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Obr. 31: Jan Augusta: Registrum piesní, titulní strana (Wien, Österreichische National
bibliothek, rkp. 7452, f. 1r)



f. 1r Registrum piesní bratřie sjednocený, obnovených u vieře Apoštolské: k zpie-
vání přes celý rok při památkách každé milosti a pravdy viery Apoštolské.

1. Korintuom v 14. <kap.>: »Bratřie, kolikrát se koli scházíte, jeden každý z vás pie
seň má, učenie má, jazyk má, vykládaní má, zjevení má: všecko k vzdělání buď.«*1

Léta Páně 1558. ||

f. 1v Předmluva. Toto Registrum piesní těch, kteréž sou připraveny od služebníkův 
zřie zených podlé řádu Kristova evangelitského, přisluhovatelův milostí a pravd 
viery Apoštolské připraveno jest pro ty (též jako i Registrum řečí Božiech), kte
říž neumějí sami sobě vyhledávati piesní případných, vznících o těch milostech 
a pravdách viery, o nichž by památky byly a řeči Božie se četly: aby věděli, co 
kdy při které památce příslušně a sobě i jiným poslúžitedlně k vzdělání jednos
tejnému v též jedné pravdě zpievati na čest a chválu z ní Pánu Bohu. ||

f. 2r Počátek Registrum zpěvův ročních v zbořiech svatých.
Nejprv na šest nedělí před adventem.

V neděli první předadventní.
V zboru prvním.

Dieky a chválu vzdávejte etc.*2

Slyšmež Krista ve Čtení etc.*3

¶ Po prvních řečech.
Věřmež v Boha jednoho, Pána etc.
Tohoť jest nejvíc potřebí, ptáti se etc.

¶ Po druhých. ||
f. 2v Myť všickni věříme v jednoho etc.

¶ Po modlení.
Věřmež všickni v našeho etc. 

V druhém zboru.
Bůh Otec, Bůh Syn, Bůh etc.*4 
Bože náš, myť prosíme etc. 

¶ Po čtení.
Ó dárce darův předrahých etc. Z té: Stvořiteli, Duše svatý.*5

¶ Po modlení.
Milost Bohem zaslíbená etc.*6 tři verše pořád. Potom: To apo štolé ká
zali etc. do konce. 

Na nešpoře.
Velebiž, ó duše má, Pána etc.*7 

¶ Po modlení.
Pán Bůh [[všemohúcí]] ‡z své milosti‡ nyní etc. 

*1 1K 14,26.
*2 1562: Díky a chválu vzdávejme.
*3 1561, 1562, 1564.
*4 1558 přív., 1562.
*5 1541, [1542], 1561, 1564.
*6 1558 přív., 1561, 1562, 1564. Zmíněná sloka v 1561 a 1564: Oni to Slovo kázali.
*7 1558 přív., 1561, 1562, 1564.
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