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Knpťtoln prwni.

Cesta do Betléma. Čisterna tťč krúlůw. Skúla Eliúu
ssowa. Rúma a hrob Rúchelin. Popsúni Betléma a

znammitých mist jeho.

Popfaw w prwntm dllU čtenúťům sw. mčsto
JerUsalém a bltzké wňkoll jebo, chci je UyUt do
sw. země dúle Uwésti a jim jesstě mnohú jinú pao
mútUň a swe mtsťa Ukúžati. Bkedewsstm je zaš
wedU do Betlěma k rodissti UassehoBožskčho Spasiu
tele, a odtUd bUdeme konati cestUdo Beit:Djaly,
ke stUdUiFilipowě, k rybntkům a zahradúm Salo:
moUUowým,do HebroUU; podlwúme se Ua klússter
Sňbn, Ua mrtwš moťe, Ua kekU JordúU, na
Jericho, Uačežpkeš Bethanii opťt do JerUsaléma fe
anrúttme. OdtUd bUdemcpUtowati do EmaUsU ke
hrobu SamuelowU, kUsw. Jaml do hor (in moUu
t:mm) do Samaťt, do NazaretU, Ua horn Kar:
mčl, do Kúny Galilejskč,. k mořť Tiberiadu
siénn: a podtwúme se Ua wssechUa pmnútmi mtsta,
še kterť)miž Ua cestč fwojt sc setkúme.

Kďo Uršnú BetlčmU a kdo nrwt, co se
tam stalo?

Narodil se Uúm Krúl o půlnoci,
Kterch mú nrbe, šemi w fšUč moci,
W Brtlčmč w jeslech lešt,
K Učmn wůl, osel běžt. (Koleďa.)

1



Wyjděmež z JerUsalčma branU JasskoU, ktea
rúž často i BetlěmskoU branu se Uazbwú, wstupmež
we blUboký úwal GiboUský a bekmež se pak pkeš

x mtrně zwedajlct se powrsst wedle welkolepého židowe
skšho sspitaln weU do polt. Krúčejtce asi hodiUU
pkcš tato welmi kamenitú pole dojdemck cisterttč
U prostked cesty fe Uachúzejtci. Pokleknuwsse zdež po:
modtcmež se Qtče núš a Zdrúwaš Maria; Uebot
stojtme Ua mtstě, kdež tťem mUdrrům od wýcho:
du opět zjewila se hwšzda zmiziwsft ze zrakůw jejich
mezi ttm co w Jerusaťémť U Herbda krúle Ua
Wykupitele swěta se dotažowali „N aj, bwězda
kterauž byli widěli Ua wýchodě, pťedchúzela je, až
i pťissedssi stúla Uad mtstem, kdcž bylo dětútko
N uškcwssč bwšsz, zradowali se radostt welmi
welikon“ (Mate 2. 9, 10.). Nčkolik set kroků od
cisterny těto stojt w lewo Ua pahorku weliké úhlrd:
né staweUt; jestit to keckýklúfftcr sw Eliúfse Ua:
zwany tak podle zUňmcho proroka Bllzko téhož
klússtera spatkiti lze skúlu, w Utž wyryta jest postau
wa ležtctho člowěka. Zde prý odpočinul sobč pro:
rok Eliúš Ua swčm UtškU pťed Ukrutnon krúlow:
UoUJezabel „anňmil pak (krúl) Nchab (krúlow:
Uč) Jezabel wssecko,což Ucmil Eliúš a kterak pobil
wssrckypsoroky (pobaUskč)mečcm J poslaťa Jeza:
bcl posla k Eliússowi ťkoUc: Toto at mi učřUt
bohowč a toto at pťidajt jrstliže zejtra w tUto
hodilm Uepoložtm dUsse twc jako dussi jedUobo z
UichF) Búl se tcdy Eliúš a wstaw odrssrl kslmž
jej wůlč Uesla: U přissel do Bersabé w Juťxstwll ,
a chchal tam flužebntka swčlzo a ssel Ua poUsst

2 t j jrssliže tobč Uoučiuim tcxk jňkoš rU Učiuil nmul puro
rokum
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cestoU jednobo dne. N když tam pťissel a posau
dil se pod jedntm jalowcem, žňdal dusii swé aďy Uu
mkel a ťekl: Dostit jest mi, Hofpodine, wezmi dUssi
mou . . . J položil se a UsUUl we stlUU jalow:
cowěm; a aj anjcl HospodiUůw dotekl se ho a kekl
jemU: Wstaň a pojrz“ (3. Krúl: 19, 1 uu 5).

Stojlce u též skúly a obrútiwsse zrak fwůj w
zad Uhltdúme Jerufalčm; Upkewsse wssak zraků
swých kUpkedu (k jihn), widtme u Betlčm, w keči
arabské: jššiculxgdim (ámeš pčmiš, dům
chlebů). Wclmi pamútlté jest toto mtsto! nebot zde
setkúwúse žel š radostl. Jerusalčm še smUtným po:
ložentm swbm uwúdt na pamčt slowa Ježtsse Chrř:
sta ťkonctho: „Jerusaléme, JerUsalčme! kterýž zao
btjtš proroky a kameUUješ ty, kteťtž k tobš poslňnť
jsoU“ (Mat. 23, 37.); a pki pobledU na radosinb
Betlém a libé položent jeho žpomene si poUtntk
na wěsteckúslowa proroka Micheňsse řkoUctho: „A
ty Betlěme, země Judowa, nikoli nejsi nejmeUsstUt
mezi kntžaty JUdfkými; neďotz tebe wyjde wéwoda,
kterýž sprawowati bUdelid můj ilraelský“ (Mat. 2,
6 fw. Michj 5, 2.)ck)

Byloť to dne 23. decemb: 1861, když jsem
ponejprw toto Ua wšky pamňtné město Betlšm span
tťil; nebo jfme se tam w týž deU we společnosti
wwpp: Wúclawa Nethrrdy a Heriberta Witsch:a
z Jerusalčma odebrali. J kdož ze čtrnúťů nebylu
by pťi pohledu na mčstečko toto zajúsal jako já
š angely: Slúwa BobU Ua wbsosti (Srloriš iU
exc:čdjšjď 1)šo)7! Zajistě byš i ty milý čtenúťi

ed Prorok Michcáš wychwalnjc šdč Betlčm Udšcmi Jxxdowě
na xozdil jřxxcboBctlčma ktcrý w zemi Galilcjskč lcžel1
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welikoU tadost pocltiť pťi pohledn Ua Betsém.
Llwssak ltto jest mi, že ihned zkormoUtiti mnftm
radost twoji. Nebol pokračthce w cestč swé po
mtmém Uúwrsst ř:olň2 dojdeme asi za půl hodiny
ccsty k mtstn, z jebožto polohU a zc zťtccnin, jakých tU
po;orowati, dowodno jest, že tU UěkdyUšjaké mťstěčko
stúti mUsclo. Jak fe nazchwalo mťstcčko to? Qda
powtdúm slowUptsma fw.: „Hlaš w Rúmě slyssún
jest, Uaktkúnt a plúč a kwtlent mnohé. Rúchel plačto
ct synů fwhch a nedala se potčssiti, proto že jich ne:
nt“ (Mat. 2, 18). Zde stúlo městoRúma, jež poloa
žil prorok Jeremiúš (k. 31) za wfsechUata mtsta,
kdero;kúzal Herodeš zawražditi newinnú dttka. Rúma
zUačt tolik co „wbsse“ a zklcenin ležt w skutkU
Ua Uúwrsst. Kwtlem bčdnjtctch matek a plačlctch dttek
muselo z Betléma, odtUdjen půl hodiny wzdúleného
fe rozléhati. Nčkolik fet krokůw od bi)walébo města
Rúmy stojt malú budowa š kUpUloU,jlž UyUtTUru
ci co mefsity poUžtwajt; jcstit to l;rob Rúchrlin, jejtž
jmeno klade prorok Púně mtsto rossrchmatek dttky
swé oplakúwajtctch.eř) J fč:m Jakob wyzdwihl
již znament Uad hrobem manželky fwé Rúchel,
kterú mU Josefa aeBenjaman porodila, a totot
jest zUmneUt hrobU Rúchel až do dUrssnlho dUe
(1. Mojž. 35, 20). UkazUjrse Ua bltku i mtsto,
kde rozbil Jakob stany fwé. Rúchel byla dccra
Labanowa, Jakob se š nt feznúmil Ua útčkU swém

ů) Nčktrťť cestujici domnlwnji se, že mčsto ,Rcimaj a brob
Nacheliu UčkolikhodiU srwernč od JcrUsalema lešely; ncu
zdú se ale, žch tomn tak bdlo; nrbot prawt smj Jeronym:
quia ďcplxch ďit (Kšc!del)juxtsl Zotjokxom(lxib. 1. comm.
in r. 2. dlčcd. ec Upuň 01088. orňirmr.) A w 1. knize
Mojžd 85, 19 sc čtc: „Umťela teďy Rachel a pochowňna
jes! na cestč, kterúž wede k Esrntť, tak jes! Betlrhem.ee
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do Mcsopotamie. Labmt mU ji dal za manželku
za to, žc mU čtrUúctc let sioužil. euo

thUd Ubtrúme se dúle cestoUwedonct podél
ngelikolepěho wodowodU, jtmž wedl oslaweUb krúl
SalomoUU wodu w dčlce asi 4 l;odin zrybntků
za Betlémem ležicich až do chrúmU JerUsalěmu
skébo. Cesta túhne se zde malť)m leslčkem oliwowým,
jenž Uúš chrúUl pťed žboUcimi plameny flUUečn
Uť)mi. Wodowod jest Uynt z wčtsst čústř rozbořen;
Uebot TUrci zUajt se, jak již častčji Uapowčdon,
jcnom w boUrňUl. Dktwe Uež do Betléma doa
jdemc, chceme se š ttmto pamútmým městem trochu
seznňmitil Betlčm stojt Ua konri hory túbnoUct
se od zúpodU k wť)choďu; k jihu, k wč)chodU a
k srwerU rozprosttraji sc úwaly. Nazwal:li jsem
JerUsalěm a okolt jeho trUchliwým, jest za to
wůkolt Betlémskě welmi Utěssenč. Qkolt JerUsa:
léma jest až dosud obrazem hrůžUplnčbo Uc:onikiu
dx:ušdee(Ukťižowún); okolt Betléma obrazem radostu
Uěho„n:wtuď eďr pro nodišee (narodil se pro núš).

Prwnt zmlnka ntčsta Betlčma činl fe již
w 1 knize Mojž. 35, 19. Město toto slUlo
takč Efrata (tamtéž 48, 7). Mezi městy od
JosUea mezi pokolcnt Jsraelské rozděleUými, byl
také Betlém (Joer 19, 15). Z Betléma pon
chúzelsoUdceNbesan, který sprawowaw lid israelskij
srdm let, zemťel a w Bctlémě pochowúU jest (kUiba
Soudců 12, 8 n 10). Z Betléma pochúzčloUeU
mlúdenec lewtta, kteršho Mtchaš Efraimský do domU
swěbo pťijal a co knťze U sebe mčl (tumtéž k. 17).
Z Betléma pochúzela an žena, na kterč obywae
telč města Gaboa baUebUť) a UkrUtný skUtek spúa
chali, což když slysseli Jsraelsstt, wssickni spolu
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zkťikli: Nřkdy takowú wkc Uestala fe w Jsraeli
(kn. SoUdců k. 19U! Když za času SoUdcůw wcla
ký hlad anowal w zemř, odebral se z Bctlěma
Jůdowa mUž Elimelech š manželkoUson Noemi
do zemč Moaďské, aby tam bydlel; do Betléma
anrútila se opčt Noemt š RUth maUžclkoUsyUa
swčho (kU. RUtý ke 1). W Betlémě Ualezla RUth
milost U bohatébo Booza, Ua jehož poli klasy
sbtrala a Uasbtrané Noemi pkinňsseta (k. 2). Qbye
watelé Betlémsstt to byli, kteťt straUyženy RUth, když
ji Booz za maUžeskU pojal, toto krňsnš pkňnt
pronesli: „My swědkowš jsme! Učinčž Hofpodilt
tUto žeUU, kterňž wchúzt do domU twěho, jako
Rňchel a LiUee“),kteréžto wzdělaly dům israelský;
aby byla pktkladem ctnosti w Efrata a aby mčla
slawně jmeno w Betlěmč,“ (kU.RUth 4, 11)z Do
Betléma fe odebral SamUel, aby tam Ua rozkaz
Božt Dawida, Uejmladsstho syna Jsaisowa Ua
králr pomazal (1. krúl. k. 16); U Betléma púsl
dťtwe Dawid stádo otcr swšho (tamtěž 17, 15),
a když SaUl Dawida pronúsledowal a jej Usmra
titi hledčl, odebral se tento do Betléma (tamtěž 20,
28). We wúlce mezi wojňkh Dawidowými a
Jsbofethowbmi padl také Nsael, který byl welmi
rychlý w běbU jako jedna ze srn lesntch, a toho
pochowali w hrobě otce jebo w Betlémč (2. krúl.
2, 18n32). KdyžDawid wojnUšFilistinskými
wedl, měli tito stanowisstě swč w Betlémč (tamtěž d
k. 23, 14).ww Cisterna U brňny Betlémskě mUseo
la mlti tehdňž oď;lússtnč dobroU wodU, jesito Da:
wčd zwolarč mohl: „D by mnč nčkdo dal plrč

ee) Manželky Jakubowd.
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wodo z cisterny, ktrrúž jest w Betlémě U brúny“
(tamt. 23, 15) !ee) Mezi jinbmi mčsty bUl i Beta
lém od krúle Roboama wzdělúU(2. Paral. 11, 6).
Q Uarozent Mesiússe, kterč w Betlémč stúti se
mšlo a skUtečnč takč fe stnlo, a o krúlowstwt
jeho prorokowal prorok Micheúš takto: „N ty
Betléme Efrata maliččý jsi w tistclch jůdských:
z tcbe whjdr, jenž budc panowntkem w Jsraeli
a wýchodowš jeho od počútkn ode dnň wěčnosti“
(!kd5, 2). Ze se proroctwt toto wUplnilo, doswčd:
čch sw ewaUgelista Matollš, aU praws:„Když
sc tedy Uarodil Ježtš w Betlčmč Jůdowě za dnů
Herbdesa krúle“ (2, 1).eeee) Na otúzku toť)oto krň:
le, kdeby fc Christnš Utěl naroditi, odpowčděli
fhromňždčnú xkntžata kUčžskúa Učitelč lidU: „W
Betlěmč JUdowč“ (tamt. 2, 5), a do Betléma
poslal Herbdeš mUdrce. W Betlčmš a we wssech
končinňch jebo dal UkrUtUý krúl tento wsfecka pachoa
lata zawražditi. (2, 16). Do Betléma se odebrali
pastýkowé, abU se tam UoworozenčxnnSpasitelowi
klančli (Lnk. 2, 15).

Nynčjsst mčsiečko Betlčm neUt welikč; čttq
asi 5000 dUsst, z Uichž wtcr než 2000 pťiznú:
wajt se k ctrkwi katolickě; ostatnt mensstm poč:
tem jsoU Řekowě, Nrménowé a TUrci. JfoUuli
mčsta wýchodnt obyčejnč welmi sspinawú, jeft to
Betlčm zwýsfenoU měroU. Bran mťsto Betlěm
nemú; pťi wěcech, jichž tu widšti a cttiti na

Bř)Zá jsem i w Betsčmč sipatnou wodu naležl; uebos wo,
da. kteťxá se w cisteruúch chowú, Uenǧůže býti dobrcin Dosti
dobrcž jest woda, kteráwodowodem Salomoulxowbm až do
Betlema tcče.

“) „chzliž nedi pčsmo, že ;e semeue Dawidowa az mčstečka
Betlema, ldež dyl Dawid, pťijtti mčxCbristnš eŽ“(Jan 7, 42).
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Ulictch, Uczbýwú ti nic jiněbo, leč abyš noď ssútu
kem zastkcl. J obUwatelé kntžcclho tohoto města
Uemajt co do zewnčjsskai oděwU Uic půwabnčk,o.
Kdo w Betlčmě Uosl stťcwtce, patťt mezi sze:
sscnějsst obywatele. Mužsstt Uosi obyčejnč dloUbb
kabút, podobnb talúrU, jcbož o dncch swútcčntch a
Uedťlntch obracht, takto pťcš swštem nowý ssat
Ukazthce; způsob to owsscn: welmi jednodUchý,
objewowati pťed lidmi bohatstwl w oděwu. Ženx
skč Uost dloUhoU modrou kossili, pťrš Ui čerweUý
ssat, jenž mú podobu dalmatiky, a btli) ssútek, jeUž
we způsobč klobonU pťrš hlawu rozestťcU jest
a jehož koUcc wist dolů pkeš ramena. Nž dosUd
wke we mnohr)ch obywatčltch Betlčmských krutú
žtzcň uo šizcň to po krwawč pomstč; zapomtnajt
Ua slowa prochseUú ústy moUdré žcny Tbokry
k Dawidowi krňli, jenž, jak swrchU ťečeno, z Betlé:
ma pochúzcl: Necht se rozpomcnc krúl Ua Hospoo
dina Boba swěbo, aďy se Ucrozmnožili bltžnt
(mstitelé) krwe kU pomstč a Uikoli nczabili syna
měho (U. krúl. 14, 11). Pťed Uěkolika letp byl
.w Betlémč úkladUč zawraždťn jistý člowčk. Tťi
z jeho pkthznbch, doprowodiwsse mrtwolu k hro:
bU, wrazili meče swé we brob Ua zUameUt, že
Ueustanou pronúsledowati wraha, pokud by Ua něm
Ucwzali krwawč pomsty. Stúlo to katolickčbo knčze
pťemUobč prúce, než je odwrútil od tohoto kr:
wawčho zúmyslU. Mú scxza to, že obywateťč Betx
lémssrt wůbec jsoU wclmi mstiwt; stúwú se, že
jeden ďruhémU w noci oliwowč stromy zpomsty
wysckú a tak z Ušbo šrbrňka Udčlú; Uebot majeto
Uost obywatelů Betléutskbch pozůstúwú blawnč w
tčchto stromtch. Powtdú se, že manželé a manželu
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ky w Betlčmč počestnč žijt a wčrnost manželskoU
sobč zachowúwajt; hťtch cizoložstwt Uachúzt pch
se zťtdka mezi nimi; zdú sr, že majt až podnco
na zťcteli úsuďek Božt: „Zcizoložl:li kdo še ženon
druhého a cizoložftwo spúchú š manželkon bltžntu
ho swšho, at smrttumrou i ci;oložntk i cizoložnice“
(Z. k. Mojž. 20. 10). Qstatně fe zde ženy již
13„15 leté wdúwajt. Bofonozt a na čerwenouu
jako komedianti uo oblečeUt chlapci Betlšmsstt jsou
jako wssUdy jinde wtce aneb mšnč rozpustilt, což
platt i o děwčatech tamějsstch. Zdú se, že toto
mladč pokolent we wssech dslech swšla sobč row:
Uě jest a žc pktslowt: mlňdež nemú clnosti (JUgend
hat keřne Tngend), neplatt toliko w Ewropě, nýa
brž i w Nsii. W celť)ch zústupech pronňsledowala
Uúš po Ulictch Betlémski)ch roszstilú talo mlúdež
pokťikthc za númi a posmtwajtc se núm. Jednomu
se ltbil můj klobouk, drUhémU kabút, tťctt Ukažowal
Ua spodky a Ua stťewtce a tak mšl každi) na mně
coď wystawowatie Nrchtěl jsem jim wssak pťedce
zloťečitijako koysi prorok Elifeuš chlapcům Betlšm:
skť)m, aniž jim pťúti, aby od medwšdů roztrbúUi
byli (4. krúl. 2, 24).

Na wť)chodntmkonci mčstečka Betlěma stojt
klússter frantisskúnský, podobnh welikš opewnčné twrzi.
Skoro wssechUyklússtery frantisskúnskč we fw. zemi
json wystaweny Ua způfob pewm)ch twrzt, a jest
toho takč zapotťrbt; neboť Uezřtdka jim broztwú
Uebezpečenstwtbuď še strany Turkůw buď ďc strany
Beduinůw. Tak pťitúhlo k. pa w r. 1860 mUožstwt
Beduillůck) k Betlčmu, chttce město wybojowati; i

e) Q lonpežuických Beduiuech minime pošději obssiruť prou
mluwjtiu

1ňc:řc
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ozbraniwsse se obywateté odebrali sedo klússtera, a odu
tUd Ua způsob pofúdky w pewnosti mčstečkoswé chrňl
Uili. uu Qdebekmež fe UyUtdo klčxssterasamčho. Do
wnitra wedoU welmi ntzkú, železcm silně pobttú
wratae Na wchúzejtct wolati dlUžUo, aby Uchrú:
Uili hlaw swých, znúmými slowy: řxUmijiňce oga
picg ršštrň (Uakloňte hlawy swě)xe). Wkročiwsse
do wnitra, widtmc pťekrúonU bafilikU, kterú Ua
zpňsob kklže wystawena jcst Ulajlc asi 80 kroků
délky a (w kťlži) 50 krokUsslkky; 48 krúslchchmramo:
rowčjch sloUpůw dčlt ji Ua pčt lodt; ZUimo to
jsoU jesstk 4 sloUpU w presbyteriU. Sčť lodt
obnússt 35 kroků, denUt swčtlo padú ďo wnitra
20 okny. N tento krúfný welebmh chrúm (wt;jma
presbyteril:m, které lehkoU zdt odděleno jest) sloUžt
kU wznesseUčmUúčelU, jestit au rejdisstčm dttek Bet:
lémfkých! Laskawý čtenúř bUde se túzati: Jak pkissly
dotčené dttky w držent toboto chrúmU? We welkých
mčstúch býwú dttkúm obyčerě nějakú louka aneb
jinč prostranné mlsto kU hťe wykúzúno, a hle!
rozpustilú mlúdež Betlčmskú mú rejdisstč fwé w
krúfnšm chrúmč. Jak to? j)U()bUZ 1icjšxm1tidu8
cerciuš šňuáet. KdUk jsoU dwa we swárU, júsú
tťette Katoltci a Rekowč jsoU w rozepktch o wlast:
nictwt tohoto chrúmU, a jelikož dosud Uent rozbodx
nUto„ komU chrúm ten pťinúležt, koťistt z toho
Uadějnú mlúdež Betlémfkú uu tťett júsú; onas totiž
prowúdt tam swč rejdy. Jerm prefbyteriUm, kde
i Nrmčnowé majt swůj olrúťakteré jest od lodt
chrúmowč zdt oddšleno, patkt Řckům. Na lewé

zř) Wdňrawowalo se mi w Betlémč„ že jrdeU kUčz, chtějc
tčmito wraty do klússcera wlročiti a nesklouiw blawd
swč bohužel tak se ranil, že brzo Uúsledkem tobo uo zemťtelj



11

siraUš tšbož presbyteria 11Ulešúse drUť)i) chrúmeček,
fw. Hcmš a mUčeUicř KateťiUš žaswščexch U wisljradltš
fraUtisskúUům Uútčžejtct. Múč jertU tťt oltciťe;
ťslawUt oťtúť stojtw ťůrU proti wť)chodU, ža Utm
jsoU stolicš (šcxemš), we kteri)chž FraUtisskciUř každo:
deUUš sčdúwajt rc ť)odilcky fš mod.ltwajť; chd sto:

lic:ein 1foU wachcmy. Wowčdci se, žcšUcctom Uttstš,
kde kslawltt oltúť stožt, EbriftUš WČU fw. anUš
Kateřislš saš žjčwil ccji pťčdpowědšl, že od t!)raUa
Mašexttia UtUčeUickoUflUrtč odprawšch bUde!.

Qd oboU těchto kostčlů, katolickšť)o řzťčckškjo,

wčdoU fchoďy do jeskyslě, jeUž fe Uachúžč pťed
prešbtslšrimxt fwrchU žthěUš basiliky; stUpUě
td:)chžšschodUw jfoU lUraonrowš a čitú fč jich 18
JčsťUUš fačUcc UřčipodobU tattnstšk)o P; jestič 15
krokUw dloxchci a w Uřjwštssi sstťř počltú Sau“ě
krokůw. Po stšnúch wisi čaťoUUU,a mUobš fkwostrtš
siťterš a šlatš lampy dciwcljt dosti janš swěslo.
,ZUaUteUatř tc:m Dťť chUa“řUť)ch sUtst. Zce!ťa Ua

wrchU spcctťčtř lzč 1UťoUš prokslchšň mu řčkl br)ch

komiUU podokmoU, 1Sjtž stěUy UaplUčUy jsoU ťe:

ckť)mi obrcxžy; kjoťt tam 16 lamp. Malš jest
mistščko toto, ccťe Uejpamútmšjsst žajistš Ua celšm
obočU šemfkšm W podťcchU mrchtorowort wťo:
žeUci 1čst jasUú k;wšždcx pťř Utž fš čtoU tato slowa:
ťřliG ČG x?ixšúnš Mčwišd TSZUZ 01Ux.ištllš Učd
Uxš SZQ (ždč Uarodiť fe! š Marie BUUUUJJeštš
Čk)ristxxš). Bčřopočet 1717 ozUaUlUje kdU tam
kǧwššdsl tato š Uúpisem ti:U wložčUa btsla:še) Mť:

eck)W 18tšm stcxťeti kdUš Krřstof Harrmr wc sw. žemi OU:
towal Uatč;atfe UslUlčstšxmrwšcx!liQpajcřoťowatčxslmmpm
111(: (18 Uirši xčxMMiA Tšďlxš ()řxxŽZtUZUšš(:i 0.1umrllš
Gšt t 1 řUto se Jcžčš ČbrčstUš Z HUUUUMmič Uarodřtc
rcičil
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JeskynčnarozeňiSpasitelowa.

8 ! :.zp
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stečkototo patťt bohužel Řekům. kteťtž si je Ueprú:
wě pkiwlastnili Ze zússtt k latiUtkům Uechtělř
Řekowé trpšti núpisn w jazykn latiUskčm; mU
srli ale še pťt až do Caťihradn, kdežrozbodUUto,
že mú šůstati Uúpiš latinski;. J kdožby nepoklekl
a nemodlil fe Ua tomto pkcswatém mtstě, kde

Z Pamty fe tcn na swkt zrodil,
Q Učmž anel wkssth wodil,
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Jehož, když se w UitrU chowal,
Jan již š plesem pozorowaleee)

Pokleknuw zltbal jfem to pťefwaté mtsto,
kde „Slowo tělem Učiněnojest“ (Jcml 1, 14), aby
pťebýwalo mezi Uúmi, a aby widčl swět slúwU
Jeho, slúwU jakožto jednorozeněbo od Otce, pln
Učho milosti a prawdy. Laskawý čtenúť mi proo
mine, nebUdUrlimU popisowati7 radostně city, které
tam pronikalh srdce tnojed Zúdnh jazyk Uent š
to, aby dostatečnč wyslowil slasti, jakýchž srdce
Ua mtstč tom pocitUje; tamk lzc prolčwati toliko
sle raxdosti. JakoU radost mú dobré dltč, kdhž se
mu okazujc času wúnočnlbo w obrazU Betlčm,
ťde Uoworozrný Spasitcl w jeslrch ležt, kde an
jelowč a pastýkowč sc mU klanějt, mUdrcowé da:
rU pťinússejt! jakoU radost mú zptwajtc koledU
swoji: l

Slysscla jscxm, w Betlčmč
Zc tam lcžt Ua s.enš
To překrúsné pacholňtko,
UsslčchtilčJerlútko,
Jozčf š matkoU bo bltdú,
Wůl a ofel zabťtwá!

N jakou radost cttt poUtntk, kleče skutečně
w Betlčmš Ua tčmž mtstě, kde Ježtš Christuš se
narodil. Mtsto to jest jistotnč Uejpamútnějsst a
nejfwčtčjsst na swětč. Jelikož smrt co koncc wsseu
ho času Uazýwú sexUpUnotum tčmpc)riďee (pUUk:
ttk časU), může se pamútnč mtsto w Betlémě,
kde Spasitrl fe Uarodil, Uazijwati „pulxotum

e) ťťǧsmm:ǧčú.ďolig ortuš c:arůjue. Wiz: Hymuy cirkcwnt
od Frn Gusslla.
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munáiee (punktlk swěta). Pomodliwsse se Ua
tomto pťepamútnčm mtstě, kdc swětU spafent se
stalo, obratmež se w též jeskin Ua prnwo; pťe:
kročiwsse 5 stUpňůw octtúme se w prawo Ua mi:
stě, kde stúly drUbdy jeslťčky Cbrista Púna, a w

.lewo widtmc mtsto, kdež se mU klnnšli mUdrci

od wťjchodU Oltúť na pofledně jtnenowaném
mtstš núležl wl;hrodně katoltkům, tak že Řekům
slUžby Božt Ua Uěm konati dowolrno Uent

Zde trdy se stalo, co wyprawuje sw ewnU:
gelista LUkúš: „J porodila Mnria fyna swébo
prworozeného a pléUkami jej obwinula a poloxl
žila ho w jesle, proto že nemkli mtsta w hospox
dč“ (k. 2, 7.);fem tcdy pťisslč núbožnt pastť)kowé
chwútajice a nalezli Marii a Jozefa č nemlUw:
ňútko položené w jesťrch (tamtéž 2, 16); zde Ua:
lezli i mUdrcowé dltě B Mnrit MatkoU jeho a
padsse klaněli se jemU a otewťewsse poklody smě,
občtownli jemU dary, zloto kadidlo a myrhU (Mat.
2, 11). Múme tedy tťi pamútnú mtsta w této
podzemnt kaple aneb jeskyni 3) kde se Unrodil
Ještš Cbristuš, b) kde od Marie pexnny w jesle
položen byl a o) kde se mU pastýťowč amudrcowé
klanělř; Ua wssech tťech mlstrch lze poUtnlkU zt:
skati plnomocUé odpustky (lmůujššntižš p1šnčru
rišč jn 1080 nštisirčdtiď ()lxridxti7Uů prňšššu
pš pušri ejošu št: Ubj 3 d181:1ši8:UČGrčxtuš
fuit.)

Jrskynč, w niž Cbristuď Pún uaroditi fe
rúčil, sioužtwola tehdúž za chlčw dobytčt, jakž o
tom swědčt sw. Lukúš Ua mtstě swrchU Uwrdeném
(k. 2. w. 7.). Llž podxleš jest we skalnatbch ho:
rúch swd zemč mnoho jeskynt, krerč za storých čae
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sůw bUď za broby aneb za chléwy pro dobytek,
ba i za pťlbytky pro lidi sloužily. Widčl jsem
súm bllže JerUsaléma lidi w jeskynlch pkebi)wati
(Hďblcnbewohner. Prošlc)ůirčm). Núpodobně slou:
žila i jeskyně, w Ulž Christuš Pňn se Uarodil,
za chlčw. Kťeskané dali Uapotom toto mtsto rozu
sstkiti a z Uěho kaplU wzdčlati. Sw. cisaťowna
Helena, (jak o Ut plsse Uioč:přxorlxš 8 1id c:
30) nalezla ji po 180 letech xnoďlami pobanu
skymi od HadriaUa, ctsake Řlmskčbo posskwrnča
noU; i wyčistila ji a dala nad Ut kosiel wystaa
witi. (Uišrom. Golxtrď. šxeror. .Žsoťx. špiZ.
slišroš.)

Zde snad bUde na mtstč, promluwiti Uťco
obsitrnčji o jeflcch, do Uichžpoložila Maria xanc
Ua Uoworozeněbo Spasitclc, a o plčnkúch, jimiž

x jej obwim:la. Jcslc tyto chowaly fc dloUhý čaš
w Betlémš a jisto jest, že jr frrduJeronym, sw.
BaUla a jiUt we weliké Uctiwosti mšlia (8r ťťišo
rolx. špičxce108 Uů Tuštooťúllm š. 10); pou
zdťjř bwly šc trochoU sena, Ua Učmž Božskč dttč

ležclo, do blawnlho města celčbo kťcskanstwa uu
do Řima pťencschy Papež Benedikt )šM
(1id.4 ůš ()UUGUiZču:. ť)čuxt. 2) dokázal, že
toto pťcnessent stalo se w 7. stoletl wu asi w r.
635 oau tedy práwš za oUobo časU, když Sarau
cenowč JerUsalčm wybojowali a sw. mtsta wsse:
lijakiqm zpňsobem zneuctili. UčcUý kardinal Ba:
roUiUš wyprawnje, že w r. 635 jťstčmU boba:
bojUčmU mnichowi w Betlčmč zjcwil se tťikrúte
we fnúchž sw. Jeronym (který tam již od
r. 420 odpočtwal) a že jcmu pkikúzal, aby sw.
jrslc Spasitelowy a takě jeho (sw. Jeronyma)
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kosti z Betlčma ďo Řtma pťeUesl což Umich w
skUtkU UčiUil Nynt se tedy chowajt tyto sw
jcsle w Řlmč a sice w chrúmť anUy Maric
SUěžUš aneb takě Wclké (8 dlmeičd Uň dťiwď
aneb 8. d1ďeriňMď.ššiorš); sluje takč teUtochrúm:
PaUny Marie U jcslt (ď. Mlčuxiňš UČ pxčwššu
pš)e) W roku 1855 jscm tento welcbnťxchrúm
w Řtmč wiďěl Na prawo od jeho hlawntbo ola
tňťe Ualezú fe krňsnú a welkú kapla kteroU pan

ež Bixruď 7. r. 1586 zwlcisstčke cti sw. jeslt
Spasitelowi)ch wystawšl a kterú až podncš kapla
U jeslt (a:apšjjčd Uů pmeZšpšy Krippenkapelle)
flch. ch se chowajt we dral)ocenné schrúncc sw.
jefle, trochu seUa a jeřma čúst plének, kterými
dttš Ježiš obwiUUto bylo. W čaš wúnočnt an
slwajt se tyto sw. ostatky we slawUšm průwodť,
we kterčm biskUpowě, kardiUúlowé (a časiokrútei
fúm papež) účastenstwt mtwali; po skoUčeném
průwodť tom bčjwajt Ua hlawnlm oltúťi chrúmU k
wekejnému Uctčnt po tťi dUi wystaweUy. Pastýx
ťowč a krňlowé, žebrúci a kntžata, lidě wsselikého
stawU a stúťt chwňtajt teUkrúte, jako kdysi ďo
Bctléma, do chrúmn Be dlmxig Mňššiorč:, aby
tam jeslc Spasitelowy widčti a Uctitč mohli.

Q plénkúch, jimiž Panna Maria dttě Bož
stš obwiUUla (Luk 2 7 ), wyprawuje hoďnowěsa
Ub spisowatel Štěpňn Montššmg w popsúnt
swč ccstyJemsalčmskč (Montššédm, m mčxt .jša
:xoďoj. 1. 2. ošp. 28)7 že je arcibiskUp (jehož jmču
Ua ale neuwúdt) z DnbrawUlkU (liš.šUďU) z Je:

uxk)Wiz Řimský brewiúť (5. Znšuďti) kčštum 8. dlšrjuč oů
Ujrďď a koďtum Bz kťiorouxnú (). l). cUo 30. Zopt)e
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rusaléma do Dalmacie pkenesl a swé sestke,
pkedstaweUé aneUskčho klússtera we jmenowaném
městč darowal, kterúž je w Uejwťtsst Uctiwosti
Uschowalal .Roznesla se brzo powěst o tom a tak
se stalo, že i jinú mťsta fobč žúdaly, čústky toa
boto drahěho ostatkU obdržeti. Takowé čňstky Uae
lézajt sruu jak swrchU Uwedenouuw chrúmč 8.
Mšriň Mšššimeš w Řtmě, w Baťtžiodr. 1247,
w Cňchúch a jiUde. B. Nbraham U Z. 01.eeueň
(Etwaš fůr alle S. 368) prawt, žc hlawUt aUeb
Uejwětsst čúst tčchto fw. plěUck až podneš w prwu
Utm chrúmč w DUbrowntků se chowú. mu Krúsnč
opěwnjrsw.ctrkew tyto sw. plénky a jesie we we:
lebUém bUmUU(ť)gnšcx ljušug šjorjoďi 18Uršn
Um ošrtšminjš) takto:

Tedo kdwž tU swatoU dobU
Snrfla čan ponta,
Wyslala pro lidstwa mdlobU
Syna wěčnú Dobrota;
J ssel w lidskčm we spůsobU
Z aneUstého žiwota.

Pacholtček plúče malr),
Do úzkých bww jeslt dún,
Matka u Pcmna w plénky balt
Toho, jenž jest swčta Pčm,
Ruce, Uohy opúsalh,
StahUje MU powijún.ee)

Z těto jeskyně, we kterč, jak swrchU kečeno,
tťi pamútnú mtsta se Ualezajt, obrúttme se k fe:
weru a dojdeme skrze dwéťe do ůzké chodby, jenž

ie) Wiz: Hymny ctrkewnt od Fr. Snssila.
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Uúš nynt směťujtc kwbchodU w oklikách w prawo
i w lewo wede we mnohč jiUé wčtssl meUsst jeo
styně. Ebodba tato jest Ulzkú a tak úzkú, že
mtstrm sotwa dwč osoby fobě wyonUti mohoU.
Po 12 kroclch od zmtnčnbch dweťt dojdeme na
prawo k wýklenku, w němž fe nachúzt oltúk sw.
Jozefowi zaswčcený. Bkekrúsnťj obraz jeho, we
slowútné maltkské akademii w Důsseldorfš wyho:
towenh, pťedstaije Marii š Ježtsskema sw. Jo:
zrfa, aU fpt; pkrd Utm stojl anel a kýwe mU
prstem prcmaešarUky, prstem lewé Ukazthc kjibu,
jakoby mU ktci chtčl: Wstaň a jďi tam! Qbraz
to w prawdě wýtečnť), pťi jehož spatkent mi
ihncd Uapadla flowa sw. ewangelia: „Nj anjel
PúUš Ukúzal fe Jozefowi we snúch ťka: Wstaň
a wrzmi dttť i matkU jeho a Utec do Eǧypta a
bnď tam, dokawadž nepowtm tobč“ (Mat. 2, 13).
Powtdú fe, že na tomto mtstč odpočtwal sw.
pčstoun Púnč, když fe mU anjcl zjewil a jej k
útěkU do Egypta wszzowal. Widčl jfcm na mUo:
bých cestňch swbch mnobo krúslchch obrazůw; Uex
wlm ale, zdaliž kterb wětsst dojem na mne Učinil
Uežli ouu tentoe Nemohlt maltť slčewa Uwedenú zc
sw. ewaUgelia w obrazU lépe Ukázati, než se to
Ua tomto obrazU stalo. Na poswútnčm tomto
mtstě a pťi pohledU Ua obraz tento bylo mi ze
srdce zptwati:

Rozléhej se Uebem Jozefe chwúla twú,
Kťeskartsstt sborowé chwalte tě wesskeťi,
NU ctnostl slawený PanUš požchncmé
Ččstč;m bUl jsi anbem spojen.
Božskš tčď fchopUješ dltě, Ua poUti ho
W Egyptskč bšhmb núfleduješ kraje.
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Jenom Učkolik kroků od oltúťe sw. Josefa
Uachúzt se we wťsklenkU těž w prawo jiný oltúk
sw. eriňútkúm znswčcmý; oUt jcst o Učkolik
stupňůw hloUb Uežli onen. NekrásUý obraz jebo
pťedstaije UkrUtUoUsmrt newinnbch dttek Betlémo
stýche „Trhdy Uzřew Herodeď, žeby oklamňU byl
od mUdrcůxe),rozhnčwal se Uúramnč a poflaw Usmra
til wsseckapacholata, kterúž byla w Bctlčmě i we
wssech koUčinúch jeho od ďonletť)ch a Utže“ (Mat.
2, 16). Za ttm oltúťem chlezň se jinú jeskynč,
erelikú a tcxkUtzká, že se w nt roon stúti
Uemůže. Wchod do Ut jest pod oltúťem. Powtdú
se, že do tčto jeskyUč whozeny byly kosti mnohť)ch
Usmrcených UemlUwňútek. ch den sw. mlaďátek
každčmu dowoleno jest, ďo Ut wjtti. J jú jsem
w této pcxmútně jeskyni byl a spomem:l jfem si
Ua krúsnň hymnuš (831Wtš ňc)ršš Mčxrt)swm),
we kterčm ctrkew sw. mlaďátka, tyto pert
mUčenUtky pro Christa, takto opťwnje:

thejte Uúm mUčňůw kwttt,
Jrž Ua swčtla prol;U šblti
Dal wrab myslt pketoupežlwu
Jako wichor růži UěžUoU.

Pert jste wy občt Cbrista,
derawenců mlúze čistú,
Qltúk sprostUť objtmúte
S korUUoU a palmoU hrúte.Me)

e) Herbdcš byl žúdal mUdrců„ aby z Betsčma opět ! UčmU
do Jernjalčma se nawrútřli, oni ale napomennti bywssc
we snách od anjcla, odebrali so jinoU cestau do krajiUo
swé. (Mmd 2, 12).

ee) Wřš: Hymny cirlewni od Fr. Sussřla.
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Pokračujtce od oltúťe sw. eriňňtek dúlc,
pkijdeme obrňtiwssc se k sewerU do wclmi úzké
chodby, we které se nachňzt na prawo oltúk sw.
EUsebiowi zaswťccný. Chodba tato, jakož i wssen
chny th jestyně, ktcré Uynt popisujt, jfoU tmawé
a jenom semotam lampami trochU oswtccnš. Jest
Uňm w Uich choditi jako hawtřům w ssachtňch
rUdnlch dolů. Qbraz nadzmtltšného oltúkc pkcdu
staije smrt sw. opata EUsebia. Tento Swatý
pochúzel z mšsta Kremony w Jtalii a narodil sc
z bol;anhch a wzncsičných rodičů. Již w mlúdt
swčm odebral se do Řlma, aby cam hrobyx,sw.
apostolůw Pctra a Pawla nawssttwil. W Rtmě
sc feznúmil še fw. Jerkomcm, jchož UčeUtkema
pkltelem se skal. Po smrti papeže Damasa opU:
stil Řtm a odebral se šc swým Učitelem do Pan
lestiny a sice do Bctléma, kdcžto do klúfstcra od
sw. Jrromyma a sw. PaUly tam založeného wstoUu
pil,w němžmodlitbě,kajthosti awšdúm oddanýswůj
sw. žiwot strúwil. Po smrti fw. Jcroslyma (r.
420) byl EUfebiUď za opata tšhož klússtera wyu
wolcn; Učzastúwal wssak úkadU toboto; Ueb jak
fc zdú, zemťel tam již po tkech letech a byl Ueu
daleko hrobn sw. Jeronyma pochowún a sicc Ua
tčmž mtstě, kde oltňk jeho se Uachúzt.ck)

Z této úzké chodby dojdcmc po několika kroo
cich do jinč jeskynč, w Utž se na prawo Uachňzt
hrob sw. Jeronyma a na lrwo brob fwe PaUly
a dcery jejt sw. EUstochiUm; na oboU mtstech jsoU
oltňťe stojlct jedrU proti dr:chémxxr

qjd)Trx:to F:U.EUfrbiuš Urjwicc se ctiǧď Brtlčmč a w Krrmoně.
Nčttcťi kladoU jeho swátck Ua 5. brczUa. jřutnn 19. oklobra.
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Zde snad bude aUa mtstč, o žiwotč sw. qu
ronyma, sw. PaUly a jejk dccry sw. Eustochium
něco obsstrUčji promlUwiti.

Sw. Jerkom, syUEusebiňw, Uarodil se w
mťstě StridoUš w Dalmacči, za času ctfaťe KoUl
staUtan. W Řtmě se dal co mlúdeUecpokkestiti a
od jistčho eDoUúta a jiUkjch proslUlých mUžů we
wědúch wyučiti. Pro wzdělúnt swé odebral se Ua
čaš do Gallie (UyUějsstho FraUcoUska), kdrž se š
mnobými UčeUýmia swatými muži serúmil a
mUoho kUih sepsal. Na to cestowal do Řecka,
kdež sc w libomtldrctwt a kečUictw: wynčil a še
mUohbmi zUamenitými bohoslowci we zUúmost wea
ssel; mezi těmito zantmal pert mtfto sw. Řea
boť Našianský, od kterébo sw. Jcrkom ptsmo
sw. zUúti se UaUčil. Pozdšji sc odebral sw. Jeo
rkom do Balcstin a ansstiwil wssčckafw. mtsta.
Tato pout, pki které se š prwntmř učeUci ži:
dowskť;mi ferúmil, prospěla mU welmi k dobršu
mUporozumčntptsma swatčho(Uů ďčwrš.š šc:richu
rčx.čdjUtšUišentičuu šidi mthUm ť)rofuiššš
tššt:čxtm). Na to se odebral sw. Jeronym Ua
poUt do Syrie, kdež čtyry leta w modlitbě, w
postu, w trýzUčUt swéť;o těla a w rozjtmčmt Uebeo
skť)chwěct strúwil. Za kněze poswěcen od Pan

lŽUa, biskUpa NUtiock)enstébof cčstowal Uapotom do
Rtma k papcži Damasowi, jemUž w ktzeUt ctrkwe
wclmř Uúpomocen byl. Nwssak toužc po osamčlčm
žiwotě, odrbral se opšt do Palestiny, a sice do
Betlčma, kdež w klússteťe, kterř)ž tam sw. PaUla
Řlmskú byla wystawšla, w prawdč Uebefkýžiwot
wedl. Bylt to mnž welmi Učenb, jenž nejenom
latiUskč a ťeckš, thrži hebrejskč a chaldejskékcčř
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rozUmčl. Ptsmo sw. starého zúkan pkeložil z
hebrejskč, a nowl; zúkon z kecké keči do latinské,
a Uad to také ptsmo sw. žwelké čústi potřebným
wýkladem opatťil. Papež DamasUš, sw. NUgUstin
a jint swatt a Učent mUžowě žúdúwali ho w těžu
kých otúzkách o mřmj Sw. Jeronym zemťel za
časU ctfaře Honoria r. 420; jebo tělo pohřbeno
bylo w Betlšmč a pak do Řtma pťenesseno.

Sw. Panla byla Umtrona Řlmskú. Po
smrti swébo manžela Tošotia, š nlmž zplodila
pťt dčtl, zaswštila se zcela Púnu BobU. Weliké
fwě bol;atstwt rozdala chUdým, k nimžto byla tak
milofrdnú, že au jak sw. Jeronym o nt ptsse uu
sobť za (dUchownt) sskodu poklúdala, kdhž nšjaký
chUdobUý a hladowý od jinšho pokrmem Uafycen
byl (Ur ůčdanm pUl:řUcšt:7ši quiďqučmx ůšu
dijiš št č:šurišnď oid() ďUBtšntUršt:UrMšrixxš).
Prňwě telgdňž,když sw. Jeronym a š ntm mnozt
sw. biskupowě (Epifaniuš ze Salaminy Ua ostro:
wě CyprU, PaUlinUšz NUtiochieajinl) do Řlma
k papeži Damafowi dpťissli, aby tam rozepke,
které wýchodnt a zúpadUl ctrkew ďělilU, rozbodli,
žila swe Baula w Řtměe Majtc swaton toUžeba
Uost,PalestinU a fw. mtfta jejl nawssttwiti, odeu
brala sr še son podobně fwatoU dceroU Eustoe
chiUm do Cypru, SeleUcie, Syrie a konečUčdo
JerUsaléma. Dossedssi do Betléma Ustanwila
tam powždn zůstati (ngnšurčr pšrpštu()); tamť
wystawěla čtyrU klússtery, jeden pro muže a ostatnt
pro anUy. Plsmo sw. Ustawičnš čttúwalc,x,a co
pamětihodno jrst, pkiUčila fe hcbrejskč ťeči w tš
mtťr, žc w nt žalmy zplwala a 1i, jako son
matčťskoUkeč mlUwila (e:t: Zšrmonšm iUUlU
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qUUši nňtistm perďGnUret). Pťtsnb a swatý
žiwot, jejž sw. Panla a jejl sw. dcera Eusiochinm w
Betlémě wedly, zdc obssirnč popisowatř Uelze;
podotýkúme tedd toliko, že obč fwětice tyto pod
chrúmem w jcskin Púnš (ďud eocúšďiď.m jUxtčd
šťdšoum 1)omini) pobkchy btjly.

QpUsiiwsse jeskin, we které Ua proti fobč
stojt hroby sw. Jeronyma, sw. PaUlU a fw. EU:
stochiUm, wkročtme kU straně wť)chodnt, 1doUce do
jiné wčtssi jcskUUě, ktcrú 7 kroků dloUhň, 6 kroků
fsirokú a jedntm malým oknem opatťena jest. Ješ
skUUčtato sluje „0mtorio ůi ščm Srmxonimoee
(modlitebnice fwu Jcronyma). Jestis to túž jeskyně,
w Utž jmenownný fw. otcc oddúwal se Uepťetr:
žitémU stUdčU ptsnla fw. a pťtsným, kajictm roz:
jtmňnim u mtsto to k takowť)m praccm dojista
Uad jinú pťtbodné. Jak wšUessenú to mysslenka,
we wzdňlersti od hlUkUa blomozU swětskčbo, w
tichém úkrUtU osamotnělé jeskyUě, oddati se po:
fwútUémU siudiU a rožjtmati o smrti a o fúUdU!
Pki wkročent do tčto jeskyUě pkissia mi bncd Ua
pamět slowa sw. Jcrkoma: „Jtm:li či piji Ueb
koUúm:lt cokoliw jinéť)o, wždy jest mi, jakobych
slyssel troUbU uUděla wolajtclbo: Wstaňte mrtwt
a pojďte k soUdU!“ N jak bych bUl Ueměl Upau
matowati se Ua slowa tcxto! wšdyt jsem w tčže
jrskinpoštral Ua oltúk, pťcdstmmlect tčbožfwčtcc
ze kniby čtoUclho a wo blnboké ro;jlmúUt poUo:
kcnčbo. N Uad oltúťem, kde brob jelgo bys, widčl
jsem drxxbý obraz Ukazthct fwťtrc již mrtwčbo
a jak se nad Utm szússt mlděl š trouďou. Tau
to jeskyně jesi owssemšto, aby pťiwedla kťcskaua
k rožjtmúnt onoho pťebrošnébo dne, we kteriz
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TroUba Božt we wůkolt
Diným hlascm Ua mrtwoly
Wstaňte k soUdU zahlabolt.

smUUš: 1)i88 irUG.)
Ctrkew sw. UdčlUje odpnstkn 7 roků a too

likéž kwadragen wssem tčm, jenž Uúbožnš modlt
se u jeskynč Uemlnwňútek, w modlitebUici a U
brobůw sw. JleroUUma7 sw. Pauly a EustochiUm
a sw. opata EUsebia (ššptčšm čUch)rUm incluju
ššUtchd 81: totjůšm qugárčxšxšlw.rum Uů ďčdr
pUjodrUm 13. lUnchšutij. lx()r:grtc)rilxllxšt:
ďšpulojam 8. Zjšrcmžsmi? 8t. ť)čuxjššč:t ř)Uo
ďtoc:jxjj:w 8. j)uššbii Žbdštiš).

Qkúzaw laskawému čtenúki Betlčm a pau
mútUé jesiynč jebo, chci tU jesstě přidati popiš
wznessené slaonsti o wúnocsch tam konúwaUě.
Q 10. hod. we swatwččer slawnosti wúlwčnt
započaly slawUš ramtt bodinky we chrúmč sw.
Kateťim;, zptwané od otcůw frantisskú:tůw. Po
bodinkúch těchto, jichž zptwúnt trwalo dwč bodin,
sloUžřl Uejdčistl strúžcč sw. zcmč ť). Bonawelttura
čd Bo1šro pťi četnš asistenci slawné slUžby Boži,
pťř Uichž se prowozowala msse od pisatele tohoto
fložcnú, msse to za toU pktčiUoU Uejpamútnčjssi
wssech, jcž kdy byl fložil. Po skoUčcUémsii sw.
konal fe průwod do sw. jeskynč w tomto poťúde
kU: Napťed krúčeli zpiwajlct chlapci, po Uich
dloUhú kčxda fraUtisskúnůw a swťtských duchowlttch,
jenž tU prúwč dleli co poutlttcei; bylis wfsickUi
w rochetúch a opatkeUi boťictmi fwtcemi; za Uimi
Uúsledowala čctUú asistence we plllwialech a w
dalmatikúch a koncčUč nejdůstojnějsst knstoš čili
strúžce Božtljo brobU nesoUct Božskč dčsútko. Za
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Utm ssel fraUcoUskh konsul p. EdeUd Barére
Be swi)mi úťchtky a c. k. rakoUský konsul p. LeUk
z Wolfšbergu w UUiformč; k Uim se pťidrUžily
dwť UúbožUéant. brabčnka Dietrichsteinowa z
RakoUska a markyska Nikolai z FraUcie. Cbrúm
byl wěktctmi UaplUťU; tUrečtt wojúci čiUili sspaltr.
Průwod, k Učmnž i jú jsem se ,pťipojil, wzal
počútek od oltúťe chrúmU sw. Katrťin. Wňnoce!
wu zwolal jsem blUboce dojat wuaa w Betlémě!
jakú to UocUejsanilejsslch Upothek a poswútUých
tajxcmstwt! Jak pobUUtliwy jsoU wssechny ty obťady
ctrkchl c,xjak úplUč pťiměkeny tomUto poswňtnémx:
mtstu! Q ď jak žiwou účastt met i tU každb
pťiprůwodU pťipomeno:xti sobťspcisU a požčbUňnt,x
které z tohoto mlsta drUbdy wylilo se Ua celě
pokoleUt lidskč! Basťe Ua dětňtko, jež Uesl chd.
poUtifikaUt, pťipomeUUl jsem sobě radostnú slowa:
„Dttč Uarodilo sc núm a bUdekUlžectwtUa rameni
jcbo (Js. 9). Jfrael pťijal syUaswčho!“ Průwod
pohybowal se ze chrámU skrze Učkolikchodeb klússteru
Ulch pťeš prefďwteriUm basiliky, oeokUďžse oďebral
dolů do sw. jeskyUť.Sbor zpšwňkňw zplwal wúžltč
a welchě krúsUi) bymnuš ctrkcant:

JesU swěta Spasiteli,
Jejžto Uež txny ojasltěly,
Qtec slňwy UcwbslowUš
Zplodil k slciwk sobš rownš!

Dnessnt deU to fwčdčt očně,
Jelňto se wždy wraci ročUě,
Z Otcowa že!š wysfel kllna,
By Uúm spňsa bUla zdtna. atd.
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Dosscd do jcskyně, položil Uejd. pontifikant
Božské dčtútko prúwě w ono mtsto, kdesebyl Čhristuš
Uaroďill Qkouťiw je, uu zptwal júhen Q.
Heribert Witsch ewangeliUm:

„Stalo pak se w těchdnech, že wysslo wyrčeUt
od ctsaťe uWngstc:, aby byl popfúU wssecken swět.
To popsúnt pert stalo se od wladaťe fyrského
Cyrtna. N ssli wssickni, aby se pťiznúwnli, každb
do swédo mčsta. WstoUpil pak i Josef od Galiléy
z mčsta Nazareta do Judska, do města Dawidowa,
kteréž slowc Betlém, proto že byl z domu a z
čeledi Dawidowy, aby se pťizUal š Marit, zaonUu
benoU sobč manželkoU těhotUou. Stalo fe pak,
když tam byli, že se Uaplnili dnowě, aby porodila.
J porodila syna fwého prworozeněho n plénkami
jej obwiUUla a položila ho w jeslech, proto že
Uemčli mtsta wp hospodč“ (Luk. 2, 1 au 7).

Pťi slowtch: „a porodila fyna swého prwo:
rozeného a plčnkami ho obwiUUla“ obwinuw
Q. Heribťrt dčsútko plčukalni Uesl je w prawo
Ua mtsto, kde stály drubdy jcsličky, a položil jr
tnm U zplwúnt slow: „a položila jej w jeslech,
proto že Uemčli mtsta w hospodě.“ Po skončent
rwangelia prozpčwowal sbor zpčwúkůw še kněžtmi
stťldawě zpčwy sw. Jeronyma:

Mlúdrnci: W Bctlčmě, ť)lew tom Uepatrnčm
koutku swěta, Uarodil se twůrce Uebeš. Zde obwinut
byl plčnkami.

