Der Heilige Alexius : Oratorium mit vier
Stimmen, Gesungen zu Brünn in der FastenZeit dess Jahrs 1729. Auff gnädigsten Befehl
Dess...Herrn Wolffgangi,...Cardinalens von
Schrattenbach,...Bischoffens z

Brünn : bey Jacob Maxmilian Swoboda,
1729
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Em heiligen Hlex;o,auß ei
nem Adekchen Romis: Geschlecht

entsprossen/ hatten seine Eitere eine
seinem S ta n d gleichmäßige/ und
m it G em üths - und Leibes-Tugendeir
wohlgezierte B ra u t außerlesen/ und
bereitsauch schonnacher H außgeführ e t : da aber Alexius d a s B eylager
halte» solte/ ist S r nächtlicher W eil /
außLiebezur Keu,cy»elr / unversehens davon geflohen/ und h at
sich siedenzehn J a h r lang in derFremde anffgehalten; bjß jhn
r e n ; allwo C r von seinem V a t t e r , a ls ein Unbekanter / auk
Christlichem M itleyden auffgenommen/ und mit allen LebensNothwendigkeiten versehen worden. I n diesem Zustand hatte
nun ^ x lW öfftere Gelegenheit mit seinen Eiteren / und der ver,
iassenen B ra u t umzugehcn/chre Seuffyer und K lagen anzuhören/
da E r sich derThränen auch nicht enthalten kunte/und a ls E r um
die Ursach seines W einens hchaget worden/erkläret E r sich zwar
vent»

oeütlich ; baß eben Sr auch seine Elter» / und Braut beklage/
die Umstände aber beschreibet Lrsodunckel und zweydeutig/ daß
Er nicht erkennet wird / doch tröstet Er die Betrübte mit der ge
wissen Hoffnung den verlohrene» ^lexium bald wieder zu sehen.
D a nun k ie -E sich bereits schon siebenzehn Jahr lang in sei
nem Väterlichen yauß befunden / rüstet Er sichzu seinem heran
nahenden Ende/ undnachdeme Er seinen Geist in die Hände dcß
HimmlWcn Erlösers inbrünstig besohlen/ stirbt Er gantz ruh!g/
da seineEltere undBraut eben herzugeloffen waren. Diese bekla
gen den H intritt ihres vermeyntenFremdlinas/ der sie so ostt ge
tröstethatte: alsaber der Vatter in einem Schreiben/ welches
LiexM vor seinem Abstcrben auffgestvet / und in seiner Hand
hielte/ ersehen / daß dieser Verblichene sein leiblicher Sohn ge
wesen/nihmt das Klagen überhand; biß der Vatter/ der beäng
stigten Mutter mit Versicherung der ewigen Glory ihres Soh
nes einen Trost zuspricht. N ur die Braut kan sich nicht zu frie
den geben/ sondern bittet den Allmächtigen G O tt/ daß Er sie
vondiesen zeitlichen Banden aufflösen/ und mit ihrem B räuti
gam in der ewigen Glückseligkeit endlich verbinden möge; wel
chen Wunsch die Eitere auch wiederholen/ und mithin diesem
Orawrio ein Ende machen.
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