 

Antonína Petra 
Náměstka Vesměsného, OFFICIALI, ET SUFFRAGANEO 

posvěcením 

Chrámu Páně 
s větší Slavnosti 

obnovená. 

Při Slavném Uvedení Církevním do téhož Farního 

Chrámu prvního Velebnýho Faráře 

Pána 

Františka Högnera  
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Skrze 

Nejdůstojnějšího / a Výsoce Urozenýho 

Pána Pána 

Františka Xaveria Kasimíra 
z Starožitnýho Rodu Rytířův 

Pánův Strachowských ze Strachowic, 

Svaté Římské Říše Rytíře, 

in Universitate Carolo-Ferdinandæa Pragensi 

Svatého Písma Doktora, 

in Facultate Theologica Císařo–Královskýho Presesa, a Direktora, 

Slavné Komisí Censuræ, a Rektifikace Přísedícího, 

Protonotaria Apoštolskýho Přisaznýho, 

Království Českého prvního Preláta, 

hlavního Kostela Sv. Víta, Nejdůstojnější, a vždy věrné Kapitoli  

Probošta, 
Pána na Dejvicích / Volini, a Nehošovicích, 

tohoto Kostela druhýho Zakladatele, a Patrona nejmilostivějšího, 

usazenýho, a Farní Obci představenýho 

na Den, 

na Místě zasvěcený, vejš jmenovanýho 

Svatýho Apoštola Matěje 
25. Února tohoto Roku přestupnýho 1772. 

Kazatelskou Vejmluvností vyhlášená, 

Od  

Matěje Václava Jana Nepomuckýho 
Konrád, 

v Mílo-Mudrctvu, v Písmě Svatým, a Duchovních Práv vysoce 

Učenýho, v Svatých Apoštolův Filippa a Jakuba u samé Prahy / před Ou- 

jezdskou Bránou tehdejšího Faráře, z Počtu a Jednoty důstojně- 

Velebných P. P. Farářův Pražských zč. zč. 
 

Cum Auctoritate, & atprobatione Ordinarii 
 

 
 

Vytištěno v Praze / u Johanny Prušovy Vdovy / 

skrz Fillipa Nickeš, tehdáž Faktora.  
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Přípis 
Vejš jmenovanýmu Pánu Pánu (pl. tit.) Zakládateli. 

     
     

 

Nejdůstojnější a Nejmilostivější Pane Pane  

Probošte. 
e jedna, ale mnohonásobné Příčiny vděčnost Mysle mé nabízejí, abych Kazatelskou Řeč 

při Slavnosti skvostnějšího Uvedení prvotního velebnýho Faráře Františka Högnera do novotného 

v Chrámu Páně v Farní tepřiv vyzdviženého na Vršku před Sta Léty Šárka Leša tak nazvaného 

k Poctě divotvornýho Svatýho Matěje potomného Učedlníka Kristového v Judstvu / Macedonií, 

a Mouřenínské Zemi (*)1 Apoštola založeného, žádnému jinšímu / než toliko Vaší Přednostenské Milosti co 

nejuctivějc připisujíc přivlastnil, a slavným Jménem ozdobenou pobožnému Světu předočnil. 

 

Patří ona právem Strachowské Vznešenosti, aby se nejvyšším Nápisem honosila; nebo v sobě obsahuje 

takové Výbornosti / který se s osobními Dary Božími / a Věnami Vaší Důstojnosti srovnávají; jedná 

o nejpřednějším a nejsvětějším Stavu Apoštolským, o jeho ustanovení / o Ředitelův Církve Seslání, 

o Vladařství / Vrchnostenství, a Mocnosti: což všecko svrchovaný Bůh v svého Františka vsnesl.  

 

Prozřetelnost Božská vedla hnedky z mládí v nejlepším Věku a Květu Živobytí nevinného od rytířského Zrostu 

od Ctnosti k Ctnosti / a to nesprostý, ale výborný / a hrdinský vejš a vejš k Svátosti; od Umění vždy vznešeném 

císařským a Královským Konviktu k Umění / až k nejvyššímu Stupni / Svršku. Šíji ozdobila Moudrost / Pohled 

Přívětivost, Srdce zapálila Pobožnost / v celý Osobě paprlškovalo Svaté Náboženství. Nejhorlivější Láska Boha 

k Bližního Prospěchu hned z prvo Počátku směřující; tak: že Pobožnost s Uměním o Závod běžela / a obé dvé 

o Věnec se draly / pochybnost zanechavše: převyšuje-li Pobožnost Umění, a Učenost; čili Umění s Učeností 

Pobožnost?  

 

Z Návěsti obojího pošel Prospěch největší: nebo svrchovaný Bůh ráčil dle svého Předzvědění / a Předřízení 

do nejdokonalejšího / a nejsvětějšího Stavu Apoštolského (an Slávu Boží na nejvejš po veškerým Světě 

rozmnožuje / a spasení Duší vyhledává) povolati. 

 

V němžto celosti Života Losnackého, neb Církevního Vtipem / čiperností / a způsobností mnohý spolu Učence 

předcházela až k závisti nemohoucích se vyrovnati. Honosí se po dnes Universitas Pražská s Vaší 

Proboštskou Milostí / která učitelskou Korunou odějíc, ne tak Nejdůstojnější Osobu ozdobila / jako mnohem 

více jejím vysokým Uměním ozdobená / a objasněná byla. 

 

Učitelským Důstojenstvím se již skvoucí Strachowská Vznešenost jak na Slávu Boží / tak na Spasení Bližního 

více šla. Vyučovala neumněli / a neunavitedlně v Církvi Boží věrný Lid / Stráž nad ním na Vinici Pána Zástupův 

držíc. Napřed v Krašelově u Svatého Vavřince v Farní Ohradě / kde lovila v Moři Světa tohoto Ryby mravní 

mnohé Hříšníky Sytí Slova Božího / zvěstujíc jim Nepravosti jejich / a je k Bohu svému obrátíc. Potom 

v krátkým Čase z Krašelova (nebo tu Duch horlivosti po spasení  

 
1 (*) Ludovicus Granatensis apud Jacobum de Voragine serm. I. de S. Mathia. 

N 
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Lidském nemohl zaměstkaný, a zamezený býti) na vyšší Důstojenství Krajního Města Berounského jakožto 

Děkan dosedná; tam oučinkoval Pastýř dobrý svěřeného Stáda Božího Lásku Bližního: nestratíc ani jedinké 

Ovčičky Kristové / položil Duši svou za Ovce sobě svěřené, plný Ducha Božího (jenž kladl Slova na Jazyk) 

rozptýlil / zkazil, a zrušil / všeliké Nepravosti vyplel; a vzdělával Město, Obec, Lid Vesničný vší Příkladností, 

kterou na sobě pozůstavil Děkan všem milostivý, přívětivý, laskavý / dobrotivý. 

 

Co řeknu o Povýšení dalším? V tom samém Děkanství vysoce Důstojná Arcibiskupská Konzistoř, dvojnásobně 

v Církvi povážíc Zásluhy / jak vysokého Umění, tak řiditelské Církevní Prozřetelnosti: Vicariussa neb Náměstka 

samého nejosvícenějšího Knížete Arcibiskupa Pražského v Dílu Kraje Berounského jakožto 

nejzpůsobnějšího zřídila / v kterémžto přejasném Stupnu tak svítil / a svatou Záři vydával: že množství Zásluh 

odmněnil Bůh vyšší Stolicí / a Důstojenstvím / když vždy věrný Nejdůstojnější P. P. Preláti Pravidelníci neb 

Kanovníci Svatého Víta celá slavná Kapitola a spolu Oud a Bratra Losem prozřetedlného Volení / vyvolila. 

Jaká to Kapitola? Ona: kterou slavné Paměti Ferdinand první Císař Římský in diplomate de dato Ratisbonæ 

Anno 1545. takto chválí: Canonici Sancti Viti Catholicæ Religionis in Regno Bohemiæ Columnæ. Konovníci 

Svatého Víta jsou v Království Českém Katolického Náboženství Sloupové. Což psal v Městě Řezně; a někdy 

k samému Papežovi nejvyššímu Náměstkovi Kristovýmu Pavlovi Čtvrtýmu roku 1558. dne 15. Listopádu: Viri 

in retinentia, ac defendenda Fide catholica summæ integritatis, & constantiae; per illos retit: quod catholica 

religio, & romanæ Sedis observantia non fuerit in Regno oppressa, & penitus extincta. Ti Mužové jsou 

v Zadržení, a Obhájení Katolické Víry, nejvyšší Celosti; a Stálosti; na těch toliko záleželo: že Katolické 

Náboženství, a Šetrnost k Apoštolský Stolici nebyla v Království tomto potlačená, a dokona uhašená. 

 

Ta nejvzáctnější Kapitola Sobě nejhodnějšího Rytíře / Peklu Strach působícího, Nebi milého Strachowskýho 

přivtělila / v který z Důstojenství na Důstojenství jste ráčili s zláštní Zasloužilostí vystupovati / a v tom 

Povýšení Slávu Kapitolní Kolleje přejasně rozšiřovati / a zvelebovati: již Kanovník Starší, již Schalasticus, již 

Arcijáhen, a posléz za svrchovanou Hlavu neb Probošta všemi Hlasy vyvolený a ustanovený od Bratrské Lásky 

/ a Uznalosti. Kdo tak povýšil? nežli Probošta hodná Věná / a jakotnosti. 

 

Odkud co divného? že na Probošství povýšenýho, nejmilostivější Královna Císařská a Královská Majestátnost 

za Direktora nejvyšším Školám v Písmě Svatým, při slavné Komisí Rektifikaci a Rozsudku užitečností svou 

jmenovala; když již prvé Přednost mezi všemi Preláty Českého Království s nadnášenlivém Probošství 

připadla: že nyní Proboštská Přednost / v nikdy dosti vychválené Kapitoly, papršlkuje / a se třpytí s vlastnými 

Papršlkami.  

 

Přetrhnu nit Vejmluvnosti! neb: všecky Strachowské Ozdoby měl Pérem podotknouti, ne již Přípis, ale celý 

Knihy bych musel psáti. Toliko Náboženství, které Potomstvo Synům, Synové Vnukům, Pokolení Pokolenímu 

bude povídati / nelze opominouti; nevyšel ještě z Paměti Farní Chrám Netvorský Rodičky Boží na Nebe vzaté; 

ne Chrám Farní Ounětický Narození Rodičky Boží; ne Chrám Děkanský Svatého Apoštola Většího opravený, 

a osvětlený; ne v Tamním Městě / a Kostele Děkanským  
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Obětnice, neb Oltář velikého Divotvorce Svatého Jana Nepomuckého / též i Bratrstvo Nejblahoslavenější 

Rodičky Boží Bolestný uvedený / neb Chrám Svatého Vavřince na Petříně věcmi okrášlený; ať to všechno 

zamlčím, na Šárku přítomnou nesmím zapomenouti. Boleslav Kníže Příjmím Pobožný tři Chrámy Páně 

vystavěl před Osmi Sty Léty: na Prosyku, na Petříně / a zde na Šárce. Na Příklad těm Vaše Proboštská 

Horlivosti neřkuli tři Chrámy na Petříně obnovený / a ozdobený Věcmi, na Šárkách rozšířený, a z nova 

vystavený / též mezi Pražskýma Zděmi roztokrásný u Pružské Brány třetí Chrám k úctě nejsvětější Rodičky 

Boží od Pomoci postavila; ale i co většího povážení hodno jest: Marii Panně čtyři Kostely v Netvořicích / 

v Ouněticích / u Pružské Brány / a na Předměstí Krajního Města Berouna vystavila.  

 

Tohoto Šáreckého Chrámu Páně, kdo jest po Boleslavovi pobožným Knížeti Českým a Vůdci největší 

Dobrodinec? Dřív než odpovím, vím se upamatovati: že před dvanácti Léty již o rozšíření teď jmenovanýho 

Kostela se jednalo, Míra vzatá, Rozměra vyšetřená / i spůsob byl navržený. 

 

A kdo jest Původ toho stalého Faráře (o kterým mluvím) než Vysoce Urozená Proboštská Milost 

a Štědro-darnost, která po minulých Osmi Stech Létech na věčný Časy Šárecký Lid Farářem zaopatřila / Boha 

oslavila, Římskou Církev zvelebila / a Křestianským Dušem na Věčnost přispěla: což mluviti bude Stavení, 

Kamení, Slovárna, Křtitedlnice, Zpovědlnice, a chrámové Ozdoby, když já umlknu; a Farníci Šárecký Bratrům, 

Dědové Otcům, Otcové Synům, Vnukům Vnukové, Pravnukům Pravnukové, Prapravnukům a Prapravnučkám 

dál a dále vypravovati / o Strachowské nesmírné Dobrodějství slaviti budou po všecky věčné Časy; 

a nejsvětějšího Dobrodince chváliti. Nyní Šárecký Chrám překrásný může se honositi onou z Knihy Moudrosti 

Vejpovědí v Kap. 8. Já budu míti / skrz Nejdůstojnějšího Pána Probošta, Nemsrtedlnost. A nejdůstojnější 

druhý Zakladatel / může sobě přivlastniti další vyrčení: věčnou Památku těm, kteří po mně přijdou zanechám. 

 

Bůh rač ještě co nejdýl pro svou Slávu, vždy věrné Kapitoly zvelebení / Církve Svaté ozdobení v Probošském 

Důstojenství zachovati, Svatý Matěj s Přímluvou chrániti, a Překážky odsekati. 

 

Nepřidám víc nic: proto že bez toho známe / a na nejvejš ctěné jsou Věná Proboštská  v nejdůstojnější Osobě 

osazená. Cti je vždy věrná Kapitola / ctějí všickni Páni Stavové / ctějí všickni Vrchní a Vladykové Český Země, 

jim se obdivují. I nejjasnější Císařovna i Královna je v největší Vážnosti má. 

 

Jenom mé přítomné ctinásobné Kázání jakožto Clo a Svědka / věčné Úcty do nejmilostivějších Rukouch 

odvádím, milostnému Ředu / a Obličeji podávám v té Náději: že naň račte milohlidným Okem dobrotivě 

vzhlédnouti, ho laskavě přijmouti, a dovoliti; aby pod posvátným a nejdůstojnějším Jménem jako Štítem proti 

Uštípačům na veřejný Světlo vyjíti mohlo / a má Maličkost slouti 

 

Vaší Nejmilostivější Proboštské Milosti. 

 

Věčný Ctitel, a Kaplan 

Matěj Václav Conrád / 

V S. S. Apoštolův Fillipa a Jakuba  

tehdejší Farář. 
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Pater – Abscondisti hæc a Sapientibus, & prudentibus & revelasti 

ea Parvulis. Math. II. 25. 

Otče – skryls tyto Věci před Moudrými, a Opatrnými, a zjevil 

si je Maličkým. Tak dí dnešní Svaté Evangelium, dle Spisu Svatýho 

Evangelisty Matouše v Kap. II. Rozdílu 25. 

  

     
     

 

 

estli kdy Posvátnému Řečníkovi Řeč védsti majícímu Katolický Křestiané / a Vyvolení v Kristu 

schromáždění Posloucháči hojnost Slov scházeti nemůže k řadnější Vejmluvnosti, tak se to 

bezpochybně přichozuje, když se světí Slavnost uvedení do Farní Svatyni, a Podílní Církve Řiditele Duší 

s přejasnou Skvostností, a Baněvností: a ten dle Řádu Svaté Římské Katolické Círlve / Církevní Moci a 

Velebnosti / v častečný Církvi se usazuje / a uvádí; zvlášť když se k té Slavnosti, vejroční Slavnost Chrámu 

Páně Svatého Nebešťana a Apoštola Matěje, přiráží. 

 

Takový jak vznešený, tak slavný / a skvostný Ouvod do tohoto nového Chrámu Božího od nejdůstojnějšího 

Pána Pana Jana Ondřeje Kaiser, z Milosti Boží, a Papežské Stolice Biskupa Themiscírenského / Posvětitele 

Pražského, nejvyššího Náměstka nejosvícenějšího Knížete / a Arcibiskupa Pražského Antonína Petra 

Přichovskýho Officiála, vždy věrné Kapitoly hlavního Kostela Svatého Víta Skolastika / starožitné Kapitoly 

Kosmi a Damiána v Staré Boleslavi Děkana posvěceného; uhlídáte Očmi vašemi Křestianský Poslouchači! 