Knčžl: Zde w jesličkách položen byl.
Mlúdeuci: Zde jej Uhltdli pastýťowé.
Kněžt: Zde zjeweU byl hwčzdou.
MlúdeUci: Zde scxmU klančli mUdrcowé.
Knčžl: Zde prozpěwowali andčlé wolajtce:
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Mlúdenci: Slňwa BohU na Uebcstch!
Knčžt: Slúwa Bohu na ncbcstch!

ll Mlúdenci: NllelUja!
Knčžt: NllclUja!

Tento stktdawý zpčw wykonún byl hbitě a
Učinil na mne dojem toho způsobU, jakoby zpčwúcč
w plesánt srdce swěho rychle wyprúwčti chtčli, co
wsse pamčtihgdného fe bylú Udúlo w poswútnč
jeskyni tčto. Clowťk, jehož srdce radostt pketčkú,
wypraije rychle, čtm dojato jrst Uitro jehol We
mladistwhch tčch zpčwúcichspatťowal jsem uu wýu
chod (wxeieUš), w Učmž kýžby opčt obžiwla wtra
w JesU Cbrista! We fraUtisskňUech,núležejtctch
k různbm kmenům ewropským, kUFrancii, Špančla
stU Nngliř Jtalii, kNšmeckuatd zobrazowal se
mi zúpad (Gooiúem), jeUžnyUt wtrU we Christa
a spúsU we jmenu Jeho wýchodu pťiUússt. Pťi
zpčwU: „Tš Boha chwáltme“ anrútil se průwod
Uazpět do klússterntho kostcla sw. Kateťiny, kdež
fe odkikúwaly waúlh (jxmxcleš), po nichž sloUžeUy
byly w jeskyni msse swatě. Nedú se mysliti coš
pobnntliwějsstbo a welebUčjssthoUad tUto slawnost,
kterúž zobrazuje, což se na těmž mtstč Udúlo pked
osmnúcti wěkh. .

Jú jsem sloUžilUa thto slawnh den narozeni
PňUč o půl ssestš hodinč prwnt mssi sw. w
jeskyni u oltúťe sw. 3 Krúlůwee); drUhoU a

e) Qsiatly těchto jw tťi králůw widčl jsem w kaple za hlax
wnim oltúrem jlowútného chrúmU w Kolinč (Koln) nad
Ryuem Jejich blawy ošdobenedrahocenymi loruuami,
položeno jsou obličejcnt dolU na polsstáťe jakoby se kla
nčli; čimž se majiwnjúdťici slowa sw MaloUsse, kterd
prawi: že (tri krúlowč) padsse klanell se jemU (noworo
zenému Spasiteli) no prpciňoucoo aáormxorunt euw

23
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tťett w jcskyni U oltúke swěk)opatrona sw. 0Jofesa.
Na těmž mtstč, kde Spasitel swčta se Uarodil,
Uent žúdUémU katolickěmU krlčzi dowoleno, mssi
sw. sloUžiti; Urbot :oto mtsto Uúležt bobUžel wbu
xhradnčŘekům. FraUtisskúni kanjt každodenněuu
(jako k. p. w chrúmč Božtho hrobU a w chrúmě
sw. Salwatora w Jernsalčmě) u průwod k pa:
mňtnijm mtsiům w jcskyUtch Betlémskigch, a jest
jim takč dowoleno, U mlsta Uarozent Púnč sstace
držcti a tam se modliti, ale služby Božt tnUt
kanti m:smějt. Maji wssak prúwo, mtti tam tki
lampy. Bťúlbych ti, milrž čteUúki, abyš mohl na
slawUý den wúUočnt w Betlčmě ďýti a widěti,
jak každý kněš uuxa tšch se tU sejde mUobo uu ke
sloužent mffe sw. oltúk sobč takřka wybojowati
Umfio Chtčje se š každi)m frownati, UlUsel jsem
i tU Uúsledowati pktkladu Nďrahamowa, kterbž
drUhdy kLotowi prnwil: Prostm, at Ucnt swúrn
mezi mUoU a teboU . . . . Ucť:os bratři jsmč;
. . . . jesiliže Ua leon strnUUpůjdeš, jú praon
držetibudU: jrstližety praon zwoltš,jú m lcon
půjdu (1. Mojž. 13, 8 nu 9). Stalo sc w Bet:
lčmč, že jeden kUčzk oltúřipřissrl, chtěje tam mssi
fwaton slonžiti a hlc! mnsloužjl tam již drnhý
kUč;! Wida to, myslel jscm u sebc: Přtteli, kterak
jsi fem wessčl (Mat. 22, 12 )2 Tt) patktš owssrm
mezř powolmtč, rile jcsstě Ue mcziuo wl)wolčné.
qucssel Ubohb a čekal, až se z Ušho stal nu w!)wo:
lemž. aux Q půl dcsúté bodislč we slawmý deU wúUočx
Ut zplwaly sc wc chrúmš sw. Katekiny bodinky
(ť)rimčd a Pšrch); pak slollžil Učjd. strňžcr slaw:

(Mm. 2, 11„) thnd pochúzi jméno toboto sioličuělgochrúr
nxu: Drci e Kšuig o Do:u (chrcim tťt krcřlůw.)
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noU mfsi fw. š afistenct mnoba kněžt, z Uichžto
dwa byli w dalmatikúch, 7 wr plUwialech a jint
w rochrtúch. Na kůrU se žplwalo Kyrie z pastorúlnt
msse, ktčroU tam bnl zlússtně poslal p. Giowamti
Meinerš, keditel bUdby we stoličUém chrúmč
Wercelskčmw Jtalii. Gloria, Credo a ostatUt dtlowč
ďyly složesly od sspančlstčbo srarttisskúna a ťeditele
kostelnl hUdby w JerUsalémk, Q. Giakoma
lťňůšua. Gloria dtrnmlo půl bodim) a Credo jcsstš
déle, prawč to uu šiUš kiwš ůi(:šlxtšš. Hrúnt
Ua warbany mčlo do srbe mnohg zwlňsstnlbo.
Warbantk Q. WiUccnc, rozenb to Spančl, wywo:
dil koufky, jakých jsem, ačkoliw súm na warhany
brúwúm, až potud Ueslyssel. Nejrn bUbUy, cimbc:ly
a troUby, nijbrž i ptsssaly pastiskskš a žplwúsls ptúků,
ba častokrútr i jakčsi břtmúnt bylo z warban slysseti.
Qwssem že warhmch tak spoťúdúny aueb zbotoweny
jsoU, žerich wssechny tyto Uústroje slysseti jest.
MUě ale brzlo brúnt toto Uad mtrU erbyčejné;
i myslel jsem si, že Q. Wincenc wolú, aby
chwúleUbyl Hospodin UejeU„szkem trouby, loUt:
UoU a citcxroU, bUbUcm, strunami a warbanami“
(žalm 15()), nýbrž i „ohněm, krnpobittm a wčrrem
bollťliwť)m“ (žalm 148). u r
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Kapitola drUhú.

Wcsnice a jeskynťpastýťůw Pole RUthino Řeckh farúť
Zťicenind klússtera od sw Pauly založeného Jeskdnč
mléčnú Swútek sw Štčpúna w Betlémě Studnicc
zapečetěnú; rybniky Salomounowy, zahrada zamčexxú
Tanec zen arabských Welikč kúUě Hora Frankůio

Na ďen slawný ewúnočnt odpoledne po Ucsspou
rúch odebrali jsme se do dčdim; (Zm“xgtřm) a pak
k jeskin pastčpťůw. Dole pod borou, Ua které stojt
Betlčm, ležt k wýchodUmalú wefnička od Nrabůw
Zďůču:d (zjewent), od Nčmcůw Hirtmdorf (wešo
Uice pastčstůw) zwúUa. Wesnice tato jrst maličkú,
Uebot čttú jerm asi drset bthých arabských chýžčk,
které xwtce chlěwům, nržli pktbytkům lidským se

l podobajt. Jestit to dědan, wntž pkebýwali pastýťi,
jimž se zjewili kůrowčxandělssti,zwěstthce jim zprúo
wu o Uúrozeltt Spasitele swčta.leedem Ua toto
zjcwent anďťlskě jcst arabstč jmčno wszamUč.
Na lewo od této wesUice, do kterč z Betlčma asi
čtwrt hodiny sestUpowati jest, widčti lze pole , co
Ua tomto poli pamětihodněho se pťihodilo, wypra:
wuje kUiha Ruth (k 2) takto: „Řekla Ruthck)

e) Za času jednobo soxldce stcxlse blad w šrmi a protož wya
rúhl z Betlčma jistUElimelech Gmanžclkou son Nocmi a
šc dwčma sysxyNahalouem a Cbeliouem do zemč moabskč,
ktcrú lczcla za ťordúuem Syuowč pojali tam manžclky,
7.nichžto jedua slula Qrfa drubň Řut Když tam otcc
Elimrlech, synowč a Qrfa byli zemreli, anrátila jc
Normi ď Nuth do Bctlčma Uazpčt

x
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moaďskú kU sswegrUssi fwč (Nocmi): Jcstliže rozu
kazUješ půde Ua pole a budU fďtrati klasy, tteréžby
zůstaly po žeUctch, kdrkoli laskawčbo ke Umč otcc
čelednthomilostUalerU Jtž an odpowědčla Jdi,
dcero má! Šla tedy (Rutb) a fblrala klasy po
žcnctch Pťihodilo se pak že pole tobo púU byl
jmenem Booz, ktetyž byl zpťthzeUstwl Elimelechou
wa. N aj, on přichúzel z Betléma a ťekl žčUcům:
Hofpodin š wúmi! kteřlž odpowědťli jemU: Poo
žthej tobť Hospodin!ee) J ťekl Booz mlúdeUci
kteryž postawen byl Uad ženci: Čt jest tato mla:
dice? Jemnžto odpowťdřli: .Tato jest Moabskú,.
kterúž pťissla š Noemi z krajiUU Moabské a prosila,
aby fbtmla klasy zůstúwajtci, Uúsledujtc sslepšjl
ženců: a od rúUa až do UyUčjsstho časn trwú
Ua poli a an Ua okamžent domů se Uenawrútila!
J kekl Booz k RUth: Slyš dcero, UechoďUa jiué
pole fbtrati, aniž odchňzejz tohoto mtsta, ale pkipoj
sc k dčwkúm mým a kde budoU žlti, Uúflede.
Nebo jsem pkikúzal slUžebntkům swi)m, aby tobě
žúdxch Uebyl obtlžný . . . .ee Tatot jest an Ruth,
ktrroU Uapotom Booz za manželkUppojal a kterú
mU porodila Qbeda, otce Jsaiowa; Jsai byl
otec Dawřda, Uapotomnlho krňle. Nž podUeš sluje
oUo pamútxlé pole „pole Boozowo“ aneb také a
„pole RUtbino“

Asi čtwrt bodiUU cesty od wesUice pastýťůw
k wýchodn rozprosttrú fe tak zwanč „pole pastbť:
ské“ (HirteUseld), ťde Uúbožnl pastčsti pťi zjeweUt

u) Jak krňsuě jčst to pošdrawent ktcrě zde pán n majitel
pole žeucum swym dawa! Podobát se onomU pozdru
weUi kterč i U Uaš čaflokratr dracujicim sr dciwú: Bou
!Ueihejwúm Pán Bůhl u Dejž to Ban Bůb! o
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se aUdťla stúda smá púfli. Polc toto jest asi 200
krokůw dlouhé, do kola zcela zdt obthaně a patkt
Řekům, wyjma rostoUctch Ua Ukmstromůw oliwoa
wbch, jenž núležejt katoltkůmd U prostťed tčhož polc
Ualezú fe jeskyně asi 10 kroků dloUhú a tolikčž
kroků ssirokň.lkdež pastýťi zjrwcnlměli; proměnčna
jest w chatonU podl;emnt kaplici, do kterě fe asi
po 13 stUpUtch dolů sestUpUje.Dmhdy wythal
se chrúm a klússtcr nad touže jeskynt; z oboU
UeUalezneš leč zťtceniny. Jeskyně tato Uúlcžt Řen
kům; katoltkům jest dowolcno do nt choditi a U
jejtho oltúke se Utodliti: Na den flawmý narozent
Búnč chodtwajt katoltci Betlémsstt uu odpolednc
po Uessporúch uro we průwodU do tčto jeskhně a
koUúwajt tam pobožnost, kterú pozůstúwú we zpka
wtch, w ťtkúnt LaUretaUsté Litanie a jiných modli:
teb. KoUrčnč čtc kněz fraUtisskaU w arabskč keči
Uúsledetcl ewangeliUm:

„Byli w tč krajině pastýťi ponocujtcc a strúž
Uočnt držtce nad stúdemswť)m N aj, anděl Púně
stúl wrdle Uich a jasnost Božt obkltčila jr a ďúli
se búznt wrlikoU: J krkl jim anděl: Nrbojtež se,
Uebo aj zwšstujiwúm radost welikoU„ kterúž bude
wssemU lidU; Uebo narodil se wúm spasitel, jenž
jest EhristUš Pún w mčstč Dawidowš.ee). N toto
wúm bUdeznamentm: Naleznete nemlUwňútko plčnu

e) WetlémslUlmčstemDawidowým; nebottamsc narodil Dau
x.oid, tam pcisal stňda otce swčho, tam byl od Samuelc
:a krúlc poan;ún; U Betlěma byla oua cistcrxta, ze,ktcrč
rťi silnt mužowé probřwsfe se skrze wojsko silistinske npro
Dawida wody anúžřli. Alc thto nechtčl jt piti rka:
„Milostiw buď mi ojpodiu, abych Ucnčiuil tobo: zrxalil
krcw tidk tčchto. kte7 sfli. a nebezpečenstwi žiwotů jcjirš
piti budu?“ (2 Král. 2:, Uqu)
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kami obwinutě apoloženě w jcsllch. N hned bylo
š anděsem množstwt wojska Uebeskčbo, chwňllclch
Boha a řkouclch: Sláwa Ua wbsostech BohU a
Ua zcmi pokoj lidem dobrč wůle. Ze stalo fe, jakž
odessli od Uich andčlé do nebe, že pastťsti ťekli
wespolek: Pojďme až do Betlěma a wizme tU
wčc, jenž se stala, kterouž Pún Ukúžal Uúm. J
pťisslč chwútajtce a nalezli Marii a Josefa, i
UemlUwňňtko položcnč w jesltch. N widěwsse po:
znali o wěci, kterúž jim byla powšdtna o tom
dttěti. J diwili fe wssickni, ktcktž slr)sseli i tčm

uwčcem, ktcréž jim praweny bqu od pastbťů. N
Maria zachowúwala wssčcka ta slowa, sklúdajlc
je w frďci swěm. J nawrčitili sčxpcxstrýři,welebtce
a chwúltce Boha ze wssech wěci, kteršž slysseli a
widěli„tak jakž bylo powšdtnojim“ (Luku2, 8ux20).

Q jistě welmi pamútslú to jeskynč, we ktcré
ponejprw a to od andčlňw samr)ch iUtoUowúU
byl chwalozpčw, jenž až podneš we wssech kato:
licki)ch chrúmtch slljssúU bbwú: Slúwa Ua wbsoo
stech Bohu a Ua zemi pokoj lidem dobrě wůle!
Slowa tato od andělůw wyflowenú rotesla se
po celém swště (in GanBm tšrrřxm exixěic Zou
UUZ šc)xxum).Kolikrúteuprawil jsemk sokaěuu
jsi súm již pki msii sw. teUto aUdšlskb chwalo:
zpšw zplwal! Čerjmxjčdin čexc:šjšiš .080! Slúwa
Ua wýsostech BohU, Jenž tak milowal swět, že
Syna swého jednorozrnčho dal, a pokoj lidem,
kteťt jsouce dobré wůle we Spasitele wčťt a jeho
pťikázmlt zachowúwajl; onit nrzah!zno:l, Uýbržbudou
mtti žiwot wččmž. Nenlt mi dúUo, abych popisowal
ko hluboké núbožné city, kterč cttilo frdce mé,

když jfem klečel w tšž fwatč a pamútné jesky:li, kdc23
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Nndčlský sbor Uad ntm júfú,
Nebe celé čcst MU hlúsú,
Na pastýťe nejdktw zirú
Pastbť Tworce wssrhomlra.ee).

Bo skoUčeUšpobožUosti w UadzthěUč jeskin
prochúzcli jsme fe we společnosti chdůsk strúžce
sw. země o. Bomchtnry čd801er0 a jimžch
oo. srantisslňňůw w zahradě, w jejtmž stťedu tato
jeskyUš ležt. TU pťissel ťecký sarúř (tak ho aspoň
jmerwali) z „wericc pastýťůw“ š manžclkoU
son, aby Uejďůst strňžcowi snad co swémU kolen
gowi, poklonu Učinil a ho pozdrawil. Pkizňúwúm
sc, žc jsem sc začal hlasitš smúti, kďyžjsem toboto weue
lchčho pňch spatkil. Qnt i jcho drabú mcm:
želka, ktcroU fobš co společUici swého pastbkského
šiwota wywolil, wypadalř w prawdš hůť Uež Uafsi
uu cikúni. leek toboto pana fcxrúťcbyl podiwný.
Stťewicc ze žlUté Ucwydčlúwanš kůžc bcz pUUčoch,
krútké kalhoty a kossilc, jichž čcrUú barwa a sstha
Ukazowala, žejesstčUikdyprúny Ueble; starý, dšrawý
kožich a tarbUš. Jeho manšelka, kterú co se žeUskč
Uesličnosti týče, wc swětě snad sokyUě Uemň, byla
bosonohú, mčla Ua hlawě sspřančP ssátck a okolo
čela jakousi mosazoon oerč, Ua ktcrč wiscly
zlatč a stťteré pentzc; w rUkoUdržcla dttě. Wida
tUca erbyčejnč sskaredoUžcml litowal jsrm tohoto
ťeckébo farúře a myslel jscm U sebe, že se mU
fUad stalo, jako drUhdU JakUbowř, kterťj sloužiw
Babanwi sedm let za krúfUaU Řachrl, dostal Ua
mtsto Ut sskaredoU LiU majtcl krwawč oči (1.
Mojž. 28, 17).

e) ťxťxmnuď (Q uojiď ortuď cxe.rcliuo) Ua bcddUarošcllť Páu
nč ku chwúlám. Wiz: Hymny clrkewut od Frr Srlsfila.
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Nednleko jeskynč paftýťůw stúwal na strúnř
kopce jeden z ončch čtyr klússterů, jež byla sw.
PaUla w Betlémč a w okolt jeho založila. Nynt
z Uěho Ualcteš fotwa několik roztroUssených žkt:
cenin. Wclice to dojtmú rozjtmajtrtho kťeskan
Un, když zc wssech tčch klássterú a chrúmů, kterě
byli Uúbožnt lidé (sw. Helena, ctsať Konstantin,
sw. Bmlla a jiUt) we sw. zemi drnhdy wystawěli,
jenom Uahromaděné kameUt spatťnje. Kdykoliw jsem
fe w takowých zťscrninúch prochúzel, bylo mi jako
drUhdh slowútUčmU polntmu wúdci wojska ktmského,
Mariowi, kterr) na ňtěkU pťed sokcm a protiw:
Ulkem fwým Syllou we zťtccninúch zboťrněho města
Kartl)aga se Ukrk)wajep plaknl. Litowati jest,
že swu zrmě stčnú až dosud pod krUtým jbem
fanatickrhch mUzutmnnůw, kteťlž wfse co kkeskanského
jest Ulsst a Uičt; awssnk š drUhé strmm klaUěti
sc tťcba nezpwtatclnť)m ccstúm Božskč prozketelnosti,
kterúž sw. zcmi takowt) osnd Usoudila. Tolik kťeskan:
skú krwe tU prolito w době wk;prnw kkižúckých a
sw. zemč jrst dosixd ob tUreckoU. Kdož wt, byloli bw
to kU prospčchU ctrkwe katolickč, kdyby sw. země
pod wbhradnoU ochrcmoU jednč toliko moci kťeskann

sté, buď nnglické, blǧď prUské Ueb ruské stala. Welmi
o tom pochyiji. CiUt:li katoliakčFranconsko, moc
to ochrcmmi sw. zemč, múlo pro ni, cožby činilo
protcstaUtskč Prusko cmeb keckš Ruskoeš nx

Nawrútiwsse sc do Betléma ssli jsme we
fpolečUosti wclebUňch oo. fralltisskúnůw o. Heri:
berta a o. Deogratiasa do tak zwanč „jrskyx
Uě mlěčné“ (Milchgrottc). Tato jeskyně Uňležt od
r. 1194 frantifskcinům; každou sobotU sloužtwň w
nt jeďen frantisskún z klússtera Bctlčmského mssč
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swatou. Jeskynš tato jest Učkolikkrokůw jižUč od
klússtcra wzdňleUa. Powtdú se, že anna Maria
š Ježtssem a ď Jofcfem na útčkU pťed Hcrďdem
w této jeskynč sc Ukryla, kdcž prý strachem, žc
by i jejt Božskč dttš Usmrceno býti moblo, mlěko
ztratila. Oďtud jměUo tšto jeskyně. J toto pal
mňtUě mlsto jest co swathnč (šřmcdt:ugrium) ch
jcn U kťeskaUů, nýbrž i U turkůw we welikč: úctč.
Několik již welmi wysslapaných stUpňůw wede dolň
do této dosti welikč jeskyUč, jcjtž skúla jest kúmen
zcela btlý, kťtdč podobxch, jeUž mú tU wlastUost,
že do wody dúU byw se rozpustt; woda začnc se
waťiti a klokotem wťlti. Tak powstúwú z Ut jistý
fpůsob mléka, ktrrébo uu jak se mi prawilo w
Uejerm kťestanskš, Uýbrž i tUrccké kojtct žeUy co
prostťede Užtwajt, aby fwé wlastnt ztracenč mléko
opět obdrželyee).W jcskin, jejlž stšUyUěkolikasloUpy
podepuťem;jsoU, nachúzt se pannč Mariizaswšcený
oltúť, Ua kterčm se sloUžtwú msse sw. K tomuto
oltňťi majt i turecké žeUy takowou důwěru, že
chodtwajl k Uěmu se modlitiažc swštlo pťt Učm
w lampč boktclna swš útraty wUdržUjl. Mobout
sobč z toho kťeskanské matky pťtklad wzkti, jakby
i ko wždy k PaUUě Marii útočisstť fwě brúti
xučly. Trptct Mariu Ua útěkU swč:m do Egypta
mú jim býti pktkladem we mUohoUúfobUých pťtx
ležitostech.eee) uu

e) Zde pťipomenomi slussno še we umobých tosteltch mezi
ostatty ukazuje se take čúst mlčka Bauny Marie Taa
kowú cúst (ckUlšit áo lg crUn Buincď siiďršo) Ukašuje se
k p w tatedrálnim chrúmč wc Bšu .lašo ňi ()ompo
wteua we Spartčlsku. Jest to bez pochyďy čast wc wodě
rozpusstěného lamene jejž sUad nělcery poututk z ieskynč
Betlémske ď scbon wzal

U) Pťipomtuámc zde žc oo frantisskúni w nedťli čtwrtou
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Na slawnost sw. prwomUčenntka Štěpúna,
kterú sc sice w JerUsalčmě, Ue ale w Bctlěmk
co swútek takě od lidU (pro foro) slawt, sloužil
jsem o 772 bodině mssi sw. w jeskwni U oltúkc sw.
opata Eusebia, a pak jsem byl pťttomeU slawné
mssi sw kterú w chrúmšsw Katekiny sloužena byla
Jest to owssrm podiwně, že katollci JerUsalémss:t
swútek sw Štěpúna Uejenom w kostcle Uýbrž i
doma slawt a Betlšmsstt ne; pktčinou toho jest
snad že sw Štčpún Ue w Betlémě nťjbrž w
JcrUsalěmě mučen bUl Bťi službúch Božtch, kterč
frantisskúni Bctlčmsstt opět welmi flawně konali,
zplwala se chorúlnt msse střtdawš od sborU chlapců
a od frantifskúllů. Zpčw byl pčkniy, alc weselě
brúnt na warhcmy sc mi neltbilo. Nejerm plcx
sikaly, ptúky, ssalamaje pastýťůw a cimbaly bylo
slysseti, Uťjbrži jakési rachoccUi bUbnůw. We Kredo
pťi slowtch „pšZZUZ Gt Zšpujcuš Gďcee(trpšl a
pobťben jest) wwdalw warhmly jaki)si k)ťmot, který
mnou jako zemštťcsent trhl. Mohl jfem w tom
okamžent w prawdč š Dawidcm ktci búzeň a
tkesent pťisslo na mne (Ulu(ue šc cromor Wlwu
rUUc ZUpešr mš Žalm 54 6) Po skončenčmssi
sw., když knčžt do sakristie se odebrali, brúl o
Wincenc weselb pochod (marš). Jestit to coš
zwlúsitntho, že sspcmělsstta wlasstt warbantci tak
weselé bry Ua warhany prowo;th. Jú jfem se
alefpoň pki takowém brúUt Ulodliti Uemohl; Uebot
mi po každč Ua lnysl pťisscl oncn hUdrbnt Uústroj,
kterkzm obyčerč whflo:lžilt wojúci w městech po

welikonočUi zwlússtui oňiojum Kušm 13. m. 7. nů é.en
šžxptum (ůtťku bl. Bx Marie do Egypra) konajt.
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domech chodtccllobywatelům Uc k welikč jejich rndosti
wybrňwajt a jejž Uty obyčejně kolowrňtek, flassiu
netek anrb zcela fprostč flafsinetl Uazýwámr ne)
Qstatnč mnstm fwčdectwtwydati, žei frantisskňni
Betlčmfstt stžby Božt welmřslawnč konajt; onit
w prawdě swatš wěci fwatč wykortúwajt (ščmc:tg
ďčm(:te)e Jestit to wznesseUý pohled, když U oltňťc
kromč pontifikaUta a jeho asisteltce w dalmatikňch
jesstč deset knťžt we plUwiňlech a čtrnácte w roche:
tňch stojt amimo Uějesstě osm chlapcůw w čerwea
ni)ch komžtch a rochetúch. N w prawdě tobo žúdú
majcstatnost žiwébo Boha, který na oltúři pťttomeU
jrst, aby jebo slUžba i zewně š Uejwťtsst Uňdberu
nostl a skwostnostt se kanla. ua
u We společnosti o Deogratiasn podnikli

jsme z Brtléma Umobc wwlety; Ucbot Uám jesstč
mnohú pamútnú mtsta nawssttwiti bylo Šli jsme
mčstem a pak oliwowi)m lefrm ku strcmějibozúpadns
Prawil jsem swrchu, že bltzkč wůkolt Brtlémstě
jest weselé a radostné; tot pochúzt odtud, že okolo
Betléma Uejen pole Ubbrž č mnobo stlomů fe Uacházt
kdcžtow okollJemsalémskčm polt UcUalereš a stromů
welmi múlo. U Betlšma rostr i pssenice a jsoU
tam UejeU oliwowé (ojeg), nýbrž i stkowč (kiguš),
granňtowé š jablky (troc:ťxUš šrčmčuuxm) a jřne
stromy; i tekoUct wodu tam Ualezti lze Zdú sc
jakoby úrodUč wUkolt Betlčmskč bylo zbytkem oUé
CbaUaUejské země, kteroU Mojžtš lidu Jsraelskšmn
wychwalowal takto: „Hofpodin Bňb twůj Uwede
tcbe do zemč dobrč, do země potoků a wod a studnic;

e) Tázalt sc kdysi Uěkdo tcxkowého hrúčc Ua kolowrutek juk
sk mu wrde Zlc w odpowrdčl tcuw w a tdydy člowčk
trochU tč hUdbe ncrozuulčl Umsilby zrowua hladcm pojttj
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Ua jejtchžto pollch a horúch wyprýsstujt fe propasti
ťek; do šemť obili, ječmene au winic w Utžto
sikowé a jablka qraUútowú a oliwowt rostoU; do
zcmč olejc a medU Kdežto beze wsseho UedostatkU
jlsti bUdcš chléb swůj a wssech wčct w hoonsti
požlwati bUdeš; jejtžto kameUt jest železo a z
bor jejich dobýwajt se mťděUě rUdy, abh, kdyžbyš
jedl a Uasycenbyl dobroťečil jsiHospodinU BohU
swémU za šemi wbbornoU kterouž dal tobč“ (5
Moj 8,.7,10) WykanwsseasihodiUdcesty,přissli
jsmc do jednoho welmi smUtnébo kameUitěbo údolt
we ktl!rčm fc ani Ucoťe, an Ueseje, cmř jméUo
Božt erzýwú (Ubi nšl: čazrč:tšur7UZU Zč:minč:o
tme. Ušc: Uomčn 1)8i instc:štm). Brawlm,
že se tam jmčno Božt er;ýwú, pončwadž
tam žúdnčbo domU un žčdeédo člowěka Ucnt. Na
prawo i Ua lewo jsoU wysokč skalnaté, bo:y beze
stromů a dole w údolč samě kament. Q radostnč
to cestowúUt w tomto suchém, wyprúhlčm údolt!
Zde by cestujlclmU snadno stúti fe moblo, žeby
padl mezi lotry a kdyby tito bo obloUpili, zranili
a odpolu žiwého Uechali, ertm, zdaliž by pťissel
Uějnký kUěz, lewtt aUcb Samaritúll, který by mU
pomoblck).

My jsme w údolt tomto lotrů Ucwiděli, alc
potkali jsme sc š množstwtm wclbloudůw a š
poboUiči jejiche J přitmmla mi Ua mysl flowa

ee) W Palestiuč ualczč: sr tukowých smUthch udolt welikč
Umožslwi a bylo bw w prc:wdč Ucbc;pečno kddby ceslUjict
sám do uich se odebral Jeduo tukowé udoli o kterém
poždčjimlnwiti budcme sluje zrowua stUdúnkulotrůw
(mabsky: úju jmmsujč!ťxitalsky: foutnnš sťej jaňri! la
tinsky souq latrouum); nňzewyto pxo ceftnjtcibo ne wclu
mj potčssuý
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Jsaiússowa: MUožstwt welblondů pťikryje tě, dro:
medeiťi z Madian a Efy : wssickni ;e Súby pťijdoU,
ťlato a kadidlo choUce (60, 6). Newlm, odkud tito
welbloUdowé přichúzeli; tot jsem ale widěl, še ua
mtstč zlataa kadidla nškolik pytlů obikt a trochU
welmi ffpatnčbo dřlws do JerUsalěma Ueslipck)
Krúčlce dňlc ttmto smutnť)m údollm a pak pťeš
kopec,dofflijsmcw jinčm údolt ku staropamňtným
mtstům, kdeufc Uachúzt zabrada zamčenú a studUice
zapečetčnň(!xortšuďoon(:jušu:š št šonš šjšučmxď)
a rybUlky Salomounowy (Plseň Salom. 4, 12).

Na zúpadxlt straně toboto údoll, které se zde
ke stranč wbchodni zatňčt a wžďy blubsstm sc
stúwú, Uachňšt se na žačútku jednobo kameUitébo
pole studňnka, kU kterě ať dolů sestonpiti Uelše,
poltťwadž hluboko pod ;emi jest; nwžno alc otworem
do Ut nahlldUoUti a ssUmčnt wody jejt slysseti.
Jestil to an pamútnú stUdUice, ze ktcré wedl
krúlx ŠalomoUU wodU nejenom do swbch rybntsů
a znhrad, rchbrž wodowj,odem pťeš Bctlěm až do
Jerusalčma do chrňmU.SalomouU ži Uazwal „stnd:
Uict šupečetěnon (fonš ZŽšUUrUZ), studnicl wod
žiwbch, stltdllics zabrad“ (pUcšUš čxqučuxUm7fwnš
ťxorc()rum). QUat se ro prawdč podobú „studuici
zapečetčUé“ poněwadž pod zcmt jest a pončwadž

ee) Kadidlo. jehoš sranrisskúni w Jerusnlémč pťi službúchBožsch užiwaj. pťřcházl tam cxžze wzdúlené deic; onot
mú welmi libon wňni, jcst dosti Uordea podobá je pestrox
barewněnm kanteuu. P. hrabčuka Marťe z Dierrichsteixdxúw
oddržela w Jeruscxlčmč kuš talowélo kadidla. a dostulo se
jt welřkč cti, že kadidlo ro darowatr smčla swt Qcci Biu
lx., proseťedmctwim Uejd. arcibřskupaz Edesy, tajného
komornska Jeho papežskč Swatosti, lnižete Gxdslawa z
Hohenlohe, ldyž tento ua slamnost chfw. Jmeun Ježtš dne
18. ledna 1803 w Pegawč núwssrčon byle
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k nt neUt přtstupu; onat jest stUdUiclwod žiwť)ch,
proto žc z Ut wychúzt po celťy rok žiwú tekoUo
ci woda, kterú jest mnohem lcpsst nežli Ustúlú mrtwú
woda w cisternúch; stUdnict zahraďnt ji práto
Uazwal, že š Ul zabrady jeho, které bšzy popifowati
bUdeme, wodU dostúwaly. Biscň SalomoUUowa
(Gšwtjoum GUUtjGGrUm, ptfeň wssechpifnl), we
ktcré tento zpěwec zabradU a stUdUici son wyu
chwalUje,mUst se i w dUchowUlmfmyslU rozuměti
a w tomto smyslUwy;namenúwú „zabrada zamčenú
a stUdUice zapečetěnú“ oUUdUssi, kterú odewzdawssi
se zcela BobU, UepťtstupUa jest swštské žúdostiwostieř).
uu Powidú se že wojska kťižúckú pťi obležeUt
Jcrusalěma až z této stUdUiceu asi Zuué: hodiny
cesty ua wodU braly. N podobút se to skutečnš kU
prawdč; Uebos o Jerufalému a wyprúhlěm okolt
jebo platt až podUeš siowo Joele proroka: „wyu
schly stUdUice wod a bheň (t. j. sluUečUt paon) seo
žrať krúfné pastwy“ (Joel 1, 20).

Několik krokň Ua lewo od „zapečetčUé studnice“
siojt jakěfi ďosti welké a bradU podobUš staweUt;
Powtdalo se Uúm, že jest to thm t. j. tUreckb
pobostimchdům,w Uěmžceskujict pťenocowati mohoU;
jiUt majt za to, že jest to Harem t. j. dům, w
Učmž Učjaki) bobatb Turek swé ženy zawťelly mú.
Bnď si tomn tak aUeb jank; jisto jrst, žc stawent

zř)Mseň Snloulounowu wťyboruěwysožil sw. Beruard. Qsmtu
uč pocahuje sw. ctrkrw slowa „šahrnda zúxčenú a ftudnicca
žapečetčuú“ (dortuď cčdnrluďuš, nxeň Zpouďň u sonš Zio
šnxcug)i un blab. Pg Marii, která bez pofskwručul Spau
sittle porodila (qušo šiuš tacxtu puáorjš!d iuroutš oot
uxčtelx Zulsštorig).
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toto wypadú jako prawú peleš lotrowskň; Uechtěl
bUch w Uěm Uocowati.e).

U tébož Khanu ancb HaremU nalezajl sc w
jisté wzdňlersti od srbe tki rybntky,o kterbch se
powtdů, že jich krňl ŠalomoUn stawěl, za kteroU
pťtcmoU až podneš „rybntky ŠalomoUUowými“
sltha J Ua nich widěti jest, jak welikč stawby

alomoUU uu kromě Uúdherného chrúmU JcrUsax
lémskébo au lmdowall Nwssak mohl také fnadUo
stawěti; nebot dostal od krňlowa ze Sáby sto a
dwacet bťiwen zlata a lodt Hiramowy zlato mU
přiUússelyz inr, a wňba zlata, kteréžse pťiUásselo
ŠalomoUnowi na každb rok byla ssestset ssedesúte
ssest hťiwen zlata, kromě toho kteréž pkinússrli
UtUži, jenž byli nad cly, a kUpci, a wfsickUi ti,
ježto sspatnějsst wěci prodáwali i wssickltikrňlowé
arabssti a wéwodowč země (3 krúl k 10)

Rybntťy ŠalomoUUowy jsoU zcela wyzděňy
a dosti wysokť)mi zdčmi jako zúbradltm ohťaženy;
jfout takťka jeden Uad dwbbm : nebot údolt w Učmžto
se Ualšzajt, stúwň se čtm dúle blubsslm. Nezdút se,
že by SalomoUUw tčchto rybnlctch byl rybh chowal;
byly mu jen wclikými Uúdržkamř, ; nichžto
wodU do zahrad swých, a kdhž tobo potťebt bhlo,
wodowodem až do JerUfalčma wčsti mohl.eeďe)Qstate
nš jsoU rybntky tyto blUboké a weliké. Nrjwyšsst

jř) Dr Llnton Kerschbaumcr wyprawujc wc swúch jpisecho
„Bilgerbriese auď dem d Lcmde SeiteZlZ, žr zdckdosi
Ua neho ftťclil

Mť) Jedna brcilta starčbo Jcrusalčma (Uyučjsstbrcina Jasská ancb
Bctlčmjkú) slula: brálm rybni (porca pigciuxu) a pismo
sw wyprawuje (2 Esdr 13 16) šc i Tyrsfti bydleliw
něm Jerufalčmť) prinássejicr ryby l wsselijakťwčci prodaj
Uča prodúwali w sobotu synům Judským w Jerusalčmč
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znich mú dle mčho wlastntho mťťent 85 krokůw
w sitťř a 153 kroků w déli; drUbý rybntk jest 180,
a tkett 228 krokň dloubb Nynějsstho časU ncnt
w žňdUém z nich wody Wodowodcm z welkych
kamermr)ch koryt Udčlanym teče wcdle těch rybUtků
woda po strúni bory kU strcmč wýchodnt a pak
zatočtc se trochuk seweru uuuaž do Betlčma; zdc
sc alc woda tratt, poněwadž wadowoh zcela zbořcn
jeste Welikč jřstotně dtlo wykonal SalomoUU, že
wodu ze „zapečetšlté studnice“až do Jernsalčma
uw asi 4 hodinh cesty uu wedl. Jak dobrú wěc
by byla, kdyby TUrci byli aspoň tento wodowod
w dobrém stawu zachowoli; mčl by JcrUfalém
žiwon dobroU wodU

Po strňni hory o wždy podél tčhož wodowodU
ďňle krúčtce dofsli jsmenanajedno mtsto, odkud
jsme dole we hlUbokčm údolt widěli „šahradU
zamčerU“ (bornxš ooUolUšUg) Udolt toto túbne
se mezi skalnati)mi wyprúhlými horami (od wťjchou
dU k zúpadU) we způfobU dloubčho larmskčho 8
a tamt jest ona zabrada kteroU ŠalomoUn súm
takto wychwalowal: „Zahrada zamčenú jsi festro
choti mú zahrada zamčenú a stUdUicczapečetěnú
Rostliny twoje jsou rúj granňtowých jabloUt š

doroocem jablek. Cyprh ď núrdem, nňrd a ssafrňn,
kašsie a skokicc še wssclikym stromowtm lčbňnskym
myrha a aloe še wssemi pťcdntmi woňawkami“
Tatot jest ona zahrada we ktcré sobčŠalomoun
tak oblibowal žc zwolal: „Zdwihni sc wětřtkU
půlnočltt a pťijď wčtťtku polednl, prowťj zcchradu
moU, at tekoU wůnť jejt“ (Ptsrň Šalomomwwa
:š. 12u16). „Bťisieljscm do zahrady swé,“ prawt
Salomonn dúle, „žtti UlyrhU son, wonné koke.:
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Ut swé jtsti, plúst ďmedem swbm, ptti wtno swé
a mléko swéee (tamtěž 75, 1). N w prawdš! tato
chwúlcxs kteron krúl Salomomt wzdúwú zabradě
swě, platt o Ut až podUeš. Widčti w Ut stromy
pomorančowé, flkowé, graUútowé, cypťifsowč a wfsea
lijaké jiUé drabé a woňawé byliny. Pohled Ua
tUto welmi úrodUoUzabradu jest tlm čarokrúsUějfsi,
čtm smUtnějfst jsoU kameUité bory, jimiž ďc wfsčch
straU obehnúna jest; zabrada tato rownú fe překrús:
Uým zahradúm, kteréU Jaffy widťti jest. Mnflel
jsem U sebe: jaťo tato zahrada wypadala zasltbemi
drUbdy lidu Jsraelskčmu zemš Chananejskú aUeb
Palestina uu zemč olejem a medem tekouct (5.
Mojž. 8, 8)u Sw. Jeronym swčdčt o sobč, že mu
putowúni po sw. zemi welmi sloUžilo k porozmnčUtu
ptsma sw. (ňů Zš.omš ďoripturšš inršjjiššno
tiňm Zidi mU1tum prokuigše tšštčuur). Tot i
jú o sobě ťtci mohU. Modle se brewiúť častokrúte
jsem pkemýsslel, proč Šalomomt tuto zahradU
Uazýwú „zahradoU zamčerU“ (jxc)rtšuš UGU81U8U8).
NyUt wtm pťtč“mUtoťjo. Jčstit zabrada ta še wfscch
straU borami tak zawťeUa aneb zamčech, že takkka
w kotlc ležt a jiUěho přlstupu leč pťeš hory k Ut
neUt. Pamútnň tato zabrada Uúležl nyUt n. Janowi
(Srigršnui) NbUsselemowi, rožcnčmu židU, ktcrý
B rodiUoUfon pked nškolika lety k protrstantskémll
wyzUňUt pťestoUpil a pod ochram: aUǧlickčho koUsUla
w JerUsalémč se odcwzdal. Potkali jsme p. NbU:
sselem:a; imyslil jscmu sebe pohlšdnuw na nťho:
Máš biblicky pamútUoU zabradU, jakoUž Uižúdu
UčmU krúli Ua swětě boUositi fe Uclže.

Nedaleko tčto zahrady stojt Ua strúni bory,
na Utž jsmc stúli, jedUa arabsiú wefnice,
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kterú se jako wssechny arabské wesnice prawé pelessi
lotrowské podobú. thajtce sc dolů na wrsnici tU,
slyssrli jsme jakýsi zpčw a widělixjsme tanec, ktpch
fc pked jchtm domem prowozowcxl.uNsi 30 jako
prawč cikúnky wypadajlclch žeU točily se we krUhU;
každúz Uichdržela praon rUkUUa prawém ramenč
swě pťedchůdkr)ně.Co do hudeťmlho rhyth Ucbyl
zpěw jejich sspcxtlchaPro zUalce hndby kladU jej
zde Uúsledelclmi literumi: řx U š řx c: řx U, UUšgř:gš;apak: doůúúo,dčdo
b g řx.unu Tršt, jemuž jsem úplUě Uerozumčl, znťl
takto: 81:3 ručši rgčilw, Ztš rUčČj lugčinšť).

.Po skončeněm tanci posadily sc žeUy okolo
nčkolika mtsek a jedly pohťebnt oběd požůstúwajtct
w rejži a w mlěku. Pťitcmul mi tU Ua mysl obyčej
ŘtmaUůw a jiUých pohcmůw, kteřt též pohťekmt
obťdy(čpUij cmcď tri(:linium ňmšdrš) držtu
wulř, ba i na ř)roby zemťelých jldla klúdúwali,
a zdá se, že za časU sw. NUgUstina (xťx430) i kťestané
tento obyčej měli, což wyswltú zc slow tčbož swětce,
jeUž w jeďUč z ťečt swť)ch(ščdrnm 15, ňš Zčmot:iš)
prawl: Diwlm se, že U ňmohých Ucwčťtctch ten
sskodlin blud powstuti mohl, že Ua hroby zemťelých
jtdla a wlna kladon, jakoby dUsse, kterč z těljiž
wUfsly,jtdla potřebowaly(mjror, our čdpuú quc)šo
úšm inňůšjšď jwúiš tšm pšrlxioioďlxššrror
ingršxxšric, Ut: šupšr tumujGš ůšňmotorllm

ee) Powidal mi jcdesl Nrab, že nťkdo w tom domě Unxťrs a
že U,dzdlwajicl žeuy wywčidčsy tak šwausp „tmlcc mrtwých“
(Todtentauz). Jiuý anb nlčl Za to, že to mobs dr)ti takč
tsmec swadcbul a žc sucxd ouy ženo zpčxoasy lučaruď ščšleu
diljš (queštš xpogsl Č bčjjň) t j tato erťstsl jest pťkltúa
Z toho wyswltá, že žeuy arabsrčx nejrll pťi fmrti, nťjbrž
tnkč pťi smsldbě tancc wyudúdějl.
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oidoď el: xrilw oonkernent, qu:wi ošxrgďšge ůo
oorporidUď éwim:w ogrnňjog oidoď requirčmt).

Ncwtm se Upamatowati, že bych byl kdy tak
mnoho a tak welikých kúnt aUeb lUňúků j(xtthUr)
widčl, jako na skalnatbch borúch U zamčeně zahrady.
Podobalyk fe dle welikosti orlictm a kroUžilywe
wclkých houfcch nad númi; imnoho krkawců tam
bylo widčti. Napadla mi tU slowa z ptsma sw.:
„ericc . . . a lnňúka a sUpapodle porolcUt jejich
i wssebo pokolent krkawčtho wedle pokolent swčbo
(3 Mojž. 11, 1Zn15). Těchtozwtťat co nečistých
Uebylo židům jtsti dowoleno (5. Mojž. 14, 13).
ZUúmo jest, žc kúnš mú wbborný zrak; kroUžtt
častokrňte w Uefmtrnč wýssi a spatťiwssi dolc koťist
son, wrhň sc pťimopadně na ni. Krúfmš podoa
bcnsiwt békc Job od toboto zwtkete. be Ukňzal,
že moUdrost Božt we sprawowúltt fwčta lidcm i
sebc důwtipnějsstm newystižitedlna jrst, a že proto
člowčkU ncslUsst wsscccčně w Ui Uahltdati, prawt:
„Stezky (Božt) Ueznú ptúk, anž jt spatťilo oko
kúně“ (Job 28, 7). J fw Bawcl krúsně sc prou
nesi o newystižitedonsti ccst Búnč w tato slowa:
„D hlUbokosti bohatstwt, moUdrosti a wšdomosti
Božl! jak jfoU Uezpytatelnl soUdowč jcho a Ueu
wystižitcdlné ccsty jeho! Nebo kdopozUal smysl
Búně? ancb byl jeho rúdccm2“ (k Řlmanům 11
33834) .uu

Stojtce Ua boťe, po jejtž jižUt strúni wodou
wod Šalomonnůw do .Betlema se túhne a dtwao
jtce se ke straně wýchodnt spatkUjeme horu kterú
Uad jiné wyšsst jest a wclikúnskčmU cUkcowémU
klobonU ,š Utatým swrsskem fe podobú. Na nt
založil krňl Herodeš hrad a město, jež Uazwal Hetou
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diUm. N kddž teUto krúl strassnou nemoci w JerichU
zrmkel (čerwy jej žraly za žinm),r dal syn jebo
Nrchelauš mrtwolU otcowU na tento hrad slawUě
pkenčstie Když Řtmanč JcrUsalěm wybojowali, bylo
quodimn již jenom pelesst lotrowskoU. Nrabowé
nazbwajt tUto horn: ej Kgreiůiď (malh rúj) a
Němcowč: Frankenberg (hora Frankůw). Ncwtm
proč malťjm rújcm slch; snad proto,žc teU, jenž
na ni wystoUpl,mú pčkaU wyhltde na celč okolt;
na Betlém, Jerusalčm, Ua horU Qliwetskou, Ua
mrtwč moke, na Jordún, na hory arabskč atd.
Frankenberg fluje7 poltčwadž se Ua Ul kťižúci (od
Turkůw wůbec Frankowč zwaUt)po ztrútč Jear
saléma Upeinli a Uejděle drželi. Jestit pamčň.
bodUo, že až podnčš w Palestinč slowem „Frann
kowé“ wůbeš Ewropčanš, at jsoU to FrancoUzowé,
Wlachowě, Spcmčlowě aneb Nčmci se rozUmějt;
kdežtoslowo „Moskowité“ wůbec pontntky ze ktcrča
ho koliw ewropskčl;onúrodU wyznamenňwú. Z toho
foUditi lzr, že jakožto za časůw kťižúckých tažent
Frankowč (Francie tebdúžnejwlce wojska posilala)
nejmornťjfsimi w Palestinš byli, tak za Uynčjsstho
časURusowč ancb Moskowitč (tak zwanl.od blawu
Utbo města Moskwy) co poUtntci tam prosluli.



uKnpitoln tťeti.

Den sw Jana w Bctsěmě Weliký počet pristUpUjťcčch
kestolu Búuč Nezdwořilostjednohochlapce Beťt:Djalla

StUdUiceFčlipowa Betbsur Gedor Hebron

Na ďrU sw JaUa apostola a ewaUgelistysloužil
jfem o 8 hodiUěmssi sw wBetlemě, w jeskin
zwanč„modlitebnice(omtorium) fw Jrroslyma.“
Neznúm přtčiny, za kteroUden (27. prosince) těhož
sw apostola lid katolicky w Betlěmě takč co fwútck
(pro toro) slawt kdežtomU uu jak jfme swrchU
slysscli uu dcn sw prwomučenlka Stčpúna swút:
kcm nentee) Mé mssi fw bUlo wclmi mno:
bo núbožněho lidU pkltomno, z nichžto Uemalň
čúst z Uebodrtých rUkoU mých Uejswčtějsst fwčitost
oltúťnt pťijimala. thkoliw U rozličUýcholtúřů w
jeskyntch Betlčmských msse sw. se sloUžčla,pkistupou
walo pokaždč Umobo zbožmšch wěkiclch ke stolu Púnč.,
N oded bylitito Uúbožni wšťtcte? Neodpowtdúm:
z té cmeb oUé fary, z toho aUrb onoho biskupstwt

e) Pťcd čafy bdsy i u náš dxty fw apoftolúw Zaswčcrnwmi
swátky a ačtoliw qui co takowčwn;dwižcny jsoU pťrdccjc
!ťcskančkatoličti wc mnohych krnjjnáchk p wr Štwrsku fwču
domitč slawi; chodiwajt w kydena flquU Božla uekonajt
tčžkč)chpraci Mixno tylo jwútky siawl jcsstč muobc jiue kf
p fw Pankratia sw Bcoltardaatd ktcrým co patrousun
dobytka welilon Uctu prokažujl Bylyt lrpssl čásy, kdyžuábožx
usplid swútky tyto slawil; časU sc stúwajt tim horssixni, člm
wtcc uábožuost U lidu sc trati.
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z tč aUeb oUě zemk uo thrž z toho aUeb onobo
dtlU sleočta,auuz Ewropy, z Nsriky, z Asie, z Nmeu
riky. Mimo množstwt poUtUtkňwz rozličxchchzemt
ewropských a asiatských byli zdc i poUtUlci z africu
khch měst Alešandrie a z Knira, ba zc wzdúlcnč
Nmeriky, k. p. Uejdůst. p. biskup sirgnoiďďo ťxopex
z Meč:ikn; wp. (Žriixššppš šntc)nio ()rtšiš, kněz
z diocésy a repUbliky Guatimalské a jint. Wida
takowě. množstwt Uúbožnk,ch poUtntkůw šhromúžx
dčUých zdc še wssčch končin swčta a sjrdUocenbch
we wiťe, porozumčl jscm, jak wěrnč wyplltili sw.
apostolč a jejich Uústnpcowé slowo Ježtssc Christa:
„JdoUce Učtr wsseckyUúrody“ (Mat. 28, 19), a
jak se wyplnilo jiUéslowo jeýo: „Budete mi swčdu
kowěw Jemfalěmě a we wssem JůďskU i SamaťskU
a až do pofledUtch koUčiUzem “ (SkUtk. apost. 1, 8).
PorozUmčl jsem a widčl jfem očitč, proč Uasse
ctrkew nazťpwúse „katolickou (wsseobchou) ctrkwt“
a proč my jmeUUjeme se „katoltky.“ Jrst zajistč
Uassectrkew „katolickon clrkwt“; Uebot jest Uejwťce
rozsitkem a čttň wyznawače we wssech dtlech a
koUčiUúchswěta. Pki drabé oběti Utsse sw., kteron
jsem floužil w pamútnč,ch jeskyntch Betlémských,
kde se Spasitel swěta Ježtš Ch. Unrodil, a pki
pohledU Ua poUtntky, kteťt sjedUoceni jfoUce še
mnoU we wtťe w této oběti účastenstwt měli, Upchm:l
towal jf:m se Ua prorockú slowa Mnlachiúsiowa:
„Qd wť)chodU slUUce až na zúprxd weliké jest jmčx
Uo mé mezi Uúlodw a Ua každčm mtstk kndt se a
obětowúUn býwú jmenU mémU obět č“tstú;Uebo weliul
kčjest jméUo mé mezi Uúrody.“ (Malachiúš 1, 11)e)

e) Snčm Tridentský rozuml werš temo, o mssi sw., ǧ:bčti
čisič nowého zúkoua, ktcrú Bohu w celem swetč se prinao
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Pkcd slawnými slUžbami Božtmi, ktrrč na
dšn sw. Jana apostola we fraUtisskúUskémkostele
w Betlémč konúny bylyž modlil sc jedrn miUiu
strcmt ď lidem šhromúžděným w arabské ťeči „wtrU,
Uúdčji a lňskU“ a četl pak w též keč“l epistolU
a rwaUgeliUm. Newtm, proč týž deU kúzmtt nebhlo,
a proč wznesienh úťad lektora, sw. ewaUgčliUm
lidU čttati, malému ministrantowi swkťrn jest. Pa:
choltk tcn črtl š jakousi obratnostt a smělostt,
kterě jsem se Ucmúlo diwil a ze kterě jsem pou

.znal, žc tento úťad častokrúte zastňwň. Maje na
zťeteli mladost toboto ministrcmta, byl bych skoro
8 Dawidem zwolal: „Z úst Uemluwňútek a požteš
wajtrtch prsy dokonal jsi (Prme) chwňln“ (žalm
8, 3). Jelikož u židů a wůbec U wýchodUlch núrodů
děti až do tťettho rokU wčku swého prsy požtwaly
a tedy již mluwiti nmčly, požtwal snad i thto
mladý ministrant jesstěprsy swé matky; jisté jest,
že welikou obratnxostl jazyka swého dokúzal, že by
o sobč klci Uemohl: „N, a, a, Pane Bože, aj Ueue
mtm mlUwiti, Ucbotdttč jsem jú“ (Jercm. 1, 6);
ale za to mohl ťtci: „Jazyk můj jest (jako) pěro

ssi. Dobťc prawl prorok: od wýchodu sluncc až na zňpad
t. ju od jcdnoho koncc jwčta k drUhémU; ncbot Llsic, we
které lcžt JcrUjalčm a Betlčm, platj co ona strana, kdc
sluncc wychášč; protož takč zkrátka slUje: wýchod (orient).
chrika lczi za moťem Ua onč flranč, kdc slUnccǧapadá.
protož fe nazywá,: západ (occiáewď). Na časopocrt čini
položent zemč ! tc ancb onč slranč wrli!ý rozdil. Když k.
p. obywatctčJrrUsalémn. ktcři od Uňš asi 500 Uřmcckýchmil
w zdúlcui jfou„ cxkterým,že jjou bllžc! wýchodU, sluncc dťiwr
wychrižl, Umjl ráno 8 hodin. múme my zdc 4. bodinu
raunl; ouitjsoU o 2 hodiny pťcdnámi. W Nnxcricc, kj p.
w Cbcslru nnd ťekoU Mijisipi, kdo bratr wůj Brdťich
lnisionúťcut bhl, jsou zasc o 7u8 hodiu za uámi, ponču
U.dadž jim sluncc o tolik hodin pozdťji wycházl a zapadá.
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ptsaťe rhchlc ptsstclho“ (žalm 44). Nemohn se ď ttm
núbledem srownúwati, dle kterého (a to se Uejwtn
ce w Jtalii děje) chlapcům mnobé úťadh w kostcu
le se swčťUjl k. p. pkedmodltwánl růžcnce aneb
jiných modliteb. Chlaprc a roszstilost u nedá
se sUadno od sebe odděliti. Co se roszstilosti týče,
podobú se jistč jedeU chlapec druhémU tak udjako
jedUo wejcc druhémU. Widěl a slyssel jsem w
jednom kostrle w Bononii (Zojošmx) chlapce růžea
nec fe pťrdmodltwati; modlil se tak pohorssliwým
způsobrm, žc bych mU byl rúd za to odmťUU dal,
alc takoon, jakoU obdržcli od Pňna Jržlsse pro:
dúwajtct a kUpUjlciw chrúměJerusalémskčm (Mat.
21, 12).u

Nsi dwě bodiny cesth zúpadUč od Betlčma
lržt U paty bory oliwowým lesem owčnčeUé mťsiečko
Beit:Djalla (whslow: ŽšicoBŽUUU); tamt UUnt
čteUúťc zawch. Městečko toto lnú sicc lpěkUě pou
ložcUt, ale welmi chatrUé domy, tak že zdaleka
prawť;m zřtceUinám se podobú. Počet obywatelů
jebo obnússt asi2000 dUsstamezinimiasi l50nu
200 LatiUtků aUeb kntoltkůw. Nejwčtssl a nrjktúse

eUčjfst stawenč mčstečra jest katolčckchsemřnňť, we
kterém Urjdůst. patriarcha Mouďiš: (ŽriUššppo
fňjeršň Ulladé Nraby ku knťžskémUstawU wyu
chowúwati a wzdčláwati dúwú. Ze semeUifstč tou
hoto majt wychúzcti kněžt swčtsitl ku wedeUt de
chownt sprúwy wc stcmictch misioUúrUtch aUed we
farách šklzenu bbti majtctch. Pntriarcha mú již
Učkolik takowých swětsrť)ch misionáťů k. p. w Lhddě,
w Dssifně, we wcsnici pastýkňw atd.; jsoU to ale
kUšžt dle Uúrodnosti swé FrancoUzowš anebo Wlau
chowč, a ti arabskě ťrči dokonale Uerozmnťjt: paa

:je
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Uiarcha chce ale rozeně Nraby na knťžstwt wychoo
wúwati a swětiti a je pak ro misionúťe mczi kraa
janyjejich Ustanowowati. Bohoslowecký fcminúť w
BeituDjalle, jejž jsmc dne 27. dccembra nau
wsstiwili, jest stawcnt welkě, úť)ledné, z pťedU Ua
dwč poschodt wysokě. We stťedu staweni toho se
wyptnú chrúm slohU gothického, 50 krokůw dloUht;.
Chrúm ten mú dosUd tťi oltúťe; bdert wssak jesitč
ssesti jinými ozdoben. Při Uasst núwsstěwě téhož
chrúmU konalo fc prúwě požehnúnt pro feminaristy,
jichž bylo wesměš 28; jsoUcc oblcčeni w talúry,
klečeli we stolčctchw presbyterin; bylit to mladtci
12622 lett. Nčkteťtz Uichobstoupili sišharmonikU
a zptwalč pki průwodU na témž nústroji litanie
a Mwšč: 1inšuň. W postawč wssech těch mlúdrna
cůw bylo lze pozorowati wýchodnt rňz: čcrné kostra
baté wlafy, ohniwé oči, tmawou plet; i Učkolik
prawých moUťentnú bylo mczi Uimi. Pťitannlo
mi tU Ua mysl pťislowt: ššt:biopšm ůščrjdčue
(moUťeUtUaprúti) uo jest wčc marnň. Spatťiw
tyto mladé moUřentny w úplně černých talúrech,
myslel jfcm U srbe: Jakby asi wypadali, majtar
zcela bslé talúry kúdUpremonstrasského (orůo očwůio
Čjšďjmuchečť) Litanie a ťčwšš 1iUšxUUod sra
minaristů w Beit:Djaslc zptwané byly skladby
lde weselém slos;U italském, ba mezi Udšlowňnlm
sw. požebnúnl š Uejswětčjsst swňtostt hrúl jeden

e) Rúd Brrmonstrútuw od sw No:berta zalošcnn mčl fkntcč
nč i w Pales:inč a w Syrii nčkoli! klússtcrů stšou:wá.
commooc prašr :xň 8 dlordšrtum š 17 ec 7) Asi
e bodilty cesty sewerožápadxlč od JerUjalema na whsokč
boťe lterú „brob Samuelůw sluje, mčlt Prcmonstsáti
tlússter který wlastnč Cřstcrciakům Uúlcžcl jehož ule jw
Bernard Bremoxlflratumpostoupil(Epist S Bern 253)
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z chowancůw na sišharmonice tak rozmarný sstyra
ský walčtk (steierifchen Landler), že jfem fe téměk
octnUl .w horúch sstyrskoorakoUskť;ch.Myslil jsem
U scbe: kolik krajů, t.lik obyčejů; každý kraj Ulň
swé prňwo (lčindlicho.sittlich). Nwssak bylo mi
sdčleno, že mladistwt; tcn semřnarista mú zwťússtnt
hUdeďně nadčmt a že wědomosti a erčnost w Umč
tšto oswojil fobč wlastnlm pkičiněntm bez pomoci
osobitnšho Uěitelee K radosti swé Ualrzl jsem později
mezi mUsikaliemi jeho i klasickúdtla ů p. sonňth
Mozartowy. Seminúk jmenowaný mú 7 kněžtco ťeu
ditrlů a profcsorů. Po skončenémpožrhnúnt wodil nňš
profesor l)oU Žntolúo po chrúměa ústawč. Mczi
malďami Učinil Ua nme oďraz hlawniho oltúke
welmt ncmilh dojcm. Widčl jscm již mnoho pčku
nhch i nepěkných obrazů; co fc ale tčchto posled:
nčjsstchthče, zantmň nadzmtltěnh obraz fnad prwnt
mtsto we swštč. Qbraz ten pkedstawujc zwěstowúnt
P. Maric (UUUUchUtiGZ. M.); aUďěl,jcnž stojt
pťed Marit, mú wčlikú Ua modro malowanú kťtď:
lú jako skalnt orcl; ssirokú stUžkapkeptnú se pťeš
prfa, jakoby ďyl nejméUě ryttkem česiné legic (1ešxi0u
ckřwmwxxr); postaweni nohoU jest jako U tanečn
Utka baletntho; a oďraz tcnto mú nňpiš: UČGUUČ
pme 17šmpčreur dTUpGjšGUUl.ee (darem od cifao
ke Napoleona lsl.). Stakt mčli pktslowt: l)oUum
quoůc:UUqUš Uliquiď ČUU.prodU (Btwd.) t. j
chwal každý dar, který ti někdo dú, aneb jak
Němci ktkajt: Einem gescheUktenGaUl fieht man
nicht in!š Maul. Jň ale erstýchal jsem fe i
pťed welebmým wůďcem Uasstm pokúrati tcnto neu
wkUsnýobraz u thto dar ctfake Napolcona sll.;
awssakwel. 90U šUtoUio dal oswědčenl,že obraz
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ten za jinb slUssnčjssl;amčnčn bUde.DůstojUč tomuto
obrazU po boku stojt obraz Ua oltúři postraUnčm
w prawo, jenž pkedstawnje sw. Jiťt a jest wý:
tworem sstětce knčžny francoUskéŽUrelie Dšrour
ck šUmršUe. W 15ténž stolettžilw dominikane
skémklňsstcke8. Mmeoo wc Flormcii slowútnb maltk,
bratr Sriomnui (Jan) Žxxšojioo ůo Miegolše
Mezi welkým počtem obrazůw wýborných, které
bratr Jan malowal,nachúzise také jedeU pťekrúsu
nb obraz pkedstawujtct pannu Marii. P. Maria
jest na nčm tak wýbornť malowúna, že búsntč
Buonarotti Ua Jana tyto werssesložil:

0 Srjtdmuui ?: ďšliro iu ť)arčxúišo,
51 7ojt:o ůi MlčUerU rňšbšššjšro.,
0 13113B Qc:oďšiU Pormy e il šuo dšj 7iďo
Ž 1Ui renuo Uú Wpor per riošmre.

