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Vzáctně slovutnému a opatrnému

PANU ABRAHAMOVI
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hojné milosti a zdraví.
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Vzáctné a slovutné opa
trnosti pane!

Hannon, gubernátor karthaginenský, chtěje slávu a
čest svou, již na zemi hojně rozšířenou, i v povětří rozšířiti a zvelebiti, vynaučil (Aelian. 1. 14. var. hist.), ač /
pracně, mnohé ptáky, kteří by tato slova: Hannon est
deus — Hannon jest bůh, vysloviti a jej v povětří líta
jíce po všem tak mluvě světě za boha vyhlašovati
uměli.
Vtipné zajisté vymyšlení, poněvadž tim spůsobem, kde hlas lidský slávu
jeho donesti nemohl, ptačí zvuk ji tam podivně rozhlašoval. Náš cti
hodný otec Frydrych S p e e nětco podobného, však znamenitějšího do
vedl, když jest v německém jazyku svého slavíčka tak vynaučil, aby
pravého Boha všudy, doma i na poli, v lesích i v oudolí, v kostelích
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i školách, tak líbezně ohlašovat! a zvelebovati uměl, že by jej posloucha
jící potřebně k / lásce a milování Boha, krále nebeského, popuzeni a za
páleni byli. Aby pak i náš český národ líbeznosti téhož slavíčka oučasten
býti, a jak sladce k milosti a lásce Boží svým spěvem ponouká, dosta
tečně vyrozuměti mohl, s pomocí Boží tak se naší české řeči vynaučil,
že jak já se domnívám, svobodně a s pochvalou mnohých se všudy
ukázati moci bude. Ale ač jest se sice dostatečně české řeči vynaučil,
však se jemu křídel nedostávalo, a byl by tak doma neznámý vězeti
musel, kdybys Ty, slovutný a opatrný pane, z pouhé své štědroty, pro
rozmnožení cti a slávy Boží, aby se široce a dalece prolítovati mohl,
stříbrná křídla / jemu byl nedodal a nespůsobil. A protož co koliv
tim svým spěvem, sem i tam se volně prolétující, ke cti a slávě Boží
dobrého spůsobí, to všecko po Bohu Tobě nejvíce přičítati povinen bu
de a svým spěvem vzhůru až do nebe Tvé slovutné opatrnosti štědrotu
vznášeti, kdež by podle své zasloužilosti od Boha jistou odměnu přijití,
a jak jest tim svým právě hrdinským skutkem mnoho dobrého pro roz
množení cti a slávy Boží učinila, a přitom Bohu svému se zalíbila, patr
něji seznati mohla. A jestliže číše vody studené potřebujícímu pro Boha
podaná své odplaty nestratí, čeho tato Tvá tak hojná štědrota pro /
Boha všemu slovanskému národu poskytnutá očekávati má a může,
když všem potřebujícím ne číši vody zemské, ale studnici vody k ži
votu věčnému poskakující štědře otvíráš a podáváš.
A ať nejsem obšírný v vychvalování toho Tvého spasitedlného skutku,
poněvadž jeho vznešenost netoliko Bohu, ale i lidem dosti známá se
činí, na tom buď dosti, když ponavrhnu pro Tvé, slovutný a opatrný pa
ne, zvláštní duchovní potěšení, že netoliko za Tvého živobytí, ale po
Tvé časné smrti skrze ten Tvůj skutek v tolika krajinách, v kolika se
tato knížka nacházeti bude, v tolika ústech a srdcích, v kolika se čisti
a uva/žovati bude, Ty svým spůsobem Boha vychvalovati a sobě ko
runu věčné slávy rozmnožovati budeš.
Zavírám, a Tvou slovutnou opatrnost Božské ochraně poroučeje,
zůstávám Tvé slovutné a vzáctné opatrnosti
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v Kristu Pánu vděčný slouha

Felix Kadlinský,
Soc. Jesu. /
Z koleje hradištské
14. sept. léta 1664.
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