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Hanc tentationem ideo permisit Dominus evenire 
illi, ut porteris daretur exemplum patientiae 
ejus. Tob, c, 2, v, 12.

Toto Pokussenj (Nemoc) proto nanj dopustjl Bůh/ 
aby potomnjm Lidém byl Prjklad trpěliwostj.



Heri venifti, & hodie compelleris nobiscum egredi.
2. Reg. cap. 15. v. 20.

Wčerá sy prissla/ a gjž dnes prinucená sy snámi wy

gjti.

TO powěděl někdy Král Dawid Ethaimu Wůd
cy Lidu Getegského / když wygduce z Geru
zalema / pred twárj vkrutneho Syna swého 
Absolona/widěl hozasebu gjti: heri venisti, 
& hodie compelleris nobifcum egredi. Wčerá 

sy prissel/ a giž dnes přinucen sy Snámi wygjti. 2. Reg. 15. 
Mužem to powědětj dnessnj den o Wysoce Prozenég Panj 
KATERJNE OKOLJČANY/ Wýsoce Prozeneho Pá
na PONGRACZ ANDRASSA de Szent-Miklós, & 
Ovár, vprímneg Manželce / Wysoce Prozeneho Pána 
OKOLJCSANY JANOSSA/ a Panj ŽOFJE Tu
RANSKY neymiegssy Dcere /w tele mrtwém / a stude
nem pred námi ležjcy : heri venisti, & hodie compelleris 
nobifcum egredi. Wčerá sy prissla / a dnes přinucená sy 
énámi wpgjti. Wčerá prijsra mezy nás / dne0 odeházy 
od nás / a snámi odeházy. Donukla gj knám prigjti ne- 
moc / prinutjla gj od ná0 wygjti Smrt: prigjti yeyj t 
nám / a wygjti od nás stalo se trtk rychlé/gakoby bylo/he
ri, & hodie , wěerá / n dnels. Obětowaly sme za yeyj 
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vzdrawenj Bohu nasse prosby / predkládali sme nasse žá
dostj / wzdychal srdečně Neymilegssy Manžel: daremně 
byly prozby/daremné žádostj/daremné wzdyehánj zarmu- 
ceneho Manžela; owládala Smrt: vmrela KATERJ
NA OKOLJCSANY’ Ukrutná Smrt / pred očima na
ssyma vchwátjla nám dobru Panj / a oznámila / že žiwot 
čloweka nenj delssy / než heri & hodie, dues a zýtra; dnes 
prigjti na swět/ zýtra wygjti ze swěta.

Dowol KATERJNA OKOLJCSANY ! často
kráte w tu hodjnu gméno twe spomenem. Wčerá sy pri- 
skla / dnes odcházyss ! protoly sy prissla z Domu twého 
mezy nás / aby sy mezy námi žiwot swug položjla ? hle- 
dala sy Lekare po rozličných Městech: nalezla sy w Bistrj
cy Banskég / Smrt totjžto s Kosu/ konec wěcý trpkých; 
Smrt Měděnu/ kterég sy dále utecy nemohla. Rozreza
la Smrt Kosu swu twé Apostema/ priložjla ostatnj Lekar- 
stwy/zahogjla wred: Guž tebe wice njc neboli/ guž tebe 
wice njc netrápí. Trápi nás nemalo twé snámi rozluče
nj. Žádaly sme s tebu dáleg zustáwatj ; wzbudjla w nás 
tu žádost twá wlidnost/ twá mudrosk / twé cnostj pěkne/ 
twé mrawy newinné/ které sme v tebe skusyly/ sotwi sme 
tebe widěly/ sotwi sme stebu mlůwili: prihodjlo se nesstě
stj heri, & hodie, dnes á wčerá / o pripad žalostný ! odpa
dla nám nassa žádost ; nebo sy ty pod kosu Smrtj padla / 
Panj pobožná / dobrotjwá/ podná delssyho žiwobytj. Ta
Smrt wywracuge žádostj lidské / když ge misko wěcý vtě- 
ssených/ odpornými naplnuge í

Laskawy wKrystu Pánu Postuchačj! Byla to wule 
Božj / aby KATERJNA OKOLJCSANY dokonala 
běh žiwota swého w Bistrjcy Banskég; z Bistrjce powo
laná byla ku Koruně Sláwy/ ku kterég se rozličnými cnost- 
my/ mnohu trpezliwostj náležitě priprawowala. Bylo 
to sporádanj Božské/ aby mezy námi vsnula w Pánu/ a 
w Kostele nassym odpočjwala w pokogj: a když v nás ode
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brala se do wěčnostj/ zaneehala nám po sebe pěkný prjklad 
žiwota Krestanstého / a smrtj Krestanskég. Protož w smut
néy tegto zármutku priprawě/ predložjm Láskam wassym 
w KATERJNE OKOLJCSANY/ illustre exemplum 
bonae vitae, & bonae mortis, gasný prjklad žiwota dobreho/ 
a smrtj dobrég. Bude ku potěssenj Rodjny zarmucenég ; 
giným k naučeni dučhownjmu,