.T. j. nrbyl:li Jan w rúji, abU tam poblrdcm
na twúť Banny Maric zbožnosttrozntcenbyl, šstoupix
la Maria k UěmU na zem a dala mu spaniloU
twňk swoji spatkiti.ee)

Tot o kUčžnčlxštou:e ckšuxseršnšowé ťtci
fe Uentůže; ant an w rúji Uebyla, aby se tam
byla na sw. Jikt podtwala; aniž tento swktccsestoUu
pil k nl Ua zem; sice by jej byla docela jinak
Uamalowala. Mú:li kUěžUa tato jakčho wýteč:
ného Uadúnt pro maltkstwl, mobou čtenúťowč pou
souditi sami, ďřm:li jim, že sw. Jikt wypodobnťn
jest z čústi co turecký jančúr az čústi co Uberský
husúr; že mú rucuepťtliš dlouhě jako op afijskťž
(oršušucšuš, Zgržsruš ošroopitboo!xš) a žewů:

e: Wiz: S. Brmmcreď .sknnftgcnosscudcr sklosterzelleBd. l.
S. 126.
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bec cclň ta malba Uijakých Uemú souladnbch rozu
měrůw: oooObraz tkettho ol:ňke Pkcdstaije Ua
UebewstoUprntBúně. l)oU šntosúo uwedl Uňš
takč do seminúke; tento mň uwnitť prostrannč
fúly, zwlússtUt byt proxUejd. patriarchU a swčtnice
ke studowémt a jest wůbec Ucnepodoben klňsstcrU,
aU še tťt stran pťistawen jcst ke chrňmu W by
tU p patriarchy widťti jest podobizUěctsaťe Napoo
leona Ul a anglickékrúlownyWiktorie Stojttam
takč klawlr; posadiw se k Uěmn, hrúl a zptwal
jsem Ua žúdost 1)on šntolú:x. Učkolik kusů; Uča
mecké plsnč složené od Šnberta a Procha ltbily
se welmi l)on ŽUtoUioowi a wssem poslUchačům,
ačkoliw teštu UcrozUměli. PozUal jfem z tobo, že
ač byli jcnom lehkowúžné, weselě hudbč italskč
ťwykli, pkedce takč w Učmecké wúžnč hUdbč zar
ltbent majt.eťe).ouu Chowanci feminúke wynčujt se
we wssrch wčdúch a kečtch knčžim potťcbnbch; dlc
Uúrodnosti jfou mladtci tito ncjen Nrabowě, Uýu
brž takě z ostrowa Cypru, z Bejru,u atd. Nezda:
jt se wssok Nrabowš mlti zwlússtntbo poroolúnt
kc stawu kUězskčmu; Ucbot dosúhnUwsse w ústawč
čňstečnčl;owzdšlňm, odchňzlwajt a pťestUpujt ku swč:x
ským úkadům. Tcprw po Umohu let dočkal se

e) Mluwtl jscm w Jcrujalemč o jcdnim italskym knčzem,
ktero hudebne sklndby Haydn owy, obžlússtuč die Schúr
pfung“ welmř wychwalowal; jcst to owssem dtlo kterč
wsscchuu chwúlu zasluhUje Powtdú sc že Uabozun Hajdlt
sksúdaje dllo ro kašdodemtť na lolena dudl a rčlženec se
modlil aby mU Bůh Uomoci a sild ku sstastnčmu dokouúut
dlla tohoto uděliti ráčil Jako lui a bl Tomásse Kcm
penskčbo (o núsledowúnť Ehrifm) tčmčr do wffrch ťrči pťc!o
žrna a wubcc zuúma jrft nňpodobuč jrst i te:t hudebniho
dila ďie Schopfung“ i do francouské italsič a do jinych
ťečt pťeložeu a hudba Haydn owa jrst wůbrc zUúmu



pat:iclrchal owoce z ústawU swébo, wyswětiw r.
1863 Uěkolik chowancůw Un kněžstwl. uu

Bywsse od 1)ou šnconiš čeonU kúon a
wssclikými labůdkami obsloUženř, sesionpili jfme
š bory, Ua jejlž wbchodnt strúni BeitaDjasla ležt,
a pťissli jsme Ua prawo do údolt, na jehož zao
čútku widěti jest studUici zwelkých k,ameUů zděnoU
a kaple UenepodoonU. Tám bylo mUožstwt žcn,
které dllem prúdlo čistily, a dllem„wody Uabtraly.
Wida tyto chcU dlc oblekU, Uýbrž i dlc obličeje
welmiemkrúfné ženy, myslel jsem U sebe, že ani
jeďna z Uich nentRebekoU, o které ptsmo sw. pra:
wt, žc byla dčwečka pťtliš krúsnú a panna pťec
pěknú (1. Mojž. 24, 16)d Možnú, že již za časU
Aďrabúmowa šeny chananejskč (tedy také ko w
okolt Beit:chxsly) krúsné nebyly, poněwadž tcnto
praotec, w:)ftlaje slUžebntka swébo blcdat manželu
ky Jfúkowi, pktsaboU jcj zawúzal skrze Hospodie
Ua, Boha Uebeš i země, aby mU newzal manžela
ky z dcer chananejských (1. Mojž. 24, 3). SlUu
žchtk tento siseluaž do Mesopotamiee), a tam U
mčsta Nachorowa (t. Učuxčm, klejé,:nopoljď) nalezl
krňonU RebekU, kterú prňwš U studUice wčdercc
wodoU naplňownla.uquebrawssr se š jakoUsi Ue:
libostt od nekrúsnhch Rrbrk Beit : Djalla:ských,
ssli jsmc welmi sUchbm wyprahlbm údoltm dňle.
Jerm semotam widěti kousek polc; kdo ale naň
femeno seje, sejeouw zem skalnatou (Mat. 13,
20) a protož mU pole mnobo UžitkU Urpťinússt;
widěti jest posUd, že w údolt tomto, jehož hory

e) Mcsopotamia (: j. zeměmezi ťekami Eufratem a Tigrisem)
od Zerusalěma scwerouwýchodnč ast 59 dnt ccsty wzdálemi
slUje UdUťpod turcckoU wládoU Dl Dňewira t j. poloostrow.
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skalnaté json, býwal drnhdy walUý potok; ale č
o Uěm platt slowo Joclowo (1, 20): „Uebo wyu
schly studUice wod.“ Krúčtcc dúlc w tomto pkeu
smUtUém údolt, dofsli jsme w poledUe kc studUici
Filipowě (PhilipšernUeU, arabsky: šin ijo).
U tčto studnice Udúlo se, co wypraijt skutkowč
apostolsstt :,

„MlUwil anděl Púnš k Filipowi kka: Wstaň
a jďi kU poledUt straUš, Ua cestn. kterúž wede od
Jer!lfalšma do Gazy, taf jrst pnstú. J wstaw ssel.
A aj mUž moUťeUtU, komorUtk, mocUý (dwoťcnlU)
krňlowny monťenlnské Kandace, kterbž byl Uaďe wsse:
mi poklady jrjsmi a byl pkijcl do JcrUsaléma,
aby se tam modlil, a anracowal se sedš na wox
ze jwém a čta Jsaiéxsseproroka. J ťekl dUchFilipo:
wi: Pťistnp a pkidrž se wo;U tohoto. A pťiběh
Filip, slyssel jej, aU čte Jsaiússe proroka; i ťekl:
Mysllš:li, že rozUmtš, co čteš? Kteri)ž ťekl: J
kterak mohU, newyložt:li mi Uěkdo? a prosil Fi:
lipa, aby wstoupil a sedčl š Utm. Mtsto pak ptf:
ma, kteréž četl, bylo toto: Jako owce k zabitt we:
den jest: a jako berúnek bez hlasu pťed ttm, kdo
jrj střtžc,tak ertewkel úst swých. W pontžent fond
jeho odjat jest. Rod jeho kdo wyprawt? Uebwyňat
bUde ze země žiwot jcbo (Jfaiúš 53, 7uu8). J
promlUwil komorntk k Filipowi a ťekl: Prostm
tcbe, o kom to mlnwt prorok? o soběuli či o Uěo
kom jiném? Tcdy otewkew Filip ústa swú a po:
čaw od toho mtsta, zwěstowal mU Ježlfsc. Ll když
jeli cestoU,pkijeliljchč wodk; i kekl komomtk:
Aj! tot woda, což zbraňuje, abych Ucbyl pokktěn?
Řekl pak Filčp: .Wčťlšelč celým frdcem, mň;e to
býti. N oU oďpowědčw ťekl: Wčktm, že Ježtš jcst

ZU



Cbristuď Syn Božt. J rozkúzal stňti wozU: a
šstoupili oba do wody i Filipi komorntk, a pox
kťtil hoe Kďyž pak wystoupiliz wodh, Uchopil dUch
Púně Filipa a eridčl bo wtce komorUtk.J jel
ccstou,son radec seZe(SkUtk.apost.8, 26639).

Udoltm, do kterého jscm čtenúťe zawedl, wedla
drUbdy cestaz JerUsaléma do Gazyee). Ziž za časů
Filipowř)ch musila býti ccsta tato pUstá, Ua které
múlo cestUjlctch pojlždělo, což wyswttú ze slow
plsma sw.: „Jdi kU polednt stranť na cestU, kteu
rňž wede od JerUsaléma do Gazy, tat jest pusťň“
(Sk. ap. 8, 26). Nwssakcesta tato mUsila býti pťeda
cc tnkowú, že se po Ut na woze jeti mohlo; Uebot
komornlk moUťenlnský a Filip jelina woze. Nynčjx
sstho časU Uent fUad w celém tomto údolt mtsta,
kdeby wůz uu státi mobl; widčti tam jeU siúly a
kameUU. U paty hory, kterú ke stranš wýchodnt se
wyUússt, prýsstt se potůček,nad kterýmžto z pew:
Uého kamene wystaweUa jest studňnka, kterúž se pou
dobň wclkémU wýkleUkU; jest alcz wťtsst čňsti roz:
boUrúna. Tot jest pamútnú ona studniceFilipowa,
jejlž wodoU Filip komornlka krúlownyz KaUdacc

e) Brastarč mčsto Gaza (t jl silné, pewnč), o kterčm již w
1. ke Mojžu 10, 19 zmlslka se čini. leželo w šemi filistinské
nedaleko moke na braslictch Egypta; za Uynčjsstho časU slUje
Ghaseh. Jaké osUdy toto město bčhem stoletť mčlo, wdprau
ije ptsmo swe (Josue 15„ 37, soUdcůw 1, 18; 18, ! a
núsl. le Samuel. 6, l7; 2dkrúl. l8, 8). J proroci Amoa
1, 6u7. Jercm. 17, 1; Zachar. 9, 1 o tomto mčstť mlnwt.
Kdyš rrúl Maccdonský, Blešander Welilú, podmaniw Feniu
cii, zemt jůdskou, tterú se mu dobrowolsrč podrobila, do
Egypta táhs, postawila sc mu Ua odpor pewllost Gaza, jižto

werný tlšslcčnec Batio o arabskými žoldUčťi brúnil. NesUemohl lešandrowi dloubo wzdorowati; Gazy dobyto, a
bajitelowč jejť až do posledntho mužc bojowali (úrrinu.
o:poňa Qo:lnů. 2, 26e)r Wiz dálc plsmo sw. 1l Machabe
1, 61; 18, Uueď.
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kťestil. Wodo, které jsem súm okUsil, jest dobrň a
dosti čerstwú. Kdož půl roku, jako jú,wPalestink
dlel a se přcswědčil, že sfpatnú woda w cisternúch
k pitt ncnt, a kdož k tme po několik hodin w
pUstých a wwprahlých úďoeltchpalestinstč)ch chodč se
unawt a welkou žlžeň mú; co pocltt takowť, čloo
wčk pťijda ke sindúnce, ze kterč fe žiwú, čerstwú
woda prýsstl? Přiznciwúm fe, že jsem častokrúte
snadno pochopil, proč Jsraelité, když je Mojžtš
wywrdl z poUsstěSin, proti němu reptali, ťkoUce:
Dej núm wody, abrjchompili . . . proč jsi wywedl
núš z Egrxpta, abyš zmokil núš i ďěti Uossei howa:
da žtžnt (ll. k. Mojž. 17, 2uu3). PochopUjit š
jednš strony, že UbobťxMojžtš, newěda sobě š žtžni:
wým lidem r.xdy, “již se obúwal, že od Uěbo Ukao
menowún bUde (tamtěž w. 4); ale š drubě strany
ertm, zdnliž bych ďyl tebdúžsúm proti Mojžtssowi
Ucreptal; Uebot žtžrň čiUt wětsst bolestč Uežli hlaď.
Častokrúte jfem sobě pkúl jen Ua chwtlku hole Moj:
žissowy. U stUdUřceFilipowy pkřsili jsme tedy k
wodě; i mnť br)lo jako kdysi komomstowč zwolati:
„Aj tot woda !“ Bosodili jsme se pkcd studni!t pod
stnrť;m okcchowťjmstromem, mojtctm dole 16 kroo
kůw w objemuee) a občerstwili jsme se jtdlem a
pittm. Núš wůdce a drogomcm Gřowmmi, slnha w
Bctlémském klússteťe, wzal seboU w kossi chlebo, Ua
twrdo waťemžchwajer,mafa, pomorančů,bai wtna.
SlUUce púlilo nefmtrně, tak že š Uassich twúťt pot
jen fe walil. Jú mrsslel U scbe:

Bratťi! dokud wtnko hkeje,
Přjme powdččnř teU dar;

e) We Štyrsku widčl jsem ltpu, ttcrá dole 7 súbů w objemu
mú. Zak starý mnsi tento strom býtil
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Dobrč slUUce Uňm je pťeje,
Samo koUň jedo war,
Samo Uúm je sladt,
Proto staki, mlařšt
waalme flUUeččo! (Machúček)

Z Uedalekč wesUice dosslok Uňm Uěkolik stachch
a mladých Nrabůw, ktekt čckali jako Ubozt Lazao
rowé, až jim podúme zbytky še stolu Uasscbo. Jest
w QrieUtš obyčej, že kdykoliw EwropčaUč se Usau
dt, aby pojcdli, pkichúztwajt chUdobUtNrabowé, aby
takč UčjakoU čňstkU jtdla obdrželi; častokrňte se
jich sesslo tak mUobo, že jsem si myslel: „Qdkud
Uakouptme chleďů, aby pojedli tčtoe? Za dwě stě
penšz chlebů Uestačt jim, aby jeden každý Učco múlo
wzal.“ (Jan, 6,5.) Sebrali jsmc drobty, kteřtžz
Uossebo jtdla pozůstrcli a rozdčlili jsme je mezi
chUdobnč Nraby; ale což to bylo mezi tak mUobč!

Na mtstě, kde stUdUice Filipowa fc Ualrzú,
stúwal drnbdy kostel a klússtcr, z Ušhož jenom
Učkolikzťtccnin widčti jrst, jmerwitč 3 dosti zachou
walé sloUpy; ostatnt wsseckoTUrci rozboUrali, tak
že kúmeU Ua kamcUU Uezůstal.d Nsi hodinn cesty
od těž stUdUice widětike straUč jižnt městcčko aUeb
welikoU wesUici, ktcrú Ua pktkré strúUi bory jako
hnlzdo wlasstowčt pťilcpeUa jest a Betih sluje.
Nrabowč ji takě Uazýwajt Beit ZUr aUeb Bečt
Szur. Jestik to staré mčstoBetthra, (Betszr,
Bešfur), kterč pokoleUt JůdowU za podtl se dostau
lo (Jos. 15, 58). Mezi mťsty Jůdskými, kterúž
krúl Roboam wzdčlal a Upewnil, bylo takč město
Betthr (2. Paral. 11, 7). Za časUwňlky, kteroU
wedl JUdaš Machaďejský B Jdumejstými, bylo
mčsto toto sionU pcwnostt proti twúťč zemč JdU:
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mejské (1. 4, 61). Lisiúš, wojenský wůdce sUrs!ého
krúle Nntiocha Epifana, ztratil w bitwť še Zidy
i pewné mčsto Bethsur:: (tamtéž 6, 7); pozdčji alc
pťitúhl krúl tento ďwclkým wojskem, položil se U
Betbfury afpúlil městototo ohněm (tamt. 6, 31).
Poslčze bylo mčsto Bechsm od Ščmona Machae
bejsičho opět wUstaweno a opewněno (te 14, 33).
Jak znamenitť)m pewné město Bctthra bylo uo
wyprawujt núm knidy Machabejskč (wiz takě 2.
Mach. 13, 19). Zdú se, že toto mčsto i obywatelé
Jerusalčmsstl we weliké wúžnosti měli, jessto ke
cti jcbo nazwali jednU Ulici w JcrUsalčmť uu
BethsnrskoU (2. k. Efdrúš. 3, 16). Zdú se k prawu
dč podobno, že nynčjsst wesnice Betih aneb Beitu
ZUr staré ono mšsto Bcthsur jest; nebot ležt w skUt:
kU na úzkčUť, še wsscch stran wysokými horami
obehnančm mtstč (iU Unšušro 1080, Engasď)
(2. Machaď.1l, 5), ačkoliw wzdúlenost jebo od
JerUsaléma nesrownúwú sc 8 onou, již Ptsmo sw.
Uwúdlee) (pšt hoUů, quinquš ďtňáúGrUm) nu

Nedaleko Bethsury spojuje sc š údoltm, we

ee) Zidč měťilř wzdálenost podle honů (gcxňju:n). Jeden hon
ntčl dle Herodota (ll, 149) 600 ťeckých stťewkců, a dle
Blinia (ď. U. ll. 2!.) 125 ťimských krokň t. j. 625 stťeu
wiců. Jeden hon byl 10tý dil zemčpisnč (geograsickč) mtle,
tak že onťch 89 stadit aneď honů, kterých Emauš od JerUa
saléma wzdúlen bhl (Luk. 21. 13), činilo asi půl druhč
nttle, a ončch 15 donú„z Jerusalčma do Bethanie (Jan
11, 18) asi Zǧgnttle. Sel jsem dwalrňre z Jerusalčma do
EmaUsu a potrebowal jsem k tomn asi n: hodiny, do Bethanie
au ne zcela bodinu. deby wšdálenost staré Bethsury od
JerUsalčma na mtslč B wr n Uwedenčm, (2 Mach. 1!,
5) jenom „dčt honů“ obnú ela, dossel by tam cestnjtct z
Jerusaléma asi za dobrou čtwrt hodinh„ cozwčct nemožnoU

jťjln Kdo rychlým krotem kráčt. potťcbuje:š JerUlalémapreš Betlčm (!dyž horúm se wyhýbú) až do crhsury neju
mčnč uu 5 hodin.
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kterém stojtme, jiUč ůbols, o kterém fpisowatelé
foUdl, že za starť)ch časům slulo „údoli Sorck“)
Taml pkebýwala oua stowútnú žena jmrUemDalila,
kterú Ua radU knlžat silistinsii;ch a že jt každb z
Uich tistc a fto stťtbrnř)ch ďúti přisllbil, silnébo
Samsan swrdla a jkj silistiUstťymku potrestánt
oďewzdala (kn. Soudců k. 16). Spisowatelé majt
také za to, že jrst toto údoli totěž, do kterčbo
wyslúno bylo od Mojžlsse 12 knlžat, aby problčdnuli
zemi chananejsion, a znčl)ož třto welikě hro;uy přix
Ueslie „N jdouce (tito wyslaucowé) až ku potoku
hrozsm, Ukezali ratolest š hro;mm jejlm, kterouž
Ursli Ua fochoťe dwa muži. Z jablek také graUúu
towč)ch a z stků toho mlsta Uesti, jenž Ua;wúno
jesi Neheleskol, to jest potok hro;mx, proto že
odtUď hrozen nrfli synowč israelfstd“ (4 Mojž
13, 24uu25) Že toto údolt pked čafy welmi
úrodnš byti muselo uxu tot jistč jest; celš položenl
jeho hor ke stranč jižul jrxst takowě, že se tam
wlno wč)borné dařiti mohlo. Won, které až poa
dUeš U Hebroml roste (a Betbsura jest od Hebrona
Ue pťtliš w;ďúlena), jest wi)bormš a podobú se
Urjlepsslnm wlnu, kterč w jižnlch ewropských krau
jinúch múme. Cls. r. p. konsul Leuk z Wolfšbergn
poslal mi w JerUfalěmě laskawč Uěkolik lahwic
takowčbo Hebronstébo wlna, a pťi;nňwúm fe, že
jsem si pťúl, bU nějaký lastawý krúl Nrtašrrš:eš
Uaťtdil aby se takč mně 1alo kdysi kně;i Esdrússon
wi uu až do sta sudů (takowého) wtna dúwalo
(1 Esdrúš7 22)

e) Wiz: Die bciligen Stůttcn don Jakob Mislřn. 1 Tbcřl.
pnš. 25.



63

Sewcmš od Betthry leželo w horúch město
Gedor, jrdUo z oněch mčst, kterň pki rozdělent
pokoleUlJudowU za podtl se dostala (Jose 15, 58);
jmeno fwé obdrželo od Gedora, syUa Samuelowa
(1. Paral. 4, 4). Za časů wúlek bratťt Machau
bejskbch š krúlem Antiochem pťitúhl polUt wůda
ce krúle tok)oto, CrndcbeUš, k městu GedorU, dal
je wzdčlati, jebo brúny zabraditi, a postawil tam
jlzdné a wojsko, aby wychazejtce prochúzeli zemč
1ůdské, jakž jemU krúl poručil (1. Machab. 15,

Qdebekeme:li seod Bethsury kjihU dúle, dojdee
me asi za 2 hodiny welmi smUtnbm a wyprahlbm
údoltm do jinčbo hlUbokěho a úzk,ého údolt, které
sluje: Mambre aUeb Mamre. Udoll toto Uent
tak UeúrodUé jako jiUú údolt zemš Palestinské;
Uebot w Učm widěti winohrady, stromy, kkowin
atd.; rostc tam také ono wýbornč wlno, o kterčm
jsem se již fwrchu zmtnil. Jmelw swé obdrželo
od Mambrča Nmorrhejského, ďratra Eskolowa a
Nncrowa, kteťt UčiUili smloUwU š Nbramem, když
tento pronúsledowal krále, kteťtž byli jali bratra
jeho Lota (1. Mojž. 14, 13ua1:1). W tomto pau
mútnčm údolt bydlel Nďram a wzdělal tam oltúť
Hospodim: (1. Mojžl 13, 18); zde obdržel od Bo:
ha zasltbeUi, že se mu Uarodt syn a že stmč aneb
potomstwo 1cbo bUde tak brz počtU, jako hwčzdy
na nebi (tamtěž 15, 5). Bro zasltbeUt, které zdc
Nbramowi se stalo, powažowalo se toto údolt wždy
za „swaté.“ W údolt Mambrejskčm UbostilNbram š
maUželkoU son SúroU tři aUděly; zde prosil
Nbram Hospodina o milosrdenstwt, aby Uezkazil
bťtssnbchUlčstSodomy a Gomorhy (1e Mojž. kap.
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18). Nž podneď widěti ťzc w tomto údolt zktcca
Uiny, dwé zdt a U Uich whschloU cistermx Židé Uau
zbwajt mtsko toto Uachňzejict se asi maloU hodim:
cesty pked HebroUem „dňm Nbramůw“ a Llraa
bowé kčn.mšt šl lščxjij Powtdú fe, že Ua tomp
to mtstě sedčl Nbram we dweťlch stmm fwéboj w
Uejwčtsstm horku ďUe, když se mU ukúzali tťi mue
ži ucmděléou(!. Mojž. 18 1) WúdoliMama
brejském koUpil Abrcml1žod Efrona za čtyry sta
lotů stktďra pole š jcskyUs, we ktcršžto pochowal
SúrU, maxtželkUfon (1 Mojž 23,19) Na tčmž
poli a w těž jeskin pochowaliJsúk a Jsmacl později
i otce swého Nbrama (1 Mojž 25 9); tamt poa
chowún byl takč Jsúk š Rebekou maUželkoUswou;
taUt pobřbem jest i Lia, a tam žúdal i JakUb
pohkbeUUbýti (1. Mojk. 49, 29un30). Jesiyně, we
ktcré hroby rodiUU xNbřcnlwwy fe Ualezaly, slula
šljčclchpelcchu

Jdouce ttmto welepamútnbm údoltm dúle,
dojdeme do mčsta HebronU. Jméno toboto města
wyzUameUúwú w Uassl kčěi tolik co společnost, obcou
wňnl, účastenstwi (přuxcioipo.tio); snad proto, že
ležť w údolt Mambrejském, we ktetém Bůh súm
Nbramowi fe zjewil a š nlm dUchowUčobcowal.
Nrabowé nazďwajt je šluTťxujU t. j. pkttel Božt
a sice od Nbrama, kterébo ptsmo sw. Uejen sta:
rého (1. Mojž. 15, 6), Uýbrž i Uowčho zúkona
(Jukl 2, 23) Unlžem sprawedliwým a pkttelem
Božlm Uazťjwú. .Hebron jest jedUo z Uejstarsstch
mlst zemč chaUanejské, o nťmž již w 1l k. Mojž.
13, 18 zmlnka se činl. Do Hebronu přisslo tao
kč dwaUúctc onťch kntžat, ktrkt od Mojžtsse wyslúu
ni bhli kU prohlédmltt zcmě chananejskč; Hebron
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jest město o 7 let starsst ncžli prastaré město Tano
ancb Zoan w Egyptě (4. Moiž. 13, 23), a san
lo takč Nrbé (Kirjath Nrba), cožuwyswttú ze flow:
„A Umťela (Súrn) w měsičNrbé, kterěžjrst Hebron
w zemi .chananejskě“ (1. Mojž. 23, 2) a: „jméno

r Hebron prwč slUlo Kariatbarbe“ (Josue 14, 15
a 15, 13)ee)e Jistú wčc jest, že prastaré tněsto toto
pro Udúlosti, kterě se w něm zbšhly, welepamňtné
jcsta Zde žili a pohťbeni byli patriarchowé Nbram,
Jfúk, Jakob, a manželky jejich: Súra, Rebeka a
Lia; z Hebronn aneb aspoň z okoll jeho túhl Jakub
šc shny swými pťcš Bersabe do Egypta (1. Mojž.
k. 46); když Jsraelitč z Egypta do Balestiny se
anrútili, wybojowal JosUe mťsto Hčbnon a ode:
wzdal je Kalebowi (Jos. 14, 13). Mczi mčsty, kte:
rň lcwttům a knězňm odcwzdúxm a za swobodnú
města prohlússem byla uu Uachúzel se takč chron
(Još. 20, 7). Dawid byl w chroUU za krúlr po:
mazúU a mčl tam pťeš 7 tet swě krúlowské stdlo
(2. Sam. 2, 1u:1; 5, 13.“1ukrúl.2, 11). ch ta:
ké powstal Nbsolon proti otci swčmU Dawidowi
(2 Sam 15,9,10) Krúl Roboam opewnila
obradil mezi jinými mčsty také Hebron (2 EbroU
11,10) Když Žiďč ze zajett Babylonského byli
se anrútili, pkcbť)walitaké w Hrbronš (Neh 11,
25); za časU Machabeůw Uúležel Hebron kU kran
jinš JdUmcjskč, ale JUdaš Mo.chabejský jc wyboa
jowal (1. Mach. 5, 65). W poslednt wňťce žiu
dowskč byl Uejcn JerUsalšm, nýbrž i chron od

e) Stuťt židowss:tspilowatelémajtuLuto že jlněno Kariatbarbcwyznamenňwú tolik co „mťsto tdr mUzuw“ totiž: Ada
ma Abrama, Jsúka a Jajuba praotcůw to lidu židowskčho,
kteťt šde buď žřli buď pochowúui bylt
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Řtmanůw wdwrňcena zboťen(Aošopd: deU. zuu
ůUič:oM 9 7 9) Co se týkň hrobů patriarchůw
Nbrahňma, Jsúka a JakUba, o těchswčdčt nejen
Josef Flaw (čuřu:r1, 4) Ubďrži jini fpjsowatclč
k.p.Eusebiuš,Jeronym (0uomgďt. M. Žrd. a
jint, že skUtcčnčw Hebroně se nachúzejt. JsoUt w
messitč turecké, ale bobnžel žúdný kťeskan knim
přlstUpU Uemú; i my jfme jich eridělieee) Messi:
ta, w Utžto hroby ty jsou, jest welké, ohromnou
zdt obebnaně stawrnt. Bowldú se, že půwodně byu
la kťeskaUským chrúmem, jenž od clsaťowny sw.
HeleUy wyjstawen byl. R. 1167 bylo w Hebronč
katolickš biskupstwt založer, kterč wssak dlouho
netrwalo; Uebot r. 1187.opcmowali Turci nejen
Jerufalém, nýbrž i Hebron, který od toho čan w
jejich moci se nachúzt. Nynčjsst Heďron počttú asi
10,000 obywatelů, jest dosti dobťe staweU, ale
jako tureckú mšsta wůbec u nečistťpeNečistota jcst
wlastnostt wssech oričntalntch mčst, a obywatelé
jejich měli by doslownš wztti napomenUtl proroka
Jsaiňsse: „Umcjte se, čistt buďte“ (1, 16). Jestli
dowoleno, zezewnějssl čistoty mčstasoUditi o intťUt
ččstotč obywatelů jeho, Uemůže se o žňdUčm oričntala
nlm městš ťlci, co prawt fw. Zan o mčstě Božlm
a o čistotě a swatosti nebesstanů: „Samo pak

e) Jak zuámo mťlNoctťilduy: Sema Cbama Jascta Bou
tomci Sem owř (Srmřté) rozssiťili sr po Nsii!; Cbamřtč po
Nfrřcea foetitč po Ewropč Surrayn Bassa prawil jed
nou frcxutřsskúnowiFr Giuseppeowi Kdo chce w Hebronč
hrob Abramůw widcti musi bytř Semitem a mu;ulma
nrm Kťcskančbo widčtiucmohoxt poučwadi jfnu Jafc
titč a byt bylř talč Sl!mitpl nejsoU muzulmauy Zřdč jjou
sicc Semřtc ale pončwadz urťižowali Ehrista ktcrčho mn
(Turcid ta!č za weltčbo proroka wyzuároámc Ueimrjt tčz
hrobu Bbramowa widčri (To mi zdčlil br Gineppc)
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město (bylo) zlato čisté, podobně čistému sklu“
(Zjewent 21, 18). Prochňzejtct se po ulictch města
oricntúlntho spatkch sem tam wsselijakěode psů od
polu sežranésclpliny, a nentt mU ťtci: „Ulice města
byla zlato čistéjakoprohledact sklo“ (Zjew. 21, 21).
Myslel jsem častokrúte U sebe, že Ucnt diwu, když
w takowěm Uečistčm městě wypukne mor, což pki
parnu, jakčž tč:m býwú, snadno stúti sc může. no

Kapitola čtmrtú.x

Framisskúni z Jtalie a ze Španělska whbrmnťe Boutnický
dům w Betlémč. Mčsto Thekna. Jcstynč Qdollam.

Swatý Súba a klússter jebo.

Z Betlčma, kdež jfme se zdrželi Uěkolik dUt,
podnikli jsme we společUostioo. frantřsskúUůw ro;lio
čnč wýlety Ua wsselikúpamátná mtsta w okolt Bet:
lčmském. Nčkterú z tšchto mtst jfcm laskawým čteu
Uúkům již popfal; ale Uezmlnil jsem se jesstč o klán
ssteke, jchož laskawébo pohostinstwt jfme po ten
čaš poUžili. Frantisskǧni Betlémsstt jsou dle Uú:
rodnosii Jtaliúni a xSpanělowé; býwú tam častoc
krúte i němcckčj frantisskúU a sice pro poutntky,
jenžby w nčmeckč ťeči zpowtdati se chtčli. Za
času Uasseho pobth w Betlémč pkisslo tamz
Jtalic ssestfrantisskúnů Uowiců; mladtci to asi 20
lett a roztomilt lidé. Ubozt museli swou wlast a
otčinU opustiti; a za kterou pťtčinoU? Krúl saru
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dinský,Wiktor Emanuel, zrussil mimo jiné l jejich
ksússter a chtěl je doUutiti aby sc siali wojňky
Oni ale mťli již jiněbo polntho wůdce sw Frann
tifska Nsiského, kterébo w antifonč Uá Mď.šnio
ňočt Uazťpwajt„wozcm a wozotajem wojska swého“
(tu noštrčm mijitišď ourruď ďc o.mišň). Prchli
tedy z Jtalie a odebrali sc do sw zemč, chtlce
tam wěrnč žtti dlc ťčholy cmrb prawidrt kterúž
od sw FraUtisska oďdrželi. Utěk jcjich z Uepokojné
Jtalie Uebyl snade, a Ubozt mnoho wystňli Uu
ccstč chUúzt a Uebezpcčenstwt, Uež sr jim pox
sstšstilo do sw. žeměsedostati. Kdykoliw jsem spatťil
tyto mladé mUčeUtky,chž trpšli pro ťeholu swoji,
pťitanula mi pokaždé Ua mUsl slowa, kterň sw.
Frantissek Ua keholu son potahowal: „N ktrřlž:
koli tohoto prawidla bUdoUnúsledowati, na ty po:
koj a milosrdensiwt“ (Galat. 6, 16). Mladlci tito
dosťali se Uapotom do klússtrra sw Jann w horúch
(Uů ď ŘGUnnšm m m(mtčmu)g kdežklerřkútswůj

anstoupili a stUdia swa dokonati
Bylot w Bctlémě c Učkolikfrantisskňnů kně:

žt pťissedsstchze Špančl J tito Ubozt opUstili
ja! jsem slysseluoswou wlast, poněwadž jejich
klússter erssčU bdl J tito tedy, Uejsouce pkijati
U swých, wyssli wen z domu a města swébo wyu
razili prach z UohoU swých a odebrali se do sw.
zemť. Já myslel u sebe: Lehčcji bude zemi So:
domskť)ch a Gomorskbch w ch soudmý, Uežli onťm
městům nu (Mat 10,15 uuu) ze kterť)chUbozttin
to frantifskúni wyhnúni bd;li

J pťi klússteťe Betlémskčm jest tak zwaUý
hostinný dům; jrst to jcho oddčlcnt budowy
klňsstemt kdežto poutntci Uhostěni býwajt wu Brz
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rozdtlU národUosti w mohoU zde poUtnlci ti po
tťi dny se zdržowati; jtdla dostáwajt w jedUom
wečekadle. Núm sc pkineslo jtdlo do swčtUicc.
W hostinUěm domu tomto sejde se obzlússtUč w čaš
wňUočnt mUoho poUtUlkůw, tak že fraUtisskúUi
Uezťtdka se tázúwajt: Qdkud Uakouptme chlcbů,
aby pojedli tito? u(JUU6, 5). Zúmožm poUtntci
dáwajt ftantisskúnům owffem dobrowolUš almUžml,
ale pťichúzt tam také mUoho uo a to z wětsst čústi
uo takowbch poUtUtkůw, z Uichžby každý še žal:
mistoU ktci mohl: „jú pak nUzný jsem a chU:

„ dý“ (ešc) uUt:šm mšwůiouď šr ťmupšr ďum
žalm 39,18) Postaweltt fraUtisskúUůBrtlémstých
jcst proto Uepťtjenmč že častokrňte růzUice a swúu
ry majt š rozkolntky, jessto kU klássteru jejich
pkistaweUy jsoU také klásitery Řrkůw a Llrmčnůw ,
tak majt pťtležitost cwičiti se w trpťliwosti Franu
tisskáUi tito stťchoU swatú mtsta w jeskin Uaro:
zeUt PňUě a musrjt proto od rožkolUých Řeků a
Nrménů Umoho snňsseti Za toU pťtčinou muže
každý z nich klci: „SlUžebUtk twůj zajistš ostťthň
jich a w ostťthant jich odplata mUohú“ (žalm
18,12) Zdň fe, žc to rozkolnlkyUemúlo mrzi že
w Betlémč jen jednu swatin (ZUnotUmxinm)
majt a sice oUo mtsto, kdc se Uarodil Pún a
Spasitel Uúš (a to mtsto sobč nepráwť pťiwlastnin
li); wssecka ostatntmlsta w jčskyntch Betlčmstých
Uúležejt wýhradně katollkům a neUt Rekum an
Nrménům dowolrno, koncxti w Uich slUžby Božť

Qdebeťrme li sc jižUč od Betlčma dojdrme
pťeš kžorya pťeš doly asi za tki hodiuy k pahrka,
na klerém drUbdy stúwato město Thekoa aUeb Tckua,
Tekne, které patkilo k pokolrUt JůdowU J toto
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mčsto ohradil a opewnil krňl Roboam (2 ChroU 11
6) Z Trkue pochňzclaona moudrň žena kteron
poslal Joab abd Dawida š Nbsolonemopčtfmikila
(2. krúl. 14). Brorok Nmoď, ktelb prorokowal za
dnů inússe, krňle Jůdskčho, a za dnů Jeroboama
syna Joasowa, krúle Zsraelského, pochúzel z města
Thrkne (Nmoš l, 1); on tam také zemťel a jesstě
za časU fw Jerkoma Ukazowalse tam jeho brob
(()nom 8 xt j)j Pťxeouš), áčkoliw již tebdúž
Tbekna jerm dčdiUoubyla Když Jerrmiňš pron
rokowal o pkitažent Babylonskbch proti Jůdským
pro Ueprawosti jejich, zwolal: „Bosilňtc se shnowé .
Benjaminowi U prostťed Jerusalčma a w Tekue
trnbte trnbon . . Uebo zlč widtno jest od půla
noci a potťentwclikč“ (Jerem 6 1) Zc obhwa
telé mčsta Thekuy po anrúceUt se lidn zr zajett
Babhlonskébo také zdi a brúny Jerufalěmské siae
wěli, wyprawuje druhú kniha Esdrússowa (3, 5 a
27). Bowlbú se, že pkinarozent Spasitelown Ukrutn
nb krúl Herďdeš i w Tbekuc dčti zawražditi dal.
Qstatnt osudy tohoto prastarčbo městn wyprquje
Jakob Mislin (Die heiligen Stčitten, 4. Tbeil, S.
13) takto: thž bhl ťtmskýpolnt wůdce Tituš w
Jerusalémě, poslal Jozesa Flawia š 2000 kont
do Tbekuh,aby wyssetkil, zdaliž toto mlsto pro stam;
se hodt. Za časn Tkjeodosia mladsstbo,zemťclo zde
mUobo Umichů smrtt mučeUickou. Kasiňll whpraa
wnjč, že obhwatclš dwou blizkých mčst, jichž dle
jmena Ueudúwú (sUad Betlšm a Tbeklm), tyto
swatč mUichy w tak welikš Uctiwosti mčli, že po
jejich smrti še zbraltt jedni proti drnťgť)mwyssli
a wojnu wedli a fice proto, aby se rozbodlo, kteťt
z Uich ostatkh těchto fw. mUčeUtkůw dostati maji.
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Tak welikoU úctU mčli we 4tém stolctt kkeskané
k ostatkům swathch ll). Dle wyprawowúnt Kasiňc
nowa žili tito mnissi U městečka TbekUy. Za časů

d kťižúckýchtažent darowala krúlowna Melisende toto
mčsto kanowntkům Božtho hrobu co núhradU za
Bethanii R 1138 bylizde ryttki Božtho brobU,
jenž byli oďywatelům Tbekuy na pomoc pťissli,
od newčťtclch Usmrceni W Tbrkue měli kťestané
welký a krúsný kostel jebož zktceniny, sloupy totiž
zdi, znak zmlnčlchch ryttťůw atd. až podneš se spau
tťujt. Qstatně jest mťsto samo Zcela zbokeno.

Již čnstokrútejsem prawil, že celň Palestina
uo wyjma Učkteré ňrodné krajiny ua poussti se pou
dobú: a wssak kkajina u Tbekuy jest pousst nadc
wssechny jiné smx!tnějfsi Již za stark)chčafůw na:
zhwala se krajina tato ponsstt; nebot čtrme že Žřdč
wedeni jsoncr Jozafotem proti Moabským a Nmmo:
nitským „když rúno wstoli, túbli po poussti Thekue“
(2. Paral. 720, 20). Když bmtťt Mochobejsstt, Jou
nathaď a Simon fe dowědčli,že Bachidrš, polnt
wňdce krňle Demetria,jich hlrdú zabiti, Utekli oni a
wssicklli, ktektžs š nimi byli, na poussk Thekue
(1. Mcxchl9, 33). Poussr tato nedú se popsati;
kdo ji widt, must klci, žc se Uachú;i „w zrmt pUsté,
necesiné a bezwodné (iU tšxerš Čšščdrt,šy inriš št:
iUUqUGZU,žalm 62. 3). Samš tu stúťy, a žúdmčho
mtsta, kdcbynťjakú úrodo se spatkowala. Sw. Jerou

k) Sw Nomuald zoklodntel ťádu kamaldulcnskébo žil co
pmlstew:ltktaké učjnkpčwš wrssponrlské prowiucii ťťatalo
uii Kdlž fe opčr do Jrnlie nowratťri chtrl brcřuili dnn w
roln lealorfftt u ncchtčli bo UUstili ba nčkteťi čomýfsleli
lxo znbiti, aby bo afpou lmlwčljo U scbc mčli tdy;by bo
ščwčho mtti neuwbli Qn nlc usselňklndum jejich unwrá
til se do Jtnlie a zcmťrl co 129sety tmer r 19:!7 (WŽ;:
Spauischeš sur die gebildete ert od N. Stolzn.)
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nym popisuje tnto ponssktakto: UUm nUUuZ e:ďt
chUjUš, Ue.UšreďdeďquČom ďnďď.e . tňnu
ta eďt oremi 7aďtjtď.o ť)r qUig ťxUmi Uriůo
et meuošo njřúj omnino srUšUlu šišnitm.
oUnotU ZUUtpjeuň pčwtoridUď, Ut Zterijiwtom
temee oompenďont peoorum mujtitUůino. T.
j. Dúle, již nent ani wesničky,ano ani jakš polo
nt chatrče . . . tak núrmnnú jest pustota samoth
těto. N jessto we wyschlš a ptsčřté zemi zccla
nic se Uerodt, jest tu plno pastýků, by neplodnosť
zemč množstwtmdobytkawyrownali (ťťišron. proj.
in šmoo). Skúly json plny jeskynt, we ktrrých
pked časy snad loUpežUtci a pozdčji ponstrwnlci se
zdržowali. W takowč jeskdni pkrbýwal sroupoUstewn
UtkHilarioU.ú). Když k UčmUjednoho dne loupržnta
ci do jeskyUě pťissli a fc ho tázali: Cobyš dčlal,
kdyby tč loUpežntci pťepadli ? odpowědčl: Kdo ničeho
Uemú, nebojt fe ani loupcžnllů. Nle wždyt tť mohoU
žiwota zbawiti, prawilř loupežsňci. Jň se smrtj Ueu
bojtm a jfem každoU chwtli k nl pkiprawen uu od:
wktil sw. Hilarion, attm pťiwedl loUpežniky Ua
cestu ctllosti. Jedna z tčchto jeskynt U Thekuy slch
Qdollam. Do této jeskyUě se skryl Dawid Ua
útťku fwěm pťed SaUlem. „Odssel tedh . . Daa
wid a Utekl do jeskynč Qdollam (1. krcil. 22, 1).
TamtkUěmU pťisslitťi Udatnt muži amb hrdinoo
wč Jasob:Bašfebctb, Eleazar a Semma w čaš
žnš a pkiUesli UU:š nrbezpečenstwlm žiwota wodU
zcisterny, kterúžbyla w BetlčmčUbrúny (2 krúl
23,13 15 a 1 Paral 11,158:88qu).8dá

e) S Jeronym wypraije ie sw Hilarion se zdržow:xlw
jednc poussti jijné Balesliny, Majmna zwanč; dle jinych
slUla ponssk ta Thabetha
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se wssak, že Ua blizku lchwalo i město, které Qdollam
slulo; Uebot krúl Roboam wzdťlal mezi jinhmi mča
sty takč Qdoslam (2. Paral. 11, 7). Q synech
Jůdowých se prawt, že bydlcli tnké „w Znnoa, w
Odollam a wc wfech jejich“ (2. Esdr. ll, 30.)
O jcskdUi Qdollamskčr zmlnku čint takč prorok
Micheúš (1, 15) w tato slowa: „Jesstě dčdice
pťiwedU tobě, jrnž bydltš w Marcfa; až do Qďosly
přijde slúwa israelsiú.“ Maresa (dťdictwt) bylo
mčsto Júdskč brazenč; prorok chcetčmito slowy ťtci:
Maresa dostanc jinčbo dťdice t. je Nšsysskěho, a
brdý Jsrael buďe fe skrbwati w Odolle. O mčstš
QdollamU jest takč ťečs w 2. knize Machabejskč
(12, 38), kdežse wyprawuje, žc Jůdaš Machabejstý
febraw wojsko pťitčchl do města QdollnmU a že tam,
poUěwadž byl sedmb den, sobotU swětil. Z města
tohoto widěti lze jesstě Uěkteré zřtceniny, kterč welkču
mU roszďlěmU bradU se podobajt.

Jeskyně Ddollamskň jest jeU malč půl hou
din od bbwalčho mčsta ThekUy wzdúlcch, protož
se takě Uazťxwú „jeskyUě Tbekua“. Nrabowť ji
jmrnujt 81 Mčmmď. (dollpč, strejš);ck) wchod do
Ui jest wrlmi obttžni; a Uebežprčl:ťg. Jde se po
pktkré strúUi hory pťeB skúly, po kterť)ch erom
kamztkowč obratnš lézti dowedou. Wchod do jrskUuě
jest Utzký a úzkb, anitť alc mú jrsk!mč na Urau
wo an lrwo mnohč chodby, kterě konečnš w jeduč
wrlfč flni, jrjtito klrUutl wUfokějest, se fpojujtd Kdo
sobě chce jeskyni Odollnmskou pťrdstawiti, as fe:
podlwú Un proslulé Morawskč jeskyně U Ndamowa

ů) Slowo Maama srowuěnyalo by se pončknd še jnxcucm
jeskyx.xčMčxjuma, Ude ktere dle fw. Zcrouyma oo sw. pouo
stewnlk Hilariou šřw bhl.

4
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(,Bbčl skňla), U KktiU(WýpUstek), U SloUpa a U
Qchoze J do jeskynť Odollamskč Uelze jlti bez
wůdcůw abez pochodUl Kdo ji celoU projde wy:
kanl cestUmalé hodiny Že jeskyněta welikújest,z
tobo sonditi lze, že k Dawidowi, když se w Ut
skrýwal, pťřssloasi 400 lidt (1 krúl 22,12)
Klňl SaUl proUúsledowawFilistiUské,anrňtil sr
š 3000 mUži do poUsftě (Tbekue), hledaje tam
Dawida a wěrných jebo. J pťissel kUstújtm owct,
kterčž se mUanrhly jdoUcth, a byla tam jeskyně,
do kteréž wfsel Saul Ua potkebn (aby tam fpal).
Dawid pak a mUži jeho kryli se dúle U intkUt
stranč té jefkynš J ťekli slUžebUsciDawidowi k
nému: Yj den, o kterémž mlUwil Hofpodin k tobč
ťka: Jú dúm Uepťttele twého tobš, abyš Učinil
jemU, jak se koli ltbiti buďe pťed očima twýma.
Wsial tedy Dawid a Uťezal tisse kraj plňsstš SaUlo:
wa (1. krúl. 24, ČuZ). Jak krňfUý pťlklad dal
Dawiď, že Uad nepťltelem swťjm SaUlem, kterébo
sptclho w tčto jeskin zabiti mohl, se Uepomstiť.
„Budiž mi milosiiw Hospodinukekl tebdúž Da:
wid u abych nečinil tč wčci púUUmémU (SaUlowi),
pomazanéml: HospodinowU, abych wztňhl ruku srooU
Ua Uěj, Uebo pomazanň Hospodinúw jest“ (1. krúl.
24, 7x.)ť)u

e) Podobnč krúsuy pťkklad jak se má nepťátelum odpousstč
sw Jan Gualbertuš. Mčlk w mládt swčm pťi

ležitckst pomsliti se nad jrdntm mUžcm ktexý byl jrho Uťi
bdlznčbo šuwmždil J potkali se U Florencir na jednom
úzkčm mtstč ťďc UU: muž onen thti Urmohl Jnu byl jij
Ua tom ncpťltcle znbtti; trnto ale prosil aby Unl wr jmc
xxuJržtsse Cbrřsta darowal žiwot Nemohu ti odepťtti,
oč mne we jmcuu Jcžissc Ckx prostš“ odwetilJau dalo
wal mu žiwot a slal fc pťttelcm jrbo Teuto sw Jcm
ftal se na to ťebokntkenl a zakladatrlem ťádU Walumbro
sianuw a čemťel r 1073
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Nsi čtUry bodiny cesty wbchořmč od Betlčma
ležt we btozných skalnatých borúch keckýklússter S.
Súby; do tohoto nynt se odrbrreme.e) Cesia Uúš
wedc pkeš hory apkeš doly a jest tak sspatnň, že
na mnohých mtstech nassi koňowé sami newťdl,
kam by mezi skúly nobu postawiti mťli. Jerm
arabskš konč jsou š to, po takowbch cesiúch choditi.
Dťtwc wssak, Uežli ďo klússtera dojedeme, dlužUo
jest, abychom Udali, kdo b!)l ten fwatý, jehož jmé:
Uo klússter tcnto obdržel.