Když nejdůstojnější Pán Pan František Xaverius Kasimír, z starožitného Rodu Rytířského Rytířův 

Strachowských z Strachowic / Svaté Římské Říše Rytíř in Universitate Carolo Ferdinandea Pragensi Svatého 

Písma Doktor neb Učitel, Theolodicæ Facultatis, Císařský a Královský Vladař a Direktor / Královský Českého 

první Prelát neb Přednosta, při Rozsudku, a slavné Vejrovnosti, neb Rektifikaci Přísedící / Hlavního Kostela 

Svatého Víta, a vždy věrné / vždy slavné Kapitoly Probošt / s Komonstvem a Doprovázením Církevního 

Duchovenstva v Biskupské Okrase / Berli / a Hlavobejmu / velebného Pána Františka Högnera / od vysoce 

důstojné Arcibiskupské Konsistoře uznaného / právně potvrzeného / do toho nového Stánku Božího jakožto 

prvotiného Faráře uvede / jemu Moc, posvátné Práva / Posluhování, Klíče, Kostel, Duše svěří, a Katolické Farní 

Osadě, a Církvi při této vejroční Slavnosti / veřejně představí. 

J 
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Všecko za toho Světla bude v Šárkách jasné / všecko skvostné / všecko slavné. Nač jen se s Tebou křestianská 

Pobožnost dívám, z každé Okolostojícnosti Pramen / a Proud Vejřečnosti, a množství Důvodův se na mysl 

mou namítá / a hrne. 

 

Díváli se Oko Mysle mé na toto hornaté Místo v Šárkách, na kterým povolaný Řečník a Hlásatel stojím? To 

bylo někdy Obydlí Diáblův / Stráž držících nad Pohanskými / v Jménu v Svatý Trojice nepokřtěnými Těli / 

pobitých Dvořanínův Přemyslava, a od Dívky Šárky z nešlechetného Děvčína Vlasti okouzlených: která 

Ctiradovi nejpřednějšímu kouzedlný Nápoj dala, před Osmi Sty Léty, Roku 771. Dvě Stě let potom Boleslav 

druhý velmi pobožný Vůdce a Kníže Český Roku 971. tuto od Pekelné Šelmy v způsobu Medvěda byl 

pokoušený; když se pak Svatým Křížem žehnal / tu se mu zjevil Nebeským Bleském obklíčený Svatý Matěj 

Apoštol, řka (a)2: Já jsem Služebník a Apoštol Krista JEžíše / Jménem Matěj; ten Svatý Milostník, Holí 

pekelnou Šelmu udeříc / zahnal / a divné Věci, které se na Zemi staly / povídal k našemu Naučení: že Svatí 

v Nebi s Kristem kralující vědí / co se s námi na Světě děje; tu Knížete od pekelné Šelmy osvobodil / a zhostil 

/ což vidíte na Nápisu tohoto Kostela jenž takto slove: Slavné Zjevení Svatého Apoštola Matěje se stalo Roku 

971. na tomto Místě Boleslavovi pobožnému Knížeti, který tento Kostelíček svému Osvoboditeli postavil / a 

Biskup Pražský ho posvětil. (b)3 

 

Ohlížímli se po tomto roztokrásným Kostele? vidí Mysl má v Létopisých: že Osum Set Lét od Roku 971. až do 

Léta 1771. jenom Církvička zde stála / a žádným stálým zákoným Knězem / který by věrným Katolíkům Dary 

Božské / totiž Svátostí k posvěcení Duší našich ustanovený Lidnaté Vůkolnosti Šárecké posluhoval, 

zaopatřena nejsouc; což vidouce nynější nejdůstojnější Pán Pan František Kasimír Probošt Svatého Víta 

Nejhodnější / Milovník Chrámův Božích pověstný / bývalí Chrám Páně těsný a ouzký / nemohoucí Lid, nejvíce 

Času zimního pochopiti a obejmouti; dal ho zbořiti / a tento Nákladný překrásný Stánek Boží / vlastním 

Nákladem / ze Základu vyvedl, a jemu na věčné Časy Pastýře Duší zákoního Kněze pro zvelebení Cti Božské 

/ a Pojištění Spasení Duší přivlastnil / a přidal. Odkud jemu nesmrtedlné Jméno / a věčná Památka pozůstává 

u potomného Světa. 

 

Spomínámli na Osm Set vypršených let? mám Příčinu starobylou Předkův našich v tomto Královstvím Českém 

/ Pobožnost / a Náboženství co chváliti. 

 

Hledím-li na Zakládatele? první jest nejpřednější Vůdce Český Boleslav druhý / v počtu Sedumnáctý; Druhý 

Zakládatel tohoto ozdobnějšího Kostela již chválená nejvyšší Proboštská Důstojnost. 

 

Patřímli na prního Faráře / a Starostu, který se uvádí / a tomuto Farnímu Osedlí, za Duchovní Vrchnost usazuje 

/ Usedlost berouc / o kterým mluviti mám? Ten jest velebný František Högner / Kněz Církevní Věnami 

Farářského Důstojenství ušlechtěný /při Božské Starosti Duší zasloužilý. 

 

Šetřímli milého Svatého / k jehožto Úctě vystavený / a posvěcený jest tento Chrám? Ten jest Rodič Betlémský 

z Pokolení Juda narozený,  

  

 
2 (a) Venerabilis Franciscus Scharf Libro Staro-Česká Víra pag. 63. 
3 (b) Rmus. Hajek in Hist, Bohemiæ Fol. 86 
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Vlastenec Kristový; (c)4 když Jidáš Zrádce z Apoštolského Nebe vypadl / a Volenci mezi dvouma 

představenými, totiž: Jozefem spravedlivým / a Ním pro Zásluhy, Svatost, a Ctnosti nemohli rozeznati / a 

usouditi / kdo by byl z nich hodnější? od samého Boha Losem byl vyvolený: Padl Los na Matěje, a přičten jest 

k jedenácti Apoštolům. (d)5 Ten jest který jak klade Jozef Mansi: v Svátosti, Zásluze a Spůsobnosti všecky 

převyšoval. (e)6 Mohu povážiti / dí Diviš Kartuziánský: (f)7 že Svatý Matěj byl muž výborné Dokonalosti, 

pochválené Svátosti, jak před Bohem / tak před Lidmi. Ten jest / mluví více Kartouzský učitel (g)8 který 

v duchovní Lásce dokonalý byl, proto: že pro Boha, a Spasení Bližních celé své Živobytí vynaložil / a 

pro Bližního hotov byl umříti; w Horlivosti (h)9 roven Matatiášovi, v Zákoně Páně nejučenější / čistého Těla, 

moudré Mysle, v Radě prozřetedlný / v Řeči ochotný, mnohých Zázrakův Působitel Divotvorec, a posléz 

Mučedlník roztaženýma k Nebi Rukami BOhu Ducha vrátil; Ten jest který v Judstvu Makedonii / a Etiopii 

Ouřad Apoštolský, a Práci zastával; Ten jest Šárecký Obore Farní tvůj u Boha Hájce / Orodovník mocný / a 

Ochránce. 

 

Zkoumámli dnešní Svato Svaté Evangelium / a návěští mé Vejmluvnosti v Slovech za základ předsazených: 

Otče skryls tyto Věci před Moudrými / a opatrnými, a zjevils je Maličkým? Ty se takto vykládají: že Pokorným 

a Poníženým Nebeský Otec vyjevuje svá Tajemství / a skryté Věci svěřuje, kteréžto Skrytosti / před Moudrostí 

a Opatrností Světa (an před Bohem, a v Boha Bláznovství sluje) skovává / a skrývá. A v pravdě ten Vejklad 

dosti světle na Služebníka / a Krista Ježíše Apoštola Svatého Matěje / jakož i všech Řiditele / a Pastýře Duší 

v Církvi Boží směřuje. Svatý Matěj sluje Dar BOží (i)10 dle Jména, a Horlivosti vykládá se malý, a k Otcy patří 

maličký chovati, podle oného: Není Vůle Otce mého, aby zahynul jeden z těchto maličkých. (k)11 Nejučenější 

/ a nejponíženější / dí Abdias Babilonius (l)12 za maličkého / a poníženého je vydával v svém celém Živobytí. 

 

Maličký / Ponížený / miluje Nebeský Otec: proto poníženýho Matěje vyvolil za Apoštola / a poddnes k řízení 

Církve ponížení volí, jak Biskupy tak Faráře; těm vyšší Tajemství Nebeského Království svěřuje / jimžto 

v Apoštolých Syn Boží všecko / co od věčného Otce slyšel, pověděl; odtud Boha Tajnosti všecky 

v povědomosti mají. 

 

Pravda sice jest: že každý Křestián Tajemství Víry znáti má; (m)13 ale Kněžstvu Duše řídícímu vyšší a hlubší 

Tajemství / Náboženství, věděti jest zapotřebno. 

 
4 (c) Reverendissimus Archiepiscopus Januensis Jacobus de Voragine in Sermonibus aureis Setm. 2. de S. Mathia parte 2da.  
5 (d) Beuvelet hoc Festo Serm. 16. in exordio,  
6 (e) Ex. Josephus Mansi disc. 3. de S. Mathia.  
7 (f) Dyonisius Carthusianus apud reverendissimus Hammersmid in senatore Apostolico pag. 197. in fine.  
8 (g) idem fol. 233.  
9 (h) S. Anthonius apud Tirinum & Beuvelet l. c.  
10 (i) Beuvelet l. c. initio.  
11 (k) Jacubus de Voragine h. f. Serm, 2. par. 2.  
12 (l) Rmus Abdias Babilonius apud eximium Hammersmid in Senat. Apost. Pag. 199.  
13 (m) I. Cor. I. v. 27.  



ženými vybojoval Bůh Pohanstvo: Mdlé Věci Světa vyvolil / aby zahanbil silné; (m)14 skrz Ponížení vštípil Víru 

mezi Národy / a Křesťanské Ctnosti rozplodil. 

 

  

 
14 (m) i. Cor. I. v. 27. 
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Poníženým Církevním Služebníkům Krista JEžíše / nejvyššího Kněze a Pastýře Duší Farářům / svěřuje svou 

Církev častečni, své Duše draze vykoupené, svěřuje Svátosti / věčné Pravdy, Náboženství všecko, Bližního 

Spasení; to jsou samé Tajemství / v kterým se Křestianstvo má co obdivovati / a pro ně Boha nanejvejš velebiti: 

Tajemství jest pravá Církev, Tajemství Náboženství Kristova, Tajemství Duchovní Správa Církve, Tajemství 

nejsvětější Stav Farářův, Duchovní Správcové, Církev / Svátosti a Spravedlnosti zpravujíce; nepodotknu všecky 

toliko se ptám: který jest ale Tajemství nejdivnější při Řiditelých Svaté Církve Boží? řeknu / co se mně vidí: 

Mocnářství Duchovní, Důstojenství / a Povolání / pro které Křestianský Svět má Faráře velebiti / neboť před 

ně Božský jest jeho 

 

 První: Povolání a Seslání; 

 Druhé: Důstojenství; 

 Třetí: Mocnost, neb Mocnářství; 

 

Všecko Božské / nic Lidského. Tu trojí Okrasu / nížto Prozředlnost svrchovaného Boha Velebného Františka 

Högnera, prvního Šárecké nově vyzdvyžené Fary, a Chrámu Pastýře, a Řiditele Duší ozdobila / a dnes slavně 

dosazuje / když k větší Slávě Boží / věčné Poctě Svatého Matěje Apoštola / a Divotvorce / zvelebení Svaté 

Církve / též nejsvětějšího stavu Církevního, výbornému Naučení přítomného Zástupu / vzáctné Přítomnosti 

Poslouchačův, míním prohlásiti z tohoto veřejného Místa a Slovárny: připrav jeden každý Srdce své / začnu 

ve Jménu Páně. 

 

Pater – abscondisti hæc a Sapientibus, & prudentibus, & revelasti  

ea parvulis. Math. II. v. 25. 

Otče – skryls tyto Věci před Moudrými, a Opatrnými, a zjevil  

si je Maličkým.  

Tak dí dnešní Svaté Evangelium, dle Spisu Svatýho Evangelisty Matouše  

v Kapitole II. Rozdílu 25. 

 

Bezčíslné Ozdoby, a Věna Katolický Křestiané, a vyvolení v Kristu shromáždění Poslouchačové! v Svaté 

Římské Katolické Církvi v nejsvětějším Stavu Velebných Pánu Farářův stkvějí / nimž tu Choti Kristovu po 

všeckni Časy objasňují, krášlejí / a jať dlouho Svět státi bude / budou objasnovati v rozdělených po Království 

Krajinách, Městech a Místech Křestianského Světa Farách. Předně: Božském Sesláním, a Povoláním. Za druhé: 

Důstojenstvím Božském / všecky jiné Důstojenství nad Míru převyšujícím. Za třetí: Mocnářstvím, neboližto 

Mocnosti Božskou Znamenejte pobožní Křestiané to trojí rozvržení a Slova; napřed Povoláním: hle první Díl! 

Důstojenstvím: hle druhý Díl! Mocnosti: hle třetí Díl! Především považme Věno Povolání / Seslání, a 

Ustanovení, kteréž Božské jest. První tedy Jakotnost jest Božské Povolání. 

 

Díl první. 
 

án a Spasitel náš nejvyšší Kněz podle Řádu Melchizedech Kristus JEžíš Křestianský Poslouchači! když 

svou Církev založil / a Náboženství samo jedině spasitedlné (které do veškerý Země uvedl) utvrdil; 

stvořil také v tom Času Stav jistých Dob, kteréž opustíc všecky svědské a časné Obchody / by jedině 

hleděli Církev / a Náboženství Katolické ostříhati, 

P 
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zachovati / hájiti, a rozmnožiti podlé Slova Páně: Dosadili mně za Strážnýho na Vinicích. (n)15 A dle Slova 

Proroka: Nad Zděmi tvými Jeruzalém ustanovil jsem strážný / ve Dne v Noci na Věky mlčeti nebudou. (o)16 

Kterýžto Stav jest od samé Církve Jméno majících Posluhovatelů Církevních / a Řiditelů / totiž Pepeže 

nejsvětějšího, Biskupův nejdůstojnějších, Farářův velebných. Papež svrchovaná Hlava / Církev řídí 

v duchovních Věcech veškerou Církev, a veškeren Svět; Biskupové jsou vyšší a větší v Biskupstvích po Církvi 

všeobecné rozdělených Řiditelové; Farářové jsou v rozlosovaných po křestianským Světě Farách, nižší 

duchovní Starostové v posvátným řiditedlským Řádu Církve, dí vysoce důstojný Jan Marangoni Kanovník 

Anagnienský: (p)17 Svatého Knížetství třetí Místo podle Starostí, a Řízení Duší držejí Faráři v svých Kostelích / 

a Farách: Odkud všecku Slávu a Čest, od Církve dostávají, poněvádž jí samochtě sloužejí; proto se chválejí od 

nejslavnějšího Císaře Constancia: jakožto Pravého, a nejsvětějšího Náboženství Katolického Služebníci / neb 

Posluhovatelové. (q)18  

 

Nemohl ten blahoslavený Stav v Novém Zákoně ustanovený / a potvrzený býti / ani skrze Lidi / ani skrze 

Anjeli / než jedině skrz samého Syna Božího, podle dané sobě / a propůjčené od Věčného Otce Moci / jak 

nás Svatý Jan neomylně vyučuje: (r)19 On učinil nás Království Bohu / a Otci Svému. Což světlými Slovy Svatý 

Krysostom ponavrhuje: (s)20 nebo Kněžstvo sice Ouřad svůj na Zemi vykonává, ale mezi Nebeský Řády se 

musí počítati; a to slušně: nebo ne Člověk, ne Anděl, ne Arcianděl / ale sám Utěšitel Duch Svatý Lidem 

na Světě pozůstávajícím Původcem byl, aby Služby Andělské sobě umínili na se vzíti. A sám Kristus 

v Evangelium: (t)21 Jakožto mě poslal Otec, i já posílám vás. On byl od věčného Otce do Světa jakožto Apoštol 

věčného Otce / podle oného Písma vyřknutí: (u)22 rozvažujte Apoštola a Biskupa Vyznání našeho JEžíše Krista 

/ aby Svět a Hříšníci skrz něho spaseni byli; a On jakožto Ustanovený Místodržící věčného Otce, cokoliv se 

ztratilo, vyhledával. Otec posílá Syna svého samotného: aby všecky Židy obrátil; a Syn posílá jenom Dvanáct 

Apoštolův: aby veškeren Svět na pravou Cestu přivedli. Nebeský Otec poslal svého Syna v mdlým Těle, a 

nedovolil jemu / aby se s svou Všemohoucností bránil proti Nepřátelům. A Božský Syn posílá své Učedlníky 

jako Ovce / a nedává jim jenom Tichost a Trpělivost: aby ní proti Nevěřícím bojovali / a se bránili. Konečně 

posílá Otec Božský, Syna svého k divokým lítým Národům / kteříž Krví Prorokův okrvácení chtěli pobíti ty, od 

kterých měli vyučeni býti; a Syn Božský posílá svý Apoštoly a Učedlníky k Pohanům / jenž jako Draví / a hltaví 

Vlci / těm Smrt vyhrožovali / kteří jim Živobytí dáti chtěli. 