Ezechyáss Král v Proroka Yzayásse! žiwot člowěka 
pripodobnuge k plátnu/ mluwice : Praecisa est velut á te
xente vita mea: dum adhuc ordirer , succidit me. cap. 38. 
v. 20. Prerezan gest gako od Kadleca žiwot mug : kdy sem 
gesstě tkan byl/ odrezal mne. Njti w plátně negdu wssecky 
gednako: giné nesu sé prawo / giné precházegj na križ. 
Tak y dnowe žiwota Lidského / giné prawe/ to gest wese
le; giné na pričky/ to gest zármutkem naplněne. Pripo
guge swedomněnj S. Chryzostom: DEUS tum ex adversis, 
tum ex prosperis justorum vitam, quali admirabili varieta
te, contexuit. Bůh gak z wěcý zdarliwých/ tak z wěcý pro
tjwnych/ djwnu rozličnostj/ žiwot Sprawedliwpch zetkal 
gest. Ne gednjm spůsobem držj se Lidé w téyto rozlično
stj: ginj wzdarliwych wěcéch wynássegj se/w protjwnych 
klesnu ; w sstěstj zapominagjna sobě/ w nesstěstj z proklinánjm 
zlorečj. Tytot gsu neprawy / a k pohorssmj. Giný w 
zdarliwjleh wěcéch se newynássegj/wprotjwnych neklesnu; 
w sstěstj na powinnostnezapominagj/w nesstěstj spokogene
ho gsu vmystu/asebe podobnj: y dobré / yzlé wěcý z ruky 
Božj wděčně prigjmagi. Tytot gsu sprawedliwy / a na 
prjklad.

Žiwot twuss KATERJNA OKOLJCSANY/ 
zetkanjj byl na križ: a když gesstě tkan byl / wssestj a dwa
ceti letech odrezán gest. Okusilasy w twém žjwotě krátkem 
y wěcy zdarliwe/ y wěcý protiwné: zdarliwe tebe nad te
be newynássely/ protjwne nenadělily ; mezy zlým a do
brym prawo sy kráčela po cestě sprawedlnostj. W ostatí* 
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ni dwě léta žiwota tweho/ dopustjl na tě Bůh nemoc těž
ku / Sistulu nazywagj Lekare: tu sy se vkázala vdatnu až 
í podjwenj. Trápila tebe Nemoc den y noc/ pálil tebe 
wred zwenku y z nutra; sotwi sy dala znamenj bolesti: 
wázala sy wredowite misko ruku smělu/ a bez ljtosti/ které
ho Lekare tykali se strachem / aby bolest nerozdrážily. Gi- 
né osoby wtwém trápeni byly by klesty ž ty sy stála mvsky 
pozdwiženu / od trpěliwoski neodlučená, Giných cnost pod 
twu těžkosti byla by se nachýlila : twá cnost nepřemožená 
nad bolest se wynássela. Djwily se nad tebu / kterj tebe 
widěly w twég Nemocý / že Panj wěku tak mladeho / pri- 
rozeni tak mdlého / križ tak těžky / tak spokogně/ tak trpez
liwě/ tak dobru mysky a weselu znásseti muže. Nedarmo 
máss na Cymery Rodnjm Rameno sylné: od Ramena 
Rodního wzala sy wládu / která tě k trpezliwostj posylnila. 
Nedarmo gméno máss Katerina; z gménem Kateriny 
prigala sy stálost / která tě w trpezliwostj potwrdila : ale 
nadewssecko Láska Božj; která y Bremeno polechčuge / y 
mlady wěk na wytězstwy pozdwihuge.

Ptala sy se; aneb radněg skusttj sy chtěla Duchow
njho Otce / proč Bůh tak těžty križ na tebe doložil i která 
sy Boha sotwi někdy těžce obrazyla ? A když tobě powědě
ne bylo / že Bůh člowěka cnostj trápením skusuge; koho 
miluge/ križem nawsstjwuge/ a po cestě križe ksobě prita
huge: poddala sy se Bohu ponjženu mysky / a gakžto zno- 
wu občerskwená / neska sy križ za Krystem dobromyslně/ 
ssla sy po križj poskussně k wuli Božj. Ohnem sy skusená 
byla / a nenj nalezená v tebe neprawost: trápilá tě wreda 
palčjwost až k omdleni / a z vsk twých newyrazyla anj slo
wo hněwliwe / anj netrpezliwé i ty skowa sy opakowala 
wtwěg bolesti: čjm wětssy križ/ tjm bljžssy GÉžjssS. O slo- 
wa potěssytedlné! Pkázalasy zagjskě KATERJNA 
OKOLJCSANY / w twém križj trpezliwost / w trpezli
wostj sylnost/ wsylnostj stálost/ wstálosti zetrwánj j vči
něná prjklad w dobrém zetrwánj newyhnuteho. Roz-