Sw Súba (anebSabaš) Uarodilse r 439
w jednč wesnici, která Uúležela k městU Cesarée
w Kapaďocii Jeťjo otec Jan a matka Žofia patťili
Uejen za pťsčiUoUbobatsiwt swšho, Uýbrž č pro ctnosti
swé kU pkedUsm a Uejszessenějsstm rodinňm w celé
krajiUť. Qtec,jenž bUly wojenski)mdůstojntkem, mUsil
sc odebrati do Egypta. Poněwadž tam alei maUu
želkU š seboU wzal, odewzdal syna Sňbn, tehdúž
asi Zletébo, a wssccky swé siatky Hermias owi,
bratrU manželky Žosie, kterýž w nepťltomnosti jeho
o wsseckostarati se měl U Hermiasa pobyl Sňba
asi Z leta; nemoba alc dcle sněsti žlého Ua!lňdňnt

še straUU tety swě, odebral se kU strýci š otcowy
strally, Řcboki jrnž bydlel we bllzkšwrfnici Řebok
pťijal SúbU co syna, ale chtčl také statky pkewztu
ti, kterých wssak Hermiaš wUdati nechtěl. Rozen
pťc, kterúž z toho mrzi tnk bllzkými pkthznými
powstala, byla pktčinolt, že Súba, ačkoliw tebdúž
jcssté Utlndb byl, swěta se odťckl. Qdebral sc do
jcdnol;o asi mtli cesty wzďúlenčbo klússtera, klerčzž

ns) Qd Jcnlsalťma jcst klúfstcr S. Súby jihorwýchodnť asi
3 hodiny wzdúlcn.

4ur
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slul Flawiatta. Pťedstawenť)klússrera toho pťijal
Zjejď radostt a dal jej wewědúch swatých a w ťebole
mnichůw wyUčiti. Když byl Súba dosúbl stúťt
18 let, prosil pťedstaweUébo swěl;o o dowoleUt,
pUtowatido Jerusaléma, aby tam Spasitelem Ježt:
ssem Christem zaswšceUú mlsta,a sw. poUstewntky,
ktekt w bltškbch ponftlch žili, anfftlwil a pťt:
kladem jejich se wzdčlal. Opat mU z počútku dowoe
leUt dúti Uechtčl, pončwadž myslel, že sUad proto
na pon jlti mtns, aby z klússtera whwúzUoUtia tak
cestUctnosti opUstiti mohl.Nabyw wssnkpťefwědčem,
že Sabaš ze fwatčho úmyslu poUt tUto wykonati
chce, Udělil mU sw. požebUúnt a propUstil ho. Súba
byl pkeď zimU w Jernsalěmč asicew klúffteťesw.
Pasaribttea, kdežpředftaweným bUl ElpidiUš.eje) Pro
jcho wclké ctnosti mtnili jej ďrarki zde podržeti,
oU ale toUže po dokonalejsstm žřwotč odeďral fc
do jinčho klúfftera, jebož pťedstawenwm byl sw
EUtbmeš M) Byw w tomto klúfsteťepťijat ode:
wzdal se zcela Púnu BohU. We dne pracowal a w
Uoci fe modlil, chystúwul takč dřtwt a wodn, jakož
i jinč klússrerU potťebnš wčci. Dosúbm:w stúťt 30
let, byl we wssech ctnostech tak Upewněn, že od sw.
EUthyma obdržel dowolent, za ktcrýmž smčl každého

e) Sw. Elpidřuď, opat a tnčz w Batcstinč pochúzcl třžz
Kapadocie.

M) Sw Euxljyuulš (takě Cutbrxmiuš) pťiimťnl „erký
(m:wuua) pochášelz mčstň Mclřtcuc w Male )lrmcuiř a
ždržowal se ď dratřmli swřxmi klússteruymt w jrskyutch
Uedaleko xeerichc: wwchoduč od xcrnsnlčma Zrmťel l
47? Tclǧdejfft klcxsftexy byly jinak zřizeuy Uež nUuějssi
Muini pťebýwcxli Z wetssi čcisti o santotč co pousxewuici
w jestoutch a schúžiwnli se jcduou Ucb dwnkrňte ža tU
den dtlcm ndo se jpolečuč xuodlist dtlrm ady od opata
potťcbur Unťišcul n poxmnčcut pťijoli
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týdně po pět dnt o samotš w jcskyni pťebkzwati;
teUto čaš sirúwil fw. Sabaš bez jldln, zuUeprúzdněU
toliko pract a modlitboU. W nedčli na wečcr wyssel
z klúsftcra Uesa ratolesti palmowbch stromň, n w
sobotU rúno fc anrúttla pťincsl 50 kofskl,které
byl w tom čase zhotowil.

Po smrti sw. EUtbyma opUstil Súba klússter
tento, wida, že bratkiod bbwalé pklonsti žiwota
odstoUpili, aodebrnl se Ua jednu poussk, kterú Ueu
dnlcko keky JordúnU ležela a kdc sw. GerasimUš
se zdržowal.ee) Když tU byl Sabaš čtyry lcta již
žtrúwil, bylo mu jcdnoU Ulodltctmn se Ua wyfokš
hoke od Boba zjeweno, nby fe odebral dúlc do
jchě jeskyně, pod kteroU teče potok Cedron.e“e).
Naleznuw ji Ubytowal se w Ul, maje trhdúž stúťl
40 lct. Tato jeskyně Uachúzela se Ua strúni bory
welmi wysoké a pklksé; a poněwadž woda bllzkébo
potoka kpitt Ucbyln, mUsel si poUstewnlk asi bodinu
cesty pro jinoUchoditi. Jessto ale ccsta po skúlúch
welmi nebczpečna byla, Upewnil sobč na wrchu
prowaz, kteršbo ďstupujtc dolů pro wodU se
držtwal. Potrawon jebo byťykoklnkya bylin semoo
tam mezi skalami rostoUct. Nlc Bůh, který mU
dal wnUantt, aby se sem odebral, měl o Uěbo péči.
Lidě z okolt zUameanssc šc fkúly dolů wiftct prou
waz, wylczli po Uěm Ua wrch až do jeskynč a fpatťiwu

ů) Sw. Gerasimuš pochú.el ; Lycic w Malč Asii a byl o
patcm 70 poustcwntkuw U Jcricha nedalcko Jordánu
Woprawuje se o nťm že jednou lwu trn z nohy wytahl
a;c toto zwlťr ho wtcc neopnslilo nýbrš že Ulu dnčrllč
jako peš sloužilo Sw Gerasimnš šemťel okolo r 475

z“e) Jest to tn; potok Cedron ktern od Jerusalenm z udolt
Jozasatskebo pťichúzi a jibo:wýchodnč údollmi okolo klň
sstera S Sády do mrlweho Uloťe teťc Za nassich dnů
jest potok tcmo zcela wyschlý
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sse tam osamělěho poustewnska, diwili se weliké
jeho fwatostřaklodli fobč za sstčstt, když mu w
nččem mohli posloUžitil PkiUússeli mu tedy w jisté
dni chleba, sýra, datli a jiných k žiwobytt potťebu
Uých wěct.

Tak sttúwil Súba pťt let, Uemaje w jeskin
jiného spošečlxtka kromě Boba, a poklúdal se za
sskastUěho.Cascm kUčmU dochú;clo mnobo učeUUtkň,
ktcřt opowrhnuwsse swštem Ua pousst sc odebrali,
chtlce za wedcntm sw. Súby wčrUčBohu sloUžiti.
Tak se stalo, že mťl Usebe brzy nsi 70 Učenntků, ktekt
BohU bez pkestcemt w modlitbúch a žalmech chwúlu
wzdúwali; ixdal pro Ušmalou kaplU š oltúkem wy:
stawiti. Pkissel:li Učjaký kněz,prostwal ho, aby jim
sloužil Utssi sw.; Uebor oU súm byl tak pokorUým,
že se mčl ža Uehodna aby se Ua kUězstwt poswč:
titi dal, ba i jiUé poustčwntky, ktekt kUěžlmř býti
chtěli, poklúdňwal za ctižúdostiwé.

Když sw. Súba jednobo dUe zptwajc žalmy
a bymny, Ua boťe Uad potokem Cedronem se proa
chňzel, Ualczl welikou jeskyni, ktcrň jako kostel we
skúle wrztefúna byla. Justcmowil U scbe, že jidú
poswčtiti a w ni oltúť postawiti, by tam w každoU
sobotu a Ueděli pro wssechUy poustcwntky jebo
flužby Božt koUúUy býti mohly. Qbúwajc fe ate,
aby potom na kUězstwt pofwšcen Uebyl, UpUstřl
od swého úmyslu. Řtertm Božlm se wssakstalo,
že sw. Súba pkcdce Ua knězstwt pofwěceU byl. nu
Mezi pssenicl jrst wždy také koukol, a i we spoo
lečnosti swatých býwú jeden Ueb drUbý falessUý
bratr.xe) Nčkteťt z UčeUntkůsw. Súby Uechtčli ho

e) chyloli i mczi dwaUúcti apostolh, ktcré sobč p. Jcžlš
whwolil, uu Jidúťeč
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poslouchati a odebrali se do JerUsaléma k patria
archowiSalnsti:owi, žúdajlcebo, aby jim dal jinébo
opata, který by je na cestč ctnosti we!dls „Qded
jsteeě“ túzal fe jich patriarcha. „My pťebbwúme
uuoodpowěděli nu w jedlwm pustém údoll.“ „We
kterém údolt?“ túzal se SalustiUš. „W onom údolt,
jež Učťtekt Uazť)wcxjtu„údoltm Súbowbm“ nu
odpowčděli pktchozt. „N co fe stalo š opatem Sao
bou ?“ túzal se patriarcha. „Tent neUt boden, bť)ti
pťedstaweným a wůdcem Uasslm; Uebot jest muž
zcela sprostý, Ueni knčzem a Uechcc také, aby se
Učkdo z Uúo kUězem stal.“ Kněz Kwiriciuš prúwě
tu pťttomUb tňzal se jich: „Powolali jste wy jel;o
na poussk aneb powolal oU wňš e?“eje)„QUpkijal núš
eou odwětili uu jestit ale mUž sprostrž a Uúš jest
mnok)o“. uo „Jessto on pkijal wúš u odpowědčt
Kwiriciuš,xxx a jčssto wúš w tak welkém počtč shro:
múždil a wúm komnaty, we kterť)chpkebť)wúte, pki:
prawil, jest zajisté schopeU, aby byl wasstm pked:
staweUť)m. N jrssto ho Bůk) nž podneš podporowol,
erdepťe mu zajisté ani budoucnčpomoci, aby úťad
fwůj dobke zastúwati mobl.“

Na to prawil patsiarcha k tčmto poustewo
Utkům: Jdčte a pkemýsslejte dobke o zúležitosti swé,
a když zejtra přijdete, ošUúmtm wúm úsudrk swůj
J odesfli; a patriarcha poslal pro sw Súbu, kterij
newědčl, co se bylo zatlm stalo Žalobnici pkisslřopčt
a domntwali se že jejich opat již sesa;en jest
Nwssak patriarcha Salustiuš poswětil Súbu w

e) Kdo jobč zde Uespomenc na slowa ktcrú prawil Spasites
k UčcmttkUmswým: „Nc ww jste mue wywolisi alc jú
jscm wdwolil wúš a postawil jsem wúš abyste ssli a Uu
šitek pťřnesli a Užitck wúš aby zůstal“ (Jan 15 16)2
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jejich pťttomnosti na kUězsiwl,načežprawilk Uim:
„Tu múte swého otcc a opata, kterého wúm Bůb
sňm Za pkedstaweného Ustanowil.“ J nawrútil se
sw. Súba doprowúzen knčzem Kwiriciem na poufsk
a innissi poUstewntci ď ntm. Tam ustanowil a poswě.u
til welikou jeskyni za chrňm fe slUžběBožs, posta:
wil do Ul oltňk, do něhož dal mnobo pozůstatků
ufro. mučenntkň. Tebďúž byl Sabaš 53 let stúr.

Qd tobo časU roznesla fe powěst o jeho swato:
sti tak, že mUžowé z dalekých krajin pťichúzeli, chtlce
Ua ponssti pod sprňwon sw. Súby žiwot trúwiti.
Tak přijal sw. Súba také sw. Jana š pťtjmtm
„mlče!lliwb“, který fe odťeklbifkupstwl, aby Ua
poUsfti žtti mohl.ee) Pťijal i Armémj, kterbm odex
wzdal perl komnatu swou a maloU kaplU, w Utžto
kuždou fobotu a Uedčli w keči swč a dle obřadu
fwého slnžby Božl konati měli. Pťijal tam takč
nlatku fon, kterú po smrti manželowě, Uflyssewfsi
mlUwiti o weliké ctuosti fyUowč, siatky swč proo
dala a jemu penlze pťiUčsla. Poďle pťtkladU sw.
Eutbymia odebral se i sw. Súba každoročnč po
oktawe zjcwent Pňně Ua foukromé mtsto dúle do
Uousstě, kdež ostal po celý půsk, Uemaje š Uikým
obcowúnl. Bo celý čaš nejeďl Uic, jen w každon

e, Teuto sw Jau Uurodil se r 154 w mčflč Nikopolř w
Armeuii a bUl biskupem w Nrmenskčm mťstč Kolonii
,Ze žiworopisu iebo se dowtdáme še sw Súba tdhž k
nčmu Jcm pťissel bys oputem a wúdcem 159 poustewnl
kůu: Zelilož w jeskynich bor paleslinskych u Betlčma.
Sáby Jericho utd wsiudtj sw pousiewutci žili. souditi
lšc, jak welikx dočet jich bnti musel Krújnč čiUl cirkew
knt un deu wssech swatnch zminku i o těchto poustcwul
cich, kdhž w bymml: Mncmtš (ml fe.qpmaš) dťje: řr
quou Bremuš juoolug tmušmixit Uďtrjď (jcnz zpou
sstě powznesli se l hwťszč wyssi)
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sobotU a neděli pťijtmal Uejsw. tčlo Púna Ježtsse
Christa. Pkijal:li UowčboUčenntka, dúwal mn sUchý
chléb za potrawU. Qdebraw se kdysi Ua cestn, nalezl
w jedně jefkyni poUstchtka, ktcrý pouze bylanmi
se žřwil a již po 38 letžúdněho člowěka eridččlz
S ttmto poustewntkemrozmlouwul sw. Sňba dlou:
bo o ncbeskijchwěcech. Když pak sez cesty anrňtil
a do jeskyni opčt pťissrl, aby sw. poUstewntka Ua:
wsstlwil a od Učho sw. požehnúnt obdržel, nassel
boumrtwčbo;ipochowal jeje Bůb powolal fw.
Súbu k sobě dne 5e prosince r. 531.ee)

Sežnúmřwssr se na cestšše žiwotem sw. Sú:
by, dossli jsme konečnč kU klússter,n,kteriptommo
swatšmU zaswěcrnjest,od Učhožř jméno swš mú.
Bolekal by seš zajistě, mili; čtenúki, pťi pobledU
na teUto klússtrr a zwolal bhš: „Jak brozné jest
Ullsto toto! Nentt tu jiUél;o, jedinč dům Božt a
brúna Uebrskň“(1. Mojž. 28, 17). Nenlk to sUadnú
úloha, popisowuti položentklňssteratohoto. Wysta:
wen w pťebrozné propasti mezi wysokými skalnatrhmi
borami (a maje pťi tom jesstč hrozUoU propast
poď seboU), podobú se klásiter tento š noysokip2
mi swťzmi zděmi a wěžmi welikému bradu. Jestič
to stawent w prmpdč origanlUé, které sobě roe swčtš
rowného Uemú u jest to prawč UUioUm, kterč
se k diwokčmU, skalnatémU okolt docela bodse Ji:
UémU stawentby Ua tom mtstě Ueflnsselo. Nčktcrě
čústi klússtera jfoU pčknč a prawidrlnč stnwrny,
jinč jsoU zase jako bntzda wlasstowčt Ua skúle
pťileprlm. Tmn widiš sck,dody,wedoUct dm wrch,

e) Nsl týžden slawi žakč sǧU.clrkew pchnitku jebo. Žiwo
topiš tokjoto Swatebo prelgžil jjcsu z sraxxcoxxjkčdo dtla
sibeš Uiš:: ůčď Zaiutďu ť):xr ůl. Zle„e.eušchu

452?:
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zde fchody, wedoUctdolů a zasc wzhůrU„ MUobé čústi
klússtera wypadajt, jako by byly ze skúly wyrostly.
Tak jsoU wssechny čústi klússtera: kostel, kapla,
swétnice, komnata, tarasy a diwcmy pod feboU, nad
seboU a wedle sebe nu prawú to mtchanice, jakč
sobě ani pťedstawiti Uemůžeš a jakěž ti an popfati
š to Uejsem. Kdybych byt erěděl, že jrst to klússtcr
sw. Súby, bylbych stawcnt to držel za pelessi lotrowo
skou, za zúmek zločincůw, Ue ale za tichý byt ťeco
kbch mnichůw. Widčl jsem Ua mUobť)ch cč úch,
které jsem po NěmeckU, Jtalii, Francii a pa:
Učlka kanl, mnobú mčsta, klússtery a zňmky, majtct
podiwné pološent, awssak položeUt podobnčbo oUomU
klússtera fw. Súby uu Uemú snad žúdllé stawent
we swčtě. “Kdy a jakčUU způsobem klússter tento
majetnostt rozkolnlch Rekňw se stal quďatř er
mohU. Jisto jest, že ro Uěm pťebizwajt kečti mnissi,
jrnž toliko ončm katoltkům do klússtera wkročiti
dowolnjt,ktekt zwlússtnsm listem od ťeckéhobiskUpa
!p Jerusalšmš wystaweni)m wykúzati se mohoU.eee)
ZeUským pod žáďnoU wýminkoU do klússtera wkroe
čiti sc UedowolUje. Kostel klússterUt mú jako wssc:
cky ťeckč kostely pťed oltúťem wysokoU stěm:, Ua

krerč se fpatťUje množstwt obrazů; w lodi kostela
tobo jfoU na prawo i Ua lewo“ stolice (ZDUUU).
Mezi zUamenitosti klússtera patkt kapla fw. MikU:
lússe, wr kterč se Ukazuje mnobo Umrlčtch hlaw;
powťdú se, že jsoU to lebky sw. poUstchtkůw,
kteťt od TUrků Umuččlti byli.eek) Jedna kapla klúe

e) J UU; jsme takowý lřst w ťcckč ťeči psaný obdrpeli.
ee) J w kaple wsscch s(patých u býwalčho klússtcra cdlcckčho

U Kutltč HorU w Ccchúch widčti nrlrožstwt blaw a tostt
po zemťelťych.Zdú sr prawdť podobuo, žc jsou toz wčtu
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sitera fw. Súby zaswěceUa jest sw. JUUU Damaskéa
mUB); jiUú sw. Jiřt. Klússter m“údwš wťže, š nichž
skalnatě smUtUé okolt widěti lze; dole pod klú:
ssterem Ualezú se w pťeuhrozUé propnsti potok Ce:
dron. Zdú se, že proto wyschlý jest n že jebo
wlny proto zkamměly, by se k celé té pťehrozUě
smUtUé krajinč ttm lépe hodil. Nebot kdyby mčl
wodU, ožiwowalo by aspoň poUěkUdmrton kra:
jiUU tu hUčcnt jcjt. Newtm, zdaližby bUl sw. Petr

xzdr zwolal: Pa:te! dobťe jest núm zde búti! Jú
aspoň bych Uechtěl tam stanU swčho rozbiti. We
stalňch okolo klússtera nalezú se na tistce welikbch
a mali;ch jefkyxň, we ktcrých dr:chdy poustewntci
pťebýwali. Mufilo to býti owssem swatč žiwobytt,
žili:li wssickni podle prawidel, ktcré dal opat
sw. Janu Damaskěmn, kdyžjej po pťijett do jeskynč
Uwedl a k Uěmu prawil: „NejedUej Uikdy podle
wlastnt wůlc swojt. Wssechny swč prňce, obttžnosti a
trúpeni občtuj Púnu Bohu; odwrat od sebewssechny
mysslenky, které by w tobě žúdost po fwětě, jcjž
jsi oprtil, opčt wszdťti mobly; Uebonošse nikdy
Umčntm swřzm aneb čimkoltw a buď pťeswěd:
ěčn, še súm ze sebe Uic nemáš Urž erědomost a
slabost; odťekniž se wssclikč marnostř, UedůwěťUj
nikdy súm w sebe; bdi wždy Uad feboU; nepiš
žúdUémU a Uemluw o tom, což jsi mimo klúsiter

ssl čúsli blawd Uǧuichůw Eisiercinlůw, ktcťt tcxm dUe 15.
cxprilc 142l od Zižkd a lidU jeho Usmrccni byliu Muobč
lcbkd jsoU UU wrchu prorcxžeuy, což dňkozem jest, žc ti,
jimž byli kddsi patťili. UcistonU smrtl žemixelil ZUámo
jest. še klcisster Scdlecký tcxk welitý byl, žc xo Učm až Ua
500 muichů žilo.

e) Temo smj Jan ncxrodil fe w nxčsič Damassku okolo r.
678 n zemťel co lunich w klússteťe swr Súby r. 780u chn
ka jcbo se tam posUd ukcszje.
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se naučil; Uebot mluwtš:li i dobrě tenkrúte, když
tobo powinnost Uežúdú,wydúwúš se !p Uebezpečeltstwt,
stúti se pyssným.“ee)

W klússteťe sw. Súby pťebýwá nyUt asi
20w39 rozkolntch ťeckýchmUichů ž kúdu sw. Ba:
silia. Ziwobytt wedouuujak mi ťrčeno bylo ue
wclmi přisné. Masitťjch pokrmů nikdy Uepožtwajťa
chléb jnjich jest černh. Wssecka potrawa dowúžt se
jim z Jrrnsaléma. Slawilř prúwš tito mnissi
welkřj fwútek, a tU dostal každý z Uich, abw mčl
trochu lepsit oběd o. jedno wakenč wejce. Nrabowě
Uazýwajt klússlerjejichMar Saba a mth ho we
welkš wúžUosti. Nežli opUsttmetento welepamútný
klňsiter, který sw. Sňba založil a w nčmž bčhcm
stolett Unwbo tisic sw. Utnichůw žilo, mlnlme jcsstě
čthúťňm whprawowati, co se zde stalo za časů sw.
Jach Damaskčho. Umťel totiž bltže jeskynš sw.
Jcma jeden mnich, Uad jebož smrtt jimž mnich
aš pktliš trUchlil. J žúdalJaUa, aby Utu k potčn
ssent Uad ztrútoU zemťelého složil búseň. Dlouho
nechtčl Jan k tomU swoliti, pamětliw jfa oněch
prawidel, kterú mU byl dal opat; konečně pkcko:
Uún prosbami onobo mnicha, fepsal búsčň, ktcrú
začanla těmito mnoho w sobě obsahlljtctmi slowy:

Wsse, co čaš rUfsi, jest marUé.

Taro xnyfslčUra,kterou jčž mondrrž Šalomoxxn
wyťknnl slowy: Maonst nad marltosti a wssecko
maonst (Tmlčšš. 1, 2), kromě Bok)a milowati a
jrmU sloužiti; tato mysslénka,prawtm,powzbudila
bez pochyby wssechUU ty poustewUlky, že marUb

e) Žiworopřš sw. Jaua Dumašskčhojz ,a,BebeUJefu uud
dcr Heiligen“ od Frant. Seraph. Schlmda.
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swět opUstiwsse do skalnathch jcskynt U klúsftera
S. Súby se Utekli, abU tam w samotč BobU
slonžitiao spafent dUsst swhch pečowati mohli.

uuuuoošo::oouu

Knpitoln pútú.

Mrtwč moťc. Mčsta Sodoma, Gomorrha, Bldama, Sea
boim a jiuú. Zena Lotowa obrúcenú we sloUp solný.

ř)nššáňi. Jedowati hadi.

Straffnú jrst to cesta, která núš wedc od
klússtcra S. Súby scwrrně k lnrtwénm moři, a
Urradil bych zúwratiwšmrl , aby se na ni wydň:
wal. Poděl pťrhroznť)chpropastt nejméUě 40050
súhů hlUbokých, w nichž se nalezú potok Cedron„
wede cesta tato dúle a jcst Ua mnobých mlstech tak
úzkú,že kůň, Ua Uěmžcestu konúš, sotwa projtti může;
k tomU wsiemu jest tak sialnatá, že jUbohé zwtke
emi ert, kmnby UokPUbezpečnč postawiti moťjlo,
aby sUaď i š jechem do propasti nespadlo. Naa
lczaje se na pťebrozmých cestúch Palrstinskť)ch my:
slel jsenl často súm U sebc: Jak dobťe jesi“, že kaž:
db člowěk mú swébo andčla strcižce, který bo na
wssech cestách jeho opatrUje a od nesstěstt chrúnt.
Pťrswšdčilt jsčm se o prawdě slow: „Nndělům
fwijm přikú;al o tobč, aby ostktbali tě Ua wfsech
ceftúchtwijch“ šalm 90, 11 a Mat. 4, 6). Kona:
jtce ccstU asi 6 l;odin, dojedemeztěchto hor dolů
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Ua ptsečnoU rowinU k mrtwémU moři. Žadnébo
mčsta, žadné dčdiny jsme na cclč té cestš eridčli;
Uebot celú krajina tato jrst uo horUntú poUssk.

upžlš„ xjšš
šň

Cesta od klússlcra sw. Súby k UUetnxčmUmoťi.

Ehceš:li sobě, milb čtenúťi, mrtwé moke
pťcdstawiti, nysli sobť welikč jezero, asi 20 hox
ďin dloUhč a 5n6 bodin ssirokč a na wi)chodni
a zňpadUt stranč Ua 2w3000 siťewtcň wysokť;mt
horami obehncmš. Hory tyto jsoU mtstem welmi
pťlkrč a wypadajt jako obromně: zdi. Stojlct Ua
sewerntm koUci toboto jezera Uent ď to, aby jo
celč pťeblčdnul. Dktwe alc, ncžli čtcnňťům nUxtwé
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mokc obfslrnčji popisowati počUU, muslm jim Ua
pamťt Uwěsti, co ptfmo sw. o Ušm wyprawuje.

Na těmž mlstč, kde moke toto Uynl se rozu
prosttrú, býwal w dúwné dobč úrodUý úwal lesUi,
kterbž dle 1. k. Mojžissowy (14, 10) mčl mnobo
studUic slejowatých. W údolt tomto stúťa mčsta So:
doma, Gomorrba, Ndama, Seboim a jinú. Moře,
Ua jebož mtstč údoll toto bylo, podobú se trochn
fkťieré osmici(8)a učeUtmužowé majl za to, že
mčsio Gomorrba leželo Ua fewero:whchodntm koUci
jrho, Sodoma na wýchodntstraUěasi u prostťedjezera,
Ndama a Seboim ke straUč zúpadnl. W 10. kap.
1. k. Mojžlssowy, kde se Udúwň rod synů a
pořomkňw Noe:mowých, čtemr, že mrze syUů Eba:
Uancjskbch byly takč u „Sodonxy a Gomoňhd a
Ndamy a Seboim.“ Lot, sUU bratra Nbramowa,
bydlil w Sodomě. Lidé pak Sodomsstt, byli Uej:
borssl a hťlssnt pťed HospodiUem přsliš (1. Mojž.
13, 12u13). Každš z tčchto měst mčlo swěho
kUtžete aneb krúle; nrbos wyprawuje tatšž kniha
Mojžtssowa, že Nmrafel, krúl Sennaarskb, Nrioch,
krúl PoUtský, Cbodorlabomor, krčxlElamitský, a Tbúc
dal, krúl Núrodu, zdwihli wúlku proti Barowi,
krúli SodomskčmU,a proti Bersowi, krúli Gomorru
skěmu, a proti SčUUabowi, krúli NdamatskšmU, a
proti Semebrrowi, krúli Seboimskšmu, a že tito
wfsickni se sesili do údoll lcsnlbo (Siddim), ktcrčž
nynt jest mořefolnč (1z Mojžz 14, qu). Udolc
toto mělo mUoho studnic klrjowatých t. j. dolů, z
Uichž klt aneb lčpkou žemi brali. Pki tčto wúlce
ztratil i syU bratra Nbrahamowa wssrcheU statek
swůj; Uebot bydlel w Sodomč. Lot súm byl tehn
dúž zajat a weden až do Hoby, Ua lewč straUč
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Damasiku, od Nbrama byl ale Unzpťt pťiweden
(1. Mojž. 14, 16). Jak welmi hťtssUt byli obya
watelč Sodomsstt U Gomorrsstt, Uejlčpe pozUati
lze zr slow, jimiž Nbram Hospodina o milosrdew
stwt za ně prosil kka: BUde:li padcsúte sprawee
dliwčxchw městě, zahyUoU:li spolu ? a neodestlš:li
mtstU tomUto pro pad efúte sprawcdliwizch, bndou:li
w Učm? . . . . J kekl HospodiU k Nbramowi:
Jcstuliže UalerU w Sodomě padcsútc sprawedliwčjch
Uprostked mčsta, odestťm wssemU mtstU pro ně.
N bUdc:li jich tam čtwťiceti pčte? .. čtyťicctieče
tťiccti? dwacetie? mlo deset sprawcdliwych? J kekl
Hospodin: Nezahladtm pro drset sprawcdliwbch
(1. .Mojž 18, 24 št ďšq.). Ll wsfak an deset
spraweďliwbch nrbylo w mčstúch tčch, protož „tedy
Hospodin defftil Ua SodomU a GomorrhU siroU a
obnšm od Hospodilm š Uebe a podwrútil mčstu
ta i wsseckn wůkol krajiml, wfsrcky obywatele tťch
měst i wsseky wěci zeleUajict se Ua zcmi (1. Mojž.
19, 24uo25).

Lot a jebo dwě dcery byli zachowúni, man:
želka alr, poněwadž sc obltžela, byla proměxlěna
we sloUp sollxý. N proč wywrútil Bůh mčsta ta:
toeť „Proto, že (obywatelě jejich) opnstili úmlan
Hospodinown, krerouž Učinil š otci jejich“ (5. k.
Mojž 29, 24). o

O tomto potrestúnt a podwrúcenť mťst So:
domy, Gomorrhy, Ndamy a Srboim čint sr w
ptsmš sw. starčbo i Uowébo zúkoxm welmi často
zmlnka. Tak k. p. čtemc w 5. knizr Mojžd (29, 23):
Jako podwrúcena jsoU Sodonm a Gomorrba, Nda:
ma a Seboim, kteréž podwrútil Hospodin w bnčwn
a prchliwosti swé. Prorok Jsaiúš chtěje okúzati,
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jaké milosrdenstwi Bůb prokázal městn JerusalěmU,
zachowaw je od wsseobché zúhuby, prawt: By byl
Hospodin zústupů nepozůstawil Uúm semene, bylřu
bychom jako Sodoma, a jako Gomorrha podobni
bychom byli, 1:z j. zcela bychom byli wybUbeUi
(Jsaiúš 1, 9).

N abn kUtžatňm a lidU jůdskémU dokúzal, že
spUstiwsse fe Boba podobni jfoU Sodomským a
bodni osUdUjejich, wolú kUim prorok teUto : „Slysste
slowo Hospodillowo, kntžata Sodomskú, Ussima po:
zorujte zňkona Boha nassck)o lide Gomorrský“
(Jfaiňš 1, 10). Hťlssné obywatele JcrUfaléma a
celého Jndsiwa pkirownňwň prorok k Sodomským a
prawi: „Hřtch fwňj jako Sodoma hlúfaji, anž
ho tajt. Běda dnssi jčjich, nebo odplacesly jim
budoU zlé wěci“ (Zs. 3, 9). Núpodobltě wolá i
prorok Jeremiúš o obywatellch Jerusalšma a Jud:
stwa: „Učiněni jsoU mi wssicknijako Sodoma, a
obywatelě jcho jako Gomorrba“ (23, 14). „Pod:
wrňccna jcst SodomaaGomorrha a okolnt (mě:
fta) jejl, dt Hofpodin; Uebnde tam bydliti mUž,
a nebude pkebť)wati w nt syn člowčka“ (Jcr. 49,
18 a 50, 40). J w „Plúčř“ swčm pťřrowxmwa
prorok Jerčmiúš neprawost JerUfalěma a zkňzU
jrbo k Sodomě. když prawt: „N wětsst UčiUčUa
jest Ueprawost dxcerylidu mčho Uad bťsch Sodomy,
kterúžpodwrúcena jest w okamžent“(Plúč Jer. 4,6).

J jiUt prorokowémlth o podwrňcent Sou
domy a beroU z Uěho mUohoUáfobné podobenstwt.
Prorok Ezechiel pťirownňwú nesslechetnost JcrUfaa
léma a Samáťl k Sodomč a prawt: „Sestra twú
(Jerufaléme) wčtssl jest Samaťl,ona i dcrry jco
jt, kteréž bydlejt Ua lcwici twé: sestra twú pak
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mmsst tebc, kterňž bydlt Ua prawici twě jest Sodon
ma a dceryjcjt Žiwt jsem jú prawt Pún
Bůh, že ncUčiUilaSodoma, sestratwú, ani dccry
jejt, jakož jsi ty (Jemsalěmc) UčiUila, a dccry
twé. Nj, tatot byla Ueprawost Sodomy sestrytwé:
pk)cha, sytost chleba a hoonst a prňzdnost jejt a
dcer jejich. a rUkU nUzUémU a chudé.mu Uepodúwaly.
J pozdwibly sc a čiUily obaonsti pťcde mUoU
a odňal jsem je, jakož jsi widěla“ (Ezechiel, 16,x
46 št Zšq).cke)Prorok Nmoš brozt trcstem ženňm
Samaťským pro jejich obžerný žiwot a z toho
jďonct nútisk a prawt: „Poďwrútil jscm wúš,
jako podwrútil Bůb Sodomu a GomorhU“ (Amoš
4ž 11). Prorok SofoUiúš Uapomlnú Jůdské kU
pokúUt, pťedklúdú jim pťtklady Učktcrť;ch broznť)ch
Božlch pomst aeprawt: „Protož žiw jscm jú,
prawt Hospodin zústUpů, Bůh israelský, že Moab
jako Sodoma bndc, a syUowč Nmmonowieeňe) jako
Gomorrba, suchost trnt a hromady soli a pousst
až Ua wčky“ (2, 9). uu PúU Ježsš rozeftlaje
apostoly swé po swětť, aby l;lúsali jeho sw. ewan
geliUm, erčdčl onťm městúm, jeUžby Učent jcho
pťijmouti nechtťli, wětsslm trestem broziti, než
když prawil: „Nmen prawtm wúm: Lehčeji bUde

e) Mčsta JrrUsalčm Samaťi a Sodomu bylh takkra scstry,
a dcerh jcjich byly městcčka a crtá krajina t nim pťiná
lcžcjtct Tak se rozumi Sodoan a mčstečty jcjimi celú
zcmč Moabská w Utz Sodoma kdpsi lcžcla Samaťim
a mčstečky jeho no celčxrrajřnu Sxmarjrú.

ee) Lot mčl dwč dcery z ntchžto wčtssi porodila Moab a a
teu byl otec Moabských; meussi porodila Nmmona a tent
bhl otcem Ymmonitskoch šnslci zcmč ktcrú sewerně od
mrtwčho moťc na lcwčm brchU Jordčum leži slujc Mo
abskú Dúlc k wychodu od Moabřtňw pťebywali lemoo
Uitč potomci to lemonowi .sktcťlUárodowéod Antmollio
tňw přemožcui byli wiz 5 k Mojž 2 19 a Uásl
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zemi Sodomskbch a Gomorrskbch w deU foudUý,
Uežli městu tomU“ (Mat. 10, 15)e N Uad pyn
ssnbm městem Knsnrmum,ee) které Spasitele, aču
koliw w Uťm mUoho diwů a žúzraků činil, pťi:
jmoUti nechtčlo, zwolal: „N ty anarUaUm, zdaž
se wywýsstš až k Ueďie? Nž do pekla šstouplš:
Uebo kdyby w Sodomě činěni byli diwowé, kteťtž
jfoU činkni w tobč, snad by byli zůstali až do
toboto dUe. Nle wssak prawtm wňm, že zemi Sou
domských lehčejixbUde w den soUdUť), Ucžli tobě.ee
(Mat. 11, 2Zuo24 a Luk. 10, 12). N aby Uňš
powszdil, bychom wždy kU poslednlmu dni přia
prawcni byli, prawl: „Jnko se stalo we dnech
Lotowých: jedli a pili2 kUpowali a prodúwali,
sstěpowali a stawšli, ale toho dne, když wyssel Lot
ze Sodomy, prssel oheň a sira š Uebe a zahladil
wssecky. Takt bUde w den teU, když se Syn člo:
wčka zjewl“ (Luk. 17, 28n30). Jp sw. Prtr
čint zmtnku o wywrúcmt měst Sodomy a Goe
morrhy, kdyžprawt: „N mťsta Sodomski;ch a Gol
morrski)chw popel obrútiw podwrúcentm potrrstal,
wUstawiw je za pťtklad tkm, ktektž by bUdoUcUč Ue:
fslcchetně činili; a sprawedliwčho Lota, bezprawtm
a chlipUchm odcowúntm nesslechetlchch potlačcného
wyswobodil“ (2. Petr. 2, 6n7). Sw. apostol
Jůda (čili ThaddeUš) čint o wywrúcent měst
Sodomy a Gomorrby zmlUkU,ťka: „Jako Soo
doma a Gomorrha i okolnt města, kterúž podobu
Uiym způsobem smilinsse a odsiedsse po tělc jiu
Učm, Učiněna jsou pktkladem wččnčbo odně, pox
kUtU trptce. Takž podobně i tito tčlo (swč) zaa

e) Q mčstč Kufaruáu pozdčji obsstrnč mluwiti bUdeme.
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jisté posskwrňujs, anstwtm pak pohrdajt a wc:
lebnostise roUhajt“ (Jnd. 1, 7u8). Sw. apostol
JaU nazťxwú JerUsalém Sodomou a Egyptem,
pro welké Ueprawosti, zwlússtě za časů obležeUi
od židowskčjch horliwců púchaUě, i proto, že w
Uěm spraweďliwt proUňsledowúni a sUžowúni bťj:
wali, jako oUdy (k. p. Lot) w Sodomě, a prawl:
„N tčla jejich bUdoU ležeti na Ulictch mčsta we:
likého, ktcréž flowe dUchowUč Sodoma a Egdpt,
kdcžtot Pňn jejich UkťižowúUjest ,e (Zjew 11, 8 )

Uweďffe fobč Ua pamčt, co ptfmo sw. sta:
rěho i Uowého zúkona o mrtwčm moťi a o zú:

uhnbč měst Sodomy, Gomorrby a jiUt;ch wypra:
ije, pokračUjmežw popisowúnt welrpamútnčho
tohoto moťe dňle.Poněwadž ze wsseobccné zúhUbd
jediUě Lot sprawedliwb š rodinoU son wyjma
žeUU zachrňněn byl, nazbwaji Nrabowš až dosnd
jezcro to obleďem wyswobozmt Lotowa „jezrrcm Lo:
towbm“ (Bšťxr lxut). Jmemtje se také „mrt:
whm mořem“ (mmxe mortUUm), poUčwadž we
wodňch jeho žúdUčbo žiwota Ui rostlinnčho, Ui žiu
wočissnšho Uent. Každú ryba, ktrrň se dostane z
ťeky Jordúnu do mrtwého moťe, zahyUe w krútc
kém čase; ani we wodě, ani Ua bťehúch jebo
Uenalezneš Učjakt;ch bylin Ueb rostlin, Uezdržujst
se tam ani ptúci aneb jinú zwtťata. Slowem uu
Ua jezerU tom a w celém okolt jeho spatťuje
se obraz smrti. Slnje tedy wsstm prňwem „mrt:
wé moře“ (todteš Meer)eee) Dňle slowe toto

e) Kňždý kláfster Eisterciacký ntlwnl swé wlastut jmčno; tak
jcuašdwnl k p klússterTissnowskčxbrcixta nebeš lpmta
cočji) Jedexl klásster Cisterciakůw w Normaudii mčl poo
dtwuy Uúzew: „Klússter mrlwrho Uwťe“ (abdntia mor
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moke od dolůw, z Uichž fe brúwalo klt Ueb lebkú
země „jrzerem klejowitk)m“ čilil ašfaltowým (čdeč:p
pjwjtiteč: jčwUď); zowe se i „mokem proklatbm“
(mčnxš mšleúic:tum), a ohledem trestůw a jakéž
žastthnUly Sodomské a Gomorrské i „moťcm ďúu
blowť)m“ (mčuxe úišjdoli). W 1. kUize Mojž.
(14, 3) Uazýwú se toto moťe „moke solně“; w
5. kUize Mojž. (4, 49) „Uwťe Housstč.“ Prorok
Joel je jmcque „moťcm wbchodUtm“(2, 20), Ua
rozdtl od moťe stkedozemntho, ktcré ke siraUč zúu
padnt ležt. Woda mrtwčho moke jcst jakož i kaž:
dň jinú Uwťskú woda sleanúo Učenci Marcet a
TeUUaUt wyssetťili, že woda stťedozemUtho moťe
mú w sobě asi čtyry procrslry soli, woda mrtwého
moke alr skoro 25 procentů; jejt čtwrtý dtl jest
tedy n sklll Již w 4. k. Mojž. 34, 12 Uazhwú
se toto moke „nejsiaUějsst moťe.“ (Wiz také 5.
Mojž. Z, 17). Okusil jsčm wody jeho; jest to
odpornň suňssenina soli a hoťkaml, chut jest wel:
mi trpkú a Uemilci; woda ta zůstawuje Ua rUu
kou, Ua twúki a Ua ssatstwU tučně olrjoon kůrU
a způsoije w kožř cit púlcUl. Hodtxli se nějaký
pkedmět do wody, btjwú ibUrd obtašen koroU sol:
nou. Nrabowč berou sůl, co jt potkebnjs, ze solUč
kůry, jenž senalězú Ua bkehňch. Woda tčhož moke
ntú jinak barwxl sspinawč žlntou ajcst, obsahujtc
w sobě čtwrtť; dtl foli, wrlmitlustú a těžkú; odu
tUd mú sr za to, že w Ut sUadUo plowati lzc.
Jozef Flawiuš wyprawnje, že chspasiaU dal z
pouhč zwědawosti do toboto moťe whoditi lidi,

cui Umrjď)„ Mčtulř klússtcr teuto tcxs smutué ǧološrui,
jňko mrtwč Uwťr, žwolal sucxd luuohip w uěn;jpretužwau
1tčt Unljch: „Jak hrošuč jest nltslo toto!“ (Mojžj 28, 17.)
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kteki plowati Ueumčli a kterým ruce Un zádech
swúzúny byly. Wssickni prý pťissli opět Ua powrch,
jakoby je byl Uějaký wttr wzhůru bnal. PozorUu
bodUo jest, že jezero toto, ač do Uěbo Ua straně
wbchodnt wtékajt mnozt potokowé k. p. den,
Jabok (Jofuc 12, 2), a šc siraUy sewerné i
ťeka Jordún, Uemú žúdnébo wýlewu. Kdežto kažu
dhm tšměť zUameUitějsstm jezcrem tečc Uějakú ťeka,
k. p. Rýn jezercm Bodamským (Bodensee), TrauU:
ka uuo TraUUskýUt,MiUcio uu Gardským; zdú se,
jakoby mrtwč moťe wsseckU woďu pohlcowalo w
UeUantnh jtceU. Pťi welikém parml, jež pamxje
w okolt téhož welmi Uszcc položenčho jezrra (ležts
jasi 1341stťew. k)louběji Uežli stťedozemnt moťe)
odwňdt sc zajisté i odpakowúUlm walnň čúst wody,
fUad walUějsst, Uež jest množstwt wody pťitěkajlct.
N jelikož woda jcť)o stúle stojt azťtďka jeU wčtrem
we wlnité pohybowúnt pkichúzť,zasthUjeiza toU
pťtčiUoU jměno „mrtwého moťe.“ Nejwětsst blonbu
ka Uďúwň se Ua 1308 stťewiců; poďlc tohoto
počtu propadly se tedy Utěsta Sodoma, Gomorrba
a jinú až Ua 2649 stťewlců pod bladimč stťedou
zemntho mokr. Zťtcenin tčchto měst, jrsiliže jesstč
jakč se zachowalh, Uelze w tak weliké blUbokosti
widětie Nčktcťl spisowatelé majt za to, že Uškterú
z tčchto wywrúcmých mčst lcžela Ua bkcbu mrta
wšbo moťe, a že zťtceUiU jejich ďloUho widčti bylo.
Tak prý mlnwt Strabo o zťtceUiUúchmšsta Sodo:
my apopifuje, jak wcliké br)ly; Uúpodobnš wyprawx:u
se Jofcf FlawiUš, žc pozůstatky těchto pšti proklatých
mčst(Bentapoliš) widšti lze. Buď si tomU,že pťe.d
časy některé zťlceUiny widčtibylo čili Uic, Uty se
držtme pssma fw., které Uúmwyprawnje: „Hofpodin
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dsstil Ua Sodomu a GomorrhU siroU a ohUěm
od Hospodina š Uebe, a podwrútil města ta i
wsseckllwňkol krajinu,wssecky obywatčle těch mčst
i wssčckywěci zrlenclect sc Ua zemi (1.Mojž.
19, 24un25). Jisté jest, žr Uynčjsstbo času w
celém okolt mrtwého mokc žúdmýchzťtcenin widčti
nenl, szichžby sr souditi dalo, že zde stúlo Učjakč
mčsto. Zc Ulěstatato še wssrmi obdwateli zahynrlla,
zarUčujč nňm slowo Ježlsse Christa ťkoUctho:
„KdUž wyssel Lot ze Sodomw, prssel obeň a sira
š Uebc a zabladil wffccky“ (Luk. 17, 29).

Mnobb čteUúťbude se snad túzati: Co se stalo
šc ženou Lotoon, o které ptsmosw. prawt: „a
obledssi se žeUa jeho čLotowa) za sebc, obrúcena
jest we floUp solnb“ (1. Mojž. 19, 26). W knizc
Moudrosti (10, 6umu7) čteme tato pozoruhodnú
slowa: „Ta (moudrostBožl) sprawrdliwého (Lota)
z hynouctch bczbožntků wyfwobodila Uttkajtctho,
když šstnpowal ohcň Ua pčt mčst, jessto Ua oswťdčenť
jejich nesslcchctnosti (jcsstš) zůstúwú koUťtct fe spU:
stlú země .. ..a pamútka nrwčktct dussč (žcny Lotou
wy), sloUp solnť) stojtci“. Wtšto knize, kterú wtu
ce něž 10()0 let po wywrúrent oUčch5 mťst fcpfúna
byla, prawt se tcdy zřčtčxdlnč,že floUp solnb, we
ktcrý žrna Lotowa obrúcena byla, stojt. Po jinšm
tiftči let Uapsal Josef Flawiuš (1. řmt. 12)
tato slowa: „MlUwil jseln Ua jiném msstč o tomto
sloUpU, který až podneš widěti l;c.“ Sw. Jrenej
(xťxasi 2()2) wyprawuje, že za jclxo časU sloup
tento widčti bylo, Uc sicr we spňfobu ženU, nýbrž
we spůsobU slouplt solněhoe J sw. chmcnt, sw.
Cyril Jerusalénlskb, fw. Jcm ZlatoUstý a jint
ctrkewnt spisowatelč mlnwt o toUUo floUpu solnšm.
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Že cela zemč Sodomsrú za časU sw. Jam Zlae
toňstého (xjx407) pUstú, proklata byla (in mun
1šc1iot:o pšrďmxowdču)y wyprawuje on súm (in
(dom člš pčrfšotš obmxjmcč:n 7) N kde se
Uachúzttemo sloup ? Prawili jsme swrchu, žr mrtwé
moťc fe podobú kkiwě ofmici: na jeho wýchodnt
straltč Uachúzt se asiš polowici celého moťe půloa
strow který dostt daleko do moťe se túhne Tams
prb fc Ualezútento pamútnb solnb sloup R 1847
jel jakýš pokusliwb NmerikáU, jmeUem Lynch,
we spolcčUosti mUohbch jiných Ua lodtch, kterš sobš
zwlússtnš zlpotowiti a sem pťcnésti dal, dwakrúte
po tomto moki. J wypraije mezi jinbm takto:
,.Když jsme ssli pťeď boru Uzdom (Sodom), wio
dkli jsme weliký, wěži podobnťx sloUp, kterkx ke
stranč jihoawťxchodlti hledčl a ze skály solUé byl;
wzali jsme z nčbo kuš š seboU.e“ťe)u Mrtwš moťe
má tam, kde Ueržsst jest, dwk mtsta, kde se pkeš
nč jlti může (brod, Furth). Neradil bych wssak
nikomu, aby pťeš nč ssel; erbrútil by sr sice jan
ko žeUa Lotowa we sloup sotný, alc ostalo by mU
Ua tšle mnoho foli. Jakob Mislin fc w tomto
nloki koupal, a wyssed š wody byl šccxla solt po:
kryte

Krnjina ležlcl Ua jibo:západltlch bťebúchdmrta
wékxo moťe slula w dúwnč dobč Engcxddi cmcb

e) Wiš: Die brisiǧru Stčittcxl doxlJalob Mčslin; 4 le
S. lcdl ec 109 u Jjou jrsstť jiut spijonmtelě ksrťi wy
:xrawxxji šo tento fcxlllu sloUp jesstě i Ux 15 ftoleti Uúde
ti bwlo. Kn p. Zroo:drú iliu. 6, Brej!eubexch Bujiqd tc)lud
9, oxp. 8. u Breiteubslch crslowal po fw. ;rmi w 18.
slotrti; bolt kmuxwuikem w Mobuči uad Mohm!rm a
Ulci Ud tamčjsstm katcdrňlnim chrúmč teuto brodowui Uáu
piď: Učxrnnchun ČU Usc:iwudchx olim ůcxcxemuďG(xclša
riččo, (xdjit 5. )lexaji 1197.



97

Asasonthamm (1. Mojš. 14, 7). Pki dťlcňt
zcmč Chananejskč mczi 12 pokolent Jsraelskkjch don
stala se krajina tato lidem z pokolmt Jůdowa
za podtl; Ucbot čteme w knize Josne (15, 62):
„N Ncbsan„ a město soli a Engaddi.“ Dawid
jsa pronňsledowňn od Saula whstoUpil z jen
skyně„ kde by byl tohoto krňle zabiti mohl, a
bydlil w Uttstech bczpečných EUgaddi (1. Krňl.
24, 1). Za časů wňlekj kterč wedl Jozafat š
Moabskými a lemonitskými, pťissli poslowě a
oznúmili krňli Jozafatowi ťkonce: Bkitňhlo prol
ti tobě množstwt weliké z těch mlst, kterňž jsoU
za mokcm (t. j. za sňoťem Utrtwým) a ze SU7
rře, a hle položili se w Nfasonthamar, jenž jest
Engaddi (2. Bar. 20,.2). Zdň se, že za časůw
Šllalomonnowhch sem této kxxajině bylo w hoonstč
whbomého wtna a wonných stromů a mezi nimi
také cyprowb, kwťt a jahůdky wonné, pjodobné
winným hroznům, ,jessto ŠalomoUn w pisni swč
(1, 13) toť)otoupodobcnstwt Užtwň: „Milh můj
jrst mi (jako) hrozm cyprowý na winřcťchw En:
gaddi.“ Prorok Ezechicl mlnwt loe widťUt o swau
té zúzračné wodě swatého kktn, kterým Aowč!
znownzroch, obžiwen a poswěceU býwú, a bčke
od mrtwčdo moke a Engaddi nňslcdnjtct podou
benstwk: Wody tUto, kteréž wychúzrjt na hromau
dy plsku k wk)chodu a wystquth na rowinU poUu
sstč, wcjdoU do moťe, a wyjldoU a budoU Uzdraa
weny wody jeho. N wsselikň dusse žiwň, kterň
se plozt, kamžkoli pkijde potoke žiwa bnde; a qu
dc rUb mUoho dosti, kdhš přijdoU tam wody 1yto,
Uzdraero a žiwo bUde wssecko, knmž pťijde pox
tok. N stúti bUdoU nad nimi rybúki od EUgaddi

5
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až do Engallim . . . (Ezechiel 47, 8 uo 10).
Mú se za to, že i Engullim leželo Ua bťth
mrtwěho moťe. Podobenstwt Ezechiclowo Uxňže
ňm snadnčji o kktU sw. sc rozUměti a o nowčm
žiwotč, kU kterémU člowěk dUchowně zrozen býwň,
jelikož fúm Pún Ježtš k Nikodcmowi prnwil:
„Wnen, Nmen prawtm tobť, nenarodteli fe kdo
znown z wody a z Ducha swatěho, nemůže wjta
ti do krúlowstwt Božtho“ (JaU 3, 5) a jeli:
kož ttpž Spasitel choděpodle moťe galilejskéhok
Šimonowi (Petrowi) a k bratrU jeho Qndťeo
jowi, kteťt byli rybúťi, prawil: „Bojďre zq mnou
a UčiUtmz wúš rybúťe lidt.“ (Mat. 4, 18uo19.
Mark. 1, 17).

Kristof Harnnt zPolžic wypraijc (dtl 1.
str. 176), že se nachúzt w končinúch okolo útoke
mrtwčho jistý drůh hadůw TyrUš zwaných. Had
trnto nent prU welkh, mň barwn sfediwou, čerwmhu
mi skwrnami skropenou, jest flepb a mň w sobť tak
litý jed, že mU žúdUéléknkstwt odolati nemúžr, wsse,
coby jtm Uapusstěno bylommUst býti Utato. Dělnjt
z nčho wcliae dobch a Uřjdražsst dryak (Mxšriš!r,
čmtich)tum7 Gcgengist),nejwtce w Kaiťe w Egyptť,
Ueb je tam Nrabowé nost a za welikš pentze prou
dňwajt. Musejt hada prwé, Uežli ho znbijt, roz:
ýněwnti a když se rozbněwú, hledt tak, jakoby měl
oheň na jnzykn; potom mU hlawu a konec ocasU
UtUoUaz ostatkUstrojt dryak. uu Jú jsem U mrtwé:
ho moťe takowěho l;ada newidčl; znňm ale jiné
mtsto, kde se takowt hadi zdržujt. Jest to totižto
mťstečkoMonsrlice nedalekoPade w Jtalii. Tamk
jest na wysoké slúle sturý hrad, w jehož zťtceUiUúch
mnobo takowbch hadů se chlezňl J w pamútném
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jezerU Thrasimenském (neeoalekoBerugie w Jtalii),
U ktcrého slowútný pUUickýwůdce Hanibal ktmského
konsUla Flaminia š 15,000 mUži porazil, widťl
jsrm malý ostrow, o ktcrčm sc mi prawilo, žc Ua
Uťm wclmi mUoho takowbch badů se Uachúzt. Poa
wtdú sr ostatnč, žc to byl Nndromachuš z ostrowa
Kréty, tťlesnt lčkať clsařc Nerona, ktcrh protidúwek
aUeb kazijcd, dryak zwaný, wdnalezl. Welmi Umoho
Uebczpcčnhch hadů (Užowka, Biper, oo!Uder)
Ualezá se wc FraUcii okolo Dijomx; tamt každoa
ročnč 20uo30 erpatrUbch lidt UsstkUUttmhadů
Umtrú. Wyprawowal mi wp. Merle, farúť w Leše
Fontaineď bltže DijonU, jejž již mnohú lcta znňm,
že wláda se widčla nnccnU, zaplatiti každémq, kdožu
by zabitčho takowého hada do lékúrny (apotbéky)
pkinesl, 1 frank (asi 24 kr. stťb.). J zabilo se za
jedeU rokd UebrzpcčUbch badů těch asi 500,000.
Farůť Merle zná jednoho mUže, ktcrý jich 200
zabil.ee) uo

e) ch pťipomenouti slussno, že dadi, fstirowč (strupau,
oc:orpio), mizbbťowč (dujcrka, taraUcula) a jinú podobu
nú zwtťata, jichž my w nassichlrajinúch, buďtež Bohn dta
kd, múlo múmr, obzwlássrač we krajřnúch jižných jedowatú
a protož UebezpeťUújsou. Búh wssak dal lxdem takč proa
stťedků co protidawlů aneb kazijcdů (antiáotum). Tak
xest l. p. dobrý prostťedck proti Usstkmlri strUpanem nu
olej ssňrowý (Skorpion:ch). t. jo lčl z jedU ssttra zboo
towený. Powtdú se, že zwiťe mžzbýť jest jifl,ú szšsob
wclkbch jedowatých pawouků, ktrri sr U italskcho mesta
Tarentu nalezaji,., a protož takě Taramella aneb Tn:
rantola slujt. Clowčl od tohoto šwiťete Ussttlmtý sš
wžtekú, jnko ldyby od wšdeklčho psa koUsnut byl, a btdne
byue. Zdá sc alc, že Wlachowč jrsstč jřnú ncbezpečllú
žwtťata Tarantclami nužr)wajt. N. 1855 wiřšťljscm w jeu
dnč piemontskč wesuici Z maličké, nassimylrsstčrkúm (lau
oerta) podobnú zwiťátka, jež jedna žcna pri prani z pou

tola zúslčrou wybrala. Tčmťť wssichni obywatešš sc sea5
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Kopitola ssestú.