 

Apoštolové Kristovi jsou Velební Farářové, kterýž Syn Boží svého věčného Kněžstva oučastný učinil / podle 

Vyrčení Svatého Pavla: (w)23  

  

  

 
15 (n) Cant. I. v. 5.  
16 (o) Isaiæ 62. v. 6.  
17 (p) Rmus Joannes Marangoni Tomo. Imo, Thesauri parochiarum Lib. I, Cap. 2. §. eminet: in ordine Hierarchico quoad directionem 

& Curam animarum tertium locum tenent in suis Ecclesiis, & Parochiis.  
18 (q) Constant. in ep. ad Cæcilium Volusianum: legitimæ, & Sanctissimæ Religionis Catholicæ Ministri  
19 (r) Apoc. I. v. 6.  
20 (s) S. Chrysostomus C. 3. de sacerdotio cap. 3. etenim Sacerdotium in Terris quidem peragitur, sed in rerum Cælestium classem, 

ordinemque referendum est; atque id perquam merito: quippe id non mortalis quisquam non Angelus, non Archangelus, non alia 
quævis creata potentia, sed ipse Paracletus ordinem disposuit, qui mortalibus hominibus etiamnum in carne manentibus Author 
fuit, ut Angelorum ministeria animo conciperent.  

21 (t) Joan 20. v. 12.  
22 (u) E. ad heb. 3. v. I. considerate Apostolum, & Pontificem Confessionis Nostræ JEsum Christum.  
23 (w) 2. ad Cor. 8. v. 23. Apostoli Ecclesiarum Gloria Christi! 
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Bratří naši Apaštolové Církvi Sláva Kristová; a Svatýho Jarolíma: (x)24 Kněží Farní svůj, a Apoštolův Ouřad 

zastávají, proto Církve Apoštolové slují majíc sobě to, co Kristu jest nejmilejší, svěřený; rozuměj: Spasení Duší / 

aby spasili všecken Lid / své Starosti odevzdaný. Kristus od věčného Otce zřízený Spasitel celého Světa. 

Farářové jsou zřízení Spasitelové částečnou Církví. Jedním Slovem: jako žádný v Království nemůže ustanovit 

Řiditele, a Správce leč Král; tak taky v Církvi nemůže žádný ustanovit Řiditele a Správce v trojím Řádu 

spořádání / ani vyslati leč Bůh. 

 

Jak Apoštoli, tak Učedlníky vyslal / a seslal Kristus JEžíš do vší Země / pro Spasení Duší. Dvanácti pak 

Apoštolův Jména zvou tato: první Šimon / jenž slove Petr, a Ondřej, Bratr jeho Jakub Zebedev, a Jan Bratr 

jeho / Filip, a Bartoloměj / Tomáš / a Matouš / Jakub Alfeu, a Tadeáš / Šimon Kananejský, a Jidáš Iškariotský, 

kterýž i zradil ho; těch dvanácté poslal JEžíš / přikazuje jim, řka: (y)25 Na Cestu Pohanův nechoďte, a do Měst 

Samaritánských nevcházejte; ale raději jděte k Ovcem zahynulým Domu Izraelského: jdouce pak kažte, řkouce: 

že se přiblížilo Království Nebeské. Nemocné uzdravujte, Mrtvé křiste, Malomocné čiste, Diably vymítejte: 

darmo jste vzali, darmo dejte. Když do Nebe Spasitel vystoupil, zanechal Zem Apoštolům / a Učedlníkům: 

Jděte do veškerého Světa; kteří hned, pro Horlivost k Kázání / Losem Svět mezi sebou rozdělili / jak svědčejí 

Alphonsus, Tostatus, Socrates, Ruffinus, Svatý Jerolým: (z)26 Duch Boží je shromáždil, a dal jim Los / mocí 

kterého se rozdělili / jeden do Indie, druhý do Špaňhel, třetí do Řecké Zemi se pouchejlil; dostal tehdy skrz 

Los Svatý Petr Hlava ostatních, hlavní Město Světa Řím; Jan Asii / Ondřej Thrácii, a Achui, Jakub Větší 

Špaňheli, Jakub Bratr Páně nazvaný Judstvo / a Jeruzalém / Filip Skýtii a Frígii, Bartoloměj větší Arménii / 

Matouš Etiopii, Tomáš Indii a Persii / Šimon Mezopotámii, Judas Tadeáš Egypt, Matěj Judstvo, Macedonii, a 

vnitř Mouřenínskou Zem. Potom pak dí Písmo: (a)27 vyvolil Pán i jiných sedumdesáte dvá; a poslal je po 

dvouch před Tvář svou do každého Města, v Místa tamž měl sám přijíti, a pravil jim: jdětež, an já posílám vás 

/ jako Beránky mezi Vlky – – do kteréhožkoli Města vejdete, uzdravujte Nemocný, kterýžto v něm jsou, a řčete 

jim: přiblížiloť se k vám Království BOží: kdo vás slyší, mně slyší; a kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá: kdo pak 

mnou pohrdá, pohrdá tím, kdo mě poslal – v tu hodinu rozveselil se v Duchu Svatým / a řekl: Chválím Tě Otče 

Pane Nebe i Země: že jsi tyto Věci skryl, před Moudrými, a Opatrnými, a zjevils je Maličkým. Ovšem Otče neb 

se tak líbilo před tebou. 

 

Víteli Křestianský Poslouchači! kdo se rozumí skrz Učedlníky Kristové, a po nich postupuje / nimžto pokynuli 

Apoštolové? nevíteli slyšte Odpověď Velebný Farářové (b)28 kteří již za Časů Apoštolskýho hned při Začátku 

Církve porozličně po Kostelích rozsazených, a v Kostelních Okršlkách / a Rozsedlinách vsazeni / a rozlosováni 

byli, jak svědčí Kniha Skutků Apoštolských: (c)29 A když zřídili jim Kněží v jedné každé Církvi, to jest: Faráře. 

Poručili je Pánu, kteréhož uvěřili; odkud dí nejvyšší Učitel a Kanclíř Pařížský: Svatý  

 

  

 
24 (x) S. Hyeron. in I. ad Cor. I. suo & Apostolorum loco funguntur, propter quod Ecclesiarum Apostoli nominantur.  
25 (y) Math. 10 a v. I.  
26 (z) apud Fumstey in Festo S. Xaverii: Spiritus illius congregavit eos, deditque eis Sortes, atque divisit: ut alius ad Indos, alius 

Hispanos, alius ad Græciam pergeret.  
27 (a) Lucæ 10. a v. I.  
28 (b) Diana tomo 4. resol. 77. n. 5.  
29 (c) Act. 14. v. 22. Cum constituissent illis per singulas Ecclesias Presbyteros. 
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Stav Farářův k Bytnosti a vnitřní Jestnosti Svatého Církve Knížectví patří jako Stav Biskupův, ačkoliv jest nižší 

(d)30 než Biskupský. A světlejc (e)31 dí on: Farářský Stav jest z prvotiného Krista Ustanovení pocházející, proto 

že Učedlníci, po kterých postupujou Farářové, podle Vejkladu, a Duchovních Práv byli Zpořádatelové 

posvátného Knížectví bezprostředně od Krista sesláni, a moc říditi / ne od Petra, ale od samého Krista dostali. 

Jak taký učí Svatý Beda: (f)32 Po dvanácti Apoštolích postupujou Biskupové, a po sedmdesáti Učedlnících 

postupujou Farářové: aby podobni byli sedmdesáti Starším Mojžíšovy k Pomoci daným. Srovnává se Svatý 

Tomáš de Aquino řka: (g)33 jako máš Spůsobnost Apoštolův v Biskupích, tak máš Spůsobnost Farářův 

v sedmdesáti dvouch Učedlnících. A Papežský Právo: (h)34 Nižší / a nejmenší Kněžstvo v novém Zákoně od 

Krista Počátek vzalo, kteří Apoštoly jako větší, Učedlníky jako menší Kněze ustanovil. Biskup vypodobňuje 

Apoštola, / Farář Učedlníka Krista JEžíše: jeden i druhý jest Losem Božím ustanovený; ba všichni Církevní od 

Losu se jmenují / jak učí Duchovní Právo: (i)35 věříme, že Církevní proto Losnáci se nazývají, poněvadž Svatý 

Matěj Losem byl vyvolený. Kdo již smí pochybovati o Božském Ustanovení / a Seslání / do Světa / a pravé 

Církve Velebných Farářův?  

 

Jakož ale sám Bůh ustanovuje / a sesílá; tak také volí Kněze; volí k Starosti Duší / aby se o jeho Lidu Spasení 

starali / a vybírajíce z celého Světa / a povolává. (k)36 Povolání zajisté jest Čina nad přirozené Prozřetedlnosti, 

nímžto Bůh, který vyvolil připravuje příslušnými Měnami, tj totiž: kterýž před jinými volil. Žádný sobě tu Čest 

nemůže vzíti / leč kdo jest povolaný jako Aaron; tak i Kristus sám sebe neoslavil aby Biskupem byl. (l)37 Žádný 

se nesmí samochtě vedrati do Řízení Církve / sice by byl zavržený. Od Povolání vyšší Štěstí / neb Neštěstí; 

jdešli podle něho? máš Jistotu Předřízení, a Spasení. Jeden každý má Dar z Boha, jeden pak tak, jiný ale tak 

(m)38. Stav Farský, mluví vysoce učený Dominikán Daňhel Concina / jest nadpřirozený (n)39 ku kterému se 

žádný vlastní Rozšafností, a Práci způsobným a hodným učiniti nemůže; proto jest potřebná Prozřetelnost 

nadpřirozená, která by řídila, a k Pomoci přispěla takovému Konci příslušnému. Věčný Otec poslal Syna svého: 

Syn můj jsi ty, já jsem Dnes zplodil tebe (o)40 Ty jsi Kněz 

 

  

 
30 (d) Rmus Joannes Gerson Consid. 2. de Stat. Cur. Status Curatorum est intrinseca, & essentialis Ecclesiæ Hierarchia, sicut Status 

Prælatorum, quamvis inferior sit.  
31 (e) Idem Reverndissimus Lib. De Consiliis Evangelicis: Status Curatorum est de primaria Christi institutione: quia ipsi Discipuli, 

quibus succedunt Curati secundum Glossam & canones fuerunt Ordinarii in Hierarchia, & immediate a Christo missi; & potestatem 
hierarchisandi non a Petro, sed a Christo acceperunt.  

32 (f) S. Beda in cap. 10. Lucæ: Episcopi tenent statum duodecim Apostolorum in succedendo: & status Curatorum succedit statui 
septuaginta duoram discipulorum Christi quoad legem novam, ut in veteri lege septuaginta Senioribus Synagogæ Mosaicæ 
persimiles dicantur.  

33 (g) S. Thomas 2. 2, q. 184 a. 6. ad I. Sicut est in duodecim Apostolis forma Episcoporum; sic & in septuaginta duobus discipulis 
forma est Presbyterorum secundi ordinis.  

34 (h) Canone Cleros, distinctione 21. Majorum & minorum Sacerdorum discretio in novo Testamento ab ipso Christo sumsit 
exordium, qui duodecim Apostolos tanquam majores Sacerdotes & septuaginta duos Discipulos, tanquam minores instituit. 
Glossa.  

35 (i) Can. Cleros I. d. 21. Clericos hinc appellatos credimus: quia Mathias sorte electus est.  
36 (k) Eximius Daniel Concina Tom. 3. Lib. 12. disser. I. cap. 6. vocatio est actus providentiæ supernaturalis, quo Deus hos præ illis 

eligit, præparatque doribus consentancis.  
37 (l) Ad heb. 5. v. 4. & 5.  
38 (m) I. Cor. 7.  
39 (n) Daniel Concina I. 3. L. 12. Diss. I. cap. 6. Status parochialis supernaturalis est, cui nemo propria industria & labore idoneus est; 

ideo neccesaria est providentia supernaturalis, quæ dirigat, & auxilia conferat tanto fini consentanea.  
40 (o) Ps. 2. v. 7. 



  



  



 IRKD.cz Sláva Kostela Svatýho Matěje Apoštola Páně Strana 13 
 

na věky. (p)41 Syn Apoštolí: Já jsem vyvolil vás (q)42 volal Apoštoly / a vyvolil dvanácte z nich. (r)43 Oddělte 

mně Šavla / a Barnabáše. (s)44 Což poznavše Svatý Pavel o sobě dí, a své Povolání svědčí: Pavel Služebník 

JEžíše Krista povolaný Apoštol, oddělený k Evangeliu Božímu; a jinde (t)45 který mně oddělil z Matky mé. (u)46 

Ten ve všech svých Psaních povídá: že ne od Lidí / ale od Boha byl povolaný. Jak Svatý Barnabáš / Matěj / a 

všichni Správcové Duší se volejí, kdo pak volený a povolaný jest z skrytého Soudu Božího / uslyší Nebeského 

Hospodáře řkoucího: Příteli posedni vejš (w)47 samého Boha / dí vysoce učený Beuwelt co jest voliti: Sám Bůh 

volí Služebníky Církevní, jako sám Bůh uděluje Milost, a Ducha / aby tak jak mají pro své, a Lidu Spasení své 

Ouřady zastávali. (x)48 To zajisté svědčí Písmo: (y)49 Který vyvolil Pán, přihlížejí se k němu; a vyznává Svatý 

Pavel: (z)50 skrz toho jsme dostali Milost, dostali jsme taky Apoštolství. 

 

Koho Bůh volá k správě Duší, tomu také Důstojnost uděluje, jak znamená opětovaný Učitel Daňihel Concina: 

(a)51 Povolání k řízení Církve jest Skutek samého Boha, nepotřebuje Lidské Rozšafnosti, ani na Člověku 

nezáleží, proto: sám Bůh sobě ho zdržel. Což potvrzuje Svatý Tomáš (b)52 / musí se říci: že Bůh ti, který 

k nětčemu volí, tak chystá a připravuje, aby k tomu, k čemu jsou zvoleni, byli schopni a způsobni; nebo v tom 

Božská Prozřetedlnost, která (jak mluví Církev) (c)53 V svý Pořadnosti omýlená nebývá, všecku Prozřetedlnost 

Lidskou / taký Knížat převyšuje: že ti / ačkoliv svý poddaný k Ouřadům veřejným, a Službám dosazují / 

Důstatečnost / Přež a Spůsobnost uděliti nemohou / ale tu musí dosazený před tím dřív sám míti; však Bůh 

toho k obzvláštní Službě / a Ouřadu Řiditelskýmu v Církvi přijímá, nejen jemu Moc uděluje / ale i Způsobnost 

/ Schopnost, Důstatečnost / a Dokonalost: aby Ouřad sobě od jeho Prozřetedlnosti uložený právě zastal. To 

zjevně Učitel Národův povídá Svatý Pavel (d)54 / a všichni velební Farářové s ním řícti / a se honositi mohou: 

Spůsobný nás učinil Služebníky nového Zákona. Bůh / který nás povolal, taký nás svou Milostí říditi / před 

nástrahami Diábelskými chrániti / a bezpečně védsti bude: abychom nepobloudili / Ouřad jeho v Církvi / totiž 

Starost o Duše (e)55 s větší Jistotou vlastního Spasení konali. 