Rozwažowal S.Job počátek a konec žiwota lidského/ 
y powěděl: Nudus egressus fum de utero matris mese » & 
nudus revertar illuc- c. 1. v. 21. Nahý wyssel sem ze žiwo- 
ta Matký smé/ a nahý tam se nawrátjm. Které slowa roz- 
yjmayice Swaty Bernard žádost swu/awžádostj raddu 
wypowidá: hunc in vitam ingreílum, hune ě vita exitum, 
hanc nuditatem, utínám faepe ante mentis oculos ponere
mus ! Soto mgjti do limeta / toto ze limeta mpgjti / tuto 
nahotu/ obychom za časte pred oči předkládali! Proč to žá
da/ proč to radj Swaty Bernard? pričjnu máme v S. 
Hieronyma mluwicyho : Qui le quotidie recordatur mo
riturum, contemnit praesentia. Kdo každý den pamatUge/
že zemre / zapowrhá časné wěcý- Kdo pozoruge často / že 
nahy do země weyde: že Smrt na koncy žiwota wyzleče ho 
ze statku / z rozkosse/ z hodnosti; nestoyj o wěcy swětské/ 
Nebeských wyhledáwa. Těsná brána ge smrt: tu zložitj 
musyss člowěče wssecky Filcze / které sy naplnjl z Pokladů w 
swětskych ; a neprenefes genom to / co náležj do Pokladu 
Nebeského : abysy widěl / že wssecko giné marné gest / a 
neosožně.

Nastedowala raddu Swatého Bernarda KATERJ
NA OKOLJCSANY. Kozgjmala častokrát / gakowy 
ge člowěk pri počátku / a koncy swém ; pri počátku vzrela 
ho nahého Z bjdneho: kwjlicyho/ že se narodil; narikayj
cyho / že ge člowěk; začerweněneho že ge nahy : pri kon
cy pak žiwota / oblupeneho z krásy / zwlády/ z hnuti / z 
bohatstwy/ zmudrostj/ z hodnosti / a vwrženeho do hro
bu na pokrm čerwum. Ty wěcy rozgjmágice / z ojskliwi- 
ía se gi swětská marnost; zalíbila Nebeská rozkoss : odlu
čila žádost swu od Swěta; obrátila gi k Nebi: z Bohem 
se spogowala skrze lásku ; Nebeských wěcy hledala skrze 
cnostj. Pressla prez Swět nádherný gako pocestná : ne- 
ohledla se anj na rozkoss: nedbala anj na bohatstwj; ne- 
stawila se anj w sláwě. Nádhernost v nj mista neměla: 

Rucho



Rucho nesta poctjwé/ ale bez pýchy i z kterého yine brali 
vtěssený prjklad. Poslussná býwssy Dcera swym Rodj
čum i wgedném neupostechla : poručjli gi někdy y prozbu/ 
y hrozbu / aby wonnym prachem hlawu / a wlasy ozdo- 
bila; nechcela: njkdy na yeyj hlawě nebyl prach wonný. 
Pamatowala/ co Bůh powěděl člowěku : Pulvis es, & in 
pulverem reverteris. Gen. z. 19. Prach gsy / a w prach se 
obrátjss. Tento prach vsebe rozgjmaía/ a wssecku swěta 
nadhernost za prach sobě wážila.

Opatrowala swé hospodárstwy pečliwostj mudru a 
bedliwu ; ale wedle miry/ kteru vložjl S.Pawel Aposstol: 
Qui emunt, tanquam non possidentes : qui utuntur hoc 
mundo, tanquam non utantur, praeterit enim figura hu
jus mundi, i. Cor. 7. v. ;o.3 1. Kterjž kupugj/ yakoby ne- 
wládly: kteryž pítwágj tohoto Swěta/ gakoby neužjwaly; 
nebo pominá se spusob tohoto Swěta. Snadno gi bylo prk 
koncy žiwota swět opustjtj / kteréy swět predtjm pominat 
se a odkwital t w čem libostí nemáme / rádj opustáme. 
Snadno gi bylo zanechatj Státek/ která statek vžjwala ga- 
ko pocestná / gako wypožjčenjk Nemnoho dbala o swe 
vzdrawenj: sstiastnu se býtj w těm prawila zweselostj twá
rj / že Smrti swu predegde Smrt Manžela sweho. Dowo
lily yeyi Otcowe Duchownj/ y nutjly/ aby k posýlněnj ne/ 
wládnostj/ wdnj zapowěděne masjýtjs pokrm vžjwala: 
anj sem njkdy neužjwala / powěděla / anj njkdy nebudem. 
O Dcera poslussná Cyrkwy swatég í Tak o swět nestála/ 
tak o Nebe nastoyjla KATERJNA OKOLJCSANYj 
tak wydala prjklad swětskych wěcý zapowrženj!