Řeka Jortdčinu

qustiwssc mrtwě moke al mrtwč okolt jeho,
na Učmž očitč trest a kletbn Božt widěti jest, U:
wedeme fobť Ua pmnkt slowa proroka Jsa.iúfse,akterú,
ačkoliw wůbec o szsstčUt zemč israelské wyUessena
jsoU. pťedce obzwlússtnč o této proklatč zcmi (tčrrčd

.mčdjšůiom) U mrtwého moke platt. „Hospodin
rozptblt zemi a obUažt ji a sUžowati bUde twúť
jejt . . . . Rozptýlentm rozptblena bUde země a
zeýrúntm zloUpena bUde. Nebo HospodiU mlU:
wil flowo toto: lelila a wadla zemč a ze:
mdlena jest: wadl okrsslek země, zemdlela wysokost
lidU země. N zemč nakažeUa jest od obywatelů
swbch, proto že pťestoUpili zňkony . . . Protož
zloťečent zžlťe zemi a bťessiti bUdoU obywatelé
jejt . . . . Strach a júma a osidlo Ua tě, kterbž
jsi obywatelem zemč . . . Polúmúntm polúmr
se zemč, potťenťm potkena bUde .zemč, pohmxttm
pobnnta bnde země, wiklúntm wiklati se bUde
zrmě jako opilčj a oďm!senap bUde jako stúnek
jedné Uoci; a obtlžt ji neprawost jejt i padne a

ssli, kťřčtcr. aby zwikata tato ibned se znbila. Tázal jsem
se, co jsou to za zwiťáttu a jak sc nazywajt. Bono wu
renteuo molco perjcolooe (to jsoU welmi nebezpečtlt
mizk;ýšowč) uu odpowčdčli mi a hncd je zabili. eu
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nepťidň, aby powstalaee (Jsaiňš kap. 24). Kraji:
UoU ptscčUoU,jcjlž popelawú barwa welmi smntu
Ub dojem Ua Uúš čtns, dojedeme asi za 172 boe
diny ke strcmč sewerné krúčtce k keceJordúnu. Na
cclé té krajině, prawé to poussti, eriděli jsme
žúdnbch wrsUic aUcb mťst; jen kU stranč zúpadUt
spatřili jsme w dosti wcliké wzdúlenosti w bou
rúch zťtceUiny dwon klússterů, sw. Jana Kťtitele
a sw. Jeronyma. Bowtdú se, žc w tomto llňl
ssteke sw. Jeronym nčjakb čaď messkale Dťtwe
Uež k welepamátUé, swaté kece JordúUU dojen
deme, Uwedcmc sobě Ua pamčt, co Uúm ptsmo
sw. o této řece wyprawuje. Nenl zajisté wc
sroětěťrky tak pamňtnč jako u Jordún. JméUo
sw. mčsta Jerusaléma Ualezú se w ptsmč sw.
nejméně 1000krňte, a podobně i jméUo Jordún
w něm asi 200krúte Uochúztme.

Jmčno Jordňn wyzUameUúwú tolik co: od
DnUU te!ouct.. Dan bylo město w hornt Galix
lée a sice w oUom dtlU, ldc drUbdy pťebýwalo
pokoleUt chthali. Zťiceniny toboto města Dcm„
které takřka U paty wysokbch hor aUtilibonfťých
lkželo, flujt: Pšj: 81 TUČ)!. W týchž horúch
prýsstl fe Jordún ze třt potokůw aneb studúnek
(arabstn šin), teče pok dolů do jezcra Merom:
stébo (81 lxlUjeb), z tohoto do jczera geUesoret:
stého, jenž slowe takě moťe geUesarrtské,galilcjskě.
aneb tiberiadské, a pnk ontm dloUbbm asi 80
Uťmeckých mil obnússejlctm údoltm, lterč 81
Srťxorušujon slUje, nedaleko Jericha do mrtwéo
ho moře. Powldal mi jeden Nrab, žc cestU
od moťe gencsaretskébo až k horúm aUtilibannu
ským asi za 20 hodin wykonati lze. Jeli tomU
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tak, konú Jordňlt od pramenů swých až k mrtwémU
moli cesixuUejméně 50 mil. Z poUčwadž tťi prao
meny jeho nsi 500 stťrwlců Uad hladinoU stkcu
dozemntbo moťe se Uachňzejt, a Utrtwé mokc, jak
swrchU kečer bylo, welmi hlUboké položent mň,
jcst takč spúd Jordúmt Uúblh a proto ťeka tato
Uňramně rychle teče; čistú, pitelnú woda jejt
tratt se w moťi mrlwčm.e)

Pťcd wywrúcentm mčst Sodomy a Gou
morrhy ďyla krajilm okolo Jordňmx woďou keky
této swlažowúlm a welmi úrodná; protož si ji
wywolil Lot, když š Nbramem o zemi se dča
lilř „Pozdwih tcdy Lot očt, fpatťil wsseckUwů:
kol krajiUU jordňnskou, kterúž wssecka swlažowúna
btjwala, prwe Uežli podwrútřl Hospodin Sodo:
ttm a Gomorrbu, jako rúj Hospodinůw a jako
Egyptllck) přichúzejtctm do Ségor. Z zwolil soa
bč Lot krajimx okolo Jordúml a odstoUpil k wý:
chodU; i oddčleni jsoU jeden bratr od drUhého;
Nbram bydlil w žemi Cbamcmskě, Lot pak zdra
žowal se w městečkúch, ktcrúž byla okolo Jordú:
UUa bydlil w Sodomě.“ (1. Mojž. 13, 10n12).
Pťeš Jordún ssel Ja!Ub, když do země Mcsopo:
tamie se odebtral a když odtud opět se anrn:
cowcxlř „S holt son pťessel jsem Jordňn ten:
to a nyUt še dwkma pluky zaš se wrachi“ (1.
Mojť. 32, 10) ou Tak fe nwdlil Jakub k

e) Zdališ nenl Jordán we bťhU a w ústl swčm obrazem
mnobébo člowťka, !terý, kdhz byl dloUho bohabojný žiwot
wedls !ouečnč cestu ctnosti opousstl a we„bťtssich (w jezeo
ru pckclném) louec bčťe? „.Kdo setrwň az do konce, teUt
spasen bude“ (Ma:. 1o, 22).

Md) J E hdt bňwá každoročnč wystoupenim ťeky Nilu swlae
šow ll a proto jcsi úrodnýe
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Bohu, aďy ho chrňltil pkcd bratrem Esm:em,
kterěbo se bňl welmielle) Když Josef a bratki
jeho mrtwolU těhož Jakuba z Egypta do zcmč
ChaUaUejsté slawnč Uesli, pťissli na cestč swč
také k mkstisstř NradU, ktcréž ležt za Jordúnem
(sUad Udnějsst úrrňžs ďj ř)mir ?); tam se zdru
želi fedm dnt, konajtce slanč službu mrtwých
(1. Mojž. 50, 10). Když se ončch dwcmúcte
mUžůw, jež byl Mojžtš poslal ku prohlch:ltt zc:
mť zasltbenč, k UěmU anrňtilo, wyprawowali
mU, že „CbannUejsstt bydlejt při moki (mrtwém)
a okolo keky JordňUské“ (4. Mojž. 13, 30). Bťie
bližujtce se Jsraelitč k zemi chananejskš rozbili
staUy Ua poltch Monbskhch, kdežto za JordúUcm
Jericho položer jest (4. Mojž. 22, 1). Na poe
ltch Moabskbch pťi JordáUU proti JetichU sečtl
Mojžtš š knězcm Eleaznrem, fyUem Nronowým
sUmU synň israelských od dwacttilctčjch a wbsse
po domech a rodech jejich, ktekt mčli do zcmč
zafltbenč wjtti a ji wybojowati (:ckjrdMojž. 26,
3 a 26, 63 uo k. 31, 12.) SyUowé z pokole:
nt RUbenowa n Gndowa, obúwajtce se bojů š
rozličnbmi Uúrody země chuUaUejské, Ucměli chUti
kU pťejitt Jordúnu a prosili Mojžtsse ťkouce:
„Jestliže jsme Ualezli milost pťčd tebou, abyš ji
(t. j. zem Ua wt;chodnt stranč JordúnU ležtrt) dal
Uúm služebUtkům fwbm k wlúdUUtt a abyš Ueu
wedl Uňš pkeš JordáU“ (4. Mojž. 32, 5). Zůu
stnl tcdy lid z pokolent Rubenowa a Gadowa a

e) Llsi u proflťed krajiuy mezi jezcrem Mcršmským a geneu
sarclským Ukozuje se mlsto, kdc Jaknb plcsfel ťeku Joru
dán, mtslo toto slnje až podneš „most Jakubňw“ (Jau
kobšbrůcke).
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polowice z pokolenl Manasesowa w zemi za
Jordúnem ležtct a Gad aneb Galaad zwané,
kdržto ostatUt pokolrUt pťeš tUto ťekU tňhli a
zemi chananejskoU wybojowalt (4. Mojž. k. 32,
19 nu 21. 29 nu 32 ). Meže zemč zasllbenč,
kteroU fobč Jsraelité wybojowati Utěli (4. Mojž.
33, 52), túhly se až k Jordúm: a zawiraly se
Uaposledy nejslanějsslm moťem (4. Mojž. 34,
12). Na pollch moabsiúch (Gcsstlde Moab) dal
Bůh skrze Mojžtsse lidU israelslkému muoho soU:
dů a pťikňzcmt(4. Mojž. 36, 13). Za Jorďúnent
w zemi Moabskč počal Mojžtš lidU wyswčtlo:
wati zúkon (5. Mojž. 1, 5). Mojžlš súm pťrš
Jordún do zemč zasltbené Uepťissel, Uebot prawil
knčmU Bůb: „Wstup na wrch Fasga a oči
fwé obrat k zúpadU a k půlnoci a ku polchi a
k wýchodU a poblcď, Uebot Uepťejdeš JordúUU
tohoto“ (5. Mojž. 3, 27)e) Zdú se, že Mojžlš
Ua pkechod lidu Jsraelskébo pťeš Jordún wee
likou wúhU kladl; Uebot prawil t liďU tomU:
„Slyš Jsraeli, ty pťejdeš dneš Jordún, abyš
wlúdl Uárody welmi welikými a silnčjsstmi nežli
jsi Ty“ (5. Mojž. 9, 1 a 11, 31 uo 12, 10).
N co by mčli Jsraelité čiUiti, kdyžbyJordún pťeu
ssli, naťldil Mojžtš tčmito slowy: „A kdhž pťcx
jdete pťeď Jordún do země, kteronž Hospodin
twůj dú tobě, wyždwihneš welikě kameny a wúc
pnem obladtš je, abyš mohl na nich Uapsati
wsseckaslowa zúkona tohoto“ (5. Mojž. 27, 2uu3).

e) Hory, lterč od mrtwčho moťe na wýchodnl sirm!č Jora
dáml k sewerU sc táhnou. slujt Fafga (křunšx. Finšn);
nejwyšssi wrch jejřch jest hora Nebo. Mojštš lťlohl ď tou
hoto wrchU Balestinu pťchsednomi. poučwadž xcst welmi
wyso!ý, lzet bo ř o bory Oliwetskč u JerUjaléma widčti.
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Pťcš Jordún se pkeplawili oUi mUžowč, jež
byl poslal JosUe, Uňstupce Mojštssůw, co wyu
zwčdače do Jericha (JosUe 2, 23). Jak zňe
zračnhm špůsobem Jsraclitč pťeš pamňtnoU keku
tUto pkessli, wyprawx:je sc Uúm takto: „A kdož
oni wcssli do JordúUU a nohy jcjich omočily se
w krajř wody (Jordún pak bťeby kečisftč swčho
w čaš žně byl Uaplnil), stúly wody šstUpUjlcl Ua
jednom mtstě a kU podobeUstwt hory UadUwfse fe
Ukazowaly sc zdaleka, od mčsta. kterěž slowe N:
dom až k mtstxl Sartban: kteréž pak Uižffl byly,
do moke poUsstč (kteréž Uynt slowé mrtwč) šstouo
pily, ať jich Uic owffem Uezňstalo. Lid pak ffel
proti JerichU: a kněžt, kteřtž Uesli archu umlU:
wx; Hospodinowy, stúli Ua suchč zemi U prostked
Jordúnu podpúsant a wesskeren lid po fUchčm
řečisstipťechúzel.“(Josue 3, 15u17).e) Na
pamútku wyfussent JordňUU dal JosUe dwaUúcte
kamcnů wybrati a jc na mlstě, kde Uúsledetct
Ua to noci Jsraclité staUy fwé rozbili. postawiti,
a jiniťch dwanúcte kamenů položil JosUe U proa
stked řečisstě JordúUskěbo, tam kde stúli kněži, ktc:
ťt Uesli archU UlUlUnwyz Když pak lid byl přeš
Jordún pťessel, nawrútily se wody do kečisstš
swébo, a tekly, jako prwé tékúwaly (4, Zuu9nu
18). Tento. zúzrak wysUssent JordúUU UaplUil
welikbm stracheru krúle chananejské, š Uiuliž Uax

x Jako byl Bůb rozdčlřl wody rudčbo (črrweučbo) moťc
w quptč tuk žc Jsruclhrč suchou nobou Uťeš uč přessli
(2 Mojž 11,22 a k Žřdům ll 29) txk se smlo i š
wodou Jordúlu Q tomco zúzraku mluwt Duwid mt
prawi: „Když wychúšrl Z:srael ;Egnpta a dUm Jakubuw
z národa cištdo . . .Noťe widčko (to) u uteklo: Jordan
nazpčr se obrátil . . . Eožt le ti x!noťe:. šeš uttkulo a ty

Jordáne„ žcď je nazpčt odrútil? (Zalm UZ). :Rf .
a)
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potom synům Jsraelským o zcmi bojow,ati bylo;
nebot wyprawuje ptsmo sw , „žc zcmdlelo srdcc
jejich (tčchto krúlůw) a Uczůstal w Uich dUch,
tak sc búli pkijitť fynů israclsťých“(Josue 5,1)
Když Bůb Ua trest lidU pro krúdež AchanwU
(wzal Uťco z wěci zakleUbch) dopustil že w bit:u

,wš od mUžůw mčsta Haj zbit byl, tu roztrhl w
zúrmUtkU JosUe roUcha swú a zwolal: „Q by
chom, jakož jsmc počali, byli zůstali za Jordň:
Uem!ee (JosUc 7, 7). Počňtck mezi oUoho podla
lU zemš, jcjž obdržel lid z pokolent Jůdowa, byl
ke straně whchodnt od moťe nejslančjsstho až kU
konci Jordúnu (Jos. 15, 5). Pťeš Jordún pťc:
ssel také cheon še tkemi sty mUžů, když bojou
wal š Madianskť,mi (Soudců 8, 4) a pťcpla:
wili sc Nmmonitsstl, aby bubili země, které se
dostaly za podťl lidu z pokolcnt Jůdowa, Bcnja:
minowa a Efraimowa; toto wclikč souženť a poo
tlačowúnt trwalo osmnúcte let (Soudců, 10, 8
až 9). Za časů soudcc Jeftea wedli Galaadsstt
wojm: š Efraimskýmie J osadili Galaadsstt
brody Jordúnskě, a když pkissel k Uim Učkdo z
počtU Efraimskč)ch, uttkajc a kekl: Proftm, aby:
stc mi dopUstili pkejtti; klkali mU Galaadsstt:
Jsi li Efratejstý? Kterhž když ťekl: Nejsem; pta:
li se ho: Rci tedy Šibboletb, což fe wyklúdň:
klaš. Kterož odpowtdal: Sibboletb, Ucmoba touž
literoU wykkaUti klasu. N hUed pochyttce jcj, za:
bili l;o tU U brodU Jordúnského J padlo w teU
čaš z Efraima čtyťiceti a dwa tistcc (SoUd 12,
Zwš) ee) Když krúl SaUl wojnu wedl š Filio

u) Galaadssti wyslowowali Sibboletb EfraimsstťSibboleth.
Zádm) Efraimský Uebhl o to, aby j wdslowil pročcž ho
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sttnskť)mi, pkessli Heďrcisftt Jordún do zemč Gad a
Galaad (1. král. e13, 7), a když syUowé israelsstl,
ktcťtž byli za údoltmš) a za Jordánem, widčli, že w
bitwť Umťel Saul a synowé jeho, nechali mčst
swbch a Utekli (l. král 31, 7) Když proti rrax
li Dawidowi aner Jsbosetha za krúle Ustano:
wil, z čehož UkrUtnú wňlka powstala, ssli aner
a mUži jeho pkeš pole, celoU tU noc a pťcpla:
wili se pťeš Jordún (2. krúl. 2, 29). We wňlx
ce š Nmmonitskbmi sebral Dawid wesskeren lid
ifraelskb a pkeplawil sc pťcď Jordňn (2. král.
10, 17. a 1. Paral. 19, 17). J za časU wúlky
š nezdúrmhm synem swhm Nbsolonem pťeplawil
se Dawid pkeš Jordňn (2. krúlr 17, 22); too
tčž Učinil Absololt (tamtéž 17, 24). Když pak
Jsraelsstt a JUdsstt opět Dawida za krúle pťi:
jali, sfli mU až k Jordánu wstktc a slawně ho
pťrš řekU pkcwedli (2. krúl. te 19). Když po:
zději lid Jsraelský skrze Sch, syna Bochri, o:
pčt od Dawida fe odtrhl, zůstali Dawidowi mU:
ži z pokolent Jůdowa od JordúUU až do JerUsaa
lčma wšrni (2. krňl. 20, 2)33) Poslal Dawid
Joaba a knlžata wojska po wssi zemi, aby
mU sečtli wesskeren lid, a tito wyslancowč pkc:
ssli Ua ccstě swé takč Joldún (2l krúl. 24, 5).

Galaadfsti hued poznali co ciincc a ucpťitcle Litera
š byla tedy pro Efraimske tak laptďďú jako kŘ slowan
fkú litcra ť pro Nčmcc Slowo Siboletb presslo ť do
jiných ťečl a wyznamenáwú wůbec zUamcUi po ktcrčm
sc učtdo jislč pozuati muže

e) t j za oulm ssirokwmúdollm. w kterčm teče Jordán a
kterč sich ř)l Gdor .šu!ou.

ee) Krajřna od Jerusalčmlx až k Jordúnu (od západu l wý
chodU) obnússt asi 8 hodiU cesly w sstťi Celou tu krao
jinu lzc B hory Qliwetskč u Jcrlcsalčma pťehlcdnouti.
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Když krúl ŠalomoUn chrúm stawěl, sltwal wsfcu
cky mčděUé núdoby, ktechchž Uadčlal krúl Hiram
do domU Hospodinowa, Ua poli rrajiny jordúUu
skč w jilowaté zcmi (3. krúl. 7, 45:46 a 2d
Paral. 4, 17). Pkeď ťekU JordúU u Jrricha
ssli proroci Eliúš a Elichš. „J wzal Eliúš
plúfsk fwůj a swinUl jej a Udeťil Ua wodU, ktc:
rúž rozdčlila sc ňa obš stranť a pťessli oba po
suchU. ,Když pak Eliúš U wichrU do nebe
wzat byl, pťi čemž plúfsk š nkho fpadl, wzal
Elichš plússt tento, Udekil jtm na wodU (Jor:
dúnU) a rozdťlila se fcm a tam a pťesscl (4.
krúl. 2, 8u14). Na radU proroka Elisra umyl
sc Núman, kntžr wojsta krúlc Syrskčho, sedmx
ksúte w JordúUť a od malomocrUstwt očisscčn
jrst (4. král. 5, 14). U JordúUU činil prorok
tento jrsstť mnohé jilté diwy. Tak k. p. kckli syo
Uowé proročtt k Eliseowiee): le mssto, w
U?mž bydllme š tcbou, těfně jrst Uúm. Pojďmc
až k JordúUU a ncchs wezmc jedenkaždb z lefa
po jednom bkewm:, abychom wUstawčli sobě tam
mlsto k bydlent. N on kekl: Jdkte. J ťckl je:
den z nich: Bojď i ty še slušebUtkyswbmi. Od:
powťdčl: J jú pňjdu. N ssrl š Uimi. NŽkdyž
pťissli k JordúUU, fckali dlxtwt. Pťibodilo se
pak, když jedcn podtanl dťewo, že fpadlo žrlezo
zc sekery do woďy: i zkťikl on a kekl: Nch, ach,
nch Pane můj, a tU jesstč jsem byl wypůjčil.
J ťekl mU mnž Božt (Elifeuš): Kamž jest Upa:
dla? J Ukúzal mU to mtsto. Utal trdy dťewo
a wrbl tam: i zplymllo železo a ťekl: Wezmi

e) Synowé proročti bysi Učcuici prorokčx; proroci miwali
sskoly (Prophetcnschulcn).
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jc sobě; ktcrbžto wztúbl rUku a wžal xi (1krúl
6 1uu7) Kdhž se po anrúceUt Židů zc zajett
Babylonskébo za časU Nehemiússowa JerUfalém
opťt stawšl, stawěli také mnži z rowin JordúUu
skť)ch (2. Esdr. 3, 22). Job popisujtc wssemou
boUcUost Božt, kterú se i Ua wclikých zwtkatcch
Ukazuje, prawt o Behemothowi: „Nj, požťe keu
kU a nepodiwt sc a mú Uadčji, že wplUUc Jor:
dúU w ústa jcbo“ (Job 40, 18)eř) W knizc Eccle:
siasteš popisch Jesuš, sr;n Sirachůw, účinky moU:
drosti Božt a bčke podobeUstwt od ťeky Jordúo
UU, ťka: „Kterýž ji rozmnožuje jako Jordún w
čaš žUiee (Sirach 24, Zš)šeše)Prorok Zsaiúš čint
o Jordánu zmiUku tčmito slowy : „Brwnlbo časU
oblebčeUa jest země Zabulon a země Neftali: a
pofledUě obttžella jest cesta moťskú za Jordúnem
Galiléy pobaUskč. Lid, ktert;ž chodil we tmě, wi:
dčl swč:lo weliké: a b,ydltctm w krajiUě sttUU
fmrti, swětlo wšefslo jim“(Jsaiúš 9, 1on2).e“jeoš)

e) Bebemorkpt j. žwiťe welikě dle uťklerych spisowatelll
slou dke jinych mamUr aneb broch obccný (lepserd dxpa
popommug qupixjdiuď) Sson Uehroši sc wody, auiž
tc boji,žr se mu uabere do tlamy; nnbr; chxltč je pou
sstl do ťetd, pťeš kterou rychle ďlawe. ;dwibmlw blu
wy swé nad wodU Hroch odrcny žije plawe n porapt
se we wodč ja! rylm. Jestik tak welilý jako uejwčtsst
kůu Widčl jjexn dwa w žiwočicho;pyluč žnbradč (zooloo
qischer Garten, ǧčrůiu xoolwšiquo) w Baťxši a nemobl
jjeux fe dosxi xmdiwili té obraruosci šlrerousc tato
zwlřala we wodť pobljbowala

M)r j čosu jarutbo po denti Uašwaučm pošdutm a takč
kdnž suid Ua Libauu horkem ro;pussrčuý rozmnožuje wo
dh ťekn Jordčnm

Me) t j Ceho staťi ša časil prwlxtch sobč nemsltnmlř a maa
lo wňžili t j. zcmi anulon a zenli Nestalim jinak
Galiléxc na;wauon toho sobč potomnt wážřti dndon jeo
sfto šde Mesiáš narodf se, šde učiti a ša;raky čiuiti
počue (wiz Mat 4, lš) Mčslečlo Nozaret tde Maria
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Proro! Jeremiúš pkřrowUúwú bczbožnlka, který
we fwém sitěstl fe wyptnú,k Jordúnu, když ten:
to se zdt;má a bouřt. (Jer. 12, 5u49, 19 ou
50, 44). Prorok Zachariúš prawl „že pohubrna
jest pt;cha Jordánu“ (11, Z) a rozumt ttm pobU:
beUt ,Uejen krajin jordúnski)ch, mýbrž i celé zemé
a wssebo, co w nt znamenitého a krúsnčho jrst.
Když Jůdaš Machaďejfkb a bratr jeho Jona:
tbaš š Moabskými wňlku wedli, pťepřawili se
pkeš JordáU (1. Mach. 5, 24m52). Bachideš,
wůdce polnt krúle Demetria, pťitúhl š wojskem
swtjm těž pkeš Jordún (1. Mach. 9, 34). W
bitwš š Bachřdem, která se Ua ďťehúch Jordúmr
strhla, skočil Jonatbaš, a ti, kteťt š Ulm bylř,
do Jordúm:, a pťeplouli k Uim pťeš JordúU (1.
Mach. 9, 48). Když JUU Kkestitel U JordánU
se zdržowal, tam kúzal a kkestil, wychúzeli k nčx.
mU z Jerusaléma a zc wssebo Jůdska a ze wsst
krajiny pki Jordúm: a kťestěUi byli od Ušbo w
Jordúnš wyznúwajtee bťtchy fwé (Mat. 3, 5wú
6). Z Galiléy pťissel takš Bún. Ježtš k Jordú:
UU k Janowi, aby pokťcstčn byl od Učbo (Mat.
3, 13). Do končin Jůdskhch za Jordún pťichčx:
ztwal Pan Ježlš a wyUčowal tam zústupy (Mark.
10, 1 wn Jan 10,40); od Jordúml odebral se,
puzen jsa Duchrm, Ua poufsk Ua čtyťřcet dUt
(Luk. 4, 1?2). W Bethcmiiee) za JorxdáUem
kťestil sw. Jan. (Jan 1, 28).

Spasitele počula, leži w onom dtlU Galilčy, kde druhdy
pťebčxwallid z potoleut Zabulonowo n Ncstulimowa; w
Gulilče wzrsslo tedy Ehristc:sl Búnrm a Učrulm Jeho
swťtlo welité.

e) Tato Betbunia (jinak Brthubora) jza Jordáncm jrsl rozadilnú od jiltč Betbanic bltž Jcru nléma, kde Pún Jeu
žsš Lazara wzrřlstl a o rreré pozdčji mluwř:č bUdeme.



llwúdšjčce sošš Ua pamět wssechUy Udúťosti,
slexč so dlnč wyprawowúltt ptfma fw starého a
eumudaxloZúkoch U JordúUU pťřk)odilx„ do1elř jsme
s lxnm paxchitlrč swatš ťčcř! cx fice ť oonUU mt

pem sdc se žbšbla žUmUeUřřú Udúlost již Uúm

aoxpzdxm!UUjčfw PatoUš w tato slowa: „Bťčssčť
nešlčtš Galilšy Jk JordúUU k Janwi Uťm po:

sal.xu btjl od Ušbo. Me JUU wcšlmi Zbrslňomať
gcxaamťka: Jú od tcxbč Utúm pokťčstěxt bť)tř a U)

zmxxxke xUUě? deowtdllže Ucck Jčžtš ťekl 1exUU:
dčaechtak UUUč: Uekw Uúm tak slUfsi chpl:titi ws č:

aasem sprawčdonst. Tek)dy Uechccl ť)o. N pokťtěsl
uteuJeštš, lUUstoUpil iť)Učd ž wody: U aj otš:

rwlcha jsčm UtU Uebčsa a wřdšl Dxxcha Božtho

xlempxxjicibo, jako ť)olUbici, a pťichúščjtctk)o Ua Ušj.
dl uuj hlaš š Ušbc: ťkoUčt: „TrUtoď jest fUU Utúj

eacilip,w Ušmž jsčm sobš Zaltbil“ (Mat. Z, 183
l7). Kteri) křčsich Ušťmlkm blUboce dožat,

dsadjcUa tšmž lUtstš, kdř! Spasitčť fwšta Ježiš
xcxlxistUš,oď Jach pokťčstěU byl? Za pťtčixwx:
lexl)oto kťestu powažowal sš Jordún wždy Za ťč:
sm fwatoU; UčUt tedr) din, že HoUtUtcř we wodš
wrdúUU se koxtpúwajimtčb soďě 1t oblřččj lmžwajt

;xmxlleUa1tce fe pťitom šUmUeUtlUsw. kťsže. Etr:
lďxxxwfwe Udě Uje UúbožUť)tU poUtUtkňm k řece Jor:

ideialUpUtthcčlU ponUlocUš odestkr) (iUáUjšdGUňčdš
jdltčxxxšerQGčxckck()rúšmšm). anšwlússsltš poUt:

xxlcxiřččtt Utajt obyčej, že přissedssš k tšto ťecč!
xuužowš i žčUy w Ut fe koUpajt. ZZUU podržt pťř
aom Ua fobš kossili, ktčroU Uap„otom we wčliťš

xwňžUosti Umjt, Uklúdajice 1i, by sim kdr)fy sloU:
š;iln Za kossřli Umrlči. Za koUpúUi w JordúUč
mxasili drxchdU poUtUtci passowi JčrUfalšlUskšlUU



A

112

wclkč danť platiti. Každý poutntk nabere sobč
do núdoby wody JordúUské a bledt ji š febou
do otčiUU swč pkinéstin Nemúlo sobč na tom zan
klúdajt mnozt rodičowé, když jejich Uoworo;eUé
ďttč wodoU jordúnskou pokťtčno býti můžee PoUt:
nlkům armčnstbm jest uu jak jsem slysscl uo od
patriarchy zakňzáno k Jordánu choditi a w Ukm
se koupati, a to za pťtčinou ncsstčstl, jakéž tam
mnobč potkalo. Jest owssem konpúut w Jordúu
Uě welmi nebezprčně, nebot jrst blubokb a mú
drawb proud.

ual„!.jnfpuez,tekdm xj

jilu ss.r exjx . .dďx

JordúnUJcricha.
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Mnohý čtcnúť se sUad bUde túzati, jak weo
likb Jordún jest a jak to U Uěho wypadú. Wi:
dčl jscm ho au jak pozdčji wyprawowati bUdU
ao takč tam, kde z jezera genesaretskěho wytěkň.
Powaha ťečisstš a wody jeho růzUt se podle poa
wahy krajin, jakýmiž protékú. U Jericha jcst
asi tak ssiroký jako keka Morawa; pťi swčm ústt
U mrtwého mokc mú pťeš 200 stkewtců sstťra
Kde teče w ptsečnť)ch xrowiUúch, tam jest woda
jeho žlUtawú, jinak zeleno:modrawú; pil jsem
wtcekrúte jeho wodU, jestit wtce wlažnú Uež stu:
ďenú a hodt se k pitt. Odtuď snad pochúzt, že
Nrabowé při welikčm UedostatkU dobrě wodd, ja:l
kéž w Palrstině wůbec múlo se Uachúzt, ťekU tU
Uechom M Uráčm (Jordan), alebrž i Bojwrišr
šl Todir (welikš mtsto k pitl, groše Trčinkc)
jmeUth. Jelikož jižnt Palestina wůďec, obqwlásstu
Uš alc okolt mrtwčbo moťe praon poUsftt jest,
podobň se ťečisstčJordúnské u rúji. Qnot jest
UamUoze owšnčcno wysokčxmi a rozličnťzmi stroo
my (akúci, wrbami, wawťtnem obchým a jinýu
mi) a tťtanmi, kU lterýmž potahuje se otúzka
Ježtsse Cýrista ohlcdcm poslancůw sw. Jana se
túzajtctho: „Co jstc wyssli Ua poUsst widťti?
TktiUU:li wťtrem se kláttct?“ (Mat. 11. 7). Tée
mšť každý pa.tk Uťeže sobě ze stromů rostoU:
ctch Ua bťeztch jordúnských Uěkolik boli, které š
scboU Ua pamútku do wťasti béťe; i jú jscm
nškolik takowých holtš scboU pťincsl. Jak radosině
pťckwapeU bť)wú poUtUll, když pťijde k Jordúm:!
Na cestách po jižnt PalcstřUě widčlo jeho oko
welmi mňlo stromů, Uespatťilo zeleUč lony a
tckoUct wody; wssude fpatťowalo toliko wyprau
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hlč skúly; a xproto jest Ustawičnťjm poztrňntm
na tUto poUsst Unaweuo; a hlc! U JordúnU wio
dt stromy, widt wodU rychle tckouct, widt a sly:
sst ptúky rozličUěho drnhu. Jestoli mrlwé Utoťč
obrazem smrti, jest Jordún obrazem žiwota.
Pkúlt bych laskawbm čteUúkům, bh ze Umo:
hých pťijcmnosts, jcž poskthjc okolt ǧjordúnskš,
aspoň jcdné okusiti mohli. Mnohi) snad slyssel
zpěw nějaké wčhlafné zpěwoherečky, kterúž we
brawUrUém zpěwu dospěla kU podinbodnš obrat:
nosti, jsoUc 8 to, we wsscch oktúwcch blasem
swť)m zpčw wlezowati; tu se ponokujc ďolů we
hlUbokb baš, tU zafc zptwú hlasem núramně wya
sokbm, núsledetc jistoU Utěron klokotúnt slowúto
nébo pčwcc slawtka. Nle což jcst zpěw takowb
U porownúnt ďc zpčwem, jakěmu naslouchati lze
na bkcztch jordúnstých w dobč jarUteč! Kdo měl
pksležitost poUokiti sc w koUzlo hlučněho ltďcznč:
bo zpěwU, radilby jistě wssrm žpčwúkům a zpěw:
kyntm, aby sc odrbrali k JordňnU, kdežby lépe
pťiUčili se různbm rozměrúm zpěwnbm, Unússejta
cth oršďošnůo a áeorššošnáo i luznémU
zpěwkowúnte Túžrš sc Uetrpčliwě, co to za koUn
zelUb koncrrt? Zdú se, že se sťckli wssichni sla:
wtci z celébo swěta, aby milo U oslawili
Wcsnu na libbch bťcztch jordúns jakoby tU
na této pofwútné půdč U tčž ťcky, kde pokťestčn
byl Pún Jcžlš a kdež wylinula se š Ucbeš slaw:
nú slowa Hospodinowa: „Tentot jcst SUU můj,
w němž Uti se ďobťe zaltbilo“ (Mat. Z, 17),
jakoby chtěli we společněm prozpěwowúlň oslawou
wati Búna a Stwoťitele swéhoJržtsic Cbrista! J
tobč byloby zwolati pki posloUchúUt lřbého tohoto
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prozpěwowčmt š útkocittchm bňsnlkem „Nmaranu
thy“ Qškarem Redwiďem:

PtúčkU, milý ptúčkUmůj,
. Twé když ptsně posloUchňm,

Zňwidtm ti osUdtwňj;
PostawU ač wětsst Utúm,

Nad můj winkú twňj zpěw;
Jak to počlt múm, mi zjew!

N ptúček by ti odpowědčl, ponazUjlc tť
k pokoťe, co k zúkludU wsselikš kťeskanské ctnosti:

Skrownú bUdižmysl twá,
Zapčješ pak, jako jú!

Knpitoln sedmú.

Jericho. StUdúUka Clifeowra. Studúlska apostolůw.
Kúmen, na němž Bčn Ježťš odpočiwal. Bethana a

hrob Lazarůw. Průwod.

Kdo se chce očitč pťeswšdčiti, jak starň a
slawUú města, o kteri)ch ptsmo sw. Uowého i stao
rého zúkona mnoho Udúlostl wypraije, kles:
noUti mohoU, at se jen podlwú Ua Jericho. Nsi
tki hodin cesty kc stranš zúpabnt od Jordúm:
ležt malú, welmi btdnú wesnice, jmenem Ericha.
Jejl btdně chi;že a skltčent obywatelč dajtse nejo
lépe těmito wcrssi popsati:
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Půl Ua zemi, půl we wodk,
Jcstli ňúkoU júmU znúš,
Trúwa š bůry, bllna w spodč,
Tam cikúna chyťkll múš (Wtseň: EikúU).

Tato btdnú wčsnice jest uu staré mčsto Jericho.
JedoUce okolo této wesnicc, jejtž cikúnfstt obywae
telé welmi Uemilý dojem Ua Uúš čiUl, chceme
sobč w pamčt Uwěsti wssechny ty pamútné Udú:
losti, kterě Uúm ptsmo swj o starčm mčstč JerichU
wUprawuje.

Město toto, které pro množstwt rostouctch w
okolt jebo pnlmowbch stromů (pšjma) město Ualc
mowé (Palmenstadt) slUlo, (k. SoUdcň 1, 16)
mčlo w dúwUé dobč swčho wlastntbo chanmtej:
fkého krůle a bylo opcwltěnol JosUe weda lid
israelský do země chancmcjskě pkeš Jordún wyboe
jowal město toto a wywrútil je. Poslal ale dťtwe
do Jericha muže wyzwčdače, kteřt jen ttm smrti
Ufsli, še je jedna žena, jmenem Rabnb, we fwěm
domě skryla a pak z města pustila (Jos. K. 2.)
Kterak Josue mčsto Jericho Ua rozkaz Hospodinůw
wybojowal, wypraije ptsmo sw. núsledetctmi
slowy: „Jericho pak bylo zawkenč a ohrazenč
pro strach syUů Jsraclskbch a žúdný nesměl wye
jtti cmi wjlti. J řekl Hospodčn k JosUe: Nj
dal jsem w ruce twé Jericho i krňle jebo i
wssecky silUé mUže jebo. Brotož obejděte město
wssickni bojowUtci jednou za deU; tak Učintte po
ssest dnt. Sedmého pak dnc knčžl at wezmoU sedm
trUb, jichžto Užtwajt w milostiwé tčto a at jdoU
přcd Urchoú UmlUwy a obcjdčte mčsto sedmkrúte
a kněžl troUbiti bUdoU w trouby. N když zawznt
zwnk trouby delsst a podtrhowauějsst a w Usstch
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wassich bUde zwučrti, zkťiknr wsseckrU lid kťikcm
pťewrlilbm a zdi města z grUntU se wywrútt
a wrjde do Uěho jedcnkaždb ttm mtstsxm, proti
kterémUž stúti bUde. Powolal tedU Josue, syn
Nnnůw, kněžt a kekl k nim: Wezměte archu
Umluwy, a fedm jinbch kněžt at wezmoU sedm
trUb lrta milostiwěbo a at jďou pťcd archou
Hospodinoon. K lidu pak ťekl: Jdéte a obcu
jdčte mčsto, ozbrojcnt, jdonce pťed archoU Hospo:
dinoon. N když Josue slowa ďokonal, sedm
kněži troubilo na srdm trUb pťed archou umlUwy
Hospodinowy a wssrcko wojsto o;brojené pťed:
chú;elo, ostatnt lid obecnřz za archoxl ssel a pod
wssech mtstech trouby zwučclye Byl pak pťikúzal
Josue lidU řka: Ncďudete kťičcti, anž bnde sly:
ssún hlaš wúš, anž ktrrú ťeč zúst wassichwyjdc,
dokudž Uepťijde den, w Uěmžto ťeknu wúm: Woo
lejte a kťřčtc.Qbessla trdy archa Hofpodinowa
město jedUoU za dcn a anrútiwssi fe do staUU
zůstala tam. Kdyť tedy Josue w noci (zúhy rúno)
wstal, Ucfli kUšžt archn HospodinowU a sedm
z nich scdm trUb, jichšto Užtwajt w milostiwč
leto a fsli pťed archoU Hospodinoon krúčcjtcea
troxlbtce a zbrojnb lid ssel pťrd nimi: osiatnt
pak lid obchb ssel za archoU a troUbil na troUl
by; i obcssli mčsto drnbébo dne jcdnon a Uúa
wrútili se do staUU. Tak činili po ssestdnt. Dne
pak sedmébo Ua Uswitč wstawsse, obrssli m?sto, jaš
kož bylo Uloženo, sedmkrúte. N když w sedmém obchci:
zent kněžt troubili w troUby, ťekl Josne kr wssemxl
Jsraelowi : Kkičtež! nebot dal wúm Hospodilt město:
a budiž to město zakleno i wsseckywťci, kteréž w Uěm
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jsoU HospodinU.ee)Toliko Rahab erěstka al jest
žiwa oe wssemi, ktektž ď nt jsoU w. domč; ncbo
stryla posly, kteréž jsme poslali. Wy pak wystki:
bejte se, abyste se z tčch wěct, kteréž zapowědčny
jsoU, ničehož nedotťskali a Uebyli wiUni pkestoU:
pcntm a wssecka wojska israclskú bylaby we

x hťtchU a kormontila by se.ckeťe)Cožkoli pak bUde

zlata a stťibra a núdob mčdťných a železnchch,
Hofpodim: at jest poswěceno a složeno w pokla:
dcch jeho. Když tedy wssrchen lid kťičel a troux
bilo se w troUby, když w Usstch množstnit zau
szčl hlaš a szk, bned zďi padly a ssel jedeU:
kužds) (do mčsta) ttm mtstem, kteréž proti UčmU

bylo, a pobilč wssecky, kteřtž byli w Ušm od mUže
až do ženy, od dttěte až do starce. Woly také i
owce i osly ostrostt meče zabili Dwěma pak UtUex
žům wyzwědačům, kteřtž poslúni byli, ťekl JosUe:
Wejdčte do domU ženy newěstkh (Rahab) a wyu
weďte ji i wssecko, což jejtho jcst, jakož jste jt
pkisahali. J wssedsscmlúdenci, wywedli Rahab
i rodiče jejt, bratry také a wssecken núbytck i
rodiUU jejt a wnť za stany israelskbmi zůstati
rozkúzali. Mčsto pak i wssecko, což w Uěm bylo,
spúlili, krom zlata a stťtbra a núdob měděnť)ch
a železa, kteréž do pokladU Hospodinowa poswša
tili. Rúhab pak newěstkll a dům otce jejtho i
wssecko, což měla žiwě, zůstawil JosUe: i bydlili
w lidn řsraclském až do dUessntho dUe, proto že

iť) T j budiž celč oddáno sprawedlnosti Božl bndiž šc wssim,
coš w něm jest škažcno a wyblazeno (Wiš 3 Mojž 27
28 29 a bned Uťžrw 18 19 Bew: 27 28 29)

M) T j uwedli byfte na wojskcxijraelská prokleti a pomstn
Boži
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skryla posly, kteréž byl poslal ke shlédUUtt Jeu
richa. W tom čase wydal kletbu Josue ťka:
ZloťečeUý mUž pťed Hospodincm, ktechžby stawčl
a wzdčlal město Jericho. W prworo;cnčm swém
at položt zňklady jeho a w Uejpofledněesstm zdětt
al postawtbrúny jeho.“lle) (JosUc kap. ) Zdú scz.
že pozdčji opčt lidč w tomto měsič pkebywali,
ačkoliw již pewUým ohraženchm městem nebylo
(Jos. 18, 21 nn foUdců 1. 16). Za čan wúlky,
kterou wedl Dawid š NmmoUitskými, musili
Uťkteťt z jeho slUžchtků tak dloUho w JcrichU
zůstati. až jim znsr bradd Uarostly. N jak se to
stalo eč Umťel krňl Nmmonitských a Uúsledowal
wc wlúdě syn jeho HanU. J poslal Dawid k
Hanonowi Uěkolik slUžebntků, aby ho potěssili pro
smrt otce jeho. HanU Ule držel je za wyzwču
dače, kteťt proto pťissli, aby wysspehowcxli mšsto.
Wžal tsxdy Hanon flUžchtky Dawidowy a ohou
lil půl ďrady každémU z Uich a zustťihowal poa
lowic roucha jcjich až do zade a propustil je.
Což když oznúmeno bylo Dawidowi, poslal proti
Uim; Ucbo byli mUži ti welmi ohyszč zahnnu
chi a roškúzaljim Dawid: PobUďtc w JerichU,
dokudž ncošŽdrostoUbrady wnsse (2e krúl: 10, Z)eeeje)
Za čcst krúle Nchcxba wysiawčl Hiel z BethelU

e) T. j. Kdnž žrčnc jc pedeonitis by pak mťl mnoho dčtl,
prwč nržli ldokcmcidztrali je wsseoey až do nejmeusftho
(Wiš Z. krúlu 18. 34). w Zdú se, že kťetba, kterou wyškl
Josue Uad Jerichcm. tlžt mlsto to až do duessllibo dne;
pťeditmú wesUicc Ericha (zlrúcenč také Nicha zwnná) neu

máhlnádč,ie, želxy se opět žcwui)m mčstem Jerichem státimo a.

im) Yš podneš jrst we wčxchodnich krajinách brada (wousy)
wúraznou zmúmkou muže a powažuje se za c T ctibodnčlzo.
chir se, že co pocházi od přirázaut, které dal Mojžtš zia
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Zericho: w Nbiramowi xprlkťš?ozčenémswém zaloo
žil je a w Segubowi ncjposlednějsslm swém poo
stawil brúnh jčho: wedlr slowa Hospodinowa,
kteréž bUl mluwil skrze JosUr, syna NUU (3,
krňll 16, 34). Tak sc trdy wUplUilauhrozba
Josuexowa, že kdoby Jericho wystawěl, zttatt
wssecky dčti swojr. W JcrichU se také zdržowal
prorok Eliňš a měl tam prorockou sskolU(4. lrúl.
kap. š). Na rowinč jerišskč (U Jericha) dohonil
Nabuchodonozor krúle Sedechiússe Utlkajlctho z
Jerusaléma, wylonpil mU oči, swúzal ho ketězy
a wedl do Babyťona (4 král. 25, 5nu7). Za
čan brzbožnčbo králc Nchaba byli mUži w bitwě
zajatt do Jericha zawedeni (2. Paral. 28, 15.)
xMe!zi syny Jsraelskbmi, ktekt se ze zajett Baby:
lonského do wlasti swé opět anrútili, bylo jich
z mčsta Zericha tkř sta čtyťiceti pět (1u Ešdr.
2, 34), a kďyž JerUsalěm tehdáž opět wystawm
byl, pomúbali pťi tom i mUži z Jericha (2
Ešdr. 3, 2). dež,Holofcrneš, wojenskýwůdce
krále NabUchodonozora, túhl do zcmč jUdské, búli
se ho sUnowé ifraelsstt welmi. Strach a hrůza
pndla Ua mysl jejich, aby těž UeUčinil JerUsau
lému a chrúmU Púnš„ jako učinil jinúm mťstům
a chrúmům jejich. N poslali po wfft Samaťt
wůkol až do Jericha a osadili wsseckUwrchy bor
(Jndith 4, 183). Za časUbratťtMachabejských

, dům; aniž budete holiti brady (Z. Mojš. !9, 27). Brady
se dotknouti aurb ža Ui chwtili„ jeft ťurlikú polupa; ml:žc
ale odoliti u jesl potupou chwetsft. Prosluli xrdeǧl
druběho o učco we jxneml jeho brady a hladtuli mu pri
tom labodnč bradu. bipwá šťtdka oslysfúšt. Nápodobuč poo
wainl ie wlasn u ženy za coš ctikpcxdnehodBUdeme mlti
jesstť rťlležitost. msuwiti o tom obssirnčxjia
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byla w Jcrichu.pewwst. (1. Mach. 9, 50.) Mae
chachš zboťil toto xlnťsto a Uadčlal tam tal Ue:
sčtslnhch wražd, žc se zdúlo, jakoby jezero, kterčž
tU leželo, zsslťi dwojtch hoUů, krwt zbitých oplba
walo. (2. Machab: 12, 15uu16.) Do Jericha
pkicházeli PúU Ježlš často; U Jericha anrňu
til dwťma slepým zrak, což w ptsmě sw. takto
fc whpraije:

„N když wycházeli (Ježtš a Učennlci jebo)
z Jericha, sfcl za Ulm zástup weliký, a aj dwa
slept sedice U cesty Uslysseli, žeby Ježtš tudy ssel,
i zwolali ťkoUce: Pane, fmilUj se nad Uámi,
synu Dadřďůw! ZástUp pak pkimloUwal jim,
aby mlčeli. QUi pak wtce wolali kkoUce:Banc!
fmilUj se nad númi, syUU Dawidůw! J zastaa
wiw se Jržtš, zawolčxl jich a ťekl: Co chcete,
abych wúm Učinile? ŘkoU jemu: Pcme, at se
otewťou oči Uasse. J slitowaw se Uad Uimi
Ježtš, dotekl se očt jejich a bned prohledli a ssli

d za Utm“ (Mat. 20, 29uu34; Mark. 10, 46
nu52 a Luk. 18, 35uu43). JiUoU pamětihoďu
noU Udňlost, která se w Jerichu stala, wypraa
ije nswe ewangclista LUkúš taťto:

„N wssed (Ježlš) bral fe skrzeJericho. A aj
mUž, jmenem ZacheUš, a teU byl wrchnt Uad
celnými a byl bobatý.ck) J žúdal widěti Ježtsse,
kdoby byl, a Uemohl pro zňstUp, Uebo byl mao

ličkě postawy. N pkedbčh wstoUpil Ua strom pla:
UěhostkU,“) aby jej widťl, Ueb tUdy mčl jtti. A

e) Celui bdli weťežni ýťednici (žuxd!ižx:žui), krrťi clo (pUx
dljoum) wybiralt; ftalxt we zlepowesn suad pro llepráwi,
jukčbož lnnozi pťi tom jc dopousstťlř.

M) Powldá se, že za času swz Jerolmma teUco stropx plažlébq
ftlU (laxcoxruoruďdwildcr Fetgenbaum) w Jertchu jesste
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kř:yždpťissel Ježtš k tomu mistU, pohledčw zhůrU
Uzťel jej a kekl k Učmu: xZacher, ďsťUp spčssUč
dolů. nebo dUeš w domU twčm mUstm zůstati.
J šstoUpil fpčssnč a pťijal ho, radee sč. N wiu
děwsse to wssickni, reptali ťkoUce: KU člowčku
hktssnémU se obrútil! Stoje pak Zachruš ťekl ku
PúnUx: Nj polowici statkU swčbo, Pane, ,dúm
chUdým, a oklamal:li jscm kobo w čem, anrň:
ttm čtwernúsob. Dt jemxa Ježtš: Dneš stalo se
spasent domU tomUto; proto že i oU jest syU
Abrahamňw. Nebo pťissel syn člowčka, aby bleu
dal a spasil, co bylo zabynulo“ (Lnk. 19, 1au10z)

Nž podUeš spatťnjl se w bidně wesnici,
Eticha zwaUé, zťtccniny starého chrúmn, kterb na
tom mtstč wystaweU byl, kde ondy dům Zacheůw
stúwal. ZUamenité bylo mčsto Jericho takě pron
to, že se w Učm krňl Herodeš zdržowal a tam
také zemkel. Krúl tcn UčiUil Umoho pro Upewo
Uěnl a okrússleltt téhož mťsta. (.Žsc)ď.M. šnte
xxsl. 5, 3. 13. .s. l. 21, 4, 9. o. 28. 2, 4. ,
oc noq.) Wojsko Titowo zbokilo Uejrn JerUsalém,
thrž i Jcricho. Od r. 325 až 536 bylo Jeric
cho stdlcm katolickhch biskupň ax powtdú se, že
tam i Karmclité, Basiliúni a Benedittini klň:
sstery swé mě.li. “

Jako drUddUslawné mčsioxJericho Ua mizim:
pkisslo a w pťebtdné maličké wesnici, jmenem Erin
cha, toliko Uěkolik pozůstatkůw z Učho se zacho:
walo, Uúpodobnčjcst i jebo druhdy welmi úrodnú
krajina, pro ktcroUžto„město palmowě“ slUlo, nynt

soidčti dylo, což i možno jrst; Uebot tcnto strom doscxhnje
ja!o dub welmi wysolého stcjťt.
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UrňrodUá, pUstú. Tam, kde mťsto toto siúlo, spa:
tktš nčkolik wrlmi btdných, z bllUy a z chrastt
wystawextých chyžek, a tam, kde býwaly ňrodné
palmowé zahrady, objewnjc se ti nynt nu ponske
Noste.wsiak pkrce w této pusté krajinč od staro:
dňan jistý drUh rúžt, o kterých již w kUižc
Sirachowč (24, 18) čteme: „Jako palma w
Kadrďee)4 wywýssena jsem a jako sstčp růže w
JerichU.“ Tato růžc jest rosilina 3u6, Učkdy
i osm coUlň zdélt: dole mň koťeUa Ua wrchn
welmi mnoho Ulalých a hustbch ratolcstt, které
jako klUbko do bromady se spojnjt. Mňt tato
rostlan podiwnoU wlastnost do sebe, že, dúuli se
tťebaš již zcela wyschlň š koťcnem do wody a
Uechúlli fe w Ut Uěkolik týdUů, opkt rozkwčte.
Pokud jest we wodě, kwčte Ustawičnk a zůstúwú
čcrstwa. Clrkrw sw. přirownňwú wždy ťwětoUct
krňsU blaboslawené Pamty Marie krúži jerišské,
a proto rostlina tato Uazýwú se také růžt Man
riiUoU. Žúdmš pontntk, ktcch w JerichU byl, Ue:
opomine, Uěkolik takowých růžt na pamútkn sobť
wztti a je do wlasti fwé pťinésti. J jň jsem
jich Utnoť)o pťiUesl a pkthzUým a pkútelňm rozu
dal; růže, kteron jsem podržel pro sebe, jest asi
Ua psď dloUhú. szlússtxtč w čaš wúnočnt a w
Uoci Uarocht PúUě dňwajt kťeskané tuto rňži
rúdi do wody, aby rozkwčtla a kawémU žiwotU
powstala. TeUto obyčej mň owssem hlUbokl; smysl
ďo sebe; Ucbot w též Uoci Uarodil sez ancnského
lůnU Marie Spasitel swěta, š Utmž w celém

e) Řecký tešt prawt: w Engaddi, n!ťftč pokolent Júdowa,

které pro jwč krájnč palmy proslulc bylo. ňe6
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swětě nowý žiwot počal. Nápodobně se mú w
čaď wňnočnt každý kťeskan duchownťt nowěmU
žiwotu zroditč a jako růže djex!išskň znowU rozu
kwčsti.e) uo

Opustmež Uynt starě znamšnitč Jericho a
odebeťme se dňle kc straně západUt. Nsi za hoo
dinU cesty dojcdeme ke studúncc proroka Elisea
(EliseušqUellc). Když král israelský (Joram), krúl
JUdskb (Jozafat) a krúl edomskť, wojml wedli
proti krňli Moabstěmu, Uebylo wody wojskU ani
bowadům, kterňžto ssla za nimi. J prawil Hou
spodin skrzeElisea: Neuzktte wětrU ani dcsstč: a
pťtkop tento naplUt se wodoU a budete ptti wy
i čeledi wasse i howada wasse (4. král. 3, 17).
Tak epowstala studúnka proroka Elisea, jejlž woda
až podUeš teče. x

Sewernč od tčto studúnky widčti w pUsté
hormtě tčto krajiUč horu, kterú fluje „hora pou
ťUssent“ jiuak takč: Cugwurgnia (jakoby sc
keklo:j čtyťiccri dUň). Podlc ústntbo podánt jest
prý to an bora, Ua ktrronž weden byl Jržtš
od ducha (Božtbo), aby tam pokoUsseUbyl od
ďúblax.ňee) N postiw fe čtykiceti dnů a čtyťiceti
noct, potom zlačnčl. Ll přistoUpiw k UťmU pokuu

e) Nňže pokládci se pro krúfU a pro ltbcznou wčlni son
wůbec šn králowml kwltle Co růže mezi kwlttm, jest
Ponnn Muria we wssem potomstwU leamowč. QUut

se skwtctnoslmi Uade wsseck? lidi n proto knl tUléwolú fwuctrkew w Lculretáusk Litmlii: Nňže dUchowUt,
orode zo Uáš!
Jnkož prwut člowčk Ndnm„ otcc lidskšbo pokoleni, od
ďúbla byl pokousscn, lak fe dali Bún Ježtď. druhý Ndam,
či prwni člowčk z drukjčho pokolcnl, od ďábla poloUsfeti,
aby zafe dobyl, co prwntm Ndamem ztracelw bhlo. a
cxbd dul pťtklnd, jokbychom i mh ďábclskú polusseut pťce
:núhati mčli.

aej
y
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sfitcl kckl: Jsioli Syn Božt, rciž at kamenl toto
chlebowé jsoU. QU pak odpowldaje kekl: Psúnot
jest: Ne samťjln chlcbeln žiw jest člowťk, ale
kažďbm slowcm, ktcréž wychúzt z úst Božtch
(Mat 4 1u4)j)

HorapokUssenť.

j je):dckdxá

ij“x

b
“j: 1x

bl(xx
jl j zxj“ ř

Ptúldwch ti milř) čtenúři, widčti tn pťec
broznoU ceftU, kserú núš od studúnky Eliseowy
dúle wrde; nelzct jt ani popsati. Pťeď sknlnatč
hory a doly nesoU núš Ubozt koni, newčdouce
častokrútc, čam nobU postawiti; jenom jediný
chybnb krok, a uu Ubobrý kůň ležt i š jezdcem
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w Uesmtrné propcxsti. Koho zde andčl strúžce Ueu
chrúUl, pťichúzt jčstč o žiwot. Wpťehrozných tčchto
propastech, kde žiwé dUsse neUt, widtme na prawo
i na lewo we skalúch mnoho jcskynt, kterč fe
nepodobaji tichým byrům Uúbožlchchpoustewntků,
Uýbrž prawým pelesstm lotrowským. Bšda tomU,
kterb by zde padl mczi lotry! Tato strassnú krajina
mUsiťa již za časU Púna „Ježtsse býti we zlč
powčsti, jak soUditi lze ze wlastntch slow Spau
sitclowbch,chž wypraije:

„Člowkk jeden šstUpowal zpJerUsaléma do
Jerichau a Upadl Utezi lotry, kteksž i obloUpiwsse
ho i zraniwsse odessli, odpolU žřwého Uechawsse.
J pťihodilo sč, že kněz jech ssel touž cestoU a
Uzťew jej, pominUl. Téži lewita, když byl U
toho mlsta a Uzťel ho, pominul. Samaritún
pak jeden cestou se bera, pťissel k nčmUa Uzkew
jej, milofrdeUstwtm hm:t jcst. N pťistoUpiw,
owúzal rúUy jeho, Ualiw oleje a tha a wložiw
jej Ua howado swěs wcdl do hofpodh a měl o
něj péči. A drUhěho dUe, wyňaw dwa penize,
dal hospodáťi a ťekl: Měj o Uěj péči: a cožc
koli xUad to wynaložtš, jú, když se wrútlm, zau
plattm tobk. Kdož z tčch tkt zdú se tobč bltže
Uim býti tomu, kterbž Upadl mezi lotry? N on
kekl: Trn, kterbž mU milosrdenstwt prokúzal. J
ťekl jemn Ježlš: Jdi, i ty čiň podokmč“(LUk.
10, Z0u37).