 

Pravda jest: že taký do Stavův Božská Vůle volá / ale s tímto Zřetelem: že v jiných Stavech volá k menším 

Službám, menší Svatosti, k menším Zásluhám / k menším Ouřadům, který tak velký Pomoci Boží nepotřebují 

/ a jakotnosti , jako Správcové Církevní, o nichž se ono rozumí: (f)56 Vám dáno jest znáti Tajemství Království 

Nebeského, a jiným v Podobenství. Kdo již nevidí Božské Ustanovení / Božské Seslání / Božské Povolání 

Farářův k nejsvětším Službám Božím / a Poctě?  

 
41 (p) Pf. 109. v. 4.  
42 (g) Joan. 15 v. 16.  
43 (r) Luc. 6. v. 13.  
44 (s) Ask. 13. v. 2.  
45 (t) Ad Rom. I. v I.  
46 (u) Ad Gallat I. v I.  
47 (w) Luc. 14. v. 10.  
48 (x) Beuveler de excellentia status Ecclesiastici med. 17. pucko I. pag. 31. Solius Dei est suos eligere ministros, sicut solius Dei est 

illis dare gratiam, & Spiritum, quo functionibus parochialibus, ut oporter, pro fua, & populi salute satiscaciant.  
49 (y) Num. 16.  
50 (z) Ad Rom, I. v. 5.  
51 (a) Theol. Mor. Christ. Lib. 12. diff. 3. cap. 6. n. 12. Tom. 3. vocatio ad regmina Ecclesiæ, solius Dei opus est, non requirit humanam 

industriam, nec ab homine pendet: quia Deus illam sibi reservavit.  
52 (b) S. Thomas parte 3tia. q. 27. a 4. ☉ dicendum quod Deus illos quos ad aliquid eligit, ita præparat, & disponit: ut ad it. Ad quod 

eliguntur inveniantur ideonei.  
53 (c) Dominica VII. post Pentecosten: in sui dispositione non fallitur.  
54 (d) 2. Cor. 3. v. 6. fecit nos idoneos ministros novi Testamenti.  
55 (e) Sebastianus Abrev. lib. Instit. par Cura animarum est officium ipsius Dei.  
56 (f) Luc. 8 v. 10. 
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Velební Řiditelové Far totiž menších křestianských Obcí! Vy jste Kněží Starší v Lidu Božím / a z vás visí Duše jejich 

(g)57; totiž na vás záleží Život Křestianův Vejmluvnosti vaší Srdce jejich pozdvihněte k Bohu; vám patří Ouřad Krista 

/ který proto na Svět přišel, aby ctil Otce svého, jak sám svědčí: (h)58 Já ctím Otce svého; k tomu zvouce svý Apoštoly, 

dí: (i)59 Již vás nebudu nazývati Služebníky; nebo Služebník neví, co by činil Pán jeho. Ale vás jsem nazval Přáteli: 

nebo všecky Věci, kteréžkoli jsem slyšel od Otce mého, známé jsem vám učinil; a k Otci: (k)60 Já jsem oslavil tebe 

na Zemi, oznámil jsem Jméno tvé Lidem. Vy v Náboženství Katolické hájíte / zakládáte v Rozmnožení Cti Boží Svaté 

Živobytí trávíte / z té Příčiny v Papežských i Císařských právách: Nejjasnější, slujete (l)61. Vás nejprozřetedlnější Bůh 

sadil v Církvi / jak neomylně svědčí svatý Pavel k Efesům pissíc: (m)62 Zajisté postavil Bůh v Církvi některý Pastýře, 

a Učitele k Dokonání Svatých, k Skutku Posluhování, k Vzdělávání Těla Kristového, který Slova vykládajíc Svatý 

Jerolím / od Paulína otázaný: jsouli Pastýřové jedno s Učiteli? Odpověděl: (n)63 Pastýřové a Učitelové, který Uctivost 

nejvíc rozeznati chtěla, dle mého Zdání, jedno jsou. Kdežto se nerozumějí Učitelové vypučení Učeností, neb 

vytroubení; ale ti / kteří jsou způsobni, a mocni, mohoucí napomínati Učením Zdravým. (o)64 

 

Bohu milé Křestiantsvo! chval Boha, Díky vzdávej / veleb Jméno Svaté jeho: že tobě dosazuje takový Řiditele podle 

Srdce svého zdravím Uměním / a Učením říditi mohoucí; k kterým dnes přistupuje velebný Pán František Högner 

oddělený k Evangelium, ustanovený / a povolaný Apoštolský Muž Šáreckému Osedlí seslaný: aby Království Kristovo 

rozšířil / Hříchy zkazil, a Křestianské Ctnosti v Srdci věřících osadil. Jakto? Slovem Božím / Svátostmi / Apoštolskými 

Ouřady / který všecky Božské jsou; jak dosvědčuje Právo Duchovní (p)65. Svatý Sozimus Papež. (q)66 Svatý Tomáš 

de Aquino (r)67 Svatý, Diviš, (s)68 Starost Duší Božská, (t)69 a Sněm Trydentinský. (u)70  

 

Božský jest Ouřad Kazatelský Faráři patřící (w)71 obyčejné Krista a Faráře dí Biskup Rutenentský nejdůstojnější Ábelly; 

Povolání jest vésti Lid to / co věřiti má / a co činiti pro Spasení (x)72 Kazatelský Ouřad ve Farářích jest / nejobyčejnější, 

a nejaučendlivější Prostředek, který Bůh vyvolil pro obrácení Hříšníkův / pro který sesílá Faráře / aby Chudým 

zvěstovali Svaté Evangelium, jako Kristus (y)73 an o sobě praví: Kázati Evangelium Chudým poslal mně, uzdravovati 

skroušené Srdcem. 

 

Všem Farářům přikazuje Bůh skrz Proroka Izaiáše: (z)74 Jako Trouba povíš Hlasu tvého. Heře! Rád bych věděl: proč 

se přirovnává Hlas Kajícího k Troubě? slyšte Odpověď K. P. z Písma Svatého: Žádný Město divnějc nebylo vybojovaný 

/ a dobývaný / jako Město Jerycho, totiž: 

  

 
57 (g) Judith 8. v. 21.  
58 (h) Joan. 8. v. 49.  
59 (i) Joan. 15. v. 15.  
60 (k) Joan. 17. v. 4. & 6.  
61 (l) Beuvelt de excellentia status Ecclesiastici med. 3. p. 2. peg. 6. Religiosissimi in sacris canonibus, imo & in legibus vocantur.  
62 (m) Ad Ephes. 4. v. 11.  
63 (n) ep. II. ad Paulinum: Pastores, & Doctores, quos reverentia tua maxime discernere voluit, eosdem esse puto.  
64 (o) Ad Titum 1. v. 9.  
65 (p) Canone si officiæ 2. d. 59.  
66 (q) Sozimus. Ep. ad Iichium Salonitanum Episcopum.  
67 (r) 2. 2. q. 184. a. 8. in ☉.  
68 (s) Cap. 6 Hier. Eccles.  
69 (t) S. Ivo par. 5. cap. 105.  
70 (u) Sess. 23. cap. 2. Divina res est Sancti Sacerdotii ministerium.  
71 (w) Prædicare ex offico solis Episcopis & Parochis competit. S. Thomas 2. 2. q. 184. a. I. – S. Ivo par. 7. cap. 151.  
72 (x) Reverendissimus Abelly in Anno Christiano pag. 48. Cons. I. ordinaria Christi, & Parochi vocatio est docere populum, eique 

credenta, atque pro æterna salute facienda exponere.  
73 (y) Luc. 4.  
74 (z) Isaiæ 58. v. I. 
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bezevší Zbraně, bezevšeho Outoku a Chytrosti; jenom přikázal Bůh Vůdci Jozue: aby s Knězmi při zvuku Troub 

/ sedumkrát Město obešel (a)75 řkouce: Vezmau sedum Troub, a sedumkráte obejděte Město; a hlé, když 

v sedmém Obcházení Kněží troubili, Šance neb Vejvrchy, Věže / Pevnosti / Zdi všecko se zbořilo / zůstala 

tolika Hromada Kamení / a Město se do Rukouch a Poddanosti Izraelitům dostalo. Skrz Město Jerycho 

vyrozumívá nejdůstojnější Biskup Ubulenský Alfonsus Tostatus Svět / a Diábla (b)76 Slova jeho jsou: Město 

Jericho vyznamenává Město Diábla. Věže, Ohrady, Obsady a Šance / jsou zlý Žádosti a Nešlechetnosti / totiž: 

Pejcha, Lakomství / Smilstvo / Hněvové / Kouzli / Závist / Lenost / Souložnictví; jak se to Hnízdo zboří / a 

rozboří? Velebný Pane Františku Högnere! zatrub na Troubu slova Božího; toť tobě radí Svatý Augustýn 

v Slovech: (c)77 jako kdy zněly Kněžský Trouby / Zdi Jericha padly; tak Pejcha Světa s svými Věžmi ustavičným 

Zvukem Hlasův Farářův posloupněj / tvého se poráží / skazí; výskytneli se Nádhernost v tvým Farním Okršlíku? 

Ať se skazí. Vloudíli se do něho Chlípnost / Bezstudnost? Ať se skazí. Vypleteli Nespravedlnost, Křivda, 

Pohanění? ať se skazí; prohoustneli Proklínání / Zlolajíctnost? ať se skazí; křivé Přísahání? ať se skazí. Zkaž! 

shlaď! vymez všeliké Hříchy; netrp ani Stín Hříchův na žádným Místě; zahroz hříšníkům Zákonem Páně (d)78: 

Zákon Páně jest neposkvrněný obracející Duše. Opouštím přemnohé jiné Ouřady od Boha daného Faráře 

s nemalém Důstojenství v Církvi oslavenýho / které vysvětlí druhý Díl Katolické Řeči. 

 

Díl druhý. 

 

edá se zapříti Křestianský Poslouchači: že Božské Volení, a Seslání Pastýře Duší k řízení Církve 

Nebeské, anobrž i Božské sebou přináší Důstojenství / všecky Světa tohoto Důstojnosti převyšující 

/ které svítá z mnoho stran; jednak z toho: že Farářové jsou ustanovení za Strážné Choti Kristové 

/ Svato-Římské Katolické Církve; jednak: že jsou Sloupové jeho Náboženství: oni jsou, dává se slyšeti Prvosta 

Aquitánský Biskup Rýnský Svatý Prosper: Oni jsou ozdoba Církve (e)79, v kterých se více stkví Církev: oni 

Sloupové nejpevnější, na který se podpírá všecko množství Věřících: oni jsou Brány věčného Města, skrz který 

všichni, kteří v Kristu věřejí, k Kristu přicházejí: oni jsou Vrátný, kterým dány jsou Klíče Nebeského Království: 

oni jsou také Rozdávatelové Královského Domu / podle jejichžto Úsudku se rozdělují Stupně, a Ouřady 

jednoho každého zvlášť. Ejhle! k jakému Důstojenství / a Cti jsou povýšeni v ty Církevní Jakotnosti? Odkud, 

jestli Církev jest dobře spořádaný vojenský Zástup? Oni jsou podle Stupňů svého Setníci; jeli zaopatřená / 

napěchovaná Loď? oni jsou Veslaři; jestli vznešený Dům / který sobě vystavěla Moudrost? oni jsou Pilířové / 

jestli jest Věž Davidova nevybojovatedlná? oni jsou Parkán / Pevnosti, Hájcové, a Bránitelové: hájejí Čest 

Císaře Nazaratského, a držejí Stráž Domu Božího.  

 
75 (a) Josue 6. v. 4.  
76 (b) Abulensis apud Barziam Sem. 31. §. I.  
77 (c) S. Augistinus Serm. 106. de tempore.  
78 (d) Ps. 2.  
79 (e) S. Prosper l. 2. de vira activa cap. 2. ipsi sunt Ecclesiæ decus, in quibus amplius fulget Ecclesia; ipsi solumnæ firmissimæ, quibus 

in Christo fundatis nititur omnis multitudo credentium; ipsi januæ civitatis æternæ, per quas omnee qui credunt in Christum, 
ingrediuntur ad Christum; ipsi janitores, quibus datæ sunt claves Regni Cælorum; ipsi etiam dispensatores regiæ domus, quorum 
arbitrio in aula Regis æterni dividuntur gradus, & officia singulorum. 

N 



 Strana 16 Sláva Kostela Svatýho Matěje Apoštola Páně IRKD.cz 
 

Roste mnohem víc Důstojnost jejich z Pokladů / který jim Bůh svěřil. Který jest to Poklad? nejdražší! nad který 

Bůh na Zemi nic dražšího nemá / totiž: Duše, které Cenu celého Světa převyšují / a z těch ne jedna toliko / 

ale mnohé Farářům vzlášť a vzlášť se svěřují: aby jako sám Kristus Spasení jejich vyhledávali / a k Skutku 

vykoupení / pro který z Nebe zestoupil, dopomáhali / moha řícti: (g)80 BOha Pomocníci jsme. Při Stvoření 

neměl žádného Pomocníka; při Vykoupení má Pomocníky Faráře, který Svatý Pavel Pomocníky Krista JEžíše 

jmenuje / to jest: že jest ti zanechal Zemi jako Místo držící / aby jako on Ouřad Prostředlníka / mezi BOhem 

a Lidem konali. O čemž Svatý Chrisostom veřejně píše: Farář stojí v prostřed mezi BOhem a Lidskou 

Přirozeností, odtud od Boha přicházející Dobrodiní k nám přinášejíc naše Žádosti tam k BOhu donášejíc, obojí 

Přirozeností nás / kteří jsme rozhněvali vytrhujíc z jeho Rukouch. (h)81 Z toho následuje: že Svatý Pavel mluvíc 

v Osobě Pastýřův, dí: místo Krista na Místě Kristovém Poselství konáme (i)82. Proto Svatý Otcové, a Učitelové 

Církve nepochybujou nazývati Správce Far: Spasitele, Vykupitele / Pastýře, Lékaře, Duchovní Otce Křestianův. 

Ba bezčíslnými Jménami Chválu vzdávajíc je ozdobujou z příčiny: že když Křestiané Milost z Nebe dosahují, 

oni jim je dáti musejí / a tak skrz ně je dostávají / následovně skrz ně od Hříchů zhoštěni bývají. 

 

Řekněte mě medlé Křestianský Poslouchači! kdo čistí Obce od všelikých Hříchův, Vír, Nepravostí, 

Nešlechetnosti, a Poklisek, než Farářové; kdo osvěcuje v Křestianských Ctnostech? než Farářové; kdo činí 

dokonalý Křestiane skr Posluhování Svátostí Božskou Milost v sobě obohacující / a udělující? než Farářové; 

kdo dodává Křestianstvu Dokonalost? jistě Farářové. To všechno zřejmě vypisuje vysoce důstojný Jan Gerson 

Div Božského Umění těmito Slovy: Stav Farářův (k)83 nejenom nabývá z Posluhování Svátostí největší 

Dokonalost pro sebe / ale v jiným uděluje: jehožto Povinnost je Duše Bohu vrátiti skrze tři Svato-Knížetcí 

Řiditelské Činy, který slují: očištění, osvícení, dokonání. A zase: Vyšší jest v Knížectví Církve nad Stav sprostých 

Řeholníkův, jak soudějí v předešlím Rozjímání Diviš a Jarolým. (l)84 Ještě zjevnějc mluví v jiný Knize: Prelátům 

druhého Řádu, jací jsou Farářové z Stavu, a pořádného Práva / příslušejí tři Činy posvátnýho Knížectví; předně: 

bytně, vlastně, a bezprostředně od Krista daný; kteréžto jsou: očišťovati skrz napravení; osvěcovati skrz 

Vyučování a Kázání; dokonávati skrz Posluhování / a udělení Svátosti. 