W yednem člowěku dwa Lidé gsu •• yeden zewnjtrnj/ 
kterého očima widjme ; druhy wnjtrnj / kterého newidj
me. Znamená to S.Pawel Aposstol/ když mluwi: Licet 
is, qui foris est noster homo corrumpatur : tamen is qui 
intus est , renovatur de die in diem. 2. Cor. 4. v. 16. Ač- 
Ačkoli zewnjtrnj člowěk náss russy se: wssak ten wnjtrnj ob;
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nowuge se ben odedne. Sem prináležj/ co powěděl Opat 
Barnabáss • Quanto magis homo exterior patitur , tanto 
magis interior viget. Čím wice člowěk zewnjtrnj trpi / tim 
wice wnjtrnj zdrawy gest* Zewnjtrnj člowěk / ge člowěk 
těla rozmazaného / wnjtrnj člowěk / ge člowěk ducha po
korného. Musy trpětj člowěk zewnjtrnj/ aby zdrawy byl 
wnjtrnj; to gest: nemuže člowěk Zákon zaehowáwatj/ a 
nastedowatj cnostj/ dokáwad smysty swé/ a žádost / koren 
zlostí/ neumrtwy: nebo tělo žáda proti duchu / a smysty/ 
w jskole cnostj / odporugj Zákonu.

KATERINA OKOLICSANY! Twá žádost by
la pod Zákonem / twé smysty byly pod rozumem : hodjla 
fy pod nohy žádost takowu vdatnolíj/gakowa gest w Ra
meně sylnem twého Cymera ; skrotila sy smysty / takowu 
ostrostí / yakowa gest w Meči stawném Rodnjho twého 
Ramena. Stalo se vtjssenj w twém člowěku wnjtrnjm i 
pocházela sy w Prikázanj Božjm bez odporu; prissly tobě 
cnostj huffem : pobožnost; kteru sy Bohu stužjla : Láska; 
kteru sy Bižnjmu dobre žádala : Milosrdenstwy ; kterým 
sy potrebně napomáhala: Pokora; kteru sy sobě ticho we
dla: Poníženost; kteru sy se každému nachytila: Pokání; kte
rym sy swědomi očisstowala : w dobrém stálost; kteru sy 
w každém protiwenstwy w lásce Krystoweg zetrwala; ačo 
yiného gest w počtu cnostj. Nazywala tebe twá Čeles zla
tu Panj; a dobre: zlatá Paní bylasy zayjsté/ to gest do
brotjwá: Panj dobrá / to gest cnostliwá; nebo cnost činj 
člowěka dobrého / ne zlato / ne hodnost. Nebyla w tebe 
krom samá dobrota : žádnemusy kriwdy neučinila ; žá
dným sy nepohrdala ; žádneho sy neopustila ; žádnemu sy 
na ctj neutrhla ; ano : zlé reči yinych / a neprawe skutky 
wymluwala / a na dobru stránku obracala. Wssecky cno
stj wžiwotě twém sy wyznačjla / abys byla žiwy Obraz 
Krysta GEžjsse.



Ginj Lidé milownjcy ysu člowěka zewnjtrnjho : oz
dobnyj hlawu/ malugu twár/ okrásugj ruce/ruchem nád
hernym odjwagj tělo ; a člowěka wnjtrnjho magj wza
pomenutj. Podobni Gablkám Sodomským/ které zewnjtr 
krásné gsu / ale wnjtr prachnate/ a ohyzne. Ne tak KA
TERINA OKOLICSANY; wssecka yeyj ozdoba byla 
gest wnjtr: nedbala zewnjtrnj krásu / obracala se wnjtrnj/ 
w cnostech záležjcy/ a wděčnéy pred očima božskými. Oz
dobená gsuce wnjtr / okrásená byla y zewnjtr : krása wnj- 
trnj skryti se nemuže; propugčuge se zewnjtrnjm vdum/ 
a ge také okrasuge. Podobná včiněná Nebi / které y zwen
ku/ y z nutra pěkne gest; ale pěkněgssy wnjtr/ gako zwen
ku : nebo mnohém pěkněgssy gest to w Nebi / co se okem 
neuhlídá/ gak to/ co okem widjme. Wlidnost yeyj spoye
ná s cnostmy včinjla gi Lidém milu/ a žádostjwu; kterj yi 
gednuc widěli / yednuc snj mluwjli / pro yeyi cnostj vjsleeh- 
tjle wnj se zalíbily : žádaly sni wgitj do prjzně / a prjtel
stwy. Toto ye / co nás boli: stratjly sme cyl žádosti nassy. 
KATERJNA OKOLJCSANY ! aneb aby sy byla nj- 
kda mezy nás nepriflla ; aneb zayjstě/ aby sy byla wždy 
swámi zustáwala. Máme potěssenj w žalosti / žesy nám 
zanechala Prjklad pěkných cnostj/ a žjwota dobreho.