Až podneš neposkytuje cesta mezi JerUsau
lčmem a bbwathm Jerichem dosti bezpečUosti.
Neradil bych žúdněmU, činiti tUto cestU o sau
motě ; Uebot by i UyUt osamotnčlb poUtntk snadu
no mobl Upadnomi mezi lotry, a kdo wt, nalea
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zlali by tU mřlosrdUébo .Samaritňxm, jenžby ýo
wložil na howado fwč a lččil rúUy jeho. Neo
zťtdka pťichňzejt poUtntci z oUé krajin kU brň:
Uňm JerUsalémskbm bywsse od loUpežiwhch bord
bedUiUskýchzcela obloupeni. Beduiné, diwý to
lid kočownický, podobUt Uassim cikňnům, pkichňu
zejt i doe tšto krajin a bhwnjt tU pocrstUým
Uebezpečltýmie Že Pňn Jcžtš oUcU pťtbčťj ď
člowěkem, ktcrý mrzř lotry Upadl, skntečUč do
těto pkebrozlté krajiUh mczi JerUsalémem a Jeu
richem klade, whswltň zc slow sw. EwaUgelisty
Lnkússe, jenž wyplawowaw thto pťlbťb, dokťúdú:
„Stalo pak sš, kdhž ffli (Ježtš a Učcnntci jedo),
že oU wssel do jedUobo mťstečka“ (LUk. 10, 38)
t. j. do Bctl;anie, kamž i my UyUt se odeblrá:
me. JedoUcc pťcš skaanté wyprahlé bory a do:
ly a přeš UesmtrUé propasti, U kterých každý zňo
wratiwý mUobo úzkostt wystojl, dojedeme, zcela
UaneUi jsoUce, nsi za tťi hodin k jché stU:
důUce,kterúslowe: „stUdňnka apostolůw“.
Teče z Ut pramtnek tak maličký, žcby se dal
hoUle zasiawiti. Dle ústntbo podňnt zastawou
wnl se zde Pán Ježlš častčji ď apostoly swhu
mř a ptwal z tšto stUdňnky, když z JcrUsaléma
do Jericha mn!bd zpňtkcm chodtwal. Stndúnka
tato mú zerě do sebe coš zwlásstntbo; mUstt
wssak každého poUtnlka Upamatowati Ua slowa
Ježlsse Christa kkoUclbo: „Každý, kdo pijc z won
dh této, žtžniti bUde opčt: ale kdo se Uapije wo:
dy, ktcroUž jň dám jrmU, UeďUde žtžniti Ua wěky,
ale woda, kteroUž já dňm jcmu, bUde w Uěm
stUdUict wody skúkajtct do žiwota wččltého“ (Jan
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4, 13u14).ů) Pomodliwsse se U této pamňtUč
stUdúnky, U ktcrě pťelaskawý Spasitel š apostou
ly swými častokrúte odpočtwal, a Uapiwfse se z
wody jejt Ubtrúme se dúlel Wstupujice pťie tom
wždy wýsse, dojcdeme asi za hodim: Ua jed:
UU horU. Poďlwňmexli se odtUd Uazpět, přea
hlédňme celoU tU krajinu še wssemi horami a
dolanmi až k JerichU. Jcst Uúm po wfsech těch
trampotúch, kterč jsme na cestč té wystúli, jako
bylo Jsraelitům, když konečnť do zasltbené země
chamnejskě se dostali. Poutnlk, jenž pťehroze
UoU tU cestU z Jericha do Jerusalěma na koni
kanl, býwú na wssech údech fwýcho tak zrankn,
jako kdyby byl Upadl mezi lotry. J lzet mU
ťtci š Dawidcm: „Nentt zdrawt Ua šelém tkle
mém . . . Uemajt pokoje kosti mé“ (Zalm 37,
4). PoUtUlk etčn UebUde jistotnť zpiwati: „O
tadostnč cestowňni!“ Nwsiak wssecky Ucfnňze a
trampoty trpčliwč snússejtce k wůli swati)m a
pamňtnť)m mtstům, kterú jsme na cestě té widěli,
dojeli jsmedkonečnč Ua zmtněUoU horU. Poklek:
UUwfse tam U jednoho welmi pamňtnčho kame:
Ue, pomodlili jsme se. Kúmen ten wypadú jako
welikúnské wejce a twořt wrffek skúly, kterň fe
Ualcžú pod zemi. Jestit zcela Udlabún; nebot
každťj poutnlk hledt sobč z Učh.b wztti nějakoU
čňstečkU. Wedet fe kamenu tomUto jako cestthu
clmU z JerUsaléma do Jericha. Každý núbožný

e) Jclilož lztawnim uúpojem a pokrmcm pro zachowáni tča
tesučbo ziwo!a jcst u woda a chlčb, mohl Spasitelk
wodč je pťirownáwati, jako se Uťirowlxáxoal kU chlch.
rdyš prawjl: „Jčxe jsem chlčb zčwota; ťdo pťicházi rc
mnč„ ncbude lačnťtř, a kdo wčťk wc mne„ nchdc žtžniti
nitdy“ (Jan, 6, ZZ).
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poutntk bč;wú tU w jistém fmyslU lottem, an
rant a oblnpch kúmen tento. A co jest to za
pamútnb kúmeUe? Jcst to oUeU kúmen, naekter
rém seděl a odpočtwal Ježtš Christuš, když mU
pťissla wstktc zkormoUcenú Marta ťkoUc: „Pane,
kdybyš byl ty zdc byl, bratr můj (Lazar) Ucbyla
by Umřel (JaU 11, 21). Jistě wrlepamútnč to
mlsto, kde Pán Ježtš Ua cestš swé (bez pochybh)
z Jericha chtčje mrtwébo Lažara wzkťlsiti, na
kamenk tomto odpočtwaleeje) Ysi čtwrt hodiny cca
sty od kameUe tobo ležt Ua těž hoťe býwalč měn
stečko nu Betbania a tam sc nUnt odebereme.

Jméno Betť)aslia wyznamenáwú tolik co
„mlsto w UižiUč“ aneb dle jirlých: „mtsio
d atlů.“ Možno, žc městečťototo jmeno swé proa
to obdržel“o, že lcžt U paty bory Qliwetskě a si:
cc Ua jibo:wť)chodnt stranš jejl w Uižřně; „mtstem
datl “ slUlo, ponšwadž w okolt jrho rostlo mno:
bo datlů (owoce to sttomů palmowbch). Mčsteča
ko to bylo od JerUsalěma sotwa 15 stadit t. j.
malou hodiml crsty wzdúle!to. Nynějsst Betbaa
Uia jest moličkú, welxni bldnú wesnice, jejtž ntzu
kš chyžky z wětsst čúski z hltny siawěny jsoU a
jejtž obywatelé cikúnům se podobajl. Podiwlto
jest, že obywatelům Uyrtějsslm wesnice této jméa
no „Betbanřa“ zUúmo nent; Uazýwajt wcsnicř

e) Toto odpočinutk cx Ustáns Bčmť a wssrlikč trUdU„ jimž
on na crstúch swťjch z lúsky l nám podrcxbiti se rúčil,
krúsnču wyjádťeuo jest w hymuu: u)l)ieš:šisnoe tčmřto
slowy :

Do mdloldy mnesš hledal Ud bludu,
Umťel pro mUe w lásky pUdU„
Nebuď nn zmar toli trUdu.

Wiz: Hymny cirkrwnt od Fd Snssila.
633)5
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swou „11)1šmrigedee (od šjošmux T Lazar),
což zUamcUň tolik co: mtsto Lazarowo. Zcela
pťtslUssUč jmcm:jt Nrabowé wesUici tUto: „ř)l
.ůwriebll a sice Ua pamňtku Lazara zemřelébo,
kterého tam PúU Ježtš opět k žiwotU w;kťlsil.
Do, Bethanie pkichňzel Spasitel často a zdržou
wal se tam Uejen w domč Lazarowl:, „Ubbrž i w
domě Šimona malomocxtěho. Jednu paPětihodu
Uou Udúlost, kterúž se žběhla w domě SimoUoo
wU, wypraijc sw. ewaUgelista Matouš tčmito
slowy: n

7 „thž pak byl Jcžtš w Betha!tii w ďomč
Siman malomoc!tčho, pťistoupilak Učmu žeUa,
majtcl UňdobU alabastrowou masti ďrabě, a wyu
lila ji Ua hlawU jeho, když seďěl za stolcmck)
A widoUce to UčeUUici,eeee)rozhnčwali se ťkoUcc:
K čemUjest ztrúta tato? neb mohla ta mast
prodúna býti za mnoho a dúno bbti chudbm.
Wťda pak to Jcžtš, dt jim: proč jste obttžUt
těco žeUč? ďobrť; zajistč skutek Učinila Uaďe
mUoU; Uebo chUdč wždycky mňte š seťwu, ale mne
Ue wždycky mňte. Wyliwssi tato zajisté mask tU
Ua tšlo mé, kU pohkbu mémU to UčiUila.Mee) Nmelt
prawťm wúm, kdežkoli kúzňUo bude toto ewaUgea
lium po wssem swětě, i o tom, co an UčiUila,
bude Ua pamútkU jejt praweno“ (Matz 26, 6 až
13. Markt 14, 3uu9). W Betbanii oťazuje se

e) Byl to obyčej, pťed„ftolem se Umýwatř a wonmžmi
mastmi se mazati. Zeua ta byla Marřa, sestra Lazao
rowa, lterúž tu mask na dúkaz Uctixoofti na hlawu Búa
nč whlika.

ee) r. x: nčrreťt, zwrúss:čJřdaš (Jan 12, auď).
eee) t. j. tčlo mé wonnou masti pomazawssi, za žiwa kU por

hťbu je pťipraroilal
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pofUd mlsto, kde stúwal dům Šimona malomocn
nčho. Dťiwc Ucžli čtenúkům popisowati počnU
onen pamňtnh l;rob,z kterého Pňn Ježlš Lazara
opět k žiwotU wzkklsil, thtm celoU tu Udňlost,
jak Uúm ji sw. ewaUgelista Jan popisUje, wy:
prawowati:

„Byl pak jedeU nemocnh, Lazar, z Bethaa
nic, z městečkaMaric a Marty, sestry jejl. Ma:
ria pak bylu ta, kterňž pomazala PáUa mastt a
wytťela Uoby jeho swými wlasy, jejtžto bratr Lan
zar ďyl Ucmocen. Tedy poslaly scstry jeho k
UěmU kkoUce: Pcmc aj kterého milujrš, nemo:
ceU jcst. Slysse pak to Ježlš ťekl jim: Nemoc
ta Urnl k smrti, ale k slňwě Božt, aby oslawen
byl SUU Božt strze ni. Milowal pak Ježlš
MartU, i srstrU jejt Marii i Lazcn:c:r Jakž
tedy Uslyssel, žeby nemocen byl, zůstal tehdúž jcg
sstě dwa dUi Ua témž mtstě.ee) Potom pak ťekl
Učennlkům swým: Pojďmc zase do Jňdska Dt
jemu Učennlci: Mistťe Uynt tč hledali žide ka:
menowati a zafe tam jdcš? deowěděl Ježtš:
Zdaliž nenl dwanňcte bodin za den? Chodtli
kdo we dUc, neUrazt se, Uebo swčtlo tohoto fwku
ta widtx. pakli choditi bUdc w Uoci, Urazt fe;
Uebot Uent pki Uěm swčtlť:. To powěděl a pou
tom ťckl jim: Lazar pťltel Uúš spt; cxlexpde, au
bych jcj ze sna probUtdilj Tedy ťekli Učennici
jcbo: Pane, sptxli, zdrňw bUde. Nle Ježlš to
ťekl o smrti jeho, oUi pak domnlwali sr, žeby o
spant sUa mluwil Tedy kekl jim Ježlš zjewn
Uč: Lazar Umťcl, i radei sc pro wňš že jsem

e) Zdá sc žc tchdúž Bán Ježlš w Jerichu byl
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tam Uebyl, abdste wčťili. Ale pojďme k Uťmn.
Tedd ťekl Tomúš, jenž siowc Bltženecňe)k spoer
Učenntkům: Pojďmc i my, abychom zemťeťi š
nlm.nme)dTedy pkissel Jcžtš a Ualezl ho (Lazara)
již čtyry dni w hrobě pochowančho. Byla pak
Bcthania bllzko od Jergfaléma okolo honů patn
núctc. Mnozt pak ze Zidů byli pťissli k Mar.
tť a k Marii, aby je tčssili pro bratra jejich.
Tedd Marta, jalž Uslyssela,že Ježtš jde, wyssla
proti nčmU: alc Maria scdkla doma. J kekla
Marta k Jržtssowi: Pane, kdybyš byl ty zde
byl, bratr můj Ucbylby Umťel, ale Uynt wtm, že
cožkoli požúdúš od Boba, dú tobč Bǧ!b. Dt ji
Ježtš: WstaUet žasc bratr twůj. Rekla jemU
Marta: th, x,žewstane pkidwzkktssrntw den
Uejposlcdnějsst. Rekl jt Ježtš: Jú jsem wzkřta
sient i žiwot,mše kdo wťkt we mUe, byt takč Uu
mťel, žiw bUde, “a každý, kdo jest žiw a wšťt we
UlUc, UeUmťe Ua umťšky. Wěktš:li tomU? Řckla

jemU: Qwsscm Bane, jú jsem Uwěťila, že jsi
ty ChristUš, SUU Boba žiwčbo, kterýž jsi Ua
teUto swčt přisscl. N kbUž to powědčla, oďcu
sslař) a zawolala Marii, sestrUson tisse, kkoUc:

e) Tqmúš, slowo hedprrejskč,wyklňdú sc ťecky l)iňxuxm, čcskh
blizrnec ancb dwojcc. a

ee) Učennlci zdreowali Báua Ježisse, abd do, Jůdska (do Beu

rbanřc) ncsse ; nebot sc obárchli.7 žr 2o Zidé zabijk. Zdúsc, šr sc tobo obzwlússtnč Tomúš ob wul, jak soudřti lze
zc slow jcho: „Bojďmc i my,abychom zrmťrli ď Ulm“
(a Jcžissem)j

eee) l. j. jú jsrm půwod wzkťtsscni i žřwotal

xsx)Marta wyssla Pam: Ježsssi w ústrrty asi čtwrt bodiny
pťed mťstečko (kr stranč wychqdnl). a sice až k onomu
lamcni„ na kterčm Bún chiď scdťl a odpočlwal (Jan
U, Zo) a o klerčm jsmc swrchu wyprawowali.
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Miftr jest zde a wolú tebe. Qna jakž to Uslyu
ssela, wstala rychle a ssla k nčmn, ncb byl Jeu
žlš jesstč nepťissel do mťstcčka, ale byl potUd na
tom mlftč, kdež byla Marta proti němU wdssla
Tedy Židě ktrklž š Ut byli w domč a ji tčssili,
když Užťcli Marii, žc rychlc wstala a wyssla,
ssli za ni, řkoUce: Jdc ke hrobU, aby tam plau
kala. Maria pak, když pkissla, kdcž byl Ježtš,
uzťewssi jcj, padla k Uobúm jebo a ťekla jemU:
Banc, kdybyš byl td zdc byl bratr můj nebylby
Umkcl Tcdy Jcžtš kddž Uzkel že ona plňčc,
i Židy, ktcklž š Ut přissli, ani plačt pohm:l se w
dUchUa zkormontil scbc faměho a ťekl: ch jste
jej položilie? ŘkoU jemU: Bane pojď a pohleď
J zaplakal Ježtš Tedy kekli Židé: ch, kterak
bo milowal! Někteťl pak z nich ťekli: Ncmoblu
liž on, jcnž otcwkel oči slepčbo narozmčbo Učie
Uiti, abU tento bUl neUmkel? Trdy Ježtš opět
pohnUt fúm w fobč, pťisscl le hrobU; byla pak
to jeskUUě a kúmeU byl swrchU položcn Ua nt
Dt Ježtš: Zdwihněte kúmeU Řekla jemU Marta,
sestra tobo, kterbž byl Umťel: Bane jižt smrdt
nebol čtyry dni jest w brobě. Dt jt Jcžlš:
Zdaliž jsem tobč Uekekl, žc bUdešuli wčkiti, Uzťlš
fláwU Božte? Tedy zdwihli kamen. Ježlš pak
pozdwih očt wzbůrn ťekl: Otče, dťkuji tobě, že
jsi mnc wyflysscl. Jňt jfem wěděl, že mne wždya
cky slysstš, alc pro zústup, kterť)ž okolo stojt, jscm
to ťrkl, aby Uwěťili, žrš ty mnc poslal. To
powťdčw, zwolal hlasem welikým: Lazake, pojď
wen! N hncd wysscl ktcrýž byl Umkcl, maje
rUcc a nohy fwňzaně rouchami a twúť jrť;o byla
obwňzanú ssatcm Řekl jim Jržtš: Rozwaztežjcj
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a Uechše, at odejde. Tedy mnozt ze Židů, sktektž
byli přissli k Marii a Mar:ě, widěwsseco Učinil
Ježlš, Uwťťili w Uěho“ (JaU 11, 1u45).

Pamútný tento hrob Lazarůw Ualezú fe Ua
seweml straUť wesnice Betbane. Když jsme k
Učmn dossli, sedčl tam prúwč TUrck co strúžce

a koUťil z čibUku (z dýmky š dloUhoU tryskoU).
Za jeden piastr rozswlril núm woskowé swtce,
kterč jfme š scboU mčli, a kterých Uúm bhlo za:
potťebt, jessto 1fme do tmawébo hrobn Lazarowa
šstoupiti ňltnili. Wchod do brobu tobo podobň
se kamemchm dweťtm a jest tak Utzký a úzkh, že
tolčko jedUa osoba š nahm!tou blaon projtti
může. Po 26 kamenUých stupnlchz wčtsst čústi
již welmi wysslapaných sestoupili jsme dolů pod
zem (jako do sklepa) a dosslř jsmc do prostraUstwt,
kterč mú čtyry kroky w děli a tťi w sstki,;
prostranstwl to jest dosti wysoké a jak se ždú kle:
nUtč. Zde stúwal pťed čafy oltúť; nyUt se tam
msse sw. jen Ua Uosectm oltúťi (U!tmch porcčdo
ci!š) sloUžiti může. Stohoto prostranstwt wedon
Ua lewo jrsstč čtyry kamrUUé stUpUě dolů do w
hrobn Lažarowa. Hrob teUto jest též 4 kroky
dlouhý, tki ssiroký a po stěUúch a Ua wrchu wcl:
kým tesaUhm kamenem kleUUtý. Hrob Lazarůw
byl tedy w stUtkU jeskynť a kúmeU byl š wrchn
položeU Ua Ut (JUU 11, 38). Zde tedy ležel
již čtyry dUi mrtwý Lazar. BúU Ježtš stál Ua
prwntm z oUěch čtyr stUpňňw, dal kúmen od
hrobU zdwihUoUti a pronesl ono wssemohoUct
slowo: „Lazaťe, pojď weU!“ (JaU 11, 43). J
zde může se Ua doltúťi Uoseclm msse sw. sloělžiti,
a katolčckú ctrkew Udčluje Uúbožným poUtUtkům
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ýrob Lazarůw ansstčijlctm plnomocrlčodestky
(iuůUlššUtiae plenariae in ďšpujořuo 8.
ťxmňri.e)

Který kkestaU Uebylby blUbocc dojat, stojc
w Bethcmii Ua témž mtstě, kdc stál Spasitel
Ježtš, když zemkelébo Lazara opět k žiwotU wou
lal!? Který kťeskaU Uezltbal by w hrobě Laza:
rowU ono mlsto, kde stúl wssemohouct Ježlš, a
Uezwolalďy ďe žalmistoU: KlaUěti se budeme Ua
mtstě, kdež stály nohy jebo eť (Žalm 131, 7)
Pťichúzel jsem později častokrúte zs JerUsalčma
do Betbcmie a ke hrobu LazarowU;po každé jsem
býwal hluboce dojat, obzlússtně pki mssi sw.,
kterou jsem w oboU odděleUich hrobU toho sloun
žil. Býwúuli člowšk pki pobledU Ua každý brob
wůbec ke blUbokémU rozjimúUt powszch, čtm
wtcc teprwé pki pohledU Ua hrob Lazarůw, o
Ušmž ofc uu jako o hrobě Spasitelowu uuu ťtci
může: „N hrob jebo bUde slawlchm“ (oujUď ďč:u
pujl!drulu šrjr šijriošum). W celémswště, kde:
koliw fe kúže sw. ewaUgelium, wypraije se
také, že Ježtš Lazara wzkklsil. Bťi pobledu na
prúszý brob Lazarůw pťipadajt Ua mysl siowa:
Hledúte Lazara žemkelčbo! Wstalt jest, Uent ho
tUto!x Jako brob Lazarůw prúzdeU jest, budoU
kdysi wssechny hroďy prúszy, až zazUt troUba archa

e) Wzkťlssent Lažara jest obrazem a důkazem budouctbo z
mrtwpch wftúltk wssech lidt podle slow Ježlssowých: „Neu
diwte; sš tomu, nebot pťichúzč hodina„ w kteroxxžto wssiu
ckni,ktertž we hrobich jjou, xuldssi kplaš Syua Božtbo
(Jau ď, 28); proto pčje sw. ctr!cw zcela pťlslUssuew
hodinkúch UU den wssech zemťelých: qui lxaururu ronuu
ncitnti a mouuruouto soďtiůum (Jtnž jsi Luzara již
púchnoucibo zbrobu wzkťksis)z



136

andťlowa strassné: Wstaňtc mrtwt! no U Bethanie
to bylo, kdež ťekl BúU Ježtš stkowčmU stromU:
Nikdy Ueroď se z tebe owoce Ua wěky! J Uschl
hUed ftk tm (Mat. 21, 19). Strom ten wypoa.
dobňowal Jerusalém a Uárod židowský, který se
obrútiti a owoce pokňUt nésti nechtčl a proto
zabyUUl.

Betbmtiu byla powždy kťeskanům swatýnt
mtstcnt. Již we čtwrtěm stoleti byl tam (bez
pochwby od ctsaťowny Hc.lcUy wystawe:ch) chrúm,
při kterém fe w 7. stolett i klňsster nalezal
ltin. ťjioroš. ť:lišron. ()Umu. Žůčxmnčmuď

1, 24). R. 1102 wystawěla Melisenda, manželka
ťrúlc Jerusalčmskébo Fulkona, w Bethanii klú:
sster pro jeptissky ťňdU sw. Bencdikta (NUch
Mr. )07. 26. .)čw. ůš Uitr. G. 58).8)
RUdolf ze Suchemn (Reyšbuch S. 151.) praws,
žc we čtrnňctčm stolett bhty w Bethanii tťi
kkeskanské chrúmy; Uynt tam nent ani jednoho
katoltka. Qbywatelé jsoU muzulmané. Na zúa
padnt straUč wrsUice widčti zťtcenj!ty welikého
stawent, podobUého rozpadlémU hradU. Powldň sr,
že to ďyl chrúm, wystawenb Ua onom mtstě, kde
stáwal dům Lazarůw. Qbywatelě UUUějsstBe:
thanie wypadajt jako prawt cikúni. šNUži chodt
na polo nazt, ženy kont pilnč tabňk, dčwčata,
jinak wc welmi btdném oblekU, majt okolo čela
mosazoon oerč (jako wčnec), wc ktcréž se naa

e) Rád Eisierciakůw dúwal rád klússterům swým jmeua
wšatú od sw. mlst pcxlcstiufleýcl;aJeden z klússterú ťúdu
řoho nazýwú se: klássterBetbanský (uddgtiu ňo Zetbnuia),
jiUú siul Qljwetský (ch mouto ()jjwto)j opčt jiuý ůo
Zicdom, úo somo 8. .joo.nnia atd.
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lezajt střtbrné i zlatč pensze. Lid, ač jak se mi
zdúl chUdobný,pťece na tento ssperk Umobo držl. Qkon
lt Bcthanie jrst skalnaté, UeúrodUé,ale pťeceUmoho
lepssl Uež U Jerufaléma„ poUěwadž mú wtcr a to
rozličnrýchstromů. Betbanii naproti eu ku stranč ji:
hoxwýchodnl wo wiďěti na jiUé boťe btdnoU
wrsnici andiš, kterú zdaleka wypaďú jako zřlceo
nin welikého bradUj

Dwakrúte za rok chodlwajl kťeskané JerU:
salšmsstt do Bethanieck) ku hrobU LazarowU, a
sice w pútek po čtwrté nedčli postnl (na kterýž
deU pťi mssi sw. ewangelim:l o wzkťissent Lazara
čteno býwň), a dUe 22. čerwrnce, na slaonst
sw. Marie Magdaleny, sestry Lazarowy. PoUč:
wadž jfem tnto flawnost fpolU konal, bude snad
čtenúťům milo, když jim ji zdc w krútce popissU.

Bylo to w pútek dne 4. aprile 1862, když
jscm welmi čeasUč rúno we společnosti nťkolika

oo. srmtifskánů z JerUsalšma do Betbúnie se
odebral. Scl š númi takč jeden lčkňrntkz Yleo
ťandrie. pryli bychom se dostali ani z mčsta,
kdybychom toboto muže byli š seďoU Uemčli. Brňny
mčsta byly jesstč zawťrUy a wojewskoU strúžl obl
sazeny.xxe) Pťissedsse kU brmxč Šcčpňnsrč„ rceron

e) Byla jesstť jinú Bctbnnřa za Jordúnem, kdc Jan kťcf!il
(Jan 1. 28). x!llc tuto Bethania slulcx wlastnč Bethabara
(t. j. mtsto btodu) dodle slow: Bčtdařmm trnuo .lolůšu
xuďmsUdi .ln:muoe in poowitontimn dn.pcimdm (()lmmd
šuoed. ďt Uierou.)

M) Brány mčsta Jerusaléma zamylcle sc„ jalmile slUUcc
zasslo a xůstňwcxjt cxelou noc zawťcny. Stúwú se to ze
strachu dťed zbčťt deduinůw, jenžby snad w noci do
mčstu wrašiti a je obloupiti mohli; kličc odc wsscch br,ap
mčstskúch mnst w jistoU l;odiUU pnssowř odcwzhúnh dott.
Mujtoli frantisskúni w noci do Betkǧanie jlti, muit
d,ťlwc o dowolent žúdatř, cxby se jim nocsllho časU bráUa
Stčpúnská otewťelcx.
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nňm z mčsta jlti bylo, widtme ji zawkenon a
řUrcckéstrúžUtky nňlezli 1sme, ani euu fpt Bedlia
wň to skrňž, kterň spt! Jak se dostati z mťsta?
Nňš lékňrnsk byl ale mnž, kterb hnrd dobďon
radU wťdčl. ZUňm uu prawil k nňm uu dobťe
tUreckč wojsto; uwidtte, jak jim UaženU strachU
a jak. mne hned Uposiechnou. ZUaje nčkoo
lik flow z anglické ťeči oboťil se na tUrecké
wojúky a kťičel jako by byl Ua chwbš rozltceU:
18 ic opšu třxe ůoor2 18 jt opšn rřw ůoGrP
(jest brúna otewťena2) Otewťte ibned brňml!
Proč Uent brňna otewťeUa? W se hned brňna

otewke!! Tak a podobnč kťičel Uňš lékúrnsk a
Ukazowal a tloukl pťi tom holt son na brúUU.
Wojňci zcela Ustrasseni .a polekúni skočili ď ložt
swých a wo otewťeli nům brňnU majlce bezpou
chyby za to že thto kkičtct a hrozlcl mUž mUst

z býti Uťjakým welkk)m púnem z komonstwa anglia
ckč:hokorUUntho kUtžcte z Wallisu, který dlel prúwč
tehdňž w JerUfalémě. NUi klmsstt wojňci, chž
mčli straž U hrobu PúUč, Uebdli sUad tak
Ustrasseni, jako turcčtt wojúci Uasstm anglicky
mlnwtctm lékňrntkem.

Dossedsse do Bethcmic Ualezli jfme tam
mnok,xo frantisskúnůw, kteťt již ode tkett hodiny
rannt w hrobč LazarowU msse sw. sloUžilia sice
w oboU oddělenicha; tam tot.iž, kde byl Spasitel
stňl, a tam, kdc byl zemťelb Lazar ležel. Nalezli
jsme tam takě asi 50uw60 katolickbchkťeskanňz Jte
rusaléma, kteťt še wsst pobožnostt mssi sw. obcowali.
Jú jsem sloužil téhož dne mssi sw. w hrobč
LazarowU a še mUoU soUčasně frantisskňn 1?. j)šu
ošrňtišš Zeo!: w prwntm oddčlenttčhožhrobU.
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Po skončených Usssechsw. zptwal o. Nrchangel,
frantisslún z klússtera Beťlémskťýo, w perlm
oddělent brobU ewangeliUm jednajtct o wzkktssent
LazarowU, jak jsme je .jižswrchUUwedli (Jan 11,
1u45.) Q. Nrchangel, rozený to Wlach, zptwal
sw. ewangeliUm w ťeči latinské.

Na to se odebral průrood k oUomU kameUU
pked Utěstečkem,kU kterému byly Marta a Ma:
ria Púmt Ježlssi na proti wyssly n kdemU smrt
Laznrowu oznúmilo. Tamt jsme sc pomodlili
Uěkolikrúte Otčenúš, Zdrúwaš Maria a Slúwa
BohU thi, i SUUU i DUchU swatčmU, Uačež
jsme pamútný tento kúmen pqltbili.

Wracejtce se a jdouce okolo wesnice Be:
thanie, wstnpowali jsme po sewgrnt strúni bory
Qliwetskč k onomU xaistU, kde ondy ležela pa:
mútmi wesUicc Bethfgge.ňe) Tamt fjme se zasta:
wili a o. Zšmgrú ck ()r!ečmš, cozenýto Fran:
couz, zplwal xewangeliUm, wypraijtct, že Pčm
Ježtš poflal dwa UčeUUtkydo Bethfage, aby mU
pkiwcdli odtUd oslici š oslútkem, Ua kterčm
slawnb swňj wjezd do JerUsalšma držeti chtčl
(Mnt. 21, 1u11).

Pomodliwsse se QtčeUúš a Zdrúwaš Maria,
wstUpowali jsme wzhůrU na horU QliwetskoU
zptwnjlce pki tom chwalozpťw M: 1)šum 1UUo
úgmuď (Bože chwúltme Tebe). CestU tUto konal
také kdysi Spasitel sedě Ua oslútkU a doprowúzen
jsa Učenntky swt;mi; a hlc! pťed Uúmi jela Ua oslňta
ku jedna ftancoUzskúpant, kterú,bUď že se jtzdúla cea
sta obtlžnň aUebže paon welťé bylo, prňwod teU š
númi Ua oslút!U konala. BUď si tomU tuk Uebjinak,

0) Wiz kapitolU 30. w dilu l. toboto popsánl.
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múm za to, žeby pant ta byla lépe Udělala, kdhby
ďyla doma zůstala. Jelat rozmazlenú pnnička ta
na oslútkn až do JerUzaléma;ale newiděl jsrm, že
by pked Ut byli zústUpowé prostlrali roucha swú
Ua cestU, žeby jiUt frkali ratolesii šc stromů a
metali je na cestU; aniž jsem sldssel, žcby byli
zústUpowé wolali: Hosanna na wi)sostech! Nebyu
loby snad této paničce obttžno, konati dalckoU
cesiU pčssky do diwadla aneb k Uťjakým rado:
wúnkúm, a ble! pťeš horU QliwetskoU mufcla
jeti Ua oslútťu! Pkúl jfem sobě, c:byu Nlbmt
Stolz, zUúmú to metla pokolrnt ženskčho, tuto
pant Ua oslútku do Jerusalěma jedouct byl wiu
děl! Newlm, jakby jt byl za to žehnal a jaké
„HosanUa“ by byl wolal. uu.x

Majlce tUto Ua oflútku fedtci pant ro
wůdkin pked feboU, doffli jfme Ua born Qlin
wetskou a sice do messity, Ualezajtcl se na oo
Uom mlstě, odkudž Pún Jcžtš na nebesa
wstoupil.ck) Zde zplwal frantisskúU FraUcesko,
rozeUý Spcmčl, sw. ewcmgelimn, které se čte Ua
den slawnb Ua nebe wstoupcnl Púnť (Mark. 16,
14: wu 20), Uačež pomodliwsse sc Qtče Uúš a
Zdrúwaš Maria odebrali jsme se Ua ono mtsto
hord Qliwetské, kde byl PňU Ježtš plakal Uad
městem Jerusalémem předpowtdaje wywrácentjeo
hoe Zde zplwal sxruntisskún o. Deogratiaš Beck,
Nčmec z Mnichowa, ewangrliUm, w Učmžto Udáu
lost tato se wypraije (Luk. 19, 41 w 44).
Po tě jsme se pomodlili jesstě Otče Uúš, Zdrúa
waš Maria a Slúwa BohU thi a t. d., čtm

e) Wiz kap. Zo. w l. dtlu todoto popsáxň.
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prňwod se xsronččl. Že U raždčho zastawent ďle
Uúrodnosti jiUý frantisskúlt ewaUgelřum w ťečř
latiUské zptwal uu má bluboký smysl do sebe.
Jú widčl w tom welikoU sjedUocerwst we wtkc
katolické, kterú jest bez rozdtlU zemt a Uúrodtloa
stt pro wssccky lidi, spojthc wssechno w jedUo.
Q tUto sjedUocenost we wtke prosil Pún Ježtš
the swého ťka: „Jakož jsi ty mne poslal na
swčt, i jú jfem je (apoftoly a hlasatele slowa
Božtho) poflal na swět. J jú poswčcujie) sebc
samého za Uč, abyi oni poswěceni byli w prawo
dě.eeee) Neprostm pak toliko za Uě, alc iza
ty, ktcřl skrze slowo jejich Uwčřt we mUe; aby
wssickni jcho byli, .xjakoTy Qtče we mně a jú
w Tobě, aďyi oUi w Uúš jedno byli“ (Jan 17,
18uo21).“e)

auoo:o:oouoo

Kapitola osmú:

Klásster sw. Křčže. Rňšowzi „woda ŘekxxxxwuKlússter
fw. Jcma Kťestitele. Janoš Cidion. SlUdúUka ésiuo
l(arim. Swathrlč „Nawssttweni Pannh Marie.“ Jen
skhnč sw. Jcma. Strom chleba fwatojúnskébo. Hrob

sw. Alžbčty. Wrsnice Zšr cli Zučw (Modin).

Bylo to w poUdčlt dne c10. února 1862
odpoledUe okolo 2. bodiny, když jsme se odcbrali

e) či občtujř asleb dáwám žiwot swůj za Uč.
M) t. j. aby i oUi zcela se oddali pošnciul a hlúsúnt prawdy,

n botowř jsouce i jmrt pro Uč dodsloupiti.
Mue) Krmrčslč podotknoutř slUsto, žc Uúš Ua celč tč ccstč doa

prowázel jedest turecký wojcnský důstojntk. bezpochyby
proto, aby sc uám od newčťlctch nčco nestalo.
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we společnosti oo. frantisskúnů Jozefa Balestrra
(Špankla), Wáclawa thhrrdy a Hrriberta Wita
sche a mtadébo Nraba Karla kU sw. JaUU w
horúch (Uň ňt. .jogunďm iu monto.nn). Whe
ssedssc z JerUfaléma branU italskoU, dossli jsme
asi za bodimx ke stranč zňpadnt kU klňssterU sw.
Kťlže (ďgntu orooo. nrabsky: Uoir ďj MUďUjo
1gddelx). Klússter tcnto núležt rozkolntm Řekům
a sluje „Klússtcr sw. Kťtže,ee poněwadžprh
stojt Ua rom mlstč, od!Ud bxžlč wzali Žčdč onen
Uesstastxch strom, ze kterého shotowili kktž, Ua
nčmž par Urťřžowali Spasirele swčca. Žide rehe
dňž jistě UctUssili, že .tento kklž budc Uapotom
kkeskanům znameUtm spúsy a že dťewem kťtžc on
doU sc hoUositi. Jestali dťcwo kťlžr židům euo
pohorsseUlm a pohanům w btňznowstwtm, jest
kťeskaltůmznameUlm spňsy: jšooď Ušuum oruo
c:iešd7iU qUo onjuď muuůj poťwnůjt (ejhle
dťewo kťlže, Ua Učmž pnčla spúsa swěta).

Klásster sw. Křiže mú welmi libé položeUt.
Stojlt zcela osamťlh w Uehlubokém údolts obex
hnán jsa ťtdkým lesem oliwowým; wypadát jako
Uějakň pcwnost. Jcst mU owssem pewnosti poa
tťebl. jessto mU hordy beduinskě začasté UeliboU
UáwsstěwU čiUtwajl. Welmi wUsoké a pewUé zdi,
w nichž dole Uent. okeU, jedinň welmi nizkň a
železem pobitú wrata, Učkolikdobrých psů u to
wsse brňnt proti těmto Uezwaným hostům. Bě:
l;em ttm wypadú klússter sw. Kťlže jako welká
pewnost, w jejlmžto stťedU stojl kostel ď pěknoU
kupulou a wěžt. szlásstUě pěknb pobled posky:
tuje ďe strany zňpadnl. Jako katolický patriar:
cha M)Uďiš. fňjšršn w BejtuDjalle, uu mň
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i ťccký patriarcha we klňssteťe sw. Kťtže seminňť
swůj a powtdň sc, že ho zťldil na wzdor onomU
w Bcit:Djalle. Seminúť tento kecký mú 51
chowancůw, kteťi od sedmi prosesorů w rozličnbch
pťedmětech wyučowúnt dochňzcjt. Chowanci tito
mUst zdc zůstati scdm let a jsoU rozdčlcUi wc
čtyry tktdy; pkcdnússt se jim w ťcči arabské,
ťecké, latinské a srancouzslé. Nikdo jich UeUUtt,
by se stali dUchowUlmi, mobout fobč kterbkoliw
staw wywoliti; jestit to tedy prúwč tak jako w
nassich pacholeckých seminňktch.

Wclmi UtzkoU, železem pobitoU branoU, we
které jfme opčt Ua znňmě: Uslumiljštš oUpim
788tr3te (Uakloňtc hlawy swč) Upamatowňni byn
li, wkročili jsme do klňsstera a pkede wsstm do
chrúmU jcho. Tcnto Uent weliký, mň kUpUlU,a
jako wsscchny ťecké chrňmy pkcd oltňkem oUU wya
fokoU stťUU, kterň obrazy obyčejnč epťeplnčna bl;n
wň. Za oltúťem Ukazch se ono mtsto, kde stúo
wal strom, z jehož dťewa prý Žčde, jak již poo
dotkUUto, kťtž pro Pňna Jržtsse wytesali. Mtsto
to oswtccné swětlcm Umohbch lamp, powažth
Řekowč za welikoUswatyni (šgnotUUriUm); nad
ntm sc nalézú starowěkb Uňpiš, jehož wssak pro
samň zkrúeent a pro mnobě ozdoby rolesstiti Uea
lzee Boklekm:wsfc Ua tčmž mlstč, pomodlili jsme
se; sw. clrkew UdťlUje wssem katolickým poUtUtu
kům toto mtsto nawsstčwnjlctm odpustky scdmi
lct a tolika kwadrageU (inůUlššuciUe ďeptem
UnnorUm er totiůšm qUUůrUščdnčueum iU
eoojšďičdš. Gruoig. Udi lišuum kuitz č:x quo
orux ocmkšom čšt). Podlaha chrňmU jest stae
ré mosaické dllo; Ukazowalo se Uňm Ua nt mlsto,
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na kterém prý jesstš„widěti krew sw. keekých
mUichůw, jenž zde:umUčmi ďyli. Jú jsem !mc
tš nrwidčl, ale to jseňl xuoiděl,lže chrúm ten
welmi wlhký ojyesxť,fNa stěnňch jeho Ualezň sc
Umoho obrazů ;qǧň,oďmttce (Ul krešoo). Odrazou
wč titou pked , njt swaté bisknpy a mnichy ťea
cké, nemajt ij do febe Umělecké cu:elulyrasloUži k
atmalčmU pohorsseUtdwěťtctch. J w febe btdnšja
sstm kostele katolickém by jistot!tč trpčni. . Uebyli.
Kxun Když xjsme chrúm teUto opoUsstěli, :itslil

ťccký Umich, ktrrý uňúš w Uěm k:ylu wodil, rUce
n !emusfejďůžowou wodou. My katoltci wchúzejtce

do chrúum aneb wychúzejlce z něýo, kroptwňme
se swčcenoU wodoU znamenajtce se pki tom znau
lnentm fw. kťtže a prosicc, aby Uúď Bňh odc
wsseho zlého jňk tčlesného tak dnchowntho mifoa
stuoč chraniň raččl. Newtm, proč Řerowe (a
Nrmčnowé) každčmU ze chrúmU jejich wychúzejtu
rlmU růžowcmu wodU na ruce lijt. Ndam Nou
row wyprawnje (PUtowňnt po sw. zemi dtl 1.
str. 203 uno 204), že w jednom údolt U Bctléma
roste mnoho rňžt, znichžto prý pkiprawujc klússter
ťecký .wclikoU zúfobn“ růžowé wody, jtž kU kron
pent a k Umýwánt swatbch mtst potkeďUje. thUd
prý postlajt růžowon wodu až do CakihradxleZdút
se, že Řeroxwe pťč ďohoslUžďě swč na wňni rňe
žoon welmi držt, a že podle jejidch núhledU
tato wůnč BňUU BohU jest UejchUtUějssl, jako
býwala we starčm zúkoně wůUš oběti, již obč:
towati mčli židě dlc pťcdpisu Mojžlssowa: „N
občtowati ďUdeš cclého skopce w zúpal na olu
táťi, obťt jesi to Hofpodinu, wňnč UejchUtUěja
sst občti Hospodinowy“ (2. Mojž. 29, 18). U
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Ře!ů mnsi w chrňmť wssecko wůni růžowon wnu
dňwati: ncjen oltňke, swtcny a rozličné núdoa
bd, nhbrž i každb wěktci; i pťi boboslUžbč jeu
jich kropt biskup aneb kněz lid růžowon wodone
Možno, že se Řekowé pťi tom odwolúwajt na
slowa: „Poslouchrjte mne sd,xowé Božt a pučtc
se jako růže wsazenú nad potoky wod. Jako
liban (kadidlowtx strom) wůni llbeznosti mějte.
chttc w kwttt jako lilinm a dejte wůni a wya
dňwejte ratolesti k milosti“ (Sirnch 39, 17u19)e
Podle tčchto slow měliby tedy ťcčtt wčkict uu
jako růže uo ltbeznou wůni ctUostt wydňwati.
Jseml sice welkt; milowUtk kwitt, obzwlňsstč
růžs, pkedce wssak mustm ťtci, že mi w ťeckých
chrúmrch toto Ustawičnč kropent ssatů a Unléa
wňnt rúžowé wody Ua prsty mé již až protiwno
bnlo. J ta Uejltbeznčjssi wůUě zpr.otiwt sc člou
wťkowi, ctttnli ji UstawičUč. Kdykoliw jsem w
Palestinť nějaký keckýaneb armčnský chrňm Uau
wssttwil a w něm takoon wodou pokropen
byl, wonťly mi po každé ssaty a prsth dloubý
čaš. Rozhorlm w dUchU potahowal jsem na
Řeky a Nrmčny caco slowa: „Učinilč jste, aby
wůně nasse smrďťla“ (2. Mojž. 5, 21).

Prossli jsmc celý klúsfter sw. Kťiže a nau
hlédnUli jsme i we mnodé swětUicc jeho. W
jednč stUi prňwč wynčowal mladt; profesor chou
wancr swojr. Byleli Učitel tcnto i strany wkdou
mostt tak mladt;m, jak se mi zdňl strany pťiroo
zrnébo stúkt, nemohli chowanci ti mUobémU od
nčho se pkiučiti. S napUUton pozornostt Uan
sloUchali mladt chowonci mladčmn fwému Učitcli
a pkijlmali z úst jeho slowa mondrosti, jako

7



l1!1:6

wyfchlú zemť pťijtmú défsk do sebe. J jú jsrm
chwtlkU tomuto mladtkowi UasloUchat, což jej ou
jalž jsem dobťe pozorowal, powszdilo, abd
pťedUússcl jesstť ď wktsst wážnostt (pgtřxoď). NaB

xpadla mi tU slowa žalmistowa: „Powtdali mi
Ueprawt bajky, alp ne jako zúkon twňj“ (b
Pane) žalm 118, 85.

Sw. ewangelista LUkúšwypraije, že Man
ria, počawssi Sdna Božtho z Dncha swatého, ď
.chwňtúnlm odessla Ua bory (in monmng). abu
NlžbčtU a Zachariússep rodiče to JaUa Kkrstitrle,
pozdrawila (Luk. 1, 39). Slowo „Ua bory“
dobkc jest woleno; Uebot cesta z JcrUsaléma
épkro klňsstrr sw. Kktže ke sw. JanU w horúch
(BUU Sriosšlmi ixx moUmuU) wcde pťeď hory
a doly. Bdlo núm Ua ni pkeď tťi bory a pkrď
tki dolh wstupowati; ostatnť jcst i tato krajina
pnstň a wclmi kamcUitň. Q půl sscsté hodinč
k wečerU dossli jfme ku klússtcrU a wrsnici sw
Jana, koež jsme se w pohostilmém domč U klň:
sstrra Ubytowali J zde smčjt ewropsstt poUtntci
tťi dUi zůstati
e Jako obywatelům wchice Bcthanie jméno
„Bcthattia“ nerúmé jest, núpodobnš nazýwajt
Arabowé we sw JaUU pkebýwajtctwrsnici fon
ŽiUo!(čmm (t. j stUdúnkUprozketrlnosti) Pon
ložent této wesUice jcft podiwné Zc wssech
stran whfokými horami obrhnčma jsoUc stojt
pťedce jesstč Ua boťe; nebor Ua jejt zúpadnt
siraně nalezú se hlUbokě údoll. Klússter franu
tifskňnský stojt ke struUč wýchodUt a podobň sr
welké pchosti. U prostťed klússtcrskč budowy
stojt kostrl. Již za starých časů bťjwal zde kaa
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tolický kostel, ze kterčho alc TUrci Udťlalř obecmž
chlčw. R.š 1620 obdržel frantisskún o. Mdo
mmšďo člU Uomm dowolent, wysiawěti zdc
opět kostel, ale pod toU wýminkoU, aby TUrkům
jiný obchťj chlěw wystawěl, dcož fc tuké stalo.
Nynťjsst klússter byl wystawm r. 1691 (t)gjno
om 1id. 7). Nawssttwili jsme pťedc wsstm
kostrl. Chrúm tmto jest snad ncjpěknťjsst ze
wssech, jež oo. fraUtisskúnt we fw. zrmi Utajt;
mňt 40 kroků w déli a osmUňcte w sstki ; čtyrd
zdčltě tlUské sloUpy dělt jej Ua tťi lodě. Mezi
7 oltňki jesi jcho hlawUť oltúk o čtyry stupnč
wýsse Uežli lodi chrúmowé. PěkUúo jest kUpola,
kterú se Uade chrúmem ttmto wyptnň. Na lewé
straUě chrúmU jest kapla ssrst krokň dlouhá a toa
likěž zssiro!ú; kapla tato jest o scdm stUpňů niže
Uežli loď chrámowň a mú swňj žwlússtnt oltňť.
Podlaha jejt ozdobena jcst krúonU mosaikoU, a
siěny wýbornou wypUklou pract z bslčho mraa
morU (Kčliefď), pkedstawujict Udúlosti ze žiwota
sw. JaUa. Dnem i Uoct hoťt zdc swětlo we
mUohbch drahocenUčxch lampúch, a widťti, že ka:
pla tato za zwlússtUt swatyni (ďo.lwrugriUm)
celčho chrňmU se powažch. Co jest to za pa:
mňtUě mtsto? Dťlwe Ue:žli Ua tUto otúzkn odn
powtme, obrúttme pozornost laskawých čtenáků
na Udúlost, již wypraije sw. rwaUgelista LU:
ťúš takto:

nByl za dnů Herodcsa, krúlc jůdského, ťUťz
nějaký, jmenem Zachariňš z 1řtdy Abjǧssquu);

je) Bylo, tako!žřých tťid !nťžjkých 24, kterčž wc službš chr,áu

mowe se stridaly, tak ze 1edna po druhc we wyme:enun
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q manžclka jeho (byla) z dccr AroUowbche) a
jmon jejt Nlžbkta. Bylř pak oba sprawedliwt
pťed Bobem, chodtce wc wssech pkikúzaUtch a
sprawcdlnostech Púnč bez ňhony. N nemčli syna,
protože Nlžbčta byla Ueplodnň a oba se byli zeo
starali we dnech slpých.“) J stalo sc, když koa
Ual (Zacharčuš) úťcib rnčžsrh w poťňdku cťtdy swé
pťed Bohem, že podlc obyčcje úťadU knězského
losem wyssel,“ck) aby položil zňpal (kadidla).jx) wea
jda do chrúmU Púně;xsxťx) a wssecko množstwt lidU
bylo wenkuxjxxťxř)modltce fe w hodinU zúpalu. Ukň.e
zal sc jcmu andčl Pňnč, stoje Ua prawé stranť olo
túťc zňpalU. N Uzťew jej Zachariúš, Ulckl se a
búzeň pťipadla Ua nčj. J ťekl jemu andšl: Ne:
boj se Zachariňssi, ncbot wyslysscna jest modlitba
twá, a Alžběta manželka twú porodt tobč syna a
nazweš jmeno jeho Jan. J budeš mtti radosi a
wesell, a Unwzt se budoUz 1cbo Uarozrnt radowati.
BUdet zajistč weliký pťed Búmm a tha a nňo
poje opojného nchde ptti,ee) a Uaplněn budc

čnse do)JerUsaléma k posluhowúnl pťicházela (1d Baral.:4, 10.
e) t. j. dlc otcc lěž z rodU knčžskčho, ale dle matky z pokoa

lent Dmuidowa; uebot byla pťtbnznú Maric„ matky
Púuč (LUt. l, 36.)

M) t. j. we wčku jwčm dascko byli pokročisi.
eee) t. j. padl Ua nčj loe; uebot luěžt o ssužbu chrámoon

losonmlin
és) te j. aby zapalit radidso.

xjxxjx)t. j. do prwnibo oddčlent zawťenébo chrňmU. či do swao
tyuč, kde !okč slúl zlatý oltúť, ua mmž každodemxř pťř
modlitbě zapalownlo se ladidlo. Druhč oddelenl zuwťco
nébo chrúUm bdla swatdnč swatých, ;nslťeuá opouou, do
utž tolilo nejwyšssi lnťz 1ednou w roce wejtti smťl.

ejxesxř)t. j. w jlni pťed zawťenkjm chrámem.
js) t. je bUde zdršrlřwý„ Bobu zaswčcený, Našarejskb. ktrrý

wssrtjo opojuťho núpoje se odťekl. Nazarrowé twoťisi takťta
jpolek s:ťtdmosli (Wiz e. Mojjd 6, 1:4).
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Dnchem swatým jesstč w žiwotě matky swé, a
mnobé ze synň israelských obrútt kU Búnu BohU
jejich. N on pťedejde pťed Ulm w dUchU a w
moci Eliússowčck), aby obrútil srdce otců k fy:
nňmfi) a ncwčťlct k opatrnosti sprawedliwých,
aby pkiprawil Púnu lid dokonalý. J kekl Zan
chariúš k andělU: Po čemž to poznúm? nebo
jsem stúr i manželta mú se zestarala we dnech
swbch. A odpowťdčw andčl ťekl jemu: Jú jsem
Gabricl, kterhž stojlm pťed Bohem, a poslún
jsem, obych k tobč mlUwil a ty wčci tobť zwěu
stowal. N ble, bUdeš mlčtct a nebudeš moci mlUu
witi až do dne, we kterěřnž fc ty wčci stanU,
proto žeš nerčťil slowům mým, krerúž se nan
plnl časem swbm. Lid pak očekúwal Zachariússe
a diwilč fe, že oU prodléwal w chrúmě. Wyssed
pak nemobl k Uim mlUwiti i poznali, že widčnl
Ulěl w chrúmě. N oU znamentjim dckwal azůstnl
nčmt;. J stalo fe,když se wUplnili dnowě úkadn
jeho, odsfel do domU swého.eeeee)Po tčch pat dnech
počala Alžbčta, manželka jeho a tajila se pět měsiců
ťkouc: Tak mi UčiUil Pún we dUech,w Uichžto seu
zťel, aby odjal mě pohmtčntmezi liďmi.xťx)......
Nlžbčtě pak naplnil se čaš, uby porodila; i porodtla
syUa. N uslysseli foufedé a pkthznt jejt, že š
Ut Učinil Hofpodin welirč milofrdenstwt fwč a

e) bnde pťedchůdcrmPx.ixlč(Mat„ 3, anl.)
Mř) uby wzbudil mr)sl starých oteů w potomčtch, by tal pon

božUč smússlelř„ jato staťt otcowč jejich.
M,ee) t. j. odessel z Jcrusalčma do Uyučjsstk;ošiuol(arim mlrb

ďau (?riomuj.
xř) U židů bylo žeUč za hanbu pottúdňUo, Ucmiti dttel, býti

UrplodxtoUj
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radowali se dspolUš Ut. J stalo se w den osmý,
že pkissli obťezowat dttěte a nazýwali jc dle
jmena otce jeho Zachariússem. N odpowčďěwssi
matka jeho ťekla: Nikoli! ale sloUti ďude Jan.
J ťekli k Ul: Wssak Uižúdnébo UeUt we pťtbnu
zmstwt twěm, kterýžby sloUl ttm jmeUem.lle) J
dňwali Uáwčsstt otci jeho, jakby ho chtčl Uazý:
wati. N on požúdaw desstičky, Uapsal ťka: Jcm
lest jmeno jeho! J diwili se wssickUi. A hned
k: otewťela ústa jeho a jazyk jeho a mlUwil
w“elebě Boha. N pťissel strach Ua wssecky sousedy
jejich a po wssech horách jUdstčgchrozhlúsúna jfoU
wssecka ta slowa, a wfsickni, kteťtž slysieli, sklúe

,dali to w srdci swém ťkouce: Kňm medle toto
dttč bUdceť Uebo ruka PúUč byla š Utm. . . . .
Ditč pak rostlo a posilowalo se wdechU . .“
(LUk. 1, 5uuo25 a 57w66 . . 80).