 

Dokonalost uděliti částeční Církvy v tom Boha následovati / aby se Farníci štiastně k poslednímu Konci dostali 

/ jest Oučinkování a Obchod Faráře: (m)85 Oddělíš-li co drahého jest od chatrného, dí Bůh skrz Proroka 

Jeremijáše,  

 
80 (g) 1. Cor. 3. v. 9.  
81 (h) Homo II. in illud Isaiæ, Anno pro mortuus est Rex Osias: medius stat Parochus Sacerdos inter Deum, & naturan humanam, inde 

venientia beneficia ad nos deferens, & nostras petitiones illuc perferens, Dominum iratum reconcilians, utrique naturæ nos, qui 
offendimus, eripiens ex illium manibus.  

82 (i) 2. ad Cor. 5. v. 20.  
83 (k) Reverendissimus Gerson Consid. S. de Statu Curatorum: Status Parochorum est perfectionis non solum acquirendæ, cum sibi 

competat, tam auctoritas, quam obligatio reducenti animas ad Deum secundum hierarchios actus, qui purgare illuminare, & 
persicere nominantur.  

84 (l) Idem c. be. Confid. 6ta Superior est hierarchiæ Ecclesiæ ad statum simplicium religiosorum, sicat Dyonisius & Hyeroimus in 
præcedentis considerationis determinant ratione.  

85 (m) Jerem. 15. v. 19. 
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jako Ústa má budeš; což Svatý Chrysostom takto vykládá: (n)86 Kdo z Bludu k Pravdě za Ruku vede / neb 

z Hříchu k Ctnosti Bližního přivádí, dle možnosti mně následuje. Svatý Jakub Apoštol praví: kdo to působí, že 

se Hříšník obrátí z bludné Cesty / Spasí Duši jeho / a přikryje množství Hříchův; to jest: shladí také vlastní 

Hříchy své. To činí Farář ne bez nesmírné Zásluhy / a Užitku větší Jistoty svého Spasení / jak soudí podotknutý 

vejše Svatý Chrysostom Učitel Církve, a Řečník Zlatoústý (o)87: To bude Důvod našeho Spasení, i Příležitost, 

když neřkuli sami o sebe starostliví, ale i Bližnímu užiteční budeme jej na Cestu Pravdy rukovedoucí. 

Kdybychom nesmírně drahné Bohatství, mezi Chudé rozdali / přec víc učiníme / když jednu Duši zejskáme; 

nebo jak poznamenal Svatý Řehoř (p)88: Žádná BOhu Všemohoucímu není tak milá Oběť, jako horlivost 

po Spasení Duší. Jedinká Duše mluví svatý Jan Zlatoústý: (q)89 Jedinká Duše, kterou zejskáme, může 

bezečíslných Hříchův Tíž shladiti, a nás vykoupiti v Den Soudný. To jest Konec Faráře: Hříšníka Obrácení / 

Posvěcení / Vštípení Slávy Božský / a Hříchův zmaření. Ten Ouřad / ta Povinnost / ti Skutkové Důstojnosti; 

málem mnoho řkouc: (r)90 Přicházejíli Křestiané k Spasení? to pochází z Ouřadů Farářův, a Posluhování; věru 

/ věru bez těch žádný Peklu neujde / ani se do Nebe nedostane; nevěříš? slyš Svatýho Chrysostoma (s)91: Bez 

jejich Přispění, Slova jsou svatýho Chrysostoma, nemůže kdo Pekelnému Ohni ujíti, ani složenou v Nebi 

Korunu dostihnouti. Suď nyní pobožná Duše: nečiníli ten Ouřad Svatý Stav Farářův velebně – důstojný, a 

důstojně-Velebný? 

 

Arcy! a sic tak: že dle Osudků chváleného, Sv. Jan Zlatoústého vznešenost Farního Kněžstva bezevšeho 

Přirovnání všecky zemský Důstojnosti převyšuje. Poslechněte ho: Knížectvo jest, mluví bizuntinský Biskup, a 

Patriarcha (t)92 Knížectvo Pastýřův Dušší velebnější nad Království a větší; nemlův mě nic o Šarlatu, neb 

Koruně / neb zlatým Kroji / to všecko jest jenom Stín, lechčí nad jarní Kvítky / a Kytky; Král posluhuje jenom 

časný Věci / Farářové Duchovní / a nadpřirozený, kteříž jsou vznešenější nad tělesné / a to nepřirovnávatedlně; 

Králi jsou jenom svěřená samotná Těla / Faráři Duše; král shlazuje Poskvrny Tělesný / Farář poskvrny Hříchův; 

Král nutí  / Farář bývá uprošený; On Mučením násilným / tento Raddou; On má Zbraň čitedlnou / a porážející 

/ tento Duchovní; On bojuje s barbarskými Národy / tento bojuje proti Diáblům. Farář posléze za Krále a Lid 

se modlí, Neřády Mysle plakne / místo Krista Hříchy odpouští / drží Klíče Království Nebeského / a otvírá ho 

kajícým; Křest / a jiný Svátosti pravém přisluhuje / a Slovem Božím Lid pase. Musí tedy větší Knížectví býti 

Farářův, proto: že Králové ti nejvyšší Zemské Knížata se v ruce Farářův / a Právu jejich v Svědomí podrobují. 

Pročež Svatý Řehoř velký Papež takto psal: (u)93 Výsost / a Čest těch Pastýřův Duší Farářův žádným 

Podobenstvím se  

 
86 (n) Hom. 3. in Genesim.  
87 (o) Hom. 3. in Genesim: hoc nostræ salutis argumentum erit, & occasio; si non solum pro nobis ipsis solliciti, sed & proximo utiles 

fuerimus, ipsum ad viam veritatis manuducentes.  
88 (p) S. Greg. hom. in Ezechielem.  
89 (q) S. Chrysostomus hom. 3. in 2. ad Cor: unica anima, quam lucrati fuerimus, potest innumerabilium peccatorum pondus abolere, 

fierique pretium Redemptionis in illo die.  
90 (r) Beuvelet de excellentia status Ecclesiastici med. 4. p. I. pag. 8. si Christiani salvantur, hoc provenit ex Parochorum munere, & 

ministerio.  
91 (s) l. 3. de fac. Cap. 4. citra horum opem nec quis potest gehennæ ignem evitate, nec repositæ in cælo coronæ merita assequi.  
92 (t) S. Chrisostomus l. c. in Isaiam.  
93 (u) Initio pastoralis: honor & sublimitas horum (Pastorum Ecclesiæ). nullo modo poterit comparationibus adæquari. Si Regum 

fulgorem compares, & Principum diademati, longe inferius erit, quam si plumbi metallum, & auri fulgorem compares. Quippe cum 
videamus Regum colla, & pricipum submitti genibus sacerdotum osculata corum dextera, & regna orationibus eorum credant 
contineri. 
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nemůže vyrovnati, přirovnášli je k Blesku Králův, a Knížat hlavobejmé daleko nižší bude, než abys Kov Volova 

k Blesku Zlata přirovnal; nebo vidíme, že Králové, a Knížata se kořejí, a klečejí před Knězmi, pravici líbají a 

věřejí: že je, a Království Modlitby Pastýřův zdržují. O Roznešenost! O Důstojenství! 

 

Důstojnější taký Faráře nad jiný Stavy činí hodnější Milosti BOží a větší ponůcky k Spasení. Sprostí Křestiané 

dostávají toliko Milost, která je posvěcuje, a Svatí dělá; Milost Božská Farářům propůjčená přes to, že je 

posvěcuje, dělá také z nich Posvětitele: že nercili sami jsou Svatí, ale i jiní posvěcují / a posvěcováním jim 

Svátost udělují. Ona Milost dělá Syny / tato Otce. Ona od Vin osvobozuje; tato Sudí / neb Soudce ustanovuje. 

Ona jest hodná; tato nejhodnější, podle Stupňů / který v Církvi mají propůjčená: velký zajisté zřetel jest mezi 

obojí / Důstojnost této / než oni. 

 

Důstojenství Pastýřův Duší mnohem více se vyjevuje z toho: že jako Farář jest nejbližší / bezprostřední, a první 

Duchovní svého Stáda Vrchnost; tak se nejvíc k Důstojenství Biskupskému přibližuje / a připodobňuje / což 

zjevně učí nejjasnější učenýho Světa Hvězda / a Kanclíř Pařížský Jan Gerson, jehožto Slova jsou: (w)94 Stav 

Farářův v Řádu jest nejbližší k Stavu Biskupův, a to jest patrné; proto: že rovně ti řiditedlní svatý Skutky jim 

uloženy / a určity jsou / který Biskupům, ačkoliv ne tak vznešeným Stupni: nebo musejí Poddaní očistiovati 

skrz obvinění, Káráni, osvěcovati učíc a kázajíc, dokonati Svatosti posluhujíc; jsou tak povinni jako Biskupové 

v Čas potřeby Duše za Duše vsaditi / aby Bližní věčnému Zatracení byli odtrhnuti; který Oučinek jest 

nejdokonalejší Lásky Boží, jak soudí Svatý Tomáš Aquinský (x)95. Z toho zavři: když Důstojenství Biskupské 

jest nejsvrchovanější Důstojenství / Fařské jest svrchované v Církvi / v Přirovnání k jiným. Biskupové jsou 

posvátní Knížata nejvyšší, Farářové nižší, jak je za takové uznává / a velebí Svatý Tomáš de Aquino řka: (y)96 

Křtíti patří menším Církve Knížatům. Biskupové jsou Kněží předního Řádu / Faráři Druhýho, jak učí 

Theodolphus Biskup Aureliánský (z)97. A Vigilius Papež (a)98 v Psání k Ouraniovi / který z Faráře na Biskupství 

byl povýšený. Biskupové jsou Řiditelové první / Farářové druhý / jak svědčí Sidonius (b)99: proto se nazývají 

σνμειτρȣοισ společní Posluhovatelé (c)100 od Biskupa, v Sněmu shromážděných proti Pavlovi 

Samosatenskýmu; a od Svatýho Jana Zlatoústého: spolu Pastýřové (d)101. Od Justýna společníci. (e)102 

Od Balsamona  

 

  

 
94 (w) Rmus Gerson parte 3. de consilis Evangelicis, & statu perfectionis: status Curatorum in ordine est proximus statui Episcoporum, 

& patet: quia eadem opera hierarchica eis imcumbunt, quæ & Episcopis, etsi non in tam excellenti gradu; debent enim sunditos 
purgare, arguendo, increpando, illuminare docendo & prædicando, perficere sacramenta ministrando: tenentur etiam in cafu sicut 
Episcopi animas pro ovibus ponere.  

95 (x) in 3. d. 29. a. 9. ad. 3. est perfectissimus actus virtutis tradere se ipsum morti propter amicum, unde hunc actum magis appetit 

Episcopus, & Parochus, quam vitam corporalem: ut proximus æternæ damnationi subtrahatur 2. 2. q. 184. a. 5. in ⊙  
96 (y) 4. parte q. 67. a. 2. ad 2. baptisare pertinet ad minores Ecclesiæ Principes, Joannes Major dist. 24, q. 3, Juenin in Tractatu 

historico dogmatico de Sacrament, dissert. 9. de ordinibus in specie q. 3. § I. v. probatur.  
97 (z) in capitulari ad Parohos.  
98 (a) Ep. 6. ad Auxanium Arelatensem.  
99 (b) Sidonius lib. 4. ep. 2. antistites secundi ordinis.  
100 (c) Comministri Evsebius lib. 7. historiæ Ecclesiasticæ cap. 24.  
101 (d) Chrisostomus Serm de Psevdo Prophetis σνμωθιμένες Compastores.  
102 (e) Apol. A. ϖᶗνεςώτες. 
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Patriarchy / Biskupův Pomahači a Pomocníci (f)103; od Sněmu Aquisgranenského Náměstkové, a 

Přispívatelové (g)104 v vyučování Lidu sobě svěřeného. Posluhujou tedy v Církvi s Biskupami / pasou Ovce 

Kristové s Biskupami, pracujou s Biskupami / přispívají a pomáhají Biskupům Církev / a Duše říditi: Biskupové 

jsou Přednostové / neb Preláti první / Farářové druhý. 

 

Pochybuješ o tý Pravdě, můj Křestiane? Dokážu více Svědectvím Učitelův. Pověs nám vysoce důstojný Jene 

Gersone, jeli tomu tak? tak jest dí on: (h)105 Fařáři jsou Preláti druhého Řádu a jinde řetedlnějc: Páni Farářové 

jsou v Církci menší Přednostové / neb Preláti. (i)106 Jeli tomu tak Arcibiskupe Florentinský Svatý Antoníne? 

(k)107 tak jest! odpovídá on, Přednost Farářům připisujíc: Farářové jakožto Preláti Církve mají víc ctění býti než 

svědkské Osoby. Jeli tomu tak vysoce učený Kašpare Juenine? tak jest! praví on: Prelátství Farářům z Nebe 

od samého BOha jest propůjčené (l)108. Jeli tomu tak Učiteli výborný Joseffe Gibaline? Tak jest jistí on: (m)109 

Farářové jsou Preláti věční, oučastni Dokonalosti, ačkoli menší než jest Biskupství sobě přiměřené, kteří jsou 

vlastní Pastýřové, a ne jenom Ouředlníci Biskupův, vlastní Povinnost zastávající, a ne jen cizí plnící; a světlejc: 

(n)110 Přiznávám se, a uznávám: že Farářové v svých Farách jsou Preláti. Jeli tomu tak Pařížský Učiteli dvojí Cti 

hodný Kašpare Beuvelet? tak jest odpovídá on: Stav Faráře cosi dokoná Božského v sobě obsahuje (o)111. Jeli 

tomu tak Svatý Tomáši de Aquino? Toť jest / odpovídá on: Kněží Farní jsou nižší Preláti, jimžte z jejich Ouřadů 

patří starost o Duše (p)112.  Jeli tomu tak vysoce důstojný Kanovníku Unagnienský Jene Marangoni? Tak jest 

odpovídá on: Důstojenství Farářské od Krista ustanovené Stavu Farářův dle Ustanovení, Přirozeností, 

Moudrostí, a Ctností vyvýšenýmu, převysokou Urozenost uděluje, a jej urozenější nad jiné Stavy dělá, proto: 

že musí větší Dokonalost míti, ji v Skutku oučinkovati, a jiným udělovati jakožto Stav BOhu bližší, a 

podobnější, jakožto Stav umění, učenosti, a v Ctnostech nejvýbornější, kteréžto Ctnosti se v něm jako v Studni 

spatřují, a pokládají (q)113. Jeli tomu tak: co vy pravíte Učitelové Duchovních Práv? tak jest odpovídají všickni 

jedním Hlasem: hned jak kdo podle duchovních Práv za Pastýře a Faráře se ustanovuje, Prelátem ač nižšího 

Řádu jej činí / a usazuje v Církevním Knížectví, byť 

 

  

 
103 (f) Balsamon in canonem 8. Synodi Antiochenæ πρωτςϖέπαι.  
104 (g) Concil. Aquisgranense tertium sess. 2. can. 5.  
105 (h) Tomo I. pag. 137. Parochi dicuntur Prælati secundi ordinis.  
106 (i) Consid. 2. de stat eccles. Domini Curati sunt in Ecclesia minores Prælati.  
107 (k) par. 4. tit. 5. cap. 10. magis colendi sunt Parochi Prælati Ecclesiæ.  
108 (l) Juenin in tractatu hist dogm. de sacram fol. 627§. 2. resp. 2. Prælatura parochis divinitus est concessa.  
109 (m) Tom. Imo. scientiæ canonicæ, & hieropoliticæ l. 2. cap. 3. de partibus Ecclesiæ consectario 3. § assero : Parochi sunt Prælati 

perpetui participantes statum perfectionis quamvis statu Episcoporum inferiorem sibi proportionatum, qui sunt pastores proprii, 
& non solum Officiales Episcoporum propriam exequentes obligationem, & non implentes tantum alienam l. c. n. 113.  

110 (n) Gibalinus Tom. 2. lib. de jure canonico, & Ecclesiastico  de jure privato, & proprio cap. 6. Fol. 228. n. 6. fateor Parochos esse 
Prælatos ordinarios quoad suæ parochiæ administrationem.  