Zegdjme málo do mladssyho wěku yeyi: Neměla gess- 
tě patnácte Lét; Synowe hersstj/ a možnj/ widjce vnj ob- 
wzíásstne dary Natury a Grácie : Mudrost/ Pobožnost/ 
Krásu/ ötydliwostj zaopatrenu; žádaly gi sobě do Stawu 
Manželského. Geden ty zewssech Wysoce urozeny Pán / 
a Emilie starodáwnéy ANDREAS PONGRACZ/de 
Szent-Miklos, & Ovár, sstiasný sy byl / a gi do Stawu 
Manželského sy obdržel. Pzrel sy gi mezy Dcerami ssle
chetnými gako gasnu iáwězdu/widěla ona na twém Cyme
ry 4wězdu/znamenj trich cnostj; similis simili gaudet, pri
wolila podobná podobnemu : spoyjli ste w Stawě Man- 
želském / powstala Constellacia k pohleděni krásna : AN- 
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DREAS PONGRACZ / a KATERJNA OKOLJ
CSANY. Triuhelnjk ten w Orle o dwuch hlawách na 
Cymery twémRodnjm/ mira gess rownostj: zmérane ysu 
cnostj ScSi1 V nalczene mezy sebu rowné: anj ty sy nechcel 
ginu pogatj/ krom gi/anj ona neehcela s yiným se spogiti/ 
krom stebuj trubka wruce rohowa na temže twém Cyme
ry / yakoby zazněla radost / že totižto / similis virtute reper
ta est. Podobná w cnostech Pomocnjcze nalezená gest. O 
pár Lidj bez páru! ne tak lechce nagdeme takowé zrowná
nj/ ne tak snadno vzreme takowu swornost.

Než hle! prihodjlo se mimo náděyj : zwrtlo se kolo 
Katerjny : roztrhlo se spoyenj j rozdwogená gest Con
stellacia; zatměla se Hwězda. Siccine separat amara mors. 
1. Reg. 15. 32. Smrti prehorká! takli rozdelugesé spogenj 
tak zrownáne / zrownánj tak spogene ? Nebyloby tak lito / 
kdyby sy byla w twém času lučila ; ale lito gest náramně/ 
že pred časem rozlučuyess. Z násylym se roztrhuge/ co zlo
žila Natura; z bolesti se rozdwoyuye / co spoyjla láska. 
Newěrm/ než Nebe wám záwidělo vprjmnu wassylásku/ 
zyednocenu wassy swornost: Possalo Smrt/ která odnessa 
KATERINU OKOLICSANY / a ozdobenu krásnu 
rozličnosti dala Ženjchu Nebeskému. Smrt yi nenj tem
nost : nebo Smrt sprawedliwym gest yasny Oblak / skrze 
který swjti se Prjkladem žjwota dobreho.

Widěly sme posawád Prjklad žjwota dobreho; wiz
me guž Prjklad Smrti dobrég. Lekare Lewočtj zuffály o 
vzdrawenj Nemocy: wypowěděly yednjm hlasem / že se 
Apostema zhoyjti nemuže. Prestrassen yest Manžel / a pro 
zármutek lizy zadržetj nemohel. Ona njc nepřeměněná / 
ne yenem nezaplakala; ale také těssyla Manžela zarmuce
neho slowy weseljlmi. O Žena srdce z mužileho! kteréy tě 
pripodobnjm Katerjně vdatnéy? Ty sy měla zaplakat KA
TERINA OKOLICSANY/ když sy slyssela zuffánj Le
karuw / že totjžto twůg mladý wěk odkwitnutj musy / a 
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zwadnutj; naopak se stalo: plakal Manžel / ty těssyla sy 
plačliweho. Tak tehdy/ meněg tebe bolel twůg wred ne
zhoyjtedlný / nežly bolela twého Manžela twá bolest nara
mny! Djwila se Lewoča nad tu wěcy z že Panj wěku tak 
mladeho / tak směle Smrti se poddáwa. Spogenj z Bo
hem a prjtelstwy/ wyhánj ze srdce člowěka wssecku Smrti 
házen.