Na tčmž mtstě, kde swrchu popsanú kapla
se Ualezú, a jmenowitč tam, kde jejt oltúk stojt,
Uarodil se sw..Jan „Kťtitel; nebos Ua tom mistě,
kdc se Ualezú klússter framisskúnstý stúwal dům Za:
chariússůw. Zajisté wclepamútrlé to mtsto, kde se
narodil oUen Jan Kťtitcl, o nčmž súm Christuš
prawil, že „nent žúdnšho wčtsstho proroka mezi
syny žcnskými Uad Jana Kťtitele“ (LUk. 7, 28.)
Zde tcdy Zachariúš, Uaplněn dUchem swatým,
prorokowalckee) ťka:

„Božehnaný (bnď) Pún Bůh israelský, že

e) U šidů dúwx.ta sc jmrUa dčtem po pťedcsch a starssich
pťibuzných Cc slrmly matčiuy ucb otcowy.

M) Prorokowati znamrnú w pismč sw. wůbrc tolil„ co z

wmkalri Boštbo nadssenčmluwiti nrb zplwati aurb qudoUct wčči p edpowtdc:til
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nawsstlwile) a Učinil wykoUpent lidU swěho. J
wyzdwihl nňm roh spafent w domč Dawida san
žebntka swčho,ckee)jakož mluwil skrze úsia swatúch
proroků swbch, kteťtž jsou od wěků, o wyfwoboe
zent z (moci) Uepťňtcl nassich a z ruky wssech,

xktrlxtž Uenňwidt Uňoz Aby UčiUil milosrdenstwt ď
otci nassimi. a rozpomeUUl se Ua swatoU smloUwU
son,. na pklsahU, ktcroUž pkisalxal Nbrahamowi,
otci UassemU, že nňm dú, abychom erky Uepkň:
tel nassich wyswobozenl, beze strachU slonžili jemU
w swatosti a wc sprawedlnosti pked Utm po
wsseckydny swé. N ty, dttť, prorokem chwyšo
sstho sloUti bUdeš, nebo půjdeš pťed twůťt PúUč
pkiprawowat cest jeho,ee“) aďy dúno bylo Umťnt
spasitedlltč lidls. jkho. Ua oďpusstčni hktchů jejich
strze srdočné milof:rdenstwl Bol;a Uasseho, w
němžto anssttwil nňš wysscd z wýsosti;xř) aby
poswttil tčm, ktektžwe tmť sedt a w sttnu smrti;xfxř)
ke sprawrnt nohoU nassich na cestU pokoje “xijxxf)
(LUk1 68n 79)

d Sw. , clrkew Udťlch núbožnbm poUtUtlům,
ktrkiby pamňtně mlsto narochl sw. Jana Kťtitelc

e) t. j. lid jwůj. milostiwč na Učj žpomquw.
M) t j mocnčhospomocnika a wijoboditclc z pokolerň Daa

widowa
eeů) Zuchnrřúš tedy súm o sdnu smčm prorokowal žc budr

pťedchůdcem Spasitelowydn jakž i Jan pozdčji súm o sobť
prawil: Jci jsem hlaš wolajicibo rm poufsli Sprawte
crfln Bauč (Jan 1 23)

xř)t j skrze Sera swebo Wykupitrlr jako sllmce wychúzc
jicioo na wňsosti a oswěcujictbo wrsskrch swčt

xřxř)či kteťi wčzt w nrwčdomof:i a jlepotč. w hťifstch a we
wssrliké dnchowUtbldč (Jjaiúš 9 :)

xsisř) Tcmo krújny chwalošpčw Zachariássňw ďoueňiocuča zwa
ltd, ponťwadž slowrln Zeuďclic:tug (Božohrmny) začlUá,

opakuje sw ctrkcw kašdodemlč w dodinkúch dUchownichUů leauňgš (kU chwálúm)
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nawssctwilť a tam se pomodlili, odpustky sedmi
let a toli!éž kwadragm (iUůujššntiao 7 o.nuoo
rUlu ot toriůom qUaúrašeUšrUm :U 1ooo,
Udi o .joanuoď Zuptišw uo.tm eďt) Klúu
ssrer U sw. Jana byl pňwodnč od Špančlu zan
ložeU; proto jsoU w nčm také až podneš sspančlsstt
FrantisslúUi; aspoň pťedstaweUý!lússtera (kwardian)
mUst býti rozený Špančl. Jest tam sedm kněžta osm
bratrů laikůw. Nalezl jsem tam také oUčch ssest
mladých kteriků, kteťt byli (jak jsem we čtwrtě
kapitole wyprawowal) z Jtalie prchli, a do zeu
mč fw. se odebrali. TU jsem se dowčděl, že pon
chúzeli z klússtera Nsiského, kde. ja! zUúmo, sw.
Frantissek fúm žil a kde ťúd swůj založil. Nee
welkú wesnice NiU:Karim aneb U sw. Jana w
borúch (čtalsky: Zo.n 6i078uni iu monrmxo.)
počttá asi 100 katottků; ostatnt obywatelé jfoU
dle Uábožeustwt nu mU;Ulmanowé. J zde založil
zUúmý núm již kUčz leonš Maria Ratišborme
malý klússter dcer Sionských.e) nu

Ubytowali jsme se, jak jsem prawil, wpoo
bostiUUěm domU klússterntm. JsoUt cestopiscowč,
kteřt pťi popisowúnt každébo jcdnotliwébo mtsta
obsslrně wyprawujt, co tam jedli a pili, jak doa
bťe se jim tam wedlo a jak mnoho za to pla:
tili Zdú se, že slowa Soasitelowa: „jednoho jest
zapotťebt “ (Luk 10, 42) Ua jldlo a Ua pitt
potahth. ČteUúťowč ntoji snad již pozorowali, že
jsem pki popisowúnt pamútUbch mtst palestinských
múlokdy wyprawowal, co stle kde jedli a pili.
N k čemU bych to byl takč obsstrnč wyprawou

e) Wiz kapitolu Yp w l. dtlu todoto popisowálň sw. zemč.
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wal? Wždyč Spasitel Uapomlnú: „Nepečujtrž
ťlkajlce: Co bUdemc jlsti aUeb co budcmc plti . .
tobo wsscbopobané hledajt“ (Mat. 6, Z1uu32.)ee)
Mustm wssak pkcce zthkU uččUiti o wtně, ktcré
jsmc pili w klússteťe U sw. JaUa. Wlno to bylo
w prawdč wýborné a podobalo se nejlepsstnm
wtnu ukjerskémn. Kdyby nčjaki) Uher ke sw. JaUU
pkissel, Uezbawili bd se bo fraUtisskúUi jistč tak
brzyj; zptwal by si sUad:

Necht si ujiUt
Co chtt, čint,
Nepůjdn wtc z wlasti:
Zde mUc blažl
Dobrč tho
Dosti jinhch slastt. (Ll W. M.)

DUc 11. února odebral jscm sc o 5. ho:
dinš ramlt do sakristie klásftemtkjo chrúmn, abdch
se tam kU mssi sw. pkiprawil a oblekl. Nad
Temmdo; kdež jsem si rUce myl, četl jscm Uaa
pomenutt: Txčwňwini št mUUúi šďtx)tč (Umcjte
se a čisti bUďte, Jsajúš 1, 16)e Núpiš teUto,
který i Ua očisstčnl dUsse potabowatř se může,
obsaijč mnobem wlexe, Uežli onen w sakristii
oo. frantisskúnůw w ;Alešandrii: MUUůčmxiui.
qui sč:rtiš UUZUl)omiui (očiskte se, jenž chcte
núdoby Púně). Poslednt toto Uapomenutl potabnje
se poUzc Ua čistčnt rUkono O 572 bodinč sloužil
jsem mssi sw. w kaple Unrozent sw. Jana Kťtia

e) Jidla a piti jest owssem člowčkowi pro zachowánl žiwora

takč Zapotťcbi; prawý kťeskcmjicš cxleerybledáwá epťtlifsnou pcčliwos!l; Ucdot mú zU most o prozťctcdlnosli
Božskč, rtcrú practwo Uebeskčkrmt a lwiti polni odiwú
(Mae. ď, 26728).

7Bleů
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tele. Byl jsem hlUboce pobm:t, drže w rUkoU
Spasitcle fwčta a požtwaje Tobo7 o němžto zwo:
lal Jan Kktitel spatťiw ho U keky Jordúlm:
Eihle bcrúnek Božt! hle, kterýž sntmú ďťtchy
směta! (Jan 1, 29). Slowa tato mUe tlm wlce
dojala, an jich ctrkew swatú w latinské ťeči
(j)c:oe éxšnxxď T)ei! ooořš qUi toUit pšcogtčx.
mUUůi) až podneš pťi udělowúnt Uejfwčtčjsst
swútosti oltúkUt užtwú. Po mssi sw. anssttwili
jsmc we společUostioo. Wúclawa a Hrriberta fw.
mtsta nachúzejtct se w okolt sw. Jana. Pťipojil
fc tU k Uúm jedeU poUtUtk, š Utmžto črenúťe swé
bltžeji seznúmiti Uttnlm.

Júnoš Čidiwou (tak se jmerwal poUtUik
tento) byl dle núrodnosti swé Slowan a pochúzcl
z Mitrowic UedalekoBetrowaradilm we Slawo:
Uii. Byl to prostý ale welmi dobrý muš, který
slowenským oblekem swým (kUlatčP klobon, krútký
kabútek, siirokě plútcnice a střcwice) obšwlússtUš
wssakdsprostťjmi ale dobrými Uúpady swými brzy
sobš ztskal Uúklonnost moji. Júnoš byl mUž, o ktea
ršm w prawdě ťlci se Uloblo: Zšňtčd šimpjiGirUZ
(blažeUň to prostnost)! We prostnosti frdce a
w upkimnosti pťcd Bohem, allne w moudrosti
tťlesně, ale w milosti Božt obcowal na tomto
swťtč (2. Kor. 1, 12). Brotož slúwa mU! Nč
chUdý fcdlúk, chtěl pťedce ansstlwiti Jerusalčm
a swatú Uttstc:dpalestinskú. Nechtělit pri) mU spo:
lukrajcmé wčťiti, že do Jerusgléma pUtowati bUde,
aneb že se tam dostcme. Sel Ubobý š jedntm
soudmhem z Mitrowic pťeš tUrccké zcmť ssest
plných tr)dnů pěfsky až do SolUm: (nynějsst Sa:
loniki, starožitnú Pbeďčďčdjonioďe odknd sw. mo:
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rawsstt apostolowé Cyrill a Methodčj pochňzeli).
thUd jeli Ua lodi do CakibradU a pak pkeď
Smyrm: a Beert do Jafy. Wyprawowal Uúm,
že občdwal „U farčiťe w Dardanelňch“ee)
Se swatoU zemt byl Jňnoš Uáš zcela chpokojen.
Myslcl jsem me prawilk Uúm uu žc Palcstina
jest zemč mlčkem a med em tekoUct; a hle, jakoU
btdu jsem tU Ualezl! KoUplm:li si doma za čtyry
grosse chleďa a okU (Qkka) wlnak tomU, trúwtm
ztoho čtyry Uedčle; ale tU jsem již hned na pou
čútkU.té swatč egyptskč země, w tš Jafč
a w tš Ramle Ualezl hrozUoUbth. A ty skúly še
wssechstraU at a Ueúroda! Nc u doložil un tato
Země se mž Ueltbt! Nemobu pochopiti, jak Mojo
žlš Utobl Zidy z Egypta sem zcxšoěsti.Tak a pox
dobUč mudrowal Uňš JňUoš Cidion. Kdykoli
ke mně mlUwil, oslowil mne pokaždč: „Wysoce
UrozeUb PaUe“! J zasmúl se tomU o. Wňclaw,
(kterrž též rodem SlowaU jest). Jánoš ale, jakoby
smtchem ttm Uražen byl, prawil wňžnš k UěmU:
„Welebnb pane, Ueračte se stúti! Mysltte sUad,
že ertm, jak se mú tak weliký púU pťtslUssUš
titUlowati? Kdybyste pkissel k Uúm ďo Mitrowic,
pťeswčdčil byste se, že mezi tisici an jedeU eri,
jaký tytul pklslusst takowémU pňUU. Ale jú to
wlm, Ucbot jsem ďyl mezi lidmi, prossel a kuo
sil jsem trochU swěta. Byl jsem takč wojňkem
a ležel jsem dlouhk) čaš U WeroUiky (mčsto Weo

e) Dardauely (Dardanellesl) slUjl wlastuč čtyry twrzc po
obou břežich Hcllcšpomu čili úšim; dardanelské. krcrúšto
spojUje ťce!ý Archipelaguš š moťem Marmorským dčltc
Ewropu od Llsiel Jánoš Uazýwal Učjakčhokatolřckčhomisioo

Uúlťňcchwollč krajinť,který mu jtsti dal, farúťem w Dardaune .
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rona) w Jtalii, a protož dobťe wlm, že jest to
múlo, když takowčmU púnU (mně) kekne se er:
„Urozený pa:te!“). Jednou pkisiel Čidiwou w
JerUsalémš zcela Upocen a Unawen še soudrU:
bem swým do klússtera sw. Salwútora. J ptal
se bo o. Wúclaw: Kde pak jste zase byt, že se
tak pottteeě „JUU nu odpowědčl Jňnoš uu wy:
lezli jsme tam až na tu boru Kalwarii, še krerč
P.m Ježtš na nebesa wstoupil.eeee)Júnoš núm
powtdal, že bUde, až pkijde do Mitrowic, krajau
nům swým wssecko wěrně wyprawowati, co w
JerUsalěmš a we sw. zemi widěl; soudrUh jekgo
wpisUje prý každodrnnč wssecko do kutžky.xeeeňe)Jú:
noš slyssel něco o městé Babylomt, kterč též w
Nsiř lcželo, a o babylonské wěžř, ktcrú prý tak
wyfokú byla, že až do Uebr súť;alaz J dostal
chuť, podlwati se i Ua BabyloU, a tú;al se núš,
kteroU Uejkratsst cestoU by se tam dostate? Bcal
se, zdaliž by měl jtti z JerUfalčma do Babyloml
pťrš BUkaresstix). Qdchúzeje šc soUdrUbem
swi)m z Jerusaléma do otčiny swé, žúdal o.
Wúclawa o poutnickš wyswědčent a prosil ho,
aby mU tobo do tobo tranšporrU (tak nazhwal
tento wyswědčujtcl tist) mnoho a dobťe Uapsal,
by prý erěťlct Mitrowsstt Uwěťřli, že skutečnš
w Jerusalěmě byl.

e) chxliž by Júuoť Ucbyl wřpboruým Učitelem zdwoťilosti
(HďflachkeitšoProfessor) ?

Me) Nc š hory .skalwurie, Uýbrž a hory Qliwrtskč wstoupil
jak zUúmo, Spasitcl ua uebesa.

““e) Š!odcx žc tcuto popiš tiskem Umcrejnčn Uchde.

xf) Tok jcst práwč tak jako kdyby se byl tň;al: zdali Uej
kratsst cesca z Prahy do Brna wede pťeo Wtdcťi
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Wc společnosti toboto Júnosse Čidiwoura ser
stoUpili jfmc ď horh, Ua Utž whstaweUy jsou
klússter a wesnice sw. Jcma, a ďossli jfme,
kU stranč jižUt krúčlce, asi za čtwrt hodiny ke
stndúnce zwaUč NincKarim (studáUka prozketelu
nosti), jejlžto jmon Nrabowč takš wesnici samč
dali. Dosti silnh potůček prhsstt se zde ze zco
mě, a Ua tom Uttstč, kde pod skúloU wychúzt,
jest podloUbt (porriouď), wystaweně ze čtwerhrml:
nťjch tesaných, kamenů a sloužlcl za messitn.
Prúwě w Učm klečelo nťkolik mnzulmanůw, ktea
ťtž tU konali modlitby swé, skloňujlceese pki tom
a ltbajtce zemi. J nčkolik tUreckbch Rebrk t. j.
žen tam bylo, kterč U studúnky dllem wody Uao
btraly, dllem pral!j. Byltč to ;lússtwt způfob
praUt. Namočily totižto prúdlo do wody a pak
Ua Uč tloukly buď dťewěnhm klackem aneb kau
UteUem; Uejjistčjfsi to owsscm prostťedek k odu
siraňowúnt sspim;. Jedua žena tťrla fobč rUce
kamenexn; to se ltbilo Uassemu Jňnossowi. Neo
wědťl jsem, zwolal, že se mobon rUce mtsto mýu
dlem také kameUem třtti; totol jest mnohem laa
ciUějsst. Mýdlo jrst drahé a kamcUi wssUdedosti.
Nž pťijdu domů, powtm to Uafsim žeuúm.

JdoUce od studúnky MU:Karim ku straně
zúpadnt, dosski jsme brzy k welepamútněmu mt:
stn, které sluje: „U gěmtugrio úšljo. siiďitgo
Zionoee (swatyně ansstlwmt). Zdú se, že Ua
tomto mtsiě stúwal jiný dům Zachariássůwee);

e) J lw Joachim a sw Amm, rndičowč Panny Marie„
mčli nejen w Jerusalčmč nýbrž ř w mčstč Sesďrio w
Galilče dům, o nčmž pozdčji mlUwiti budeme
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Uebot zde nawssttwila a pozdrawila Maria Nlžr
bčtU, jak wypraije sw. LUkúš:

„J wessla (Maria) do domU Zachariússowa
a pozdrawila Nlžbčtyj J stalo fe, jakž Uslyssela
Nlžběta pozdrawenť Marie, zplesalo Urmluwňútko w
žiwotč jejtm a UaplUčUajest Nlžběta dUchemswntým.
J zwolala hlascm welikým a kekla: Božehrmmi ty
mezi ženami a požehnalch plod žiwota etwého. N
oded mi to, že Ulntka Búna mého pkissla ke
mnč? Nebo aj, ejnkž se stal hlnš pozdraweUt
twčho w .Usstch mých, zplesalo radostt UrmlUw:
ňútko w žiwotě mém. A blslboslawenú jsi, žeš
Uwěťila; Uebot wykoUúUy bUdoU ty wčci, kteréž
jsoU powědlUy tobš od PúUa“ (Luk. 1, 40uu45).

Tato swatyUč Uúležt oo. Frantisskňnům
od r. 1679. W dňwUé již dobš stňwal zde
chrúm, jejž anci zbokili; ze zťiceUiUjeho ale
lze posUd pozUati, w jakém slohU stawěn byla
Mčl takkka dwoje poschodt (dolUt a wrchni chrám).
W dolUt čústi bylo oUo pamútUé mtsto, kde
Panna Maria pozdrawila Nlžbťty; we wrchUt
čústi pťebýwali sw. staťec Znchnriúš a stakeUka
Lx.lžbčta, a tam také Panna Maria asi tki mču
ftce š Uimi bydlesa (Luk. 1, 56). Dům ten
mUsil Ua horu takťka co hntzdo pkidělúU býti.
Powtdú sr, žc již ctsaťowna swe Helena Ua
tomto mtstš chrúm wystawčla. Pozdčji zde
býwal klússterjeptiffek ťúdU „anfsttwent Palmy
Mnrie“ (ůo 1U Uiďitňtjolx).eš) Zcela pťtslussUč

e) Tento ťňd založen bys r. 1818 od sw. Johnny Chnntalu
skč a od sw. Frantisska Saleského, biskUpa Žexlewskťho;
proto slujl jeptiss!y tU takč Salesianky.
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měl teUto kúd prúwť na tomto pamútUšm mlstč
klúfster, jefsto od tajcmstwt, jakéž se tU bylo dúlo,
jmeno swé wzal. Z klússtera toho widěti až
podUeš tťi wclkú, zc čtwťrhranného !amcne wyteu
sanú poďloUbt. Klússternt kostel jest ale zcela
zboťenl Kostel tento měl asi 40 ťroků w déli a
12 w sstťi. R. 1860 dali oo. Frantisskúni
aspoň dolUt, podzemnt dil tčbož chrúmU oprawiti.
Po 6 kamenných stupUlch sestoUpili jfmc do pod:
zemUt té kaply, kterúž 9 kroků dlonhú, tolikéž
ssirokú a klcnuta jest; deUUt swětlo padú do Ui
malbm okUem nade dweťmi se Uachúžrjtclm a
kUlati)m otworem wr kleUUtl; podlaha jejt jest
čtwerhrannýnt kameUem jako mosaikoU okrúfslena.
Wc stčnúch jejtch Ua prawo an lewo widčti jeskyu
Utm poďobné wýkleUky, z Uichžto oUeU Ua prawo
osm kroků dloUhý a tťi kloky ssiroký jrst: lewb
jest o mnobo menssl. Powtdú sc, žc w onom
wýkleUkU na prawo sw. Lllžběta Uschowala Jana,
kďyž Herbďeš UkrUtUý, bledaje bezžiwoti Ježt:
ssowa, děti Bctlemské Usmrtiti rozkúzal. We skúle
tšhož wi;kleUkU spatknje fe wytlačenú podobizUa
dttěctho těla. Poďzemnt tato kapla mú toliko
jedeU oltúť; ďostaUc fc jt wssak jrsstč don jie
Uých, kteťtžto již w Toskanč w Jtalii zc mraa
morU sc hotowt. Qbrazy pro tyto oltňťe mau
lth se we proslUlé mattťskč akademii w Důssel:
dorfn w Německal. Sw. ctrkrw Uďěluje poutnl:
kům, jenž toto sw. mtsto ansstčwujt, odestky
sedmi let a tolikěž kwadrageU (iUčlUjšentiUš še!pw
tšm Uluw:xUmčdtroriůem qušůwššnšwm
in áomo xsiďicňtioniššpuá Tjiďadďtb). J my
jsme zptwali, poklekUUwssepked oltúťem, oUeU weo
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lebný chwalozpčw, MUšniňoUt zwaný, jejž zde
byla Banna Maria sama zapčla, ťkouc:ť)

„Welebt dUssemú Hospodina a zplesal dUch
můj w BohU spasiteli mčm. Že shledl na pontu
žent dťwky swé, Uebo aj od tčto chwlle blaboflaa
wenou mne Uazs;wnti bUdou wssickni núrodowé;
Ucbot weliké wčci mi Učinil teU, jenž mocný a
jehoš jmcUo swaté jest. N milosrdenstwt jeho
(trwú) od pokolrnt až do pokolent bojtctm se
jeho. Učinil moc ramenem swdžm,rozptylil pyssné
w mysli frdcr jejich. Ssadil mocnč šc stolice a
powýssil poUtžrUhch. LačUč nakrmil dobrými
wěcmi a bobaté pUstil prúszé. Ujal se Jsraele,
slnžebntka swčho, rozpomemlw se Ua milosrdeno
stwt swé, jakož byl mluwil k otcům naffim, k
Nbrahamowi a semeUř jeho Ua wčkyee (LUkd 1,
46mo55P .

W prawdě zúzračně dúlo se to še stawěntm
tčto swatynč. Sotwa se byly zťtceniny starčho
kostela zcela rozpadly, hle! čtrnúctc dUt Ua to
obdržel prokurator, srantisskútl o.7Jozef Me Ba2
lester, od jednobo dobrodince ze Spanťlska 50()0
sxrankůw, a kratičký čaš Ua to od jiUčbo dobrou
dince tčž ze Šanťl 500 sspnnčlskc)chdolarň
(ooronšti) a sice uu k wystawent swatyltť „Na:
wssttwenl PaUUy Marie“. au PoUčwadž nemožo
Uo jest, aby zprúwa o úplUčm rozpadnutt
se tčhož ch;ňmu w tak krútkém čase až do
wzdúleného Spanělska se byla dostala, lze soUdio
ti, že oni dwa dobrodincowé zwlússtnt wnUantt

e) Tento lrúsný chwasozpťw prozpčwxxje sw. cirkcw každou
deunč pťi ncssporách; slujet dlnšniťio:t (weledl), pončo
wadj ttmto slowem začtné.
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od Boba obdrželi a ony sumy peněz prúwč k tou
mU účelu do Palestiny poslali, kU kterčmu jich
ncjwlce zapotťebt bylo. Pťissly tedd tyto pentzc,
jichž nižňdntperčeťňwal, jako un l)euď ex mčdo
odinne Každodeltně dochňzi do též swatynkz klúu
sstera sw. Jana knčz frantisskún a sloužtwú w nt
mssi swatoU; mimo to bydlt U nt takč bratr laik.
Nčkolik krokň od nt ku stranč zúpadnt mň drau
goman francouského konsulatu (z Jerusaléma)
letnt byt swůj, dům to pčkný a malěmu hradU
podobný.

Když jfme wyssliztčco památné swatyUě, w
kterě jfem Uúsledetclho Ua to dne tašé mssi
sw. sloužil, znamenal jsem, že Janoš Cidiwon
fskaredě Ua mne se dtwú. Nebyl jsem sobč pol
wědom, žebych mU byl w nččem nbltžil, a pťrdc
na mne pohlédal, jako by mnc byl měl w nčn
jakěm podezťeUt. Nechtěl jsem se bo tň;ati, co

by mxž schú;elo; čckal jsem, q,až by. mysslčnky
srdce 1ebo se wyjewily. Júnoď widčl, že jsem
nmoho zapisowal do denntka swčho; nebot jscm
fobť činil rozličnč poznúmky týkajtct se jednotlin
wých poswňtmžch mtst, jržto jsme ansstěwowali.
To fe mU Ucltbilo; neboc prawil: Rúd bych
wědčl, co ptento wysoce Urozený pún poťňde pt:
sse. Kde stojt neb sedt, Ustawičnč mň co psňti,
kdežto žúdný z ostatnlch púnů (mtnil frantisskňny)
neplsse. Ubolyý Jňnoš držel mne za Učjakého
wyzwědače, ktcrb soďč wssclijaké tajně wčci za:
znamenúwú. Když jsem fe bo později túzal, jar
se jmenuje a odkud je; tu se skoro rozhorlil a
pramil:7 „Wysoce UrozeUýpane! Jň sr jmeUUji
Júnoš Cidion a jsem z Mitrowic U Pctrowa:
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radinu wc SlawonskU. Ncmysletc sobč, že jsem
tak zpozdilbm; wtm dobťe, žc wssecko, co do
kntžkd fwé ptssctc, pťijde do UowiU. Nowinňki
ale lbňwajt; Uapisste sobč tedy dobťe jmeno mé
a oded jsem, (a pťi tom fc mi Uedůwěťliwě
do dennlka dlwal), aby, co o mUč do Uowin
psňti budete, bylo prawdiwé.“ Zdaliž Jňnoš Uco
mlllwil prawdn, twrdě, žc nowinúťi lhúwajt?
Upokojil a Udobťil jsem ho, oswčdčUjlc, žc je:
Uom prade o Uěm psúti bUdU.še)

Woustrňni hor túhnonctch se od klússtera a
wrsnice sw. Jana ku straně zňpadnt dossli jsmc
asi za 2 bodiny k oné wclepamútné jeskyni, w
Ulžto žil kdysi sw Jan a w Ulž k úťadU swé:
mn sr pkiprawowal Hory ty jsou wysoké a
Ue tak holé jako U Jerusatčma; spatktht se Ua
Uich rozličUěstromy, jako: oliwowé plaUé siky a
swatojanskřpchléb (arabsky: ť(mxud). szwlússtš
ně na Uich roste mnoho Uassch trnt podobného
chrastt, které Nrabowé „Načee Uazbwajl a jehož
z UcdostatkU dktwt co paliwa Užtwajt. Nni ta:
to krajina neUt tak mrtwň, jako okolt jernsaB
lémskě; nebot jscm zdc wřdčl a slyssel i mnobo
ptňků, obzwlússtně lUňúků, stehltků (arabsky: gďa
kur em!wun) a sýkorek. Milt tito ptúčkowé a
libý zpčw jcjich upamatowali nme Ua drahou
wlast moji. Kdo žil půl rokU w kamenitých a
smUtUých krajinňch palestinských, pocsti jistotnč
touhu po drahé wlasti fwojt.

e) KdyžubodýJňnošštranšportem swým z Jerx:salrma od
ckdú;el darownl jscm mu na ccstu učlolik šlatúch Jcbo

soudmd bdl teddúžanicl skllčen: Bůlj wt ju! se doosluli do otčřny swoj



163

Tak jsem toužil wc dUe uu w Uoci
Po tč tiché wlasti swé,
Blouzsrtwal jsem, že mi sstťsit
Tam zaď jchou pokhUe.(Mit Sojka.)

Hluboké údolt, rozprostlrajtct se mezi těmin
to horami, sluje údolt terebinthowé (rňljiď tšxxeu
diUtdi, TerebiUthenthal). Toto údolt, od stromU
Utšwdimřuxďee tak zwanč, bylo za siarbch časůw
proslulé. Tam sc fessli krúl SaUl a fyUowé
israelsstt k bitwč proti Filistinskbm (1. krúl.
17, 2 a 19). W údolt tomto pťemohl také
Dawid obra silistinskčho Goliúsfe (1. krúl. 21,
9), a w tčmž údolt jest také pamúlUú jeskyUě
sw. Jana, do ktcréž nynt čtenúťe zawésti mtnlm.
Nachúztt sc jeskyUě tato Ua hoťc w jedUé skúle
a podobň fc malé kaple; jest núm do Ut wUstUu
powati po dewtti kamcmchch stUpUtch, mú w dč:
li 10 a w nejwťtsst sstki 5 kroků a dwa oknúm
podobUč ale Uc strjně weliké otwory, jimiž do
Ut padň deUnl swčtlo ; opatťena jest také dťewčnbmi
dwekmi, jimiž se do nt wchúzt. Nalezň se w Ut také
kamenný oltňť, Ua Uěmž Učkolřkrútr w roku msie
sw. se sionžlwú; ze skúly, w Utžto jeskynč ta fe
Ualezú, prt;siřt se potůček.š čistoU a dobroU wou r
dou a žene stťibrně wlUky fwé rychle do údolt.
Sem tcdy odebral se sw. Jan, aby w ofamělosti
modlitbon a postem Ua wznessenb úťad fwůj fe
připrawowal. „Dltě (Jan) pak“pu prawl sw. ewanu
grlista LUkúš uu „wstlo a posilowalo fe w
dUchU a bqlo Ua poUsiti až do dUe zjeweUt swčho
lčdU israelskčmu“ (Luk. 1, 80).

W prawdě! libč to mlsto, kde jeskynč ta se
Uachúzt. Hodlt se úplně pro poustewntka, jeUž o
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nrbeských wšcech rúd rozjlmň Kdoby tam Uro
chtčl žlti?

Pktrody tam welekrňsné
W Uejtajnťjsst swatyni
th jú ouďoltčkokrúsnč
N U prostťed jeskyni.
Tam se čeťt klidU zťldlo,
Tam Uebydlt žňdný klam,
Pťňtelstwt tam mú fwě ftdlo
. . . ., pojďme tam ! (Ptseň:„Jeskyněeee)ť)

Poutntkňm nawsstěijlctm jeskyni sw. Jana
UdťlUje sw. ctrkew odpustky sedmi let a tolikéž
kwodragen(inňujšem:iňe ďeptem Unnorum et
t.otiúem qUUárUšenarnm iU UUtro Ur ňeo
ďerto 8. .jommiď). Na den pťed slawnostt (iU
rišijiň) Uarozent sw. Jana Kkestitele uo 23.
junia uuo chodtwajt oo. Frantisskúni již o tťett
hodiUě rannt z klússtcra sw. Janasdo této jeskyu
Uč O 5 hoďině počtnajt se floužiti Ua dwon
oltúřtch msse sw; poslednl msse sw sloužtwú se
flawnť š asistenct a zpčwem načež se čte w lax
tinskč a arabské ťeči ewangeliUm, w Uěmž se wyo
prawujellelle)Uarozent sw. JaUa Kťeftitele. Na
to se modlt pťltomnl pčtkrúte modlitbu PúUě a
pozďrawent andčlské, by se stali účastnbmi odo
pnstkůw. W deU samý Uarozent fw Jana konúu
wajt se wssechnh služby Božt we chrúmč klňu
siterntm

e) Bťisný ťád .skartujiúmlw kteťs ačkoliw w klússtcťe bydltu
cc pťcce oiamčld w prawdč ponstcwuic:y jiwot wedou,
cti sw Jana .skkestiteleco rwntho, a sdo Brunona co
drubčbo šakladatcle ťúdu sw ho

Md) Jak jslnc je o wrchU již Uwe dli
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Strňžce swatynč sw. Jana, t. j. tčto jeu
skynč, jest katolický Nrab j)mxt ťšdon ol ()ťxau
oťwich t. j. xDawid, syn Cbasawithňw. Již za
starbch časů bbwal Ua wljchodkobyčej, za ktcrbmž
oUen, jcnž po jmenu swém túzňn byl, UejeU
jmeno swé, Ubbrž i jmclw otcr a takkka celý
rod swňj oznúmil. Tak začlnú k. p. ewnngrlimn
fw. MatoUsse slowy: „Kniha rodu Ježlssc Cbri:
sta, syna Dawidowa, syna Abrahamowa“ (1, 1).
K Jozrfowi prawil anděl: „Jozese, synu Dawio
důw, Ueboj se wzlti (k sobč) Marii, manžrlkU
swonee (Mat. 1, 19). Oni dwa slrpi, kteťt žúo
dali od Ježtssr UzdraweUi býti, wolalť k Uěa
mu ťkouce: Smiluj se Uad númi, syml Dawi:
důw! (Mat. 9, 27). Když Ban Ježlš túzal sc
fariseůw: „Co se wúm jzdčio Cbristu? čl jest
syn?ee odpowčděli: „Dawidňw“ (Mat. 22, 41
au42). Tať jest to až podneš U Nrabňw. Tún
žrš:li se k. p. mladého Nraba, jchož jměno xjrst
Josef (JUsef), jak se jmenuje, odpowt ti zkrútjka:
Jusef. Chceš:li se qwtcc od Uěho dowčdťti, mun
siš se ho túzati: Ct Jozrs jseš? Nazýwúali se
otecujeho Dawid, odpowlti: Zů jsem Josef, syn
Dawidůw (ajUššk šdšn č:j j)oUc). Zemťel:lč již
otec, odpowt: Jsem Joses zemťelého Dawida
(5UWf den luč:r j)oUt). Túžeš:li sr otcc Ua
jmeno a rod jebo, odpowt ti: Jú jsem Dawčd,
otec Josefuw (1)čuxt U.d ejuxešf ). Núpodobnč i
Uúm odpowčdčl strúžce jeskynč sw. Jcma na otúzu
ku, jak se jmrnuje: T)Uut edšn 81 ()bňšměiu
t.!m (Dawjd, syn Chasawithůw.) Nrab oznamnn
jr tedy na otúku, jak se jmente, rod swůj,
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kdcžto U Uaď na touž otňzku kkrsiným jmenem
a pktjnlrntm odpowtdňme.e)

Pkcc hlnbokéj a ssiroké úddlt tmbintowé
spatťch sc naproti jrskyni sw. Jana na strúni
hory btdnú arabskň wesUiee,jmenem Satas; jrstit
jako ptačt hUtzdo k přtkrč hoťe pkidčlúna a wyu
padň lzdnllrkajako perost. Qby!ďatrlé jcjt jfou
dle núbožcnstwt nmznlmanowč a zdajt sc, jak
.T)UUt ďdšn 81 ()jxu.šmsitdď. podotanl, bbti
kťeska!lůmncpktzinými. Zdňt se, žc jich to mrzi,
když kťcskané bltzkon jeskyni sw. Jana nawsstěa
ijt. Jesstč pťed Uťkolika lcty stúwal pťrd
toUž jrskdnt prastarý wrlikňnský strom, tak zwcmý
swatojUnský chléb (rohowntt obccný, sirnk, Johana
Uiď:BrodbaUm, očmtcmiu ušiliquo,)7jehož ratolrsti
wysoko nad jeskin sc wyptnaly a ji takťka pťed
nečasy chrňnily. J domluwilo sc sedm bratťt,
mUzUlmanůw to z wrsnice Satafu, že strom,

tento :poškažt, což také skUtcčUěUčinili.Swšř tjlZj“!onoxšclemnikdy UeroUhej se syUU!
Bomsiúd u:xnkcxPúnk jistč takoU wiml,
uStihltee roUhawčho, rozdrtt ho w prach,
Ukúžc swé rúmč lidem Ua postrach. (Lewec.)

J roúbúni bratťt těchto nemimllo sc š
pomstoU Božt. Nežli Uplynulo sedm dnt, zcmťeli
wssichni. Ze pně starého stromU wyrostl Uowý,

e) Jiuar jest to zajr we Spauělsku. Mstculi Spauťl Spanču
nčlowř, Uwúdtna nápisu nejeu kťcstnčfwč jmeuo, Uýbrž t
jmeno otce i matkh; ke p. anoďšco ()euxáonnžxl)rlila.
Qtec tčhož Franccska, tterčmn se ptssc, jmennje sr Caru
dolm a l!) Utatfa Orsilclp Tt)ž řxruwoeďco, knčz Spau
nťlský, mi prawřl, žeby i jiuý sranočgco ()urúouu w
těmž mčstč bbti a pjaut, na nčmž by pťidúUoUebylo: x
()rtil:rj obdršcti nlohld



167

ktelý, jal jscm widťl již dosti wysoký jest; jedl
jsem tz owocejcho Nrabowčnazýwajt u jak
jscm již prawil u strom swatojanského chleba
„Karub“; od nich pkijalij slowo to i Uěkteťt jint
núrodowé. Tak nazýwajt FrancoUzowé strom ten
jo olueoušo (očroUde, oarod); Wlachowé
Uoo,nudoyee Španťlowč Ug.l šmeodo ee Nna
gličanč „ourodo ee Latinsky slUje „oeratouig
rč;iliqlušd„ldečili také Uňujoiš ďijjqUU;ee a poo
diná wěc to, že Nčmci strom teUto Uazýwajt
„Jobalmiďbrodbmxm“ a Slowané „swatojanskú
chléb.“ Sw. MatoUš prawt, žc Jcm mčl roUcho
ze srsii welbloUdt a púš košený okolo bedet swých
a pokrmem jcbo že byly kobylky a mcd lesnt,
t j. roucho jcho bylo hrUbé a prosté, a pokrm
chatrUý: Uebot žiwot Janňw byl jako žiwot xpro:
roků pklflch a swatý (Wiz Mat Z, 4 uo a
Mar 1, 6) Kobylky sloouštgo) byly dlc sw.
Jrrkoma (ď.ňww .Tost 1 2) potraon
obywatclů wýchodntchkrajiU PliniUš (biďtor nňo
curgj l 6 o 50) popiije způsob,jakým koa
bylky tyto l jldlU sc pťiprawowaly. Zdú se
wssak, že sw. JaU požtwal owocc stromn „Kau
rnb,“ odedž snad strom ten Uapotom obdržcl
jmeno: š e
Qwoce to roďt sc posUd w Balestinč a býa
wú pokrmem chUdého lidn.

Q Učkdcjsstm sw. obt)wateli jeskyně, o Utžto
jsme prúwě mluwili, pčje ckrkew kat. až xpodneš
we wclebném hymnu:

W júmy tyš w skalné odcssel, straniw se
Hmd w jarém mlúdt skuprnébo lidstwa,
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ústa poklések se nxké Ussetťic
Plleje lewUt;ch.

RoUcha poskhtal bUňatčďo welbloud
Pťeswntbm oUdům a opaskU owcr,
Zdroj pitt, ď lesntm a medem kobylka

Dúwala jtdla.lle)

Ncž opuskme již poswňtnoU jcskyni tUto a
wystupmež na té hokc nčkolik set krolůw wbsse
ke strmtč jižnl; tu dojdeme k malémU staweUt,
které nsi 20 krolů dloUhé a ďcfet troků ssiroké
jest. Powldú se, že Ua jeho mtstč byl hrob
sw. Nlžbčty, maltželky Zachariúsiowy a mntky
sw. JaUa. K malé budowť této mlUt ncjd. paa
triarcha Walcrga pťistawčti kuplUa Ustanowiti pťi
Ut knězcco kaplmta. thajlce se od tohoto stau
went pťeš údolt terebintowé kc stranč sewcrnt,
widtme Ua sspičatěm wrssku bory, ncjwyšsst to
snad bory w celé krajině, arabsiou wesnici Zer
ůi ZUUU, kterň zdalcka jako hrad wypadň.
Horn, Ua Utž werice ta wzdělňna jest, slUla
w dúwné dobš ModiU, abyla za čafů brntťt
Machabejských znamenitň i š mčstrm, jakéž se na
Ut tehdúž Ualczalo. Kdyš JerUsnlém od krúle
Nntiocha Epifana dobyt a chrúm jeho odc etpeU
byl, powstalMathatřúš, syn JaUa, syna Simeonoa
wa, knčz ze synů Joaribowčych z Jerusaléma, a
osadil fc Ua hoťe ModiUU (1. Mach. 2, 1).
Sem fe š Utm odcbralo i pět jeho synů: Jan,
SimoU, Jůda, Elcazar a Jonathon, a oni židé
z Jewsalčma, ktcktž potUpeUt chrúmU a modlou
slnžebnosti Nntiochcm w Uťm Uwechš snésti ncn

e) Wiz: Hymny clrkcwut od Fr. Sussila.
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mohli. W mťstč Modiml Usmrtil Mathatiúš
jednoho žida, ktcch sc tam opowúžil Ua oltúťi
modlúm obťtowati, a zabil také onoho muže, kteu
rého srm krúl NUtioch z Jerufaléma byl poslal
(1. Mach. 2, 24n25). Na hoťe ModiUUbyla
wlra w jedinť prawčho Búha zachowúna od pou
topy modloslUžby, kteroU byl NUtioch w Jerusa:
lémč a w zemi jůdskč zawedl. Hora ModiU byla
i š mčstem swým pewam stdlem rrkownkgchbrau
tkt Machabejstbch. W mčstč ModiUU pochowali
Jonathaš a SimoU w hrobč otců swhchi bratra
swého JůdU (1. Mach. 9, 19). Když Jonatbaš
úkladně zawraždťn byl, poslal Simon a wzal
kosti bratra swčho a pochowal je w Modim: w
městě otcůw jeho (1. Mach. H13, 25). Krúsnt;m ;
staweUtm mUsil bs;ti hrob, jejž bquSimon Mau
chabejstý wystawil w Modiml otci fwémU a
bratťtm swým. „J wzdťlal Simon Uad hrobem
otce swěho a bratkt fwbch stawent wysoké ke
spatťcnt,z kament hlazeltého Uapťediw zadu: a
postawil sedm sloupů, jeden proti drUkjčmU,otci a
mňteťi a čtyrcm bratťlm, a okolo nich posiawil
sloUpy weliké a na slouptch zbroj Ua pamútkU
wččnoU a wedle zbrojc lodi wyrytě, kteréžby spaul
tťtny byly ode wssech eplawtctch se po moťi. Tent
jest hrob, kterťjž Udělal w ModiUU (1e Mach.
13, 27ouo30).ee) W ModiUU Uocowalo ončch

e) Mťsto Modiu (Uljuějsil wesnice Ber di BUUU) leželo eu
jak jsem prawil uu Uu wrfsku welmi wysoké hory, prou
tož bwlo owsfem možuo, že plawtci se po moťi hrob Maa
chabejskú widčti xnohli. Kdo jede okolo Jnfd po moki,
mňže, m rli dobrý žrak, widěti takč městečko EmaUče, ktru
rčž podobnč :m wUsoké boťe stojtq R. iďča() spasiowaly
jc jesstč w Modinu zťiceuiuy hrobu Machobeňw, “xl wyu

8
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20.000 bojownbch mužů, jež byl SimoU Machao
bejský wybral, aby túhli proti CentebeUš:owi.
wůdci polntmu krúlr Nntiocha (1. Mach. 16,
4); a když syn tébož krňlc, NUtioch Ewpator,
wtrhl š wojskem do JUdstwa, postawil se Jůda
Machabejský š wojskem swým U ModiUu (2.
Mach. 13, 14). uuu

ouuamdoceumuuu

Kapitola dcwútú.

Z ZcrUsolšma do Emausu. Bctiša, starč Ramatbaimu
xsosiln. Búlbasor. Emauš. Wescli mladť Nrabowč.
Bido, starč BcthoroU. GabaoU. Hrob Samnrlůw.

Noužr o wodu. Hrobh soudcůw.

Jako byly w Palestinč dwě xněsta jmeu
Ucm Betlěm (jedxw Uedaleko Jernsalěma w po.
kolent Jůdown, kde se narodil Spasitel, a drnbé
w Galilše, w pokolent ZabnloUowU UedalekoNa:
zareta); a jako byly dwě Betbane (U Jerusaléo
ma a za Jordúmm, kterúžto poslednt wlastUěBex
thabara flUla); Uuúpodobnčbyla we sw. zemi tťř
města, klerú slUla EmaUš. JčdUo město EUlaUš
leželo U moke genezarrtskčbo, bltž města Tiberiu
ady, o kterém později mlUwiti bUdemc; drubé
město tšbož jmena ležclo zúpadně od JerUsaléma
w rowiUč Sňronskč; mčsto toto slUje nynl Nmo:

prňwuje srantisskáxl od F. Noéj Bcnútčan,ktcrý w tčxnž
roce po swj šcmt pulownlz
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aď a jest od wefnice LatrUnU asi pňl hodiny wzdňu
ler. Tťctt EmaUš leželo UedalekoBetboroml,
seweroozápadnč od JerUfaléma, a siuje Uynt au
rnbskh „El KUbeibch, KUbebebxe aneb zkrňceUě:
„Kbeibé, Kbebé, Bebě.ee Které z tčchto tťť Emcmš
zwmchch mťst jest ontm Emanem, kde Pán
Ježtš po fwťm z mrtwých wstňnt UčeUntkům
fwbm poznati se dal, wyswttň z ewangelia sw.
LUkússe,kdežto se wypraijc:

„A aj dwa z nich (z Učenntkú) ssli toho
dUe (po z mrtwbch wstúUt Pňnč) do lnčstečkcx7
kterěž bylo wzďúlt od Jerusalčma hoUů ssedesúte,
jmenem EmaUše Ll ti rozmlonwali wespolek o
tčch wčcech, kterěž fe ďyly Udaly. J stalo se,
když rozmlouwali a sebe se dotazowali: žc iJe:
žtš pťibltžiw fc ssel š Uimi. Nlc oči jejich byly
držňUy, aby k)o Uepožnali. J kekl k Uim: kterč
jfoU to ťeči, jež rozmloUwúte wefpolek jdoUce, a
jste fmUtUieŽ Ll odpowťdťw jeden, ktrrčmUž jmrxw
chofúš, kckl jemU: Ty súm jsi pťtchozt do Jeu
rUsalěma a UepozUal jsi, ktcré wěci staly se w
Uěm tšchto dUů? Jimžto on ťckl: Kterče? J
ťckli: Q Ježtssowi Nazaretskšm, jenž byl muž
prorok, moňch w skurku i w ťeči, pťed Bobem
i pkcd wfsim lidem a kterak jej wydali Uejwyša
sst kněži o kntžata Uassc Ua odsoUzeUt k smrti a
Ukťišowali jej My pak jsme se Uadúli, žrby oU
měl wykoUpiti lid israelskb; ale nynt tomU wsseu
mU tťett ch jest dneš, jakž se to stalo. Ale i
ženy Učktrrš z Uassich zastrassily núš, kterč pťedc
dnem byly u brobU a Urnaležsse těla jeho pťissly
prawlce, že takč zjewent aUdčlské widěly, kteťlžto

prawt, že žiw jrst. J odefsli Učktekt z chsfiZc:chžrkc



172

hrobU a Ualezli tak, jak ženy prawily, ale jcho
neUalezli. N oU kekl k Uim: Q blúzni a zpo:
zdill srdcem k wěkent wssemn, co mluwili pro:
roci! Zďaliž Uemeel ChristUš tčch wěct trpčti
a tak wjtti do slúwy swé? N počaw od Moju
žtsse a wsfech proroků, wyklúdal jim wfsecka pt:
sma, kterúž o Uěm byla. J pkibltžili se k mě:
stečkU, do kterého ssli a oU dělal se, jakoby chtčl
dúle jtti. J přinutili ho ťkouce: Zňstaň B Uúmi,
neb se pkipozdtwú a deU se již Uachť;lil. J wssel
B nimi. N stalo se, když fedčl š Uimi za sto:
lem, že wzal chlčď a dobtoťečil a lúmal a podúo
wal jim. J otewťmy jsoU oči jejich a poznali
ho a oU zmizel od očt jejich. J ťekli wefposek:
Zdaliž srdcc Uassc Uehokelo w Uúš, když mlnwil
na cestč a otwtral nám plsmaeč N wstawsse w
touž k)odiml, wrútili se do JerUsaléma“. (Luk.
24,13w033)

Sw Lukúš prawt tedy, že městečkoEmaUš,
do kterébo Pún Ježtš še dwěma Učenntky se U.
btral, bylo od Jerusalěma honů ssedesúte (t j
asi půldrtché mtle aneb 3 dodiny crsty) wzdúlc:
no Jelikož dUchý EmaUš (Nmaoš U Latrum)
od Jemsalema Uejméně 160 hoUů a EmaUš U
Tiberiady asi 4 dUi cesty wzdúlcn jest, možUo
toliko Uynčjsft wesnici El KUbeibcb (jcjtž jměno
w Uasst keči wyznamextúwú tolik co: hrozinky,
Zibcben) za oUo lnčsteččkodEmauš, o Uěmž fe wr
sw. ewangeliU zmtnka čini, poklúdati.

Bhlot to dne 24. Febr. 1862, kdwžjsme
fe we fpolečUosti wwpp. frantisskúnůw, Wúclawa
Netherdy, Heribcrta Witsche, Deogratiasa Bccka
a Učkolikamladhch Nrabůw do EmanU oďcďrali.



173

Eesta núš wcdla z Jernfalčma branoU Jafskon
asi hodinn toUž cestoU, kteroU sc jdc do
Ramlehn a do Jafy; dawssc se pak na prawo
sestoupili jfme š hory do hlnbokšho, welmi kau
menitěbo údolť, w němž w čaš dcsstč dosti silnú
ťeka tékúwú.. Tehďáž w nť alc neďylo an kap:
ky wody. Cesta w tomto wyprahlém a wclmi
kamenitém údolt byla pťehroznň; Uďozt koni Ucu
wšdčli, tam by mčli kročiti Litowal jsem, že š
nůmi nebyl Jňnoš Čidion Bylby jistč i zde

hanil Mojžtfse, že Židy z Egypta do tWakowčmlénkem a x:ledem tekoUct země zawcdl Wtěmž úu
dolt, we wzdňlenosti asi 2 hodin od JerUfaléma,
ležt na wijchoďnt strňUi jedné bory arabskň wefu
Uice „Betiša“ zwanú. Wesnicc tato jest dle důo
mUčUt Uěkterýchstaré město Ramatbaimsosim, odo
kUd pochňzeli Elkana a Anna, rodičowš proroka
Samuele (1. krňl. kap. 1.). Dle ústntho podňni
jest prý to ono misto, kde Pún Jržtš ke dwčma
UčenUtkům do EmaUsU jdoUclm se pťipojil (Luk.
24, 15). Jcli jsme ttmto wyfchlčjm a wždy Užg
fsim údoltm dňle a pťissli jsme k jakémnsi welu
kémn stawent, které se podobň rozpadlémU hradU,
a slUje „twrz Abfolonowa“ (Kastell Abfolonš).
Pťed čafy slUlo toto mtsto „Búlhaforee; zde
dal Absolon Usmrtiti bratra swébo Amnona.
Udňlost tUto wypraije ptfmo sw. tčmito flowy:

„J stalo fc po dwou letech, že fe stkihaly
owce Nbfolonowy w Búlhasor podle Efraim; i
pozwal Abfolon wssech synů krňlowských, a pťiu
ssel kU krňlč (Duwidowi) a ťekl jemU: Hle stktu
hoU se owce slUžebntkU twémU: necht pťijde, proo
stm, krúl še slUžebUtky swbmi ke slUžeďntkU fwéu
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mU.e) J ťekl krňl Absolonowi: Nežúdej toho,
sUUU můj: nežňdej, abychom pťissli wssickni a
obtčžowali tebe. Ll když ho Uutil a on Uechtěl
jtri, dobrokečil mu. J ťekl Aďsolon: Pončwadž
Uechccš jtti, Uecht aspoň š Uúmi jde, prostm,
Nmnon bratr můjme). J ťekl k Uěmu krúl: Nea
ntt potťebt, aby sscl š teboU. Pťimltil tedy ho
NbsoloU a odestil š Utm AmUona i wsseckysye
UU kréilowskél J Učinil byl AbsoloU body jako
body lrútowskée Byl pgk pťikúzal Nbfolon sluo
žebutkům swým řka: Setkte, když budc opilý
Amnon wtrtem ra jú ťe!ml wúm: (tedy) btte ho
a zabttc: Uebojte se nic: Uebo jú jsem, krerýž
pťikazUji wúm: posilňtež se a buďte muži silnt.
Učinili trdy služebUtci Nbsolortowř proti Aumog
Uowi, tak jakož jim byl pťikúzal AbsoloU“ (2.
krúl. 13, 23p29). Na témž mlstě tedy, kdc w
údolt tomto stojt oUo staré stachl, dal Absolon
zabtti bratra swěho AmUan, proto že porUssil
Thamaru. Zdú se k wlťe podobno, že toto bral
trowraždoal poskwměné mtsto slulo Búlhasor; Ue:
bot hory, mezi Uimiž sc Ualezú, jfou již hory
efraimské. Tyto se začtrtajt UedalekoJcrusaléma,
túýaouce se k feweru pkeš Sichcm až do Galie
léy a tamt se š horou Karmélem spojnjt.

Jedoucc ttmto údoltm dúle, obrútili jsmc se

e) Bťi stťtbáui owci strojtwaly se hody (lu krát. 25, 7uo8).

0) Amuou byl talč syn Dawidůw, alc pocházcsz jiuč matu
kq, jmenem Nchinoam (l. Paral. 3, lu9x. Nmuou učiu
Utl núsilt T amaťe, sestťe swé a scflťc Nbsolonowč, kte
rou zolodil Uwid ; Mahyj dcerd krále Gcšsurskčho. Bro
thto ncsslc etnb skUte! hlcděl lefolosl leuong zabiti a
wywotil sob k tomn pťllcžitost pťi hodcch, ktcre w Bálu
hasoru učinřl.
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Ua lewo a pťijeli jsmr, wystUpUjlce wždy wýsse,
k jedUomU mtstu, kterč se podobalo malémU rúu
ji. Bylol tam mnobo roztičlchch stromů, mnoho
trňwy a kwttt; i skromný potůšek mtstečko to
obwlažowal. Kdykoliw jsem Ua cestňch po Pao
lestiltě pkissel k žiwé wodě, plcsalo pokaždě srdce
mé radostl Uúramnou; kde potůček w tam žiwot.

W ltbeznčm sttml
Potůček chramostl,
Son wlúboU peťestč
Kwětinečky hostl. (SUssil)

Tak bylo také tcnUd Posadiwsse se tU, odu
počimlli jsme w libeznšm sttmt tšch stromň; er
bot bylo paon nesmtrnč. U potůčka toho praly
prúwč arabskč ženy z blt;ké wesnice prúdlo a
Užswaly k tomU téhož mýdla, jež byl Júnoš U
Nin:KarimU wychwalowal. Jedonce asi čtwrt
hodin od tčbož mtsta dúle, obrútili jsmč se Ua
prawo uu k seweru uo a pťijeli jsme k wefniu
ci jmenem Bido, kterňž Ua hokc ležt; odtUď jfmc
dojeli asi za půl hodiny uoo ke stranč zúpadnt
uu do Emaufn.