111 (o) Beuvelet de vita Ecclestiatica med. 13. p. I. pag. 28.  
112 (p) 2. 2. q. 188. a 4. ad 2. ad pareciales presbyteros Prælatos inferiores ex officio pertinet cura animarum.  
113 (q) Rmus. Marangoni Tom. I. Thesauri parochorum lib. I. cap. 2. §. alia pag. 8. dignitas parochialis a Christo instituta statui 

parochorum Instituto, natura sapientia, & virtute sublimi excelsam nobilitatem tribuit, & nobiliorem cæteris statibus erficit, quia 
persectionem aliis majorem requirit, actu exercere debet, & in alios derivate, tanquam status doctrina, scientia, & virtutibus, 
præstantissimus, quæ tanquam in fonte considerantur, & supponuntur. 



 Strana 20 Sláva Kostela Svatýho Matěje Apoštola Páně IRKD.cz 
 

by nebyl urozenýho Rodu (r)114; a vzlášť Cæsar Panimollis: Farář ve vší vlastní Faře slove Prelát, za takového 

se má Pokládati, a vážiti. (s)115  

 

Dovolte přejasní Církve Svaté Vladykové / velební Páni Farářové! Abych mohl s Svatým Bernardem Učitelem 

medotekoucím vás chváliti, a řícti co on hlásal v Sněmu Rhemenským při Shromáždění Pastýřův Duší: která 

jest Přednost Řádu vašjeho? Přednesl, a představil vás Bůh Králům, a Knížatům; přednesl, a přesadil Řád váš 

všem Řádům; ba ať ještě vejš / a víc mluvím: přednesl, a předsadil váš Řád Andělům, i Archandělům. (t)116  

 

Zapři nyní můžešli Božské jednoho Faráře v Církvi Boží Důstojenství: Strážní Církve Ženichem Chotí Kristové 

býti? nejdražší Krista Poklad od Krista a Svátosti / který Právě Božský Věci jsou, sobě svěřené míti? 

Křestianstvo pěstovati? dokonalé Křestianstvo činiti? Církev očišťovati? osvěcovati? k Biskupské Milosti se 

přibližovati? Pomocníkem Krista slouti? a samého Boha Ouřad konati? co jest to jiného / než svrchované 

Důstojenství ne od Lidí / ale od samého Boha míti? Dobře má Diviš Kartuziánský, když praví (u)117: Cosi 

nadnášendlivě Božského jest BOhu dopomáhati, aby Duše odněho vykoupené byly věčně spasené. V tom 

Důstojenství stáli Apoštolové, a dnes zázračně vyvolený v Dokonalosti z všeho Lidu / nemajíc sobě žádného 

rovného divotvorný Svatý Matěj, jak klade, a svědčí Arcibiskup Januenský / Jakub de Voragine (w)118; takže 

slušněj o něm mohu řícti to / co Písmo o Saulovi: (x)119 jistě vidíte, toho vyvolil Pán, že jemu ve všem Lidu 

žádný rovný není, kterého Apoštolové všem jiným předsadili. V tom stáli Učedlníci / v tom vidíme velebného 

Pána Františka Högnera teď Slávou / a Ctí ozdobenýho. 

 

Co ty na to Křestianstvo pravíš? Vzdej Chválu Pánu Nebe i Země z toho: že nejsvětější Stav Farářův tak velkým 

/ a vznešeným (y)120 hned prvním po Biskupstvím ozdobil, a okrášlil Důstojenstvím / ne Lidským, ale Božským; 

a to k tvému největšímu Vzniků / a nejlepšímu Prospěchu. Dále svrchovaný Bůh Důstojenství Božskému také 

Mocnost Božskou přiložil, Mocnářství Duchovní nadevšeda Mocnosti Zemské; slyš tedy o Mocnosti Božského 

chváleného Farního Ustanovení / Díl třetí mé kazatelské Řeči / který takto zní: Moc, a Pravost nejsvětějšího 

Stavu Pastýřův Církve po Farních Okršlkách rozlosovaných, ne lidská, ale Božská jest. 

 

Díl třetí. 

 

Neomylná Pravda jest: že když Král Nebe i Země Kristus Ježíš, majíc Moc nezamezenou na Nebi, i na Zemi, 

svou Církev založil / a upevnil v Církevním Stavu / taký v tom svém duchovním Království zřídil Mocnáře / 

Vrchnosti / a Panujicí, který oučestné učinil své Božské Moci, a Práva / totiž: Řád Farářův Náměstkův svých: 

neboť není žádná Moc / leč od  

 
114 (r) Marangoni l. c. § statim.  
115 (s) decis I. adnot. 6. n. I. Parochus in parochia dicitur Prælatus, & tanquam talis reputari, & æstimari debet. Can. in apibus. 7. q. 

3. cap. ut animarum de constit. in 6. v. & aliorum ordinariorum cap. tua nos de Cler. ægrot. v. prælationis cap. accedentes de 
officio ordinarii v. Prælatis cap. quia quorundam extrav. Joan. XXII. v. paræcialium. 

116 (t) S. Bernardus sermone pastores in synodo congregatos.  
117 (u) Dyonisius Carthusianus apud Barziam in introductone ad excitatorem n. 175. 
118 (w) Rmus Jacobus de Voragine in serm, aur. del S. Mathia sem. 2.  
119 (x) I. Reg. 10.  
120 (y) Synodus Romana sub Symacho can. 6. Parochi post Episcopos primi sunt, & nulli alteri cedunt. 
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Boha; ti jsou bezprostřední / nejbližší Duchovní Vrchnost / Správcové / Vladařové / a Řiditelové Právem 

Božím. Jak Svatá Římská Katolická Církev v Sněmu Tridentinském učí (z)121: Pán JEžíš Kristus z Země na Nebe 

vstupujíc Kněze Zákoný Náměstky své, zanechal jakožto Vladaře / a Soudce, k kterým se všecky smrtedlné 

Vinny donášejí, do kterých v Krista věřící padají. A ačkoliv mluvy ten všeobecný Sněm: Kněží v Posvěcení 

Hříchův zhostiti Moc dostávají, přec učí svatý Sněm: že žádný němuž Spověď slyšeti / ani k tomu spůsobný 

býti leč Farářem jest, mající Osedlí / a právo Farské Nejbližší Vladař ve Farní Obci Farář, jest / Duchovní 

Soudce, a Správce, a to Právem Biskupským / jak klade Juenin (a)122: Nižší Vladykové Právnost a Vládu 

bezprostředně od Krista mají podle Čtení Evangelického, a Učení Apoštolského zjevné učících: že Apoštolům 

a Učedlníkům od Krista poslaným Mocnost Pravnosti udělená byla; která Biskupové vyšší Moci nic neujímá 

jak znamená Písma Učitel Petr Aurelius (b)123 píšíc: Ouřad Farářův v Biskupovi zavřený od Krista jest, jako 

v Studni, a Ouplňku Církevním, a Knížectví Svaté Moci / jejichžto Farářská Mocnost, jest odpadlý Díl od 

Biskupa ve Faráře, jakožto od Studně do Pramínku přelitý, bez Škody přec, neb újmy, tím Způsobem: kterým 

Věci Duchovní se přelívají, a udělují / jako z sedmdesát Starších Duchem Mojžíšovým naplněných bez újmy, 

Ouplňku Mojžíšového snadno se rozumí. Jako tehdy Učedlníci / který Kristus poslal (c)124, od samého Krista 

moc vázati Hříchy dostali, a Starost Duší sobě od Krista svěřenou měli (d)125; tak taky Farářové / jenž po 

Učedlnících postupují, podle Učení Svatých Otcův / od samého Krista dostávají / a Starost Duší od samého 

Krista sobě svěřenou mají. Farářům / dí vysoce učený Jozef Gibalin / (e)126 Dal Bůh Dar aby učili, a Dušemi 

vládnuli. 

 

Ó! jak vznešená jest ta Vláda / neb Vladařství! všecko jiné Vladařův od Králů zemských vsazených Světa toho 

převyšující, podle Svatého Chrysostoma řkoucího (f)127: Nebo ti / totiž Farářové / kterýž na Zemi bydlejí, a na 

ní obcují těm svěřeno jest: aby těmi Věci, kteréž v Nebi jsou vládnuli;  

 
121 (z) Trident sess. 14. cap. 5. de confessione in principio: Dominus Jesus Christus, terris ascensurus ad cælos Sacerdotes sui ipsius 

vicarios reliquit tanquam Præsides, & Judices, ad quos omnia mortalia crimina deserantur, in quæ Christi fideles inciderint 
Quamvis Presbyteri in sua ordinatione a peccatis absolventi potestatem accipiant, decer nit tamen sancta Synodus: nullum posse 
confestiones audire, nec ad it idoneum reputari - - nisi parochiale beneficium habeat. Trident. Sess. 23. cap. 15. 

122 (a) Juenius in tractat historico dogmatico de Sacramentis dissert. 9. de ordin. in specie cap. 5. a 3. §. I. Fol. 626. col. 2. Curati 
inferiores Prælati jurisdictonem immediate ispsi Christo debent, juxt textum Evangelii & doctrinam Apostolorum expresse 
docentem: Apostolis, & Discipuli Authoritatem jurisdictionis suisse collatam.  

123 (b) Petrus Aurelius Tom. 2. pag. 225. Parochorum officium in Christo inclusum Ecclesiasticæ, & hierarchicæ potestatis, cuju 
parochialis potestas est decidua pars Episcopo in Parcchum, ut a fonte in rivum transfusa, fine detrimento tamen, aut 
imminuntione, eo modo, quo res spirutuales transfunduntur, & communicantur: ut e septuaquinta senioribus Moysis spiritu in 
tutis illibat Moysis plenitudine facile intelligitur.  

124 (c) Joan 20.  
125 (d) Discipulis, quod Christus misit, immediate commisit parochialem curam, Juenim l. c. Fol. 626. §. 2. in responic  
126 (e) Josephus Gibalinus scientæ canonicæ, & Hieropoliticæ Tomo I. l. 2. cap. 3. de partibus Ecclesiæ n. 22. dedit Deus charisma 

Parochis docendi, & gunernandi animas.  
127 (f) Etenim quim terram incolunt, atque in versantur, his commissum est: ut ea, guæ in cæli sunt dispensent; iis datum est: ut 

potestatem habeant, quam Deus optimus, neque Angelis, neque Archangelis datam esse voluit; habent quidem & terrestres 
Principes vinculi potestatem, verum corporum, id autem, quod dico Sacerdotum vinculum ipsam etiam animam constringit, atque 
ad cælos usque pervadit l. 3. de fac. cap. 4. 
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těm dáno jest: aby mněli Mocnost, kterou nejlepší Bůh ani Andělům, ani Archandělům dáti nechtěl; mají sic 

i Zemských Knížata Moc svázati: však Těla jenom: tato ale, o který mluvím Vazba Farářův i samou Duši 

vtahuje, a až do Nebe dosahuje. A podále: Otec všecken Soud dal Synu, ostatně vidím: že všecken Soud od 

Syna Božího jest odevzdaný Farářům. (g)128 Znamenej tuto Křestiane zřetel mezi Mocí Vládcův Zemských / a 

mezi Moci Vládcův Božích. Předně: Král zemský svým Vladařům / který dělá Ouředníky / nejmenší Díl, neb 

jenom lehký své Mocnosti propůjčuje; Kristus JEžíš ale: všecku svou Moc / kterou od věčného Otce dostal, 

propůjčuje svým Církevním Ouředníkům. Za druhé: Moc kterou jeden Kníže neb Král zemský svému Vladykovi 

uděluje jest velmi zamezená, a zahražená, tejce se jenom časných / a pomíjejících Věcí. Ale Mocnost Farářův, 

kteří jsou Vladařové a Ouředníky BOha se dálej vztahuje/ než by mohlo Myšlení Člověka dostihnouti / a 

proniká až do Pekla, neohlíží se pouze na Duchovní Věci. Za třetí: Ouřad od Knížete neb Krále došáhli se 

může odvolati; ale Stupeň / Čest Hodnost Faráře jenž jest oučastenství Kněžstva Syna Božího / jest věčný 

/ zůstává v něm na věky / jak svědčí Svatý Augustýn: Zůstává v posvěcených Svátost posvěcení; (h)129 i vláda 

a Pracnost jest věčná / a nemůže se odvolati od Stavu (i)130. 

 

Genesis 39. honosil se někdy Arciotec Josef: že Plnomocníkem od svého Pána Krále Faraona, dostavše Klíče 

od Truhel / od Sklepů / od Stodol. Ale co jest ta Moc / proti Moci řádně usazenýho Vladaře Duší? Vladařové 

Duší nedostávají Klíče, k zemským / a neposvátným Skutkům toliko / ale i k samé Nebeského Palácu Bráně, 

skrz tyto Slova: Cokoli svážete na Zemi, bude svázáno i na Nebi (k)131. Chceš věděti Křestiane jaká je ta Moc? 

pravím tobě: nejvyšší / zázračná jest, anobrž i Božská; proto když Kristus s Šlakém poraženýmu pravil (l)132: 

Odpouštějí se tobě Hříchové tvoji, divíc se tomu Židé / tázali sami sebe vespolek: kdo může odpouštěti 

Hříchy / leč sám Bůh? (m)133 

 

V Skutcích Apoštolských se čte: že Apoštolové Pavel, a Barnabáš přijdouc do Krajiny Lykaonie v Městě Lystře 

natrefili tam Muže nemocnýho / který chromý z Života Matky své nikdá nemohl Nohou hnouti / nikdy, co 

Kolýbku opustil choditi; dívajíc se naň Pavel, a Milosrdenctvím hnut, přikázal mu Hlasem velikým: postav se 

rovně na Nohy své! a schopil se, a chodil před všemi Lidmi / a rychlé Zástup pro obdivování sotva při sobě 

jsa / začal Ruce srážeti / a vykřikovati (n)134: BOhové podobni učinění Lidem, z stoupili k nám! i nazývali 

Barnabáše Jupiterem / Pavla pak Merkuriusem: nebo on byl Vůdce Slova. Kněz také Jupiteru neb Králomoce, 

kterýž byl před Městem přiveda Bejky s Věnci před Dvéře s Lidem chtěl Oběti obětovati; což když uslyšeli 

Apoštolové Barnabáš, a Pavel / roztrhše Sukně své, vyskočili k Zástupům křičíce / a řkouce: Muži, což to 

činíte? i my Smrtedlní podobni jsme vám Lidé; kterýž zvěstujeme vám: abyste se od těchto marných Věcí 

obrátili k Bohu živému, kterýž učinil Nebe / i Zemi / i Moře, i všecko /   

 
128 (g) S. Chrysost. l. c. Pater omne judicium dedit filio; cæterum video omne judicium a Dei Filo traditum Parochis.  
129 (h) S. Aug. l. I. contra Epistolam Parmeniani cap. 7. manet in ordinatis Sacramentum ordinationis.  
130 (i) Can. Sanctorum 2. d. 70. Sanctorum Patrum Statutis consona sanctione decernimus: in qua Ecclesia quiliber titulatus est, in ea 

perpetuo perseveret. S. Antoninus. p. 2. cap. I. §. 22.  
131 (k) Math. 18.  
132 (l) Marci 2do.  
133 (m) Lucæ 5. v. 21.  
134 (n) Act. 14 v. I0. 
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což v nich jest / kterýž za předešlých Věkův nechal všech Národů / aby chodili po Cestách svých. A zajisté 

nenechal sebe samého bez Svědectví / dobře čině, z Nebe dávaje Deště / a Časy ourodné, naplňuje Pokrmem, 

a utešením Srdce naše; a to mluvíce sotva spokojily Zástupy, aby jim neobětovali. Proč ale Lysterský tak 

vykřikovali? Proč Pavla a Barnabáše v lidským spůsobu za BOhy mněli? Totiž pro Zázraky / nimžto Člověka 

chromého z života Matky na Nohy postavili, a dvouma Slovy svazovati žíli upevnili. Takli jenom proto? co 

kdyby byli věděli, že na dvé Slova samého Pekla Pouta se rozrážejí / a rozvazují? co kdyby byli Nebe se otvírati 

viděli? Člověka z Propasti Pekelné do Tovaryšstva Andělův přenášeti? jak by se mnohem víc byli divili? a to 

se jistě stává / když Farář Ruku pozvednoucí tyto dvě nejkratší Slova propovídá: rozhřešuju tebe, a tak mezi 

Narovnání, a Upevnění Oudův, které učinil Svatý Pavel; a mezi Rozhřešením v Svátosti Pokání / které říká 

Farář, jest takový Zřetel / jako mezi Tělem a Duší, jak zřejmě učí Svatý Tomáš (o)135: Upevniti Tělo snáž jest; 

však čím vzáctnější jest Duše než Tělo, tím vznešenější jest Rozhřešení od Vin, a Provinění. 