Prwé než Lekare Bistrjčti začaly prikládat Lekar
stwy/ powolala Lekare Duchownjho; zaopatrjla napred 
zdrawydussnh Známé gj bylo/ že člowěk Krestianskjl/ w 
nebezpečenstwy smrtj / powinnen gest Pokánj včinjt/ a k 
smrtj se priprawit gak neylepssy : neodkládala Pokánj na 
ostatnj chwjlu/ kdy guž smrt odbirá smysty od člowěka; za 
času powinnost wykonala pilnosti náležjtu. Prigala Kry
sta w Welebnéy Swátostj z weliku vctjwosti / a srdce po
těssenjm- Rozmohla se nemoc : zrazyla Katerjnu ; myst 
yeyi vdatnu nepodrazyla. Merkuwala / že bljzko gest ho
hjna : vdělala Spowěd Generálni z celého žjwota Z a skrze 
Spowěd Generálni' Srdce očistila. Tu sme gi widěli pla
kat: tolikrát omdlewala / tolikrát vmirala od bolesti / stzy 
newylela ; wylela pri Spowědj z celého žjwota / a wssak so
twi měla co oplakáwat. To má Pokánj swaté / že stzy z očit 
wyražj/ yako perly O Perly Pokánj swatého nad Perly 
Orientálské ! Tjmito drahýmy Perlamy KATERJNA 
OKOLICSANY priprawila Dussy swu Milostí Božskég. 
Wzala do ruky Krucifix: děkowala Krystu za Spasení na 
Križj; na prjklad geho / odpustjla Neprjtelum; trápeni 
swé spogjla ze zástuhy Spasytele / a Bohu obětowala. Le
žetj nemohla; klekla pred Chlebem pocestních posílnúgj- 
cym / y klečjce ho prigala. Po Prigjmánj / gméno swé da
la zapsatj do Knjhy Bratrstwa Krysta na Krjži Umirayj
cyho / včastná včiněná vplníeh Odpustkuw.

Blizko byl čas; opatrená gest k postednjmu potýkáni 
postédnjm Pomazáním. Nastogjla Smrt; prjtomná so* 



bé a podobná/ tjmy stowy rozděleny žádala: Prispěg GE
žjss! Prispěg GEžjss! Padaly slzy pristogjcym: ona twá
rj gasnég/ držela se pozdwjženu mysty w Ránach Krysto
wych; Wjru / Náděgj / a Lásku z Bohem se spogowala / a 
spogená z Bohem/ zwytězyla : prewyssyla žádost žjwota; 
nebo za žjwotem veházegjcym anj gednuc newzdychala : 
prewyssyla libost swětských wěcy ; nebo pri Smrti swég / 
gakoby njc neměla / žádnu swětsku wěc sobě nepřipomněla: 
prewyssyla Manželsku Lásku ; nebo smutnemu Manželowy 
ruku wesele podáwala: prewyssyla pristogjcych žalosti ne- 
do yasným okem naně hleděla / slowy čerstwymy gim od- 
powěděla : prewyssyla těla swého bolest; kteru ačkoli pri
liž cýtjla / wssak na twár wen newypustila : prewyssyla 
strach Smrti; kteru prieházegjcy celpm duchem čekala. Ku 
koncy/ wžádostj žjwota wěčného/wzywagjce swaté Gmé
na / wypustjla Dussy pobožnu / a newinnu. O Prjklad 
Smrtj dobréy!

Umrela KATERJNA OKOLICSANY / a běh 
swug dokonala w Wjre KatoliCkéy; na kteru Wjru Swa
tý Stessan Král celu Krayjnu Uhersku z Pohanstwa obrá
tjl: která / od Swatého Krále / až po zahynutj Ludwjka/ 
prez pět sto Lét/ po Zemy Pherskég/ gedjná se ohlassowa
la: wkterég Wjre žil/apmrel S. Ladillaw/ S. Imrich/ 
Swctá Alžběta / S.Margarita/ aginj mnozy Predkowe: 
pro kteru toliko tjstc Mučedlnjkuw muky podstupilo; kte- 
ru toliko tjstc Wyznáwačuw až do konce zaehowalo. Za- 
ehowala Wjru Katoličku; w kterég zustáwa Krystus/Slo- 
wo Božj/Prawda/ Pčenj gednomystné/ Swátostj/ pra- 
we Knezstwo / Odpusstěnj hrjehůw / a giné Prostredky o 
Spasení wěčnému; od kterég prawá cesta ge k Nebi/ a mi
mo nj/ wsseeky cesty gsu zawrené; která Wjra gedjněspa- 
sytedlná gest / a wssem wblude/ a w stépoté zustáwagjcym 
predně potrebná.

