
oSTRovSKÁ PÍsEŇ

(Praha l(apit. A 57/1, fol' Bb)

Slovo do světa stvořenie
v božství schováno,
jež pro Evino zhřěšenie
na svět posláno.

5 Dievcě dřéve porozenie
jest zvěstováno,
z Davidova pokolenie
božsky vzchováno.

ot něhože naše krščenie
l0 jménem nazváno,

pro drahé naše spasenie
Židóm prodáno'

I pro naše vykúpenie
na smIt prodáno,

l5 jehož nám slavné vzkřiešenie
vesele dáno.
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KUNHUTINA MODLITBA
(Praha UK VII G l7 d, fol. l46b-l5lb)

Vitaj, kráIu všemohúcí,
ve všěch miestiech vševidúc i,
všěch kajúcich milujúcí,
věčný život dávajúcí,

5 všeho kvietie krašše ktvúcí,
všěch světlostí viece stvúcí,
svým milýrn sě zjěvujúcí,
jě rozkošně kochajúcí !

vítaj, slavný stvořitel'u,
l0 vítaj, milý spasitel'u,

vítaj, věrný niíŇ přietel'u,
všie dobroty davatel'u !

vitaj, v núzi těšitel,u,
všelro hořě zbavitel'u,

l5 vitaj, divný slavitel,u
i rozkošný krmitel'u !

Děkujerny tobě z tvého
z milovánie ve li.kého,
z potřěbného, z radostného,

20 z vysokého i z ščedrého:

cž si ráčil ny stvořiti,
vclmi drazě vykúpiti,
nebesa dcns otvořiti l
a svým tělem obdařiti.

25 Chvála tobč, Bože, z toho,
ježe činiš divóv mnoho
divnú mocú slova tvého
v rukú popa všelikého.

Tu své d
30 když nás eš,

chléb v s
z vína sv

V chlebnéj tváři ty sě skrývaš'
boŽskú světlost tvú pokr}.viiš,

35 cěle v oPlatcě přěbýváš,
cěle na nebi pďívď.

Ani na nebi jsi věďí,
ani v oplatcě jsi menši,
ani na nebi světlejší,

40 ani v oplatcě temnějšl.

Na nebi jsi veštek zjěvně,
v oplatcě jsi veštek tajně'
jakož na nebi jsi slavně,
takož v oplatcě jsi divně.

45 Když tak divně k nám přichodíš,
s sobú anjely přivodÍš,
k vclikéj čsti nám to hodíš,
když k nám s anjely přichodiš.

Tvé jest tělo naplněno
50 divně, když jest učiněno:

mocným slovem usvaceno'
věrným srdcem uchváceno'

To každému jmicti za to,
jež jest srdcem takež yzato

55 jakož ústy vzemše svato:
Augustilr jest svědek na to.

Na to svědka slunce jmámy:
kdyžto na ně vzpominámy,
mnoho poprskóv vldámy,

60 avšak jedno slunce známy.

Když to bude tozlomeno,
v malé částky rozdrobeno,
po všem světu rozděleno,
vše křestanstvo obděleno,



j5 kakož koli i proknicmu
málo dáno jest věrnému,

' všako cěle jest prvniemu'
cělo dáno i druhému,

cěle dáno jest třotiemu,
l0 cěle také i čtwtému,

cěle věrně tisúciemu,
cěle jistě posledniemu.

Avšak Proto nenie dvoje
božie tělo ani troje;

75 ve všěch miestiech vše jednoje,
tako věří srdce moje.

Dež jest z dievky porozeno,
též la kÍ!žu umořeno'
téže v zeÍni pohřebeno,

80 téže z mrtwrich jest vzkřiešeno.

Ale tako jest vzkřiešeno
jakož ovšem oslaveno,
též na nebe zpodviženo,
též v oPlatcě posvaceno.

85 Ten cbléb žiý nejde dolóv,
na výsot jde k otcu domóv,
krmě jest všěch apoštolóv
i všěch svatých i anjelóv.

Proto prosím, Bože, tebe,
90 žiý i rozkošný chlcbe,

aby otvořě dnes nebe,
dal nám ščcdré dary z sebe.

Daj dóstojně tě vídati
i dóstojně přijímati'

95 aby moht ty s matkú jmieti
chvály z toho i vši světi.

Rači ny dens nakrmiti,
živé krmě nasytiti,
jejie silú poďliti,

l00 jejie rozkoš v dušu vlíti.

Daj nám za hřiechy plakati
i jich právě sě pokáti,
tobě z daróv děkovati,
tě všiem srdcem milovati.

l05 Pro tvé svaté porozenie
i pro těžké tvé truzenie,
pro žalostné prorazenie
i pro křivé otsúzenie,

pro tvé nuzné roztéženie,
ll0 pro hanebné oběšenic

i pro hrozné okrvavenie
i pro krásy tvé zbavenie,

plo tvé hořké umořenie,
pro túžebné pohřebenie

l l5 i pro slavné tvé vzkřiďenie
i pro divné vzpodviženie

prosím, Bože, tvé milosti
i veliké tvé ščedrosti,
aby zbavil škařědosti

l20 hřiešné také i těžkosti.

Rači lrřiechy otpustiti
i jich plně očistiti
a mě jiných uchovati,
dábJy ot nás vzdalevati.

l25 Rači zlobi v nás umníti
a dobroty přibaviti
dušu s tělem uzdraviti,
tvého hněva ny zbaviti'

Daj života polepšenie,
I30 zlé žádosti uhašenie,

oravé milosti rozženie
i dnl .l.,b.Ý"h rozmnoŽenie.

n uti , tot,i ny sjednati
i tě Právě daj poznati,

l35 na tě veždy zpomínati
a v tom život náš konati.

Rači s námi tehdy býti,
když jest duši těla zbýti,
a nás v hoře nevoditi,
li že v rozkoš provoditi.

Daj nárrr s matkú tě vidúce
kralevati v tobějsúce
a tě v sobě viec jmajúce,
v rozkďi sě kochajúce.

Tě ýše všěch milujúce
a ve zboži plavajúce,
s svatýrni sě sezuajúce
a s anjely zpievajúce,

všeho kvietie kraše ktvúce,
veždy rozkošně živúce,
nikdy neumierajúce
a věčně sě radujúce.
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