 

O zázračné Mocnářství! kterému ani Moc Zázrakův přirovnaná býti nemůže. Nejdůstojnější Jakub de Voragine 

Arcibiskup Januenský (p)136 povídá o Svatým Apoštolu Matěji: že mnoho Zázraků Učinil při své Apoštolské 

Práci: Sto padesáte Lidí jedovatým Nápojem otrávených uzdravil, a na Víru Kristovu obrátil; sám s Jedem 

smíšený Nápoj vypil, a nic se mu neuškodil. 

 

Neníli to zázračná, a velká Moc? Diábly vymítal / když se mu Diábel v způsobu Chlapce protivil: vyhnal ho / a 

do Pekla poslal; Diáblové v Žaláři proti němu Zubami skřípali, a nesměli k němu přistoupiti / neníli to zázračná 

/ a velká Moc? Když tvrdošíjní Hříšníci Matějovi kázajícímu Slovo Boží se posmívali / řekl k nim / pravím vám: 

že za Živa do Pekla s stoupíte, a rychle v tu Chvíli hned se Zem otevřela / a živí pohltila; neníli to zázračná, a 

velká Moc? Ale přirovnášli všecky ty Mocnosti / k Moci Rozhřešení, nímžto Svatý Apoštol Matěj Hříšníkům 

Nebe otvíral / a Peklo zamykal / ani Stín nejsou proti ní. Moc rozhřešení jest daleko větší, a zázračnější: 

Rozhřešení z Syna Diábla dělá Syna Božího; z Nepřítele Boha, laskavého Přítele, z Zatracence Blahoslaveného, 

z Diábla Anjela. Užívání té Moci zarmucuje Peklo a Nebesa Radostí naplňuje / ba Svatými Nebe naplňuje / 

Ó! kolik tisíc by v hříšníků v Pekle hořelo, kdyby od farářův skrz Svaté Rozhřešení v Svátosti Pokání udělený 

nebyli Hříchův sproštěni, a Peklu vytrhnuti? anobrž tolikrát Hříšníka Farář Peklu vytrhuje / kolikrát od 

smrtedlného Hříchův rozhřešení dává. 

 

To Vladařaství nad Dušemi skrz rozhřešení v Svátosti Oltářní / právě Božské jest / v Křestianském Obecenství 

nejvážnější. Nuže, co může větší býti / jako na místě Boha Hříchy odpouštěti? komu jest kdy Bůh řekl 

z Andělův: komu odpustíš Hříchy budou odpuštěný / komu zadržíš budou zadržený? ani Nejvyššímu z nich 

všech Serafínovi; ale Lidem / Učedlníkům / a v nich Farářům / který posadil na soudnou Stolici: tak že jaksi 

soudějí před soudným Dnem, jak Svatý Jarolím mluví (q)137, a co oni usoudějí v svém Soudu / bude 

pochváleno v Den Soudný.  

 
135 (g) S. Thomas apud Ardiam in tuba catechica de ordine instructione secunda n. I. consolidare corpus facilus est: at quanto nobilior 

est anima corpore, tanto excellentior absolutio criminum.  
136 (p) Serm. 2. de S. Mathia.  
137 (q) S. Hyeronimus ep. ad Heliodorum: ante diem judicii judicant. 
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Jest taky to Posluhování Čina na nejvejš potřebná: nebo (r)138 v mnohých Věcech klesáme všickni, pravímeli 

že Hříchu nemáme, sami sebe podvádíme; jsou nezčíslný který nepotřebujou Lékaře, proto: že jsou zdraví; ne 

Soudce / proto: že jsou pokorný; ne Vůdce Cesty / proto: že jsou Cest povědomí; ne Hájitele, proto, že jsou 

Silní; ne Učitele, proto: že jsou moudrý, neb Mudrcové. Ale kdo jest z Dospělých po Křtu Svatém, nařízeného 

Kněze / Faráře, Spovědlníka? Ó! jak dobře vyřknula Svatá Terezia: běda Světu! kdyby nebyli Farářové, ty 

Zákoní, od Zákona určitý Kněží; bez těch by nesčíslné Duše zahynuli / málo kdo by došel Spasení / ba žádný! 

všecko by se do Pekla hrnulo; jako že v Zimě Sních na Zem padá, tak by se Duše Hříšníkův do pekelné Propasti 

sypaly. 

 

Co řeknu o Užitku té nadpřirozené Moci jak na nejvejš potřebné, tak užitečné? Nejenom Oudům Církve 

vzláštním ale i veškerý Církvi / a celému Křestianstvu nejvíc Užitku přináší, jakož i Zásluhy nesmrtné Moci / 

ozdobuje věřící pravou Svátostí, ku který Správcové Duší nejvíc dopomáhají přisluhujíc Svátost z pohnutku 

Náboženství / Spravedlnosti / Dobrotivosti / Tichosti / způsobnosti / a jiných Ctností. 

 

Jakkoli ale ta Mocnost v Svátosti Pokání jest potřebná, a užitečná, přece není jediná. Nebo Vladařství / a 

duchovní Správa Faráře jakožto Spořádatele své Církve se dále rozprostírá: že mimo dvouch Svátostí 

Biskupům patřících, Právem všecky Svátosti sám z sebe v dožádání jiného posluhovati může / dle jednotného 

Učitelův duchovních Práv zdání: Farářové, (s)139 dí vysoce učený Jan Gerson: Z Stavu svého samotný mají 

Právo kázati / Právo Odpověď slyšeti, Právo pohřbívati / Právo k Desátkům, a jiným Právům Farním. Sem 

náleží ono Přikázání pobožné Církve v Sněmu Lateranenským čtvrtým vydaný: Každý věrný, když Rozumu 

dojde, ze všech hříchův sám ať se alespoň jednou v Roce spovídá svému vlastnímu Knězi, totiž Faráři, a 

uložený sobě Pokání vlastní Silou vykoná, přijmouce uctivě nejmíň o Velikonoci Svátost Oltářní; sic Živý se do 

Kostela nepřipustí, a Mrtvý na posvátném Místě se nepohřbí (t)140. Kdyby pak kdo jinému to jest Cizímu se 

chtěl spovídati, ať žádá o Dovolení / a dostane od vlastního Faráře, máli spravedlivou Příčinu / aby se mohl 

z svých Hříchův cizímu spovídati, poněvadž jiný, a cizí NB. jináč nemůže Hříchy jemu rozvázati / ani smazati; 

totiž bez dovolení vlastního Pastýře; nebo Svátosti se nemají jenom od vlastního přijímati, jak učí Církev 

v Sněmu Tridentinským: (u)141 od věčného Faráře samotného jest dovoleno, Svátosti přijímati. Vlastnímu 

přikazuje Bůh Duše pásti, podle učení opětovaného Sněmu v Slovech: (w)142 Všem Starost Duší svěřenou 

majícím / Božským Přikázáním / přikázáno jest, Ovce své znáti, za ně Mši obětovati / je kázáním Slova Božího 

/ posluhováním Svátosti / a Příkladův všech dobrých Skutkův pásti, a ostatní všecky Pastýřský Ouřady   

 
138 (r) Jacobus 3. v. 2.  
139 (s) Consid. 12. de stat. Ecceles. Curatis ex statu incumbit jus prædicanti, jus confesiones audiendi, jus sepeliendi, jus decimas, & 

alia jura parochialia accipiendi.  
140 (t) (Concilium laterantense IV. Can. 22. cap. omnis 12. de pænit: & remis: omnis utriusque sexus fidelis postquam ad annos 

distcretionis pervenerit omnia sua solus peccata saltem semel in anno fideliter confiteatur proprio sacerdoti, & injunstam sibi 
pænitentiam propriis viribus studeat adimplere, suscipiens reverenter ad minus in Pascha Eucharístuæ Sacramentum; alioquin & 
vivens ab ingressu Ecclesiæ arceatur, & moriens Christiana careat sepultura; fi quis autem, alieno sacerdoti voluerit justa de causa 
sua confiteri peccata, licentiam prius postulet, & obtineat à proprio sacerdote, cum aliter alias ipsum NB, non postit solvere vel 
ligare.  

141 (u) Trid. Sess. 24. cap. 13.a quo solo licite Sacramenta suscipiant.  
142 (w) Trid. sess. 23. de reform. cap. 10. 
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zastáváti Soužený těšiti, Slepý osvěcovati / Skormoucený utěšiti, stydlivým Udatnosti dodávati, bázlivý 

posilovati. Pochybnosti Svědomí rozvažovati / Ouzkosti rozptýliti, klesající upevňovati, nedbalým hroziti / 

vlažný podporovati, křehký utvrzovati, tvrdý obměkčovati, opovážlivé strašiti / zoufající Mysle pozdvihovati / 

Nemocné uzdravovati / každému dobře raditi / všecky na spasitedlné Pastvy voditi / Hříšníky k Bohu 

obrácovati / spravedlivý potvrzovati / co mdlého jest upevniti / co nemocného hojiti, co polámaného 

uvazovati / co zavrženého přiváděti / co straceného hledati, co tučného a silného ostříhati / na Pastvách 

přehojných a tučných pásti. 

 

A co jest jenom v Církvi Duchovního / co spasitedlného, aby to Los Farářův nečinil? rci Křestiane! Skrz toho 

jsi Křestianem / Oud Církve, a Krista / ty blahoslavené Hlavy učiněný? Skrz Faráře; skrz koho býváš Andělskými 

Nebeským Božským Pokrmem krmený? skrz Faráře; skrz toho jsi proti Outokům Diábla / a Pokušením 

ozbrojněný? skrz Faráře / poslední Pomazání udělujícího. Skrz kohos přijal Svátost Manželstva? skrz Faráře; 

kdo tebe tolikrát s Bohem smířil? Peklu / Hříchu / a Nebezpečenstvím vytrhnul? tvůj vlastní Farář. Hle tomu 

to všecko máš vděčně připsati. 

 

Není bez toho: že mohou Pastýřové Farní dobré Církve, a Křestianského Světa nejvíc působiti, a všecky Národy 

k věčnému Blahoslavenství přivédsti; anobrž nercili se to od nich státi může obojí / ale i stává / ať že v Pravdě 

píše vysoce učený Jiří Kolb: Žádný víc Církve, a Křestianského Obecenství dobré neprovozuje, jako Faráři 

(x)143. Svatý Karel Bartolomějský v pravdě je vynáší / a nazývá: Chvály nejhodnější / a Slávy Boha nástroje 

(y)144 od jejichžto Úst visí, neb na nich záleží všech Národův Spasení.   

 

Žádný již nebude kdoby nepoznával v Svatém Pokolení nejsvětějšího Řádu Farního mocnost Božskou již dosti 

dokázanou z toho: že Farářové Náměstkové Kristovy, duchovní Vladařové, Mocnářové nad Duchovními 

Statky, Správcové při kterých Správa Církve stojí / Andělové Strážcové Duší / Spořadatelové svých Farních 

Církví, Posluhovatelové Božských Svátostí Právem Božským jsou zřízeni. 

 

Víme tedy z propovězených Důvodův: že Ustanovení, Povolání, a Seslání posvátnýho Stavu a Řádu Farářův, 

ne Lidské / ale Božské jest; Důstojenství Božské nadevšecky Důstojnosti Světa nadnášendlivý ()145. Mocnost 

Vrchnostenská dokoná Božská / Moc Mocnářův zemnatých bez přirovnání převyšující; tak vzácný jsou ti 

Ozdoby, nimaž se Bůh na nejvejš oslavuje: že je žádný dosti vážiti nemůže leč on sám: tak jsou nevyslovitedlný: 

je ani Lidská, ani Andělská Vejmluvnost nepostihne. 

 

Chválmež tedy Boha! který povolal Pastýře / do Církve své podle Srdce svého seslal; Knížata svá Církve / a 

Strážný učinil; též svou Božskou Moc smrtedlným Lidem z své neskončené Dobrotivosti uděliti ráčil: nic jeho 

Slávě příslušnějšího, nic Církvi nejpotřebnějšího, nic Duším nejužitečnějšího se státi nemohlo. 

 

Plesej v Duchu Svatá Římská Katolická Církev! nebo ve Farářích máš  

 
143 (x) P. Georgius Kolb. lib. jus & oblig. Paroch. nullus promovet bonum Ecclesiæ, & Reipublicæ Christianæ, quam Parochi.  
144 (y) S. Carolus Borromæus conc II. ad Clerum mediolanensem: incylta Dei instrumenta, a quorum ore omnium populorum pendet 

beatitudo. 
145 () Sacerdorium inter omnia Mysteria novæ Legis supremum locum obtinet. Alexander Hammerus in coment. de Jure Principis 

circa Sacra cap. I. §. 7. pag. 4. 
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takový Řiditele, kterýž vyjevené od Boha Tajemství sobě svěřené tobě oznamují / nebeský Poklady rozdávají 

/ tebe / a nejsvětější Náboženství Kristové zachovávají, Víru, a Království, Kristovou Apoštolskou Práci 

rozšiřují. 

 

Křestianské Obecenstvo! těš se z tvých tobě od Boha seslaných Pastýřův: kteří z vůle / a Lásky Boží tobě 

sloužejí, tebe vyučují v pravé Víře / v Zákoně Páně všecky / všecka Pokolení Lidská, obojí Pohlaví v Městech 

/ Vesnicích na všech Místech / z nichžto sám Duch Svatý mluví / v nich jakožto v svém nejdůstojnějším 

Chrámu přebývá / Duše všech bezpečně dovážejí k Břehu věčného Blahoslavenství, veškeren Svět posvěcují 

/ jsou na vlastní Svátost pro Lid sobě svěřený, hledají netoliko to, co jim jest užitečný a prospěšný, ale co 

mnohým jest prospěšný a užitečný; v těch máš svý Učitele / Příkazatele / Vůdce k Spasení: od Hříchův 

odtrhují, v Víře upevňují, v Náději posilňují / v Lásce Boha, všecky Boha znáti učejí; a ti jsou: kteří Láskou Bohu 

oplívající, Dobrotu BOha následujíc z pouhé Lásky vesměs pro Spasení všech parcují Božský spůsob na sebe 

beroucí, anebrž celý Muži Boží (z)146. Podle Svatýho Tomáše Aquinského: Bohu nejspůsobnější, a 

nejpodobnější (a)147. Kartaginenský Učitel Certullián (b)148 je jmenuje: Dědičný Učedlníky Páně, a 

Apoštolského Semena Křoví; Svatý Marimus a Diviš: (c)149 Vykladače Vůle Boží, a Posly Božství; Oratius 

Mellitus: Nejskvostnější ozdoby Církve všelikou Ctností a Uměním Církev zdržující, jejichžto Ramena 

Řiditelská Světa Skvostnost rozplozují, nazývá Faráře rolní, a vesničný (d)150. 