Dosti



Dosti sem k tebe mluwil/ a o tobě KATERJNA 
OKOLJCSANY : promluw yuž ty něco tjmi twyma 
vsty pokornýma / ale mudrýmy / a ostrowtjpnými; hni 
twym yazykem sseplawým / ale wděčným / a wzácnym. 
pospicháss do Domu twého / to gest / do hrobu: odběr se 
od twěg milég Rodjny ; Poděkug za prjtomnost wssem 
k twěmu Pohrebu shromáždenjm. Ah! widjm / widjm že 
tebe Smrt studená zawrela vsta : widjm / že tobě Gazyk 
zwázala: co sama powědětj nemužess / skrze mně takto 
mluwiss : Odbirám se od tebe poneyprw můg Neymiley
ssy Manželu ANDREAS PONGRACZ: děkugem tebe 
za mnohu / a dobrotjwu opatrnost / kteru sy mně w Ne
mocy až do konce wěrně opatrowal. Nahradíž tobě Bůh 
stokrát tolko / co sy na mně wynaložjil. Žili sme spolu w 
Lásce vprimnég / a w Wjre neporusseněg deset Lét: mám 
náděgj pewnu / že kterj se zdě rozlučugeme / zegdeme se w 
Nebi / a stkwitj se budeme / gako dwě hwězdy we wěčno
stj. Odbirám se od wás Rodjčowe laskawy JOANNES 
OKOLJCSANY / a ŽOFJA TURANSKY: budiž y 
wam poděkowanj za wassy starost / kteru ste mně wyeho- 
waly i w Báznj Božj / a w dobryeh mrawyeh wycwičjly: 
hyla sem wám Dcera wděčná; byly ste wy mně Rodjčo
we wzácnh Bůh wás opatrug w wassem wěku obstarnym/ 
a stasný konec žjwota poprey. Odbirám se od tebe/ Oswi
cený / a Dwogpctihodný Bratre můg JOANNES. 
OKOLJCSANY/ biskupe Noviensky/ Tabule Králow
skéy Praelate/Arcy-Kapitule Ostrihomskéy Lector, a Kano
wnjk : wynssugem tebe k wětssy Božj Sláwě wětssy Insulu/ 
a wysssy Pedum:ridjžasprawug wěrně KrystowéMudro- 
stj twu / a Bedliwostj / a k Spaseni wěčnému priwáděg. 
Rozlučámse stebu druh? Bratre mfig OKOLJCSANY 
LASLO/ Slawnég Stolice Liptowskég Více-Ispan: bu- 
tzjž stebu pomoc Neýw^ssyho / abys prospěssně / a k chwáí 
le Sména tweho Prad wykonáwal- Měgte se dobre ostat- 
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nj Bratrj mogj/ JOZEFE/ a PAWLE OKOLJCSA
NY: bud prodlužen žjwot wáss k Obecnjmu dobrému/ a 
žádostj nasse potěssenjm naplněné. Měyte se dobre y wy 
dobré Sestry me / MARJA/ MATYASSOWSKY 
GYÖRGYA De Lednicze, pozůstala Wdowa ; KLARA/ 
ABBAFFY GYÖRGYA; ALŽBETA/ SSEMSSEI/ 
PALA / Manželky : pregem wám z Nebe zdrawy a sstěstj 
žáducjjho/ dobry prospěch we wssem wassym predsewzetj. 
Bohu wás poručjm wssycknj mogj Prjtele: rostnjte/ kwit- 
njte; opliwagte Požehnáním z Rosy Nebeské/a z tučností 
Zemské / po wssecky časy wasse. Wám pak dobré Pregjcym/ 
k Pohrebu mému.zhromáždenjlm děkugemza Lásku postéd- 
nj / kteru mne do hrobu mého odprowázate ; Bůh wás 
sprowod stiastiwě do Prjbitkůw wassych.

Nezapomínám na tebe Dcerko má gedjnka Ewo Pon
gracz. Troge Bůh / prwé než Matku / k sobě wzal / které 
byl požehnal: Jozesa/ Rozaliu/a Terezku; ty gedjnka zu
stala sy i pristup Dcerko má ke mně / a poznag co tratjss we 
mně: deg my ostatnj polibenj / at tebe dám požehnán), 
Požehneg tobě Bůh Požehnánjm Swatjjm/ abysy prospí- 
wala wěkem / mudrostj / a cnostj/ neyprw kectj a chwále 
Božj / potem ku potěssenj Otce twého.

Tak se rozlučuge z Rodinu t tak děkuge za poctjwosk 
Laskawym Políuehačum. Děkuge tebe KATERJNA 
OKOLJCSANY Slowenská Nacia / žesy yeyj Kostel 
vctila twým Pohrebem. Trt Kostely se hádaly o Pohre- 
benj těla twého; obdržel Kostel Nácie Slowenskég ; gako 
sy sama žádala / kdy sy nám nedáwno o twég Smrti zmin- 
ku činjla. Radugem se y gá twůg Kazatel/ že prwnj má 
Pohrebnj Kázen stala se nad twym Tělem mrtwym/ kte
rá sy tak obwzlásstnj Materiu k chwálenj mému zanechala, 
Odpočjwati budess vOltárePanny MARJE/ s Korun
ku yeyj na ruce twég powěsenu ; na znamenj / žesy byla 
dobrá Dcera Matky tak welikég. Odpočjwati budess pod 

Krjžem/ 



Krjžem/ a nad Krjžem: pod Krjžem Spasytete / ku ktere
ho ctj a chwále založen gest Kostel i nud Krjžem twjlm/ 
nad kterým sy zwitězyla/ trpezliwě znásseyjce až do hrobu. 
Nezapomene na twé Gméno slawné/ nu twě cnostj wzne
ssene: pripomně nám ^rob tmug / kdykolwěk ho widjme. 
Kdožkoli časem buducym wegde do tohoto Chrámu Páně/ 
oznámeno bude Gméno twé / twé cnostj/ neb slowem / aneb 
zayjsté rezbu na Kamení ^robornen* t

Siste Viator/ 
Hic jacet

CATHARINA OKOLICSANI,
Sangvine Illustris, aetate Juvenis, Virtute Inclyta 

Fuit, Vicit, Vixit.
Prudentia Jura dare poterat;

Consilia dabat Judicio: 
Oraculum futura, 

Ni futuros annos Fata abstulissent.
Lucta illi cum dito Apostemate 

Duos Annos ,*
Reluctata est pectore infracto.

Vulnere afflicta, 
Afflixit vulnus, 

Doloris Victoria.
Quaesivit Medicum Apostemati ;

Neosolij reperit:
Mortem cum falce aheneam.

Secuit Mors litem ;
Distinxit Corpus inter , & Animam > 

Ut praescinderet ulcus,
Vitam



Vitam abscidit.
Partes rescissas distribuit ex aequo;
\ Restituit

Animam Coelo, 
Terrae Corpus, 
Nobis obtigit :

Exemplum bonae vitae, & bonae mortis. 
Viator abi ’

Tu leži KATERJNA OKOLJCSANY/ Rodem 
Wjssoce Urozená/ wěku mladeho/ slawná cnostmy/ byla/ 
zwytězyla / skonala. Mudrostj ridjti fnoda / rozumem 
raddu dáwala. Mudrost yeyi bylaby k polnvenj/ gestly 
by byla k wěku dossía dospělemu. Potýkala se z wredem 
dwě Léta; odporuwala mylly nepremoženu. Trápila gi( 
rána / ona trápila ránu / zwytězenjín nad vS ; . ídeöa;' 
la Lekare nemocy; w Bistrjcy Banskég nalezla/smrttotiž- 
to s Kosti. Oddělila Smrt Dussy od oa: aby wred za- 
hogjla / vkrátila žjwot. Djly llussně rozdala: Dussv rte; 
wzdala do Nebe / tělo zemy nawrátjla, nám sedostal • 
Prjklad žjwota dobrého / a Smrti dobrég.

Protož/ Laskawy wKrysku PostuehaČj j mámeprj- 
klad wylojeny Žjwota dobrého / a Smrtj dobrég/ pohledni- 
me na Prjklad/ činme podlé Prjkládu. Pčme se dobrežitj/ 
abyfme se naučily dobre vmritj. Pčme se tim pilněgssy/ 
žežiwot nássge heri, & hodie, wěera u dueé / priljž krátký. 
SmrtJiwotu se ohlasuge : gakowy žiwot/ takowá^mrt; 
kdyz zíwot dobry predcházy/ y Smrt dobrá prjeházy; zlá 
Smrt nastogj žiwotu nedobremu. Zridka/ awelmizrid, 
ka zlý žiwot dobrá Smrt nasleduye. Obwzlásstnj mudrosk 
ge/ wedetj dobre žit /wědětj dobre zemrit, kdo tuto filozo- 
stU vmí / dostj ge / ačkoli nje giného neumi • ano : giná 

drosk/ 



drost/ stultitia est apud DEUM. 1. Cor. 3. 19? Bláznow- 
stwy gest v Bohe. Wěděl tuto mudrost S. Pawel/ a po- 
wěděl: Non judicavi me scire aliquid nisi JESUM Chri
stum & hunc Crucifixum 1. Cor. 2. 2. Sudjl sem/ že gi- 
něho neumím / tež ®€žjsse Krysta / a to Wjžowaneho. 
Krystus vkrjžowmjt Obraz ge Žiwota7 a Smrti: kdo w so- 
bé Obraz tento stitečné wyznačuge/ obwzlásstnj mudrost 
dosahuge.

Gefskč gednic/ a naposkédy k tcle mluwim / KATE- 
RJNA OKOLJCSANY; dokonané gsu wsseeky wěcý/ 
priprawenjljsCddozdobene misko: gdj guž do domu twého j 
odpočjweg w pofcgj. Stratjly jme tebe z bolesti / klademe 
do 4robn prinucehj; hněwamcse na Smrt / že ostatnj po- 
ctiwost tebe med časem činjti musyme. Skrýge tebe 4rdb 
twug od oči iíassyeh; ale od pamětj neskrjtge. Prjklad do- 

brého Žiwjta / a Smrti dobrég bude prednámi: včitj 
se bud mez twého Prjkladu aby sme wěděli do- 

bre žiti 1 & dobre Vmriti.

AMEN.