Nynťjfst Emchš (Tl ťiudeidč:ťx) jrst mau
lú wesnice čltajtct asi dwacet btdnbch arabstých
domečků. Stojlt Ua strňni wysoké bory, šc kteu
réžto jrst Utčssenú a dalekú wybltdka pťeš celoU
rowiUU ScironskoU až do Ramlehxl a do Jafw, ba
až na stťeďozemnt moke. Na zúpadntm koUci
wesnice Ualezú fe zabrada, 100 krokňw dloUhúa
45 ssirokci, majtct 40 oliwowbch stromů; Uprou
stked nt widětč zktceUin starěho stawent, bbwau
lěho to kdysi chrúmn. Ja! ze zťtcenin těchto
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soUďiti se dú, byl chrňm ten 25 krokňw dloubý a
8 fsiroký; stúwalo pťi Ukm jesstě jiUě, 16 krou
ků dloUhč stawent, býwal prý to klússter. Na
mtstě onobo chrúnm stúwal dům Kleofússůw, jeu
dUoho z ončch dwou Učenntků, š kterýmiž Pňn
Ježtš ssel do Emansu. Do toho domU wssel š
Uimi laskawh Spasitel a tam bo poznali w lúu
múUt chleba (LUk. 24, 25). Podle sw. NUgUstix
Ua, sw. Jana ZlatoUstčho a jinbch wykladačůw
sw. ptsma byl chlěb, pťi jehož lúmňnt Učrnntci
PůUa Jržlsse poznali, jeho wlastnt Uejswčtšjsst
tklo. Ztoho fe tedy dú soUditt, že Božský Spasi:
tel, jako pťi poslednt wcčeťi w JerUfalčmě, pron
mčnil i w Emausu chléb we swé nejsw. tčlo.
Welepamútné to zajistš mtsto, kde Spasitel š Uu
čenntky swými za stolem seděl a kde jim opět
Uejswťtějsst tělo swé we způsobU chleba podúwal.
J poklerii jsme na tomto sw. mtstě a modlili
jsme se Ua úmysl fw. clrkwe, kterú poUtUtkům
EmaUš a tamčjsst swatyni nawsstčwlljtctm plno:
mocné odpnstky Udělnje(iUůUjšeUtičw pjčlxčdriňe
iU B)mčmď.ck) Núbožltú Markyska ůč: Tqic:()jčdi,

ee) Ačkoliw chrúmy ch sw mistech palestinských z wětssl čá
sti zboťcny jsoU lze Uicmčmě na mistech kdcž stawalU až
podueš štskali odpust!y, ktcrčž od papcžuw putujictlnt lčmlo
sw lxttstůmudčlenybqu Krčxsnčodpowčdčl papcž EUgeniuB
kwardianowi klússtcra hory Siouskč žádajsctmu odpxtsitů
pro sw mtsta w Balcftinč že ncnt potťebt aby odpust
ky z nowu udčlrmp byly; mčsta olm jsoU pru jako zťtd

lcm wsseršbmilostt a odpustku, pončwndž na nich uejdrašsst krcw ristowa lak hojnč wylita byla (lxocš idlu
uuctjšujma uou juňišout. licterig noštrju; Ušm potino
oZšot úorošštejo qunm nmdeutixštio ť:)t moriteo; qu
ecouiw quuxi ťouteď guut ouuuium šwtiarum ot luo
ůulšeutiarum ju quibnš pmt.iooiugjwuu ille Bmxšuu
Nuxieti nuu Uduucle essušuo suit)
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kteroUž ofobně znúm, koupila tUto swatyni w
EmaUsU za 36.000 frankůw a dú w Uadzmtněu
Ué zahradě wystawčti kostel a malý kťásster pro
frantisskňny.

Město EmaUš bylo již za času wúlek weu
drUých JůdoU Machabejskč)m ď polUlmi wůdci
Nntiocha, krúle SUrskčbo, mtsiemrznamcnitým (1.
Mach. 3, 40uo57 a 4, 3). Rtmané je zwět:
ssili, okrússlili a opewnili; napotom fš Uazbwalo
na pamútkU wltězstwt Titowa nad Zidy Nikoo
poliš t. j město wltězstwl, arabsky: Mšjšů 81
Mšššr t. j mssio aneb wesnice slawUébo wllčzitrle.
ZnameUité a zúmožné mšsto toto zbořeno ale,
jak wypraije EufčbiUš(in Gř!wnu)bu núsledkem
prudkébo zemětřefent r. 131 po narozrnt Púně.
Za čan wlúdy ctsake Heliogabala okolo r. 220
bylo město Emmlš opět wystaweno; zdli se ale,
žc bordami Cbosroefa, krúle perskélgo, r. 614
mUobo trpělo. Později padl Emauš w moc
MUznlmcmůw, kteťt jej, jsoUcc protiwntky jmeUa
Christowa, wywrútili. Kťeskanfstt kťižúci wybojo:
wawsse Balrstinu, Uežapoměli nu městcčko Cemauše
Duli mU opčl jmeno Nikopoliš, obehnali je pr:
wnť)mi zďčmi, pkistawili k nčmu t!orz (Citadelle),
obnowili swatyni jebo, stowšli w nťm kostely a
klússtery a zktdilt tam i stdlo biskUpské. Nwssak
fssastné tyto dny pro mčsto EmaUš nctrwaly
dloUbo; Uebot TUrci opanowawsse opět fw. zemi,
zboťili i toto nessknsttté mťsto okolo r. 1532.
Tčbdúž dal jejich wůdcr a mocnúť Solimch U.
i welké, tefanč kameny z Emausu do Jemsaléma
pťewézti a z nich zdi nlťstskč stawěti. Tak se
stalo, že zc zUameUitébo a slawného kdwsi města

83,7?
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Nilopoli za Uassřch dnů toliko zťtceUřUy se spaa
tťujl; ale i tyto pozůstatky, sklúdajsct fe z Uě:.
kolika kusůw starých zdt a semotam roztrousseo
nřjch kamenů, wyďúwajl uo dle zUúmého : ďď.xš
1oquumur uu až poďneš swťďectwt, že zďe lex
želo drubdy kwětouct město.

Bo. frantisskáni pťijawsse po kkižúctch strúž
sw. mtst palestčnskťxch,ansscěwowali pilnč ipaa
mútnou swatyni w EmaUsu, doprowúzenř Uúbožu
nťzmi poUtUtky, jenž čascm z Ewropy do Jerua
salčma pkichúzeli. Jeďen z frantisskúnů těch, o.
Noč, kterb r. 1350 uu jak jsem se již zmsnil
uu z Bmúcek do sw. země putowal, wyprawnje
w popfúnt cesty fwč, že wykonal takš p.out do
Emausu. R. 1550 pUtowal do sw. zemš por:
tugalský frantisskún F. Bantaleou, kterixžwypra:
wuje, že oo. fraUtisstúUi každoročnš w pondělt
welikonočrtt z JerUsaléma do Emausu pout pod:
Uikali. Slowůtnťj Betr ůšUU UUUG wyprawUu
je w popsúnt cest swých, že byl r. 1615 dwao
krúte w EmaUsU.e) O. Nntontn ůšl ()Uštiuo,
kwardian klússtera betlémského okolo r. 1627, pou
pisUje w dtlU swém „núbožech poutntk“ Uadepsa:
Učm, cestu wcdoUcl do EmaUsU a zťtceniny, kten
rých tam za jebo čafů siúwalo. Q. Frantissek
Cugrešmiuď. apostolský jednatel fw. zemč on
kolo r. 1618, wydal wšbomé popsúUt sw. mtst
palesti:tských, tedy i swatynč w EmaUsU. W mťx

e) Pctr ůeua f:xlle, š pťijmculm Boutulk, nurodil je w
leř r. 1586. R. l6l4 wydal sr z Beuátek Ua cestya
anssrtwil anecko, Egypt, sw. zemi. Bersii a Judii;
dwanúcte let ltráwil Ua cestúch, a tudy sodč jsšlrno pouto
utta owsscm zasloužil; lnohlt go prawdč o sobč rlci: „Uita
mea pcx:xošrinuio eZt.e (Ziwot můj jcst putowúulm.)



179

stcčkU tomto žily tehdňž jcsstk dkti ončch obywaa
telůw, kteťt byli kamcny zboťeného mťsta do
JerUsaléma pťcnússeti pomúhali. Mimo tyto
jest jesstě mnobo jiUých spisowatclůw z rozličnhch
Uúrodnostt a stolett, ktekt popisujtce pamútnň
mlsta we sw. zemi i o swatyni Emanské sc
zmiňth.e)

Qkolo r. 1760 pkestaly obyčejnč poUti do
Emaufu, a sice pro Ustawičné wojny, které horu
dy beduinské ďtlem mezř scbou, dllem š obywatca
li okolntch krajin wcďly. Tyto nepokoje trwaly
déle 80 let a w tom čafe Uebylo nižadnémU
poutntkU možno, do EmanU sc dostati. Tak sc
stalo, že toto pamútné mtsto pkisslo skoro w zau
pomcmltk. Když se byli časowé Upokojili, hledaa
li oo. fraUtisskúnt EmaUš, o jchožto položeUt
ch dlc ústntho podúnt znňmost měli. Nwssak
dloUho bylo hledúnt jejich marné; nebot w Ba:
lestinč lze témčř w taždé wesnici Ualézti stao
rhch zkicenin; nebyla to tedy snadnú prúce, zaa
pomem:tb Emauš opět objewiti. Tak k. p. dr:
želi frantifskňni z počútkU wesnici BeitrzUrig, leu
žtct zccla sewernč od JerUsaléma, za Emauď.
Konečně wydali se dne 22. února 1852 čtyki

e) Z těchto Uwúdimc zde jcu: Q. Eugcnia Nogeru, srantia
sskána z Francice ktcrý co misionúr upoftolsiý (w 17.
sloleti) š let w Walessiuč strúwil; Jana DoUbduua. knčže
a kanowniku w St. DenisU U Puťtže. tterý r. lšZl puu
towal do sw. zcmč a tum po dwč lctu sr zdrželeau.lošn
ňe Pdowuot, srancouský pouruik. narodtl se w Paťlži
rd 1683, ceslowal po Ewropč„ Nsricc a Asii a whdal ceo
slopiď swůj wZ dilcchw Amftcrdamu r. l667. u Franu
tisstún os Marimw Moronc dyl strúžcem sw. zemč r.
1652 a wydal popjúni sw. Zemč pod Ucizwcm: lea terra
oauta nuor:uuoute isluetrnu (swatú zemč znowu whu
swťtlenú) w Blaccucii r. 1669 a 1670.
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srantisskúni, bratki laikowé: Zemišexuš áe ()eo
rero .soušk Ualrerňg; Bďršpřúm ňe Zoc:oa
8calššnoe) a (Zern.ršňšxuc)opět Ua cestu, aby
swatytti w EmaUsU opět hledali Bloudiwsse
pťeš dewčt hodill w k)orúch jůdskťjch, dossli kou
nečUč k wečerU k jednomU mtstU, které jim od
scdlúka, š Utmžto se tu potkali, co ctl cx.estyjex
jich Udúno bylo. J žkoUsseli mtsto toto, a fro:
wnúwali jc š jedntm starým núkresem, 1ejž w rU:
kopise pťi fobě meli, a poznali, že jest to stu:
tečně swathUě Emauska thbawsfe toto Spasite:
lem zaswěceUč mtsto a wzdawsie wroUct dtky
Bokju, že jim l;o dal Ualézti, nawrútili se š weu
likou radostt do JerUsaléma.

Nežli se byla radostnú powěst o objewent
swatynš EmaUské wssUdUroznesla, wydal se uu
dUe 23. února Uedomluwřw fe nikterak š oněmi
čtyrmi swrchU jmcnowcmýmř bratry no o. Emax
tulel Forner š bratrem Salwatorem Gišnerem
z klússtera sw. Jana iU Ucmtaučd takč Ua ce:
stU, chtčje pútrati po fwatyni Emauské.ešee) Pki:
ssedsse k mtstU Ramathaimsosim, kde se byl pox
dle ústntbo podúnt Spasitel ke dwšma Učemltkům
do Emausu jďoUctm pkipojil, srowmiwali celoU

e) Bratr Serapbim clo Korca Be:čučdšuo7jejž osobnčznúm
jest wýborny stawitel Stawčlt již mnoho kostelU a ka
pel; a dtla tato chwúst skutečUčmistra swébo

ee) Q Cmam:el Forncr byl za času měbo pobytu w Bale
stinč kwardiúUem klússtera betlčmskebo Prawtme zde
zc nynčjssi arabske jmeno wesuice (Emauš) El Kubeibch
wdznalnenáwá tolik co hrozinky; ono wsfak znmnena takč
tolik co luploj ZUlUá ďl l(udeibořx u. kuplowitú anrb

kšdrmtú zemč Takoon bornatou zemt jest w prawděalesiina což wyslowil Dawid ťka „Broč podzlráte na
hory šsedlc“ (muntďa coešulmog žalm 67 17)7 u
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tU krajinU, hory, údolt, potok atd. š popsúntm,
jakč o Ut byli Pctr ůoUň UUUG a jiUt spifoe
watelé zůstawili, a hle, wfse se srowUúwalo.
JsoUce ale teprwě Ua polowici ccsty, dossli od:
tUd za dwacet miUUt kU zťtceUiUúm starěho Búlu
haforu, kde bUl NbsoloU bratra swého Nmnona
zabtti dal. Tam potkali jednobo starčha mUzUl:
maUa, ktcrý sc jich túzal, pollbiw jim še wsst
úctoU ruce, kam by sili a coby hledali. Hledú:
me uu odpowšděl o. EmanUel eu EmaUš, kte:
rť)ž fc Ualczati mUst Uedalcko jedUš wesUice, již
wy Uazýwútc El Kubcibeh. Nno uao odwětil sta:
rý muzUlmaU auu EmaUš bylo město Frankůw,
mtsto, které wúm Uúležclo a kam kťeskané za
starť)ch časůw chodtwali se moďliti; Ucwim, proč
tam již Uechodt. N ktcrak pa! wy tyto wěci
wite? túzal fe o. Emanucl. Dowěděl jfrm fe
o tom od otce a dčda fwěho a doswědčUje takč
Ustawičnš ústnt podúnt U Uúš, že před časy do
El KUbeibebU kťrskmtš přlUš pUtowúwali. Jďěte
Ua tUto stranu, doložil staťec a Ukňzal jim k fco
werU, tamt Ualezncte mtsto, kterěhož hledúte!

FraUtisskúni odměnili se tomUto dobrému
starci a ssli cestoU, kteroU jim byl okúzal; tU
Ualczli wc wesnici El Knbeibeh toUž swatUUi, ktc:
roU byli pťedesilého ďne oUi čtyťi bratťi objcwili.
N aby fwšdectwt tomUto ničeho Ueschúzrlo, prau
wil jeden wrlmi starb mUzUlmaUsiý sedlúk o.
EmanUelowi: „Nediwte sc tomU, že ze zktceu
UiU starého města Nikopoli, které mi w Uasst ťe:
či Uť)Ulňů 91 WUBU“ Uazi)wúme, tak mňlo zbyt:
ků Ualezúte; wěztež, že Solimcm wssrcky welkč
kameny do Jernfalčma pťewézti a jimi zdi mča
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sta oprawiti dal. Tak bylo opčt potwrzrno, co
ďyl pťed wtcc Urž 200 lety psal frantisskúU o.
QUarršmiUš (okolo 1620), že mu totižto obywan
telé emaUsstt wyprawowali, že kameUy pozňstalč
z města Nikopoli do Jernsalčma odwrženy byly.

Jakmilr se roznesta powčst o Ualecht swan
tyUč w EmaUsU, konaly se tam ixbned walUč
poUti, Uetoliko od frantisskúUů, Uýbrž i od wčťtu
ctho lidU swětskčboe PUtowali tam Uejdůst.
strúžcr fw. zemč, o. Žšrnšrůilw ůo Molxtšu
krčmoo; d1oxxgišnorč: ďšrtojini. prélat n ctre
kewnl hodnostňkzŘtma; dlolwišnore Bpčwouo
pietm,. arcibiskUpz chyry a apostolskb wisi:
tator patriarchatn Jernfulémského; brabě Cbamo
bordský š celým komonstwem fwým, a mUoho, mnoa
ďo jinl;ch dle rodU a stawu szrssenbch osobl
Tak začala zUowa poUt ďo jtšdšmm:su, toliko š
ttm rozdtlrm, že fraUtisskúni a kkcstané jernst
lěmsstt pont tuto Uekonúwuji w poUdťlt, nýďrž
we čwrtek týhodUť wrlikonočnlbo. PoUt smna
se koUú ttmto zpňsobem: Na témž mtstč, kde se
byl dle ústntbo podúnl Spasitel ke dwčma Učeltu
Utkům pťipojil, šhromažďujt se kťcsicmč; načež
modltce se jdoU touž cestoU, kterou byl Bún
Ježtš siel, až do EmausU. Tmn sloUžtwajt frcm1
tisskúUi we swatin na nosectch oltúktch msie
swatč; Ua to čte jeden z nich ono sw. ewaUgeu
liUm, w nčmžto se wypraije, ktcrak fe byl PúU
Ježtš Ua cestč do EmaUsU ke dwčma UčeUlitkům
pkipojil a kterak fe jim w EmanU pozUati dal
(Lnk. 24, 13u33); pak wykonúwajt kťestané
rozličné modlitby, ktcréž k ztskúnt plnomocUbch,
swatyni této již od dňwna (gb aUtiqUo) udčlca
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Uhch odpustkůw pťedepsány jsoU. Posléze po:
žtwajt poUtnlci swačiny, o kterou o chudobnými
obywateli wesnice wěrně se děltwaji. MUzUlmansstt
obywatelč wcsnicr El KUbeibeh nazbwajt až po:
dncš mtsto fwatynč, kde stúwal dům Klrofúsiůw„
„Kostelem kťeskanůw,“ (ol TiUiďČ) a přúli by
sobč, aby kťcskansstt poutnici U walném počtuk
Uim pťichúzeli, pak prý by, jať jsem slyssel, sa:
mi také kkeskany fe stali. We zdi starčbo kosteu
la nalczly se dwa prastarě kameny„ kteréž býwau
ly na hrobtch kťestanstt;ch; měl by snad zde býti
hrob sw. Kleosússe, o kterěm se prawt, že we
wlastntm Homč swém, kdež byl Pám: stůl pťipra:
wil, od Zidů pro wtrU Ježtsse Ehrista mUčcU a
pak tamtéž pochowún byl? MartyrologiUm ťtm:
ské prawt ku dni 25. srptembra: „lU c:ggtšll()
ť)mmxď UčatčúiďZošti 01oopřwo; ()řxriďti ňia
šaipUU quom tršáum iU ššůom ůc)mo,
iU qUš moUZUm Domini pgrčusčmt pro
oc)nfo88i0uo ijliuš 3 .Auůšoiď oaaiďUm et.
šloric)šn mč:mmeiš ZopthUm.ee uo Dejž Bůh,
aby opět wystawena a zwelebena byla tato welc:
pamútnú swatynť, o které mUzUlmanssti obywau
telé sami ťtkajt: „tot jrst mtsto, kde Saiedna
Zšsa (tak jmennjt Ježtsie Christa) jedl a kamž
kťestané pťichúztwali fe modliti“! Markyska ůo
Uiewlgi koupila swatyni tUto i še zahradoU dne
24. múje 1861; pťi stawťnt kostela a klússtera
kladou se jt alo Uemalé pťekúžky a to bohU:
žel še sirany, še kterč by se jich byla Uejméně
Uadúla.

Dle slow: „Nepečujtež, co budete jtsti a
piti,“ Urstaral jsem se Ua cestúch w Balestinč
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ani o jtdlo ani o pitl, zaUechaw pčči o wčci tya
to jinbm. uTšačentokrúte!to byl wp. Heribcrt Witfch,
kterb jako pečliwú Marta o to se postaral, abyu
chom w Emausu také dle těťa UasdceUi byli.
Mimo koUť mčli jsme š feboU i osla, kterr) chléb,
maso, wejcc, wtno a wsselijakň jiUú jťdla z Je:
rusaléma do EmanU pro Uúš Uěsti musel. Ubon
hé zwtkc! Bylot mU to wssecko nésti, a Uic z
tobo Uedostal. NUi kostt jsmr mu Ucdali; a cožby
byl takě ď Uimi dťlcll7 Staťt ťtkúwali o pťcr
wrúceném jedUúUt: Žďjno 9888 št: očmi pšjščw
ůčuxč: (oslowi kosti a psowi plewy dáwati) Poo
hlčdaje Ua osla toho myslel jsem U sebe: NeUtali
zwlťc toto obrazem mnohébo člowťka, kteri; pra:
che pro jiné, majc sám z toho múlo aUebo
Uic? Núš osel a jebo čtwernozt společntci žrali
w polche, kde co Ualezli, núm pak kúzal o. He:
ribert posaditi se we sttUU sttomů oliwowi)ch a
pak Uakrmil a Uasytil lačné a žtšiné. Mladt
Arabowé, jenž tu ď Uámi byli, postawili kotel,
kteri) jim osel sem byl pťinefl, nad oheň a wa:
kili fobť rejži (arabsky: Ruš). Nni židům, když
scdčli w Egyptě U kotlůw masem plUbch, newedlo
fe snad tak dobťe, jako nassim arabski;m mladl:
kům U kotla UaplUčnčbo rejžt WssichUi ou a
pročďych zde Uemšl jmena jrjich uwěsti Ua wěč:
Uoupamútku (šů pšrpštlxšm rši mč!nwrišm)lť
nu Nbeš Nbdalab Simon Carlo NlbiUo a
Frančiš, wssichUi byli welmi weselt a wywádšli
wsselijaké žrrty. Bylř to mladt pracownlci z
klússterUt tiskňrny w Jerusalčmě, kterýmžto ťeditel
jrjich o. Heribert Witxsch w tť)žden o Uúmi do Eu
mausUputowatidowolil. Bylo widšti, ktcrak mladtci
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ti w teU den se weselili a radowali (exthcdeď
et 1UštemUr iU eň)e Jú radowal sc ď Uimi
a myslel jsem U sebr:

Užijmr radostt,
Jesstč jest čaď,

Prwč než starostt
Sssediwt wlaď.

Jesstč Uňm zukwttú
Žiwota múj,

Slawtk Uúď Uwitú

W zelený hňj

Užijme radosti
Prchawých let,

DokUd Uúm mladosti
Neswadne swčt. (ErbeU)

ijedsse o 1 hoďiUě popoledUt z EmaUsU,
ccstowali jsme pkeš wesUici Bido kU hrobU Sa:
muelowu, ležtcth wýchodUť od EmaUsu. Zďú
se podle položent, že wesUice Bido jest bť)walč
mšsto Bethoron, které bylo leželo Ua hranici mezi
pokolentm Efraimowým a Beraminowým (Jose
16, 3. 5no18, 13) a jehož položeUt také sw.
Jerkom (špicupb. l)čuů:w 3.) a Eusebiuš mezi
JcrUsalšm a Nikopoli kladon.ck) Betheron dčlilo

e) Jmčno Bctborou mohlo sc bčbcm stolcti suaduo we zkráa
ceue Bido promčniti Skoro wuccka jmeua flarozidowu
sk!jchmčst w Palestinč začtnala jloweur Bcth coz wy
nnmeuúwa „dům“. K p Bethel Bethanan, Betbanatb,

šetbania Be arabu Bethlchem, Bethsaida, Betbsameš,
Brthsur, atd meua tato jjou uyut wtce aned mčnč
změučna; zBeth se udčlalo Beir Bith Bidk p jmco
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fe w hornt a dolni město (Jos. 10, 10. 11 až
1. Mach. Z, 1Zu24. u Jos. 16, 3.18, 13).
Wesnice Bido stojt takkka Ua hřebenu hory mau
jtct spád do údolt kUstraUč jižné a sewernč: mou
hlo tcdh zde owssem horňt a dolUt mčsto Bethoa
ron ležetč. Krúl Šalomonn (1. xkrcčll9, 17u2.
Cbron. 8, 5) a pozdčji Bachideš (1. Mach. 9.
50) Upeinlř mčsto toto; žc znamenité bylo, wyu
swttú z toho, že U něho swcdeno bylo Uěkolik biu
tew. U Bethoron:x: pobil Josne pět krúlůw amoru
rhejských. „N kdhž (tito krňlowé a wojsko jejich)
Uttkali pked syny israelskými a byli tU, kdcž se
šstupch z Bethorom:, poslal Ua Uě HofpodiU
kameUt we:likč š Uebe Už do Nzeka: a zemťelo
jich mnohem wtcr od kamrnnébo krUpobitt nežli
jich pobili mečcm synowé israclsstt“ (Jos. 10,
11.) U Betborom: zbil Jůdaš Machabejskb, mo:
dliw se dklwe k BobU, silné wojsko syrskč Nikau
norem wedené tak, že z Uich Urzústal ani jrden

šl. Mach. 7, 39nue2.). U Brthorom: zwltězili takčidé Uad klmskťjmpolntm wňdccm Cestiuš:rm (Jos.
Z. .A. U. 19, 8.) Staré Bctboron pozbylo wssra
liké okrasy swé; nebot i Uynčjsst erelkú wesnir
ce Bido, o něco wětsst než El KUďribeh, mú
obywatele chudé, kteťt w btdných cht)žkúch pťcbýu
wajsce Uassim ci!únňm Uenepodobni jsoU.

Po hťebcnn bory, Ua kterěž Bido ležl, jeli
jsme ke straUk wčzchodxlt dúle, wystUpthce wždy

no wejnicc Beitošurig. Julčno mťfta Betboronn molžlo
tedy časem snadno w Bitlgo aUeb Břdo fc pťemťnitř. Wriu
pomtnáme zde. že řlrubowč i jtnéuo wesnicc El KUbetu
brd rozlřčnc a ;krúcenč wysloijt. jal již swrchU Uweo
deno bylo.
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wbssc a wýsse. Na lewo widčli jsmc do her
bokčbo a ssirokého údolt, kterč w dňwUě dobč slur
lo Gabaon aUeb Gibcon; Uhnt slujc ťšj .jib
(whslow: cl džib). Qd obywatelů tohoto welikého
údolt, jcnž se Uazhwajt Gabaonitsstt, byl Josnr
oklamán Uúsledelctm způsobcm: Když byl š lie
dcm israelskk)m JordňU pkessel a již mnoho krú:
lůw pobil a mnoho měst wybojowal, strachowali
se lpo GabaoUitssti UňramUě. be mU odňali chUt
pťijlti takěk nimstawčlise, jakoby wclmi chudl byli
a we pťlliš wzdúlcně zcmi pkebýwali Chytkc
mysltce nabrnli sobč pokrmů phtle starě Ua ofly
wložiwsse a koženč lňhwice wiUné zcdrané a
zzasslwaně, astťrwtce wclmi staré, ktektž na zna:
ment starosti zúplatami dyli zzassiwňni, jsoUcc
oblečeUi we starě ssaty; chlebowč také, kteréž
ncsli k potrawě na cestč, twrdl byli a na kUsy
zdrobeUil J ssli k Josue, ktcrk)ž trhdňž zdržowal
se w siaUtch w Galgala (Gilgal nčdaleko Jerio
cha U Jordúna), a pťissedssc prawili k nťmu:
Ze zcmč wclmi ďalcké pťissli slUžcbntci twoji.e)
J ťckli Uúm starssl i wssickui obywatclč zrmč
Uasst: Nabeťte w rnce swč potraw pro welmi
dloUhoU ccstu a jďčte wstřic jim (Jsraclitům) a
rcete: SlUžrbUtci wassi jsme, Učiňte smloUwU B
númi. Chleby, když jsmc wyssli z domň swhch,
abychom pkisili kwňm, w;ali jsme teplé: hle,
již w!;fchli a pktlissUoU zastaralosil zdrobili fee
Koženč lňhwice nowé jsme Uaplnili, a ťjle, již
roZpUkanč json a potrhcmč. RoUcha, we kterňž se
oblúčtme a střewlcc, kteréž mňme na nobúch, pro

e) Crsluž Gabaouu ai kJerichu wykouali lzc ša jeden den;
ucddli tedy Gadaomtjjti še ;cxnč pťlliš dalckč
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dloixhost daleké ccsty otťeli se a tčměk sessli.“
Tak mlUwili Gabaonitssttk Joserwi zami)sslejtce
jcj chytrostt son zadržeti, aby k nim an nco
pťissel. J pkisltbil jim skutečně, že zabiti UebU:
don. Když ale Ua to pťissel, kterak jej oklamali,
trestal jc pťece a to zlússtntm způsobem: mnseli
totiž dťtwt sekati a wodU Uositi (Jos. kap. 9).
Tak se stali Gabaonitsstt Uapotom dkewaťi a
wodaťi lidn ifraelskšbo.

W témž welikém údolt ležclo i mťsto Gau
baon, o kterém plsmo sw. (Jos. 10, 2) prawt, že
bylo mčsto weliké a jedUo z mťst krúlowských a že
mčlo silnš bojowntky. Když JosUe U Gabaonu
š pěti krúli amorrhejsň)mi bith swedl, UčiUil
Bůh, že slUUce stúlo Uprostked Uebe a Uepospt:
chalo k zúpadU za cclý jeden den, až Josne wsse:
chny Uepťútelepobil (Josl 10, 13nu14). Tak
dlonk;čho dne Uebylo ani pťcd ttm ani napotom.
Pťi dťlčnt zemť ďostalo se mťsto Gabarm pou
koleUtBenjaminown za podtl (Jos. 18, 25). W
údolt Gabao!tskénl bylo takč ono pole, které slU:
lo „polc silmýche“ Když totižto Jsboseth, syn
Saulůw, š Dawidem o trůU bojowal, wstali a
wyssli w počtu dwanúcte z pokoleUt Beramia
Uowa še strany Jsbosetha, a dwanňcte ze slUžeb:
ntků Dawidowhch. J Ujawsse jedeU kažďý toe
waryssc swšho za blawn, wrazil meč w bok od:
porUtka a padli spolu: a UazwúUo jest jmeno
mtsta toho: pole silUbchw Gabaonu (2. Krúl. 2,
15u16). W GabaoUUzabil aner, wůdce woja
ska Jsbosothcwa, Ysaele, bratra Joabowa a Nbť:
saiowa (2. krňl. Z, 30); 1amtéžzabil také Joaš
Nmasa (2. krňl. 20, 10). Na oltúťi w Gabau
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oUU obětowal Šalomomt tisic obětt zúpalm)ch
(3. krúl. 3, 4), a tam se mU takě Bůh we
snúch Ukňzal (3 krúl 9 2) Qd GabaoUU až
do Gazcra pobil Dawid wojska Filistlnských (1
Paral 14,16) Pťed siňUkemHospodiUowym
na wbsosti kterúž byla w GabaoUU Uechal Da:
wiď Sadoka kUčzr,a bratkt jeho kněžt (1 Paral
16, 39 ch) Když po anrúccUt se Židůw ze zao
jett babyloUskšho opět fe stawělo město Jrrusa:
lčm, stawčli takě zdi jeho Umži GabaoUitsitt (2.
Esdr. 3, 7); z téhož zajett anrňtilo se mUžůz
GabaoUU dewadesúte pět (2. Esdr. 7, 25). Pro:
rok Jsaiúš pkedpowtdaje pomsty Božt pčedUě
lidU ifraelskémU, potom pak pro podobmč hťtchy i
xjůdskémU, prawil: „Jako w údolt, ktcrěž jesi
w GabaoUU, hUěwati se bude(HospodiU)“ (Jsai:
úš 28, 21). Z Gabaonn pochúzclfalcfsný proe
rok HaUaniňš, syU NzUrůw, který prorúkowal, že
po don letcch wsscckonúdobt, kterč pobral Na:
bUchodonozor, krúl babyloUský, chrňmU jemsalčmo
sičmU anrúceno bUdc Jeremiúš ale prorokoo
wal za to HaUanússowi že tčhož rokU Umťe7
cožse i stalo(Jerem 28,16 17)

NUUějfft údolt „GabaoU“ aUcb „el Jid“,
we kterčm lcželo pťcd časy weliké město Gabaon,
a kdež bbwalo mUobo wod (Jerem. 41. 12),
jcsi wyschlč a welmi kamcnité; eriděl jsem w
nšm Uižádnč wefnice; i stromů a polt spatkuje

e) Sraurk Boži od Mojžlssc U!ždčxlann dyl w Gabaouu š
oltáťcm odčti zapalných (l Paral 2! 29 a 2 Paral
1 Z) Tam poslnlDawid Sadoka jcljo;byl učiuilSaul
kujžrtcm kučzskúm Nbiatbar ulčl pok službn kouati w
Jrrusalémř pťi arssk Bwži krrrúžto již déano ncbyla wc
sleiuku proto ;r ji Zřdč w čaš walky nosiwali š scldou
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sc w Učm poťidkn. Wždy wýsse wystUpujlce, doo
jeli jsmc koUcčnč Ua sspičatý wrsiek hory, kterúž:
to jest jistč nejwyšsss borou w okolt Jewsalč:
ma. Kdežto swaté město jest asi 2100 n a
hora Qliwetsiú 2250 stťewlcůw Uad hladiUou
mořskoU, mú nadzmlněnň bora wýfsi 2486 stťe:
wlců. Wybltdka šborytéto jesi dalekň. K scwern
widčti pkeš údoll GabaoU bory Efraimské, k zú:
padU celoU rowiml sňronskou, mčsta Ramleh a
Jan i stťedozemUt moťe; k wýchodu widěti
krajinu jordňUskoU a k jiho:wýchodu boru olio
wetskou a Uěkolik wěžt a búnt města Jerufalěma.
Wyhltdka to wrlmi dalekú. Bohled Ua bory a
obzlússtně Ua Uloťe, přeď které jsem se pozdčji
opčt do wlasti plawiti mčl, dojal mUe bluboce.
Byl jsem i zde skltčené mysli a cttil jsem jae
koUsi roztoUženost po mUol;em krňsnčjsstch borúch
sstyrskýchck) Jelikož se ani JciUosii Čidiwouowř
wyprahlé kamrnité hory paťestinské Ueltbily, jnk
se mobly ltbiti mUč, jrnž tak rňd pohlédúm na
krňsnč lesnatč bory sstyrskéid

Nch bokd, btošltš hord,
Llch, slysite žalost moU!
Wúm jcho mezi twory,
Wúm, pťcwysoké bory,
Wúm fwěťtm sttžnost son! (Hanka).

Smutným borňm palestinským swťřil jfem
sttžnost fwon; jim jsem fwkřil toUent swč u
anrňtiti fe do rajskčho Štyrska

ů) Styťan aTyrolúk nazýwú tmo ro;touženost po kgoreich
Heimweh
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Nch, kdy úmě zaš blahý teU čaš zawttú,
Kdy octnU se w té rajské krajině?

Jen tam mě coš pobúdň
Jcn tam mňj dUch si žúdá (Čelakowský)

Na wrsskU též horh, kterúž slUje „hrob
Samuelůw“ (Graď Samuelď, Neby Samioil),
wystawčli prý kťižúci kťeskanskú chrňm, při kte:

,rém bi)wal později, jak wyswttú z jedUoho psant
fw. BcrUarda, klússter pcemonstratský. Ze chrámU
toho udělali fobě Turci messitu, kterň 22 krokůw
dloubú a 14 krokň fsirokú jcst. Pťi nt pťebdhwú
co strúžce jeden SantoU, pruwi) to roztrhanere
ktcrěho jsme žúdali, abh Uúš do messity šawcdl.
Qtewťew dwéťč jeji, wolal k Uúm: Zmešm!
Zšmm (fwatyně swathnč)! žúdaje abychom
zzuli obUw z Uohou My pak newidčli jsme pťed
seboU jako kdysi Mojžiš kťe, který bh byl hoťel
a neshoťel(2 Mojž 3 Z), anrchtěli jsmc tcdy
obuwi z UoboU zzuti. SantoU ale wolal: slo.u
rčxm! klgršm! J prawil mUo. Wňclaw : Tento
kostel Uúlcxžel kdysi Uúm ťkcskanům; Uenlt tťeba,
abychom obUw z noh zzouwali. Nle swathně jest
Uynt Uasse wu odwčtil Santon w rozhorlcnostř.
Messita tato jest anitť z wětsst čústi stawent
rozpadlč; jest zcela prúzdna a Uent w nt Uičrbo
widčti, cožby pťipomtnalo boboslužbU kťeskanfkou.
Oltňťe, obrazh, slowem wssecko, což w Ut býwaťo
kťeskanskčho, MUzUlmaUé odstranili a wykonúwajt
tam modlitby fwé pked holými zdčmi. JrU wb:e
klenek we ždi kU straUč wýchodnt Ukazuje jim,
kde lcžt Mckka, kamž pťi modlitbě zraky fwé o:
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braccti majt. Tam, kde bbwal kůr, widěti roze
bokeUč schody, mnoho semotam rozhúzcnbch ka:
menů, uon slowem: smUtUč to wdpadú w těto
messitě. Jako každú tUreckň messita nechňwň i
tato za pktčinon prúzdnosti swč frdce kťeskanského
nawsstěwowatelc podobnč prňzdné, a to tčm wtcc,
jclikož we stawU welmi zaneďbalém se nalezň a
takmčť jeU zboťeninoU jest. Prochňzeje se w tšto
welmř bthé messitě, pkipomtnal jsem si mnohú
wykkmltt ptsma fwatého, jako: „Klančjte se Ho:
spodinU w okrase swaté“ (iu Čšaore ZUUG:U)
1. Paral. 16, 29; „Hospodinemilowal jsrm okra:
sU domU twého a mtsio pťebiywúnťslúwy twé“(žalm
25, 8). Myslel jsem U sebe: Bože! w tomto
domě, nad jebož okrasouťewa kwúti metš (Jerem.
25, Z()), mň pťebýwati slúwa twú? TUto messi:
tU, toto mtsto ohawnosti szsstčUt (Dan. 9, 27)
nazýwajt TUrci domem achrúmem twým? zde sc
tobě klanějt? N chtťjlce Ua ohawné toto mtsto
wkročťti, mkli jsme dťswe obuw z nohou fwbch
šzUti, jak žúdal Santon wolajr: Zčrčdm! Učxo
mm!? Kdo chcewčděti, jak to š powktrltostt a š
úmťrnostt tepla stoji, podlwá se Ua tlakoměr a
na teploměr. WystUpUje:li tlakoměr, ďhwú po:
wětřt pčkné; padú:li u bť)wá sspatnš. WystUe
puje:li teplomčr, foUditi lzr, že horka pťibbwň;
padň:li, že ho Ubýwá. Takowým tlakoměrem a
teploměrem jsoU un chrúmy. Kdo chce wčděti,
jak to stojt š núboženstwtm a š wtroU Uěkterě obce,
at se jen podtwň na jejt kostel; chrúmy pškné bbc
wajt důkazem núbožnosti osadntků. Lid zbožný
milUje dům Púně a wynaklúdň co mU možno na
okrasxl jeho. N jak š jrdnotliwou obci, bl;wú to
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takč š celým nňrodem. Jisto jrst, že tUrecké men
ssitU (wyjma UxefsitU OmarowU a El Nka w
JerUsalémě, a messitU Sosii w Caťibradč ee) wůbcc
jfoU prawň mtsta obawnosti žpUsstěUt, ž čebož
sonditi lze, že mUhamrdúnskň wlra podobú se hnio
jlct Umrlčině, a byloby lépe, aby již zcela Zc
swčta zmizela.

K btdnč messitč NebU dSalnioil pkistawena
jrst Be strany zňpadnt bUdowa dosti welikú a zce:
la tmawň, podobajtct fe nějaké kaple. W jejtm
stťedU stojt jakúsi hkbilet (Sarkofag) sUkUem pkiu
krytň a ozdobenú rozličnbmi okrasami, kterť)chjsem
ale w temnosii dobke rozeznati Ucmohl; tťpytilo
se to jako kočičt zlato. Jestit to hrob jednoho
SaUtan, kterčbo TUrci ctt co fwatěho. Pod
sarkosagem Ualezň se kUlatť) otwor, kterým lze win
dktt dolů jako do stUdnť aneb cisterny; tam býa
wal hrob SamUele proroka. Stojtce U hrobn
proroka tobo, mUstme se š historit jeho pončkUd
feznúmiti.

SamUcl byl posledntm soUdcem lidU israelu
skčho a patťt jistotnč mezi Uejhlawnějsst a Uej:
znamenitějssi osoby dějepisU židowského. Otec Sae:
mUelůw slUl ElkaUa a byl lcwttem (1. Paral.
6, 28w28) w Ramatbaimsosimckcke)w pokolent
BenjaminowU; matka jel;o slUla Nnna aneb
HanUa, kterň bo, bywssi dloUbú lčta neplodnň,
od Boha wyprosila; proto jej také zaswětila Bo:
hU a dala UU: jmčno SamUel, kteréž wyzname:
Uúwá tolik co: žňdala jsem bou od Hospodina

e) Messity El Msa w Jerufalčmč a Sosia w Caťřbrudě
byly ale pňwodnč chrúmy kťeskanskými.

M) Dle Uťkterých Uynřjssi swrchu zmiučná wesuice Bctiša.
n 9
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(1 krúl 1 20) Již co dstť odewzdala ťjoUmtr
ka nejwhšsstmx: knězi HelimU do Stla ee) kdež
býwal tehdúž stúUek Božl Již w mladosti jebo
zjewil se mU Bůý a kúzal mU ozUúmřti Helix
mU a fynům jeho tresty, kterč Ua nč pro bťtchy
posiati msnil, a již tehdúž byl SamUel UznúU
za proroka (1. krúl. k. 3). Po smrti Heliowč
bdl SamUel Uejen prorokem, nť;brž i soUdcem
lidU Co soUdce sprawowal lid sprawedliwě, odu
wrútil bo od modloslužby (1 krúl 7, 3) a chodil
Ua každý rok obchúzeje Bethel GalgalU u Maše
sath a soudil Jsraelc a anracowal se do Rau
mathy; Uebo tam byl dům jebo a tam soUdil
Jsraele; wzdělal také tam oltúť Hofpodim: (1.
krňl 7 16u17)šňe) W pozdčjsilch letech Ustaš
nowil Samuel syny swč Joela a NbiU za soUdce
lidU; poněwadž ale tito Uesprawedliwt byli, žúu
dal lčd o krúle Na rozkaz Božt pomazal Sau
mUel Saule za krúle lidu israelskčho. Když úťad
swůj co foUdce složil, dal mU lid krúfUš swčde:
ctwt: „NeUčiUil jsi Uúm núsilt, aniš jsi Uúš Uu
tiskl, anž jsi co wzal z rUky Uěkterého z Uúš
(1. král. 12, 4). zjwlcdle)Zůstaw po složent úťadU soudu

e) Q starčm mčstčSiluz UynčjssiwcjniciSeiluu, proluluwime
pozdrji

M) Soudcc SamUel zdržowal se tedy w Nnmatba (zkrúcenč
to Ramathaimfosim) a pťicházcl do BethelU Galqaly
a Massth Q Betbelu (nynl wcsnici Betimx) a Gal
gale (udui wesuici Gilgnl aneb D ildssilia) pozdeji
promluwtme Masfatb aUeb Mizpa zd se byti an ma
sá a bldua wesuřce krerá se nalezú na wrsskU bory
brrcd U brobu SamUelowa; nebot Uazywaji horU tuto
„Mizpn aneb „Misfa , což zkrácené Mcxsfarhdýti se zdci

MM) Kežby pťrdfmwcnl obcc a sondcowé lidu wždy tak jrde
nnli aby jim lid jcjž sprmoujl n šastáwazt pododnč
jwčdecrwl dúci mobl!
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cowského pťece jesstě prorokem, oznňmil krňli Saux
lowi trrsty Božt. „Qdsiel pak Samuel do Ra:
matha, Saul pak wstoupil do domU swého w
Gabaa. N newidčl wtce Samurl SaUle až do
dUe smrti fwě: ale plakal Samncl SaUle, pro:
tože litowal Hospodin, že ho Ustanowil krňlcmx
Uad Jsraelem“ (1. krňl. 15, 3935); pomazal
pak SamUel w Betlémč Dawida, syna Zsai:owa
za krňle Uad Zsraelem (1. krňl. kz 16); ale U:
mkel dťtwe, Uež Dawid Ua trůn krňlowstý Uastouu
pil, asi dwč lěta pťed Sanlem. Prawtsice ptsmo
swatě, že pochowali SamUele w domě jeho w
Ramatha (1. krňle 25, 1); zdú se ale, že jeho
tělo pozdťjř do Mašsath ancb Mizpy do zlňssto
Uiho hrobU pťeUesscUo bylo; jinak se wyswětliti
Uedň, pročby mtsto, Ua kterém Uyni swrchu popsa:
Uú messita stojl, UMšbžk Bčmúoijee (hrob Samu:
elůw) flUlo. Ostatnš podotknouti dlUžUo,že Rao
matha (Betiša) od hrobU Samuelowa sotwa dwš
hodin cesiy wzdúlclta jest.

Prawilt jsem jřž častokrňte, že w Palestinť
jest welkú UoUze o wodu, a jcst w prawdč pou
řl!:iwnhod:to,jak Uňkladnč jstawby podUikali kkeskansstt
kťižúci, aby sobč k wodě pomohli. Tak jsoU
k. p. we wesnici U hrobu SamUelowa we skalňch
welmi Umělc wytrscmé ryďntky, do kterých se
dcsstowú woda stčkú, ktrrň Uapotom lidU a dox
bytkU za Uúpoj sloUžt. Dňt se mysliti, ja!
doďrň tato woda býti mnsi, když w rUbUictch
tčchto dlouho stojt. Zedouce skrze wrsnici, wie
dťli jsme žeUU, kterú prňwš z takowšho rybnťč:
ka wody nabtrala. Nabrawssi do ruky lila ji Ua:

potom do welkébo hliněněho džbúnn. WŽTU byla
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welmi kalnň, zelenň, plna žabin a žiwočichůw;
možUú,že an žena proto rUkoUdo džbňnu lila, aby
š wodoU ta!é Učjakých zwtkat nenabrala. Zosskli:
wily se mi již pťi prwém poblch wody tyto,
Uebot to byly wody zlé, a pkňl jsem obywatelům
této wesnice prorola Elisea, aby do Uich nasypal
soli a je Uzdrawil (4. krúl. 2, 21), jakž to byl
kdysi Učinil še zlon wodoU U Jericha.

Na zpútečUt ccsič do JcrUsalěma měl jsem
pťtležitost, ďiwiti se mladým Nrabům Uassim.
Mladtci tito byli prawými krasojezdcia působili
takťka krasojezdeckoU spolrčnost (KUnstreitcrge:
sellschaft). JedoUce welmi rychle po kamenitť)ch
borňch na kontch, bned zbňrU hUed dolů, wywú:
dčli jesstě mimo to wsselijakč Umělé koUsky, kte:
rým jsem se w prawdě obdiwowal. JedeU pťed:
jtždčl drUhěho, aUeb sc posadili dwa Ua jedUoho
konč; kůň se zptnal, l;ledč oba šhoditi; ale oUi
sedčli pewnč. Arab jest w prawdš rozcný jezdec.
Po chwtli jali se mladtci zptwati arabskč pthěe
Nerozuměl:li jsem slowům, rozUměl jsem afpoň
UňpčwU. Tento byl welmi mclancholický, jako
jsoU arabskč núpěwy wůbcc. Wssechny arabskč
zpěwd, které jsem slysscl, byly w hlasU mťkkěm
(moll).ee)

e) Pro zUalcezpčwu podáwám zde licerami aneb nocami dwa
arabskč zpčwy:a)ddaaššúušašňďš uuňšaňššsiuš
a š 68 e.

d)dddaagšššsišsigsiďouo oďsiššššb
a“g š š ňď š ňg eš. Co se takcu a rhyth budebnihg
tyce, lťa to Yrabowe mnoho ohledU neberou; jú aspoU
xtebylrjsem 8 Ho, abych we zpčwu tom Ualešl nčjaký takr;
protoz jsem si jeu Uoty Uoznamenal.
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Nsi hodinu ccsty pked JerUsalčmcm dojcli
jsme ke hroďům foUdcůw (Grčiber der Richtrr).
Hrobowé tito nalczajt se Ua zúpadttt stlúni jed:
Uě hory. Welkchm a welmi Umčle z kamene
wUtesaUým portúlem, ktetb Ua wrchU wssclijakými
okrasamř w kamcne ozdoben jest, wkročili jfme
do jakési pťcdsinč se!dmu kroků dloUhš a tolikéž
fsirokě. xZ jrskyltě tčto wcdou Ua prawo i na
lcwů welmř Utžké dwéke do chodcb, w jejichžto
stěnúch zmlnčUé hrody se Uachúzejt. Poďobajtt
sc malým skalnatým jeskynlm a jfou tak Uměo
le we skalúch wytesúUy, že se zdú, jako by
kúmrn Uožrm kezún ďyl. Jest tq w prawdč kU
podin, jak Umělrckú dtla stakt Zřdě wystawčlř.
Beze swětla do tčchtoe tmawbch jeskynt jtti, jcst
ncmožUo. Kteťt z oUčchtkinňcti foUdcůw, jenž po
smrti Joserwě lid Jsraelský sprawowali, w
tčchto hrobech pochowúnř byli, Ucwt fe š jistotoU;
Ueďok kUiba soUďcůw od Samnclc žaložená wy:
prawnje ch o nčkterťjch soudctch, kde pochowúni
byli, k. p. soudce Thola w SamirU na hoťe
Efraim; soUdceJair Ua mtstě, ktcré slUlo Kamon;
Nbesan w Bctlémč (k. SoUdců 10, 2e 5;
12, 10). u
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Kapitolll dcsútú.

Dragomcm Matčj Marum Fadlabab. Cestowúni Uaa
ssc do Galiléy. Starú mťsta Rúma, Llnatboth a Ga:
búa. WrsUicc Clbir (starč mčsto Beroth) a Bctin

(starč LUza anrb Béthel).

Kdo zJerusalčma dalsst wýlety po sw.
zemi podUikaUti mtnt, mnst najmoUti dragou
maUa, t. j. mUže, který zastúwú úťad wůd:
ce a tlumočntka. Bez dragomaUa Uelze cizinco:
wi w Nsii cestowati, jessto tam posst, silnic a
hospod UeUť. DragomaU zUú cestU,znú wcsnice a
mšsta, jejichžto obywatelé tUrečtt kťeskanům Ue:
pťtznřwř jfoU; oUť chrúnt a warUje cestUjlct od
nebezpečenstwt a jest takťka jejich cmdťlrm strúš:
me. Jeho powimwsti jest, starati se o koUě,
osly, jldlo, slowem o wssecko, čebož cestujtctm zaa
potkebi jest. QU mň staUy, zlússtntbo kUchaťe a
mUkary (mUc:aro) te j. honiče oslů a koUi, a
weze wssecko š seboU, čebo pro dalsst cestU se
podleďúwú. Qbyčejnš se fpojUje wtce crstujtctch
ďohromaďy, kteťtžto wětsst aneb mrnsst společnost
twoki. Takowú fpolečlwst se jmem:je „karawanaee
(italsiy: ošroxeemčd, sraUcoUzsky: 1:: c:čxrčumnš).
Tito ccstthct UzawroU dkiwe š dragomcmem ptu
semnt smloUwU aneb koUtrakt, dle kterébo dragou
man se zawazch, že je za tolik a tolik dnt tam
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a tam zawede, že jim obstarú dobré koUč a osly,
že jim dú rúUo, w poledne a Ua wcčer dobré
jtdlo a že je Ua cestč od Uebezpečenstwt chrúniti
bUde; cestujtct pak se zawaznjt, že mU deUUč za
každoU osobn jistou sUmU penčz platiti bndoU.
Dragoman, kterčbo jsme my k cestowúnt swčmU
do Galiléy w Jernsalémě najmuli, byl katolický
Nrab Matěj Marum Fadlalah, mnž to welmi
hodnh a w Jemfalémč pode jmcnem Mštřúšee
wůbec znúmý Mltht arabsky, italsky a nčco
francousth a hledl také, Ua způsob papoUssků
Uťmecké ťeči se pkiUčiti, aby wssem poUtntkům
jakékoliw ewropskč Uúrodnosii wybowěti mobl.
Muž tento zUú dobťe ccsty nejeU w Palestinč,
nbbrž l w Syrii, Nnatolii awc wssechzemtch malč
Nsie Šestadwacetkrútc cestowal již zJerUsaléma
do DamasstU ouu cesta to asi osmi dUů uo a
jedUoU wedl cestthct až do Caťihradu.ďe) My

lje)Cesta z Caťil;radU do Jerusaléma po zrmi jest welmt
w;dcilexla a Ucbczpečna Whprawowal mi jedeU sraUu
tisskún že dťed Uťkolika lety 8 chudi cestnjlcl z BrUska,
Uemajlce penčz na zaplaceuk jszdy Ua lodi z Caťihradu
pťeš Nnatolii Syrii a jiUé zemč malě Llsie pčssky ua
reftU do JerUsalčma se wydali Ubozl cestnjlcl! Bywsse
od beduim:w obloUpeni wystáli Ua cestě bladU žlžnč paru
na a trampot jichžto Uopfati UrlzeJessto tam pťeš ťeky
mostu nenl mUseli je pťeplomi a čafto pod sslrým Ueu
bem pťenocowatř JedeU z Uich šemťel ncx ccstč; i pou

owalř ho osthi dwa na poUssti do ptsku a postawili
krlžek na hrob jeho: celoU noc žůstali u brobu modlsce
se a plačtce Dossli pal sicc až do Beertu, ale jeden z
Uich již ta! Umoťen a Utráprn byl že bo prUskd lonu
sUl dal Uťewčžti Un lodi do Mcšandrie kdež we sspitale
Zemťel Tťetl ddl tslkč Uemocen a ldyž se uzdrawil Uuu
towal Uťecedo Jerusaléma abh tam Bohu wzdal dlky.
še bo Ua tč Uebe pečuč ccftč, kterúž bysa trwala tťi mču
sice, od jmrti za rúnil
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jsme mU platilč za cestU z Jerusalěma až do
Nazareta 32 NapoleoUšd!orů (asi 256 zl.)

Na cestn tUto wydali jsme se dUe 5. bťezna
1862 na fskaredoU stťedU odpolednc o půldrubč
hodině. W Uasst společUosti byli také oo. frane
tisskúnt Wúclaw Netherda a Deogratiaš Beck.
Mimo tyto doprowodil núš znameUitý kuš cesty
o. Heribert Witsch a nčkolik mladých Nrabůw.
Nazaret ležt sewernč od Jerusalčma a jest od
něbo wzdálen dwanúct mtl. Co jsme na těto.
cestě widčli a kusili, thtm tUto čteUúkůmswým
wěrnč wyprawowati. We wzdňlelwsti asi půl
bodiny od Jernsaléma widčti zťtceniny MšU šl
lťul zwanč.eš) Cestowawffe dwč hodin, dojeli
stte k wesnici Rúmě. J tato wesnicc byla w
dúdwnč dobš welkým a zUameUitým mčstem, o kte:
rém ptsmo sw. Umoho wypraije.

Město Ráma dostalo fe pokolent Benjamia
UowU za podtl (Jos. 18, 25). Mezi RúmoU a
Bethelem Ua hoke EfraimU sedúwala pod palmoU
prorokyUč a UdatUú žeUaDeboražkterúž w th čaš
soUdila lid a Ua jejlž radU Barák sstastnč bojo:
wal proti mocUémUSisarowi, kterýž měl dewět set
wozůťš) š kosami a Umohowojska (k. SoUdc. 4, 3.
4. 5) a který po dwacet let lid israrlský Uú:
ramnč potlačowal. Za časů krále SaUla byl
U Rúmy húj, w Učmž krúl tento se zdržowal,
když š koptm w rUce Dawida proUúsledowal

ex Poll el řxul (hora š bobU) bylo Uějakč mtslo, kterě ale
udui zccla Zdoťeno jest.

U) Tot dňkazem„ že tebdúž býwalw w Balestinč cesw. kdešto
Udnt aui7 w tamčjsstch rowiuách pohodlue cesty pro wozy
Uenajdeš.
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(1. krňl. 22, 6); nynt tam snad cmi jeďiněho siro:
mU Uespatktš. Za časU wojUy, kterou wedl
Baasa, krňl israelský, š NsoU, krňlem jůdským,
wystawěl a Upeinl Baasa mšsio RňmU tak,
aby Uemobl žňdný wwjtti ani wjtti šc siraUU
ny, krňle jůdsišbo (3. krňl. 15, 17); alc zabrúnil
mU Nfa toto siawent a dal mU wsseckokamrnt a