 

Ti jsou, mocní Přímluvčí / jenž neustále za živý / i mrtvý Křestiany v BOha orodují; ti jsou: kteří po všech 

Končinách / a Místech lidnatýho a obydlenýho Světa Božskou Čest uvádějí / skrz církevní Pořádnosti vejš a 

vejš vyvádějí; Ti jsou oni Panovníci: kteří každodenně Nebeskému Otci Syna jeho hořké Umučení ukazují / 

aby ho k smilování nad bídnými Hříšníkami pohnuli; Ti jsou: kteří s Apoštoli pořád Udice s Sítě vyhazují do 

Moře Světa tohoto, aby k Zahynutí běžící Duše chytili / a z nebezpečenství vytáhli. Ti jsou oni 

Prostředkovatelové mezi BOhem / Člověkem, jenž ti, an skrz Hřích od něho odstoupili / skrz spasitedlné Učení 

k BOhu vracují, a svýma Modlitbami Hněv Boží krotějí. Oni jsou ti: kteří na Vinici Páně ustavičně, a pilně 

pracující / z ní ničemné porostliný vykořeňují / a vytrhují. Oni jsou ti: kteří s milosrdným Samarytánem / 

raněného / a polomrtvého Pocestného zavazují, a péči o něj mají / až se zhojí. Oni jsou ti: kteří s Evangelickou 

Ženou celý Dům metou, a tak dlouho hledají, až ztracený Groš najdou. Oni jsou ti, kteří s Kristem do cela 

unavený a mdlý v Studnice sedějí / a tam převrácenou Samarytánku k Pokání narážejí. Oni jsou ti: kteří 

/ bídnému Hříšníkovi Vazby rozvazují jako Anděl Petrovi / a jeho na Svobodu pouštějí. Oni jsou ti: kteří jako 

Nebe udělalo Izraelitům Mannu daje, Nebeský Chléb vlastními Rukami na Jazyk kladou. Oni jsou ti: kteří 

s Anděli těžký Kámen od Hrobu utrápeného Svědomí odvalují,

 
146 (z) Dionysius apud Barziam in introductione ad Excitatorem: qui visceribus charitatis affluentes, ac communicationem bonitatis 

Dei imitantes, puro amore pro universorum salute laborant racte deiformes Divini, imo Divinissimi nuncupantur.  
147 (a) S. Thomas in suplemento q. 36. a. I. secundum omnem habitum suum deiformissimus & Deo simillimus, eximius Hubert de 

ordine par. 3. cap. 3. sub finem Tournelli T. 7. Theol. spec. dogm. mor. fol. 243. § . his.  
148 (b) Quintus Septimius Tertullianus in Scorpiaco cap. 9. hæreditarii discipuli & apostolici seminis frutices.  
149 (c) Maximus & Dyonisius apud Beu. velet de excellantia Presbyteratus pag. 261. p. I.  
150 (d) in Epistola Apologetica pro illustrissimo statu Petrino: Parochi rurales sunt splendissima Ecclesiæ ornamina, hi sunt omnigena 

virtute, & scientia præditi Ecclesiæ Athlantes, qvorum misericordia tot religioforum millia, qvotidie pascuntur, quorum humeri 
hierarchici orbis splendorem sustinent, ac propagant. 
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a ho divně osvěcují. Oni jsou ti, kteříž ztracenou Ovčičku mezi tisící Obtížnostmi hledají / a když najdou mile 

na Ramena bérou / a ji neopouštějí / až ji do Nebeského Ovčince donesou. Oni jsou ti: kteří, když při 

jedovatých Nemocích přibližujíce se k Smrti všeho odstupuje, neodstupujou / věrně při Nemocném stojejí, 

k věčnosti připravujou, k hlavní Půtce vzbuzujou / k Vítězství nad Diáblem vyučujou, a dřív Bohu neobejdou 

/ až z vítězíš. 

 

Ale kdy přestanou povídati co pro BOha, a Lid Boží v tobě o Křestianstvo! Nejsvětější Stav Farářův činí? Kdyby 

byla Kniha tak velká / jako celý Svět, jejich Apoštolské Skutky by nepochopila. Vezmi toto okamžení Pastýře 

Duší z Světa pryč / co by to byl za Svět? včecko by bylo různé, odstoupilo všecko Štěstí, a Požehnání, Hříchy 

a Nepravosti by se rozmohly; a kdo by od nich osvobodil? Hrůza jest jenom na to pomysliti / jak bídný by byl 

Svět bez Duchovenstva. Z čehož jedině jak mnoho dobrého dostávals od Pastýřů Duší / můžeš seznati. 

 

Šárecký vyvolené Státo Boží, rozmilí Horníci! pokládejte sebe za přeštiastný: že z Milosti neslýchané / a 

Dobrodinství Nejdůstojnějšího P. P. Františka Kasimíra Svaté Římské Říše Rytíře, hlavního Kostela svatýho 

Víta Probošta novotným / a na budoucí věčný Časy Farářem / Náměstkem Kristovým pro Spasení Duší vašich 

totiž velebným Pánem Františkem Högnerem / od Boha skrze Církev vám seslaným Vrchním / a Vladařem 

Duchovním, jste zaopatřeni; slyšte v Nedělích / slyšte o Svátkách / slyšte o všecký Časy Hlas jeho místo Boha 

mluvící; jemu od Boha a Církve Duše vaše, i Spasení jest svěřené / on Ouřad Boha zastává; jeho Učení, který 

jest bezpečný, se držte / a nikda nezbloudíte; varujte se Mistrův převrácených, majících svrablavé Uši / 

Obojetníků, pokoutních Písmáků / an Písmo cuchají: mimo Faráře Učení všecko jest nebezpečné; neslyšte 

Hlasu cizích / kteří se o Ovce nestarají / a Najemníků; netočte po Větru cizího nebezpečného Učení; 

Napomenutím / a vinšováním vašeho Velebného Pána Faráře / nezhrzejte, Kárání pokorně přijměte pro vaše 

lepší / ve všech duchovních Věcech pro váš vlastní Zisk / Zásluhu, a Odplatu poddaný buďte. Faráře jakožto 

nejbližší / a bezprostřední duchovní Vrchnost svrchované Uctivosti mnějte doma / v ně / před Lidmi, 

v veřejnosti, v vší příležitosti. Věc ta samá z sebe mluví: nebo Ouřad / který Farář na Místě Krista zastává / 

zasluhuje neobyčejnou Čest; a jak byste nemněli toho ctíti / který v Jménu Boha mluví, který jeho Slovo 

vyhlazuje, který posvěcení Závdavky jeho Milosti nástrojně rozdává / jeho pravdy Posel, a Anděl jest? Milý 

Bratři! praví Svatý Pavel, prosíme za vás: (e)151 abyste znali ty, kteříž jsou mezi vámi, a přeblaženi jsou vám 

v Pánu, a napomínají vás: Farářové, klade vysoce důstojný Jan Marangoni / jakožto Knížata (f)152 / a Řiditelové 

Lidu Božího / mají na nejvejš odevšech ctěni a velebeni býti; tak napomíná samo Písmo Svaté (g)153: buď 

v Prostřed Bratří Správce jejich ve Cti, a kteří se bojejí Pána budou před Očima jeho; a Svatý Pavel: Kněží, kteří 

dobře spravují / dvojí Cti hodni jmíní buďte, zvláště Ti, kteříž pracují v Slovu, a Učením Božím; tj. / jak vykládá 

vysoce Důstojný Jan Marangoni (h)154: Kněží, a Duchovní Správcové kdežto se 

  

 
151 (e) I. ad Thessal, 5. v. 12.  
152 (f) Marangoni T. I. Thes. par. lib. I. cap. 2. pag. 8. §. statim: Parochi tanquam Principes & Rectores populi Dei, summopere ab 

omnibus sunt colendi, & venerandi.  
153 (g) Eccles 10. v. 24.  
154 (h) L. c. honore ac obsequio supra cæteros homines ut colantur, & honore a manu, ut necessaria ad vitam illis subministrentur, 

ficuti Sancti Patres interpretantur. 
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rozumnějí Farářové / hodni jsou dvojnásobné Cti, aby byli ctěni nadevšecky jiný Lidé; skrz Čest pak rozumí 

Svatý Pavel: netoliko Uctivost, ale taký náležité Vyživení jak Sv. Otcové vykládají; i on sám níž dí: nezavážeš 

Úst Volu mlátícímu; a hoden jest Dělník Mzdy své; z čeho se poznává: že Farářové mohou Desátky / aneb 

Mzdu pro své obživení od Lidu přijímati, a Lid povinen jest jim je dávati; což jinde týž Svatý Pavel šesterým 

Důvodem dokazuje: (i)155 Velebte vašeho Vrchního víc než jiné / proto že v své Faře nad Kostelem / a Dušemi 

vašemi, nadevšemi vámi Moc / a Právo Duchovní má, váš Prelát, vaše Vrchnost jest / váš Vladař od Boha 

ustanovený nad ostatní vyšší a postoupně také velebnější (k)156. Milujte vašeho duchovního Otce Velebnýho 

Františka Högnera, a to víc než telěsnýho: Nebo Otec tělesný vás zplodil k časnému přítomnému živobytí. 

Farář k věčnému (l)157. A to slušně / nebo jesti všecky Lidé / dokona i Nepřátelé milovati máš / mnohé víc jsi 

povinen milovati toho / který s Bohem zachází: aby tebe k němu přivedl který tobě Poklady Nebeských Pravd 

rozdává: jenž tebe z tvého Bludu spátky volá / a zase na Cestu Nebeskou přivádí; který za tebe nekrvavou 

Oběť každodenně obětuje / který tebe v Soužení těší / v Půtce posilňuje, velebný Pán František Högner vás 

v Mdlobě bude chrániti / Pochybnosti rozváže / o nejlepší Díl váš se bude starati / a pečovati: při Smrti vám 

Bránu Nebes otevře. Odkud prosím vás milý Bratři s Svatým Pavlem: abyste k němu, jakožto k Otci Duše / 

hodnější Lásku mněli / a pro Práci mezi vámi (m)158. Galatové na takový způsob milovali Svatýho Pavla: že ho 

taky, jak sám praví: jako Anděla Božího / a samého Krista Ježíše přijali; k tomu přidává: ba Oči své, kdyby 

možné bylo, byli byste vyloupili / a mně dali (n)159. 

 

Důstojně velebný nově ustanovený Pane Faráři Šárecký Františku Högnere! řiď Lid / Církev svou spravuj / 

panuj, dle dané tobě Moci, a Pravnosti; uč v Víře v Kázni / v Mravopočestnosti Oršlek Farní / tuto Ohradu / a 

Lid tvé Starosti svěřený; ať z něho žádný Farník / žádná Farnice nezahyne; starej se věrně o všech Spasení. 

Pomáhej Bohu / a Kristu Duše vykupovati: polož / a saď za Duši tvou Duší. Bůh tebe bude oučindlivějšíma 

Milostmi / a Pomůcky nadpřirozenýma silniti, Svatý Matěj Apoštol zažene svou Holí pekelnou Příšeru / aby 

tobě v tvým Apoštolským Ouřadu překážeti nemohla a tebe z Nebezpečenství, jako Boleslava Knížete 

na tomto Místě zboštil, zhostí / a všeliká Diábelská pokušení zapudí; svou Sekyrou odseká, Neštěstí, 

Protivenství, Překážky většího Zisku / a Prospěchu / a proseká Cestu k Spasení Led všelikých Obtížností: aby 

se s tvými štiastně doplavil k Břehu Apoštolův Maria Panna v tomto Chrámě ctěná tebe svému Synu bude 

poroučeti / všecky potřebné Milosti / a Pomoci pro tebe v něho vyprosí: abys vždy vyhledával co jejímu Synu, 

a jí jest Ctinásobné, tobě a tvým Poddaným spasitedlné, bys Apoštolský Jednotě v Slávě byl přičtený / Losem 

předřízený / jako Svatý Matěj byl přičtený Losem Volení jednotě Apoštolský: tyto tvoji Šárecký Farníci budou 

někdy tvá Radost, a Koruna / když je k Soudu přivedeš, aby v Království Nebeským vládnuli.   

  

 
155 (i) Cornelius a lapide in I. ad Tim. s. v. 17. 
156 (k) Rmus Marangoni cap. 2. c. in sua parochia jurisdictionem spiritualem babet, astque Prælatus & superior omnium a Deo 

constitut cæteris eminentior, ac proinde venerabilior.  
157 (l) S. Chrysost. l. 3. de fac. cap 9. Parentes nos in præsentem, Parochi in vitam æternam generant. 
158 (m) I. ad Thess. 5. v. 12.  
159 (n) Ad Galatas 4. v. 14. & 15. 



  



  



 IRKD.cz Sláva Kostela Svatýho Matěje Apoštola Páně Strana 29 
 

Slyš Napomenutí vysoce důstojného Arci Jáhna Bathonienskýho Petra Blesenskýho: (o)160 Ukaž se všem 

přívětivým, pomysli že jsi všech Služebník / žes ne pro sebe / ale pro všecky zplozený; věř že živ jsi / a daný 

Neučeným Učitelem / Chudým Utěšitelem, Utiskaným Potěšení / Syrotkům za Otce / Vdovám za Hájce / a 

všech Dlužníkem. (p)161 Ve všech Skutcích tvých buď převyšující / spas Lid tvůj. Žádný ať Mladostí tvou 

nepohrdá: ale buď Příkladem Věrných v Řeči / v Obcování, v Lásce / v Víře / v Čistotě; buď pilen Napomínání 

/ a Učení, nezanedbávej Milosti kteráž jest v tobě / kteráž daná jest tobě s vzkládáním Rukou Kněžstva; ti Věci 

přemejšlej, v těch buď: aby Prospěch tvůj zjevný byl všechněm. Dej na sebe pozor, i na Učení: v těch Věcech 

trvej. Nebo to čině i sám sebe spasená učiníš, i ty kterýž tebe poslouchají. Kaž Slovo / nabízej v čas / i v nečas: 

trestej / pros / zehři ve vší Trpělivosti / a Učení; Člověče Boží! následuj Spravedlnosti / Pobožnosti, Víry, Lásky, 

Pobožnosti, Trpělivosti, Tichosti; bojuj dobrý Boj Víry, dosáhni Života věčného, k němuž jsi povolán, a vyznal 

jsi dobré Vyznání před mnohými Svědky, dobré čiň ostatně Cesty tvé, a Posluhování Svaté (q)162. 

 

Dent tibi longævum Superi quo dignus es ævum 

Te Christi Semen spectet, ametque Senem. 

 

Ať tobě dlouhý Věk popřeje, a propůjčí Bůh z Nebe! 

Buď Lidu Farnímu Vděk, Krista Símě ať starého miluje tebe. 

 

Konečně: Králi věku nesmrtedlnýmu, neviditedlnýmu samýmu BOhu 

budiž Čest, a Sláva na věky věkův, Amen. (r)163 

 

 

  

 
160 (o) Lib. de Institutione Episcoporum cap. 4. tu te omnibus asfabilem exhibe, cogitans te omnium servum, nec tibi, sed cunctis  

genitum; te vivere credas: datum indoctis doctorem, consolatorem pauperum, solatium oppressorum, Patrem orphanorum, 
defensorem vi duarum, & omnibus debitorem.  

161 (p) Eccles 33. v. 33. in omnibus operibus tuis præcellens esto.  
162 (q) I. Tim. 4. v. 12. I. ad Tim. 6. a. v. 11.  
163 (r) I. ad Tim. I. v. 17. 



 

 

 

 
 
 

Sláwa Kostela  
Swatýho Matěje 
Apoštola Páně, 

po vypršených Osmi Stech Létech 
od prvního Založení na Šárce 

za Pruskou Bránou  
v Rakownickým Kraji 

v nově založeným, přestaveným, 
a 

od Nejdůstojnějšího Vysoce Urozenýho 
Pána Pana 

Jana Ondřeje, Antonína Kaiser 
Z Milosti Boží, a Apoštolské Stolice Biskupa 

Themiscirenskýho, vždy věrně vysoce-důstojné Kapitoly hlavního 
Kostela Sv. Víta PRÆLATO SCHOLASTICO, 

Nejosvícenějšího 
Knížete, a Pána Pana 

Antonína Petra 
Náměstka Vesměsného, OFFICIALI, ET SUFFRAGANEO 

posvěcením 
Chrámu Páně 

s větší Slavností 
Obnovená.  

Při Slavném Uvedení Církevním do téhož Farního 
Chrámu prvního Velebnýho Faráře 

Pána 
Františka Högnera 

 
 
 

Vytištěného v Praze 
u Johanny Prušovy Vdovy 

skrz Filipa Nickeše, tehdáž Faktora 
 

na Den Swatýho Apoštola Matěje 
25. Února tohoto Roku přestupnýho 1772 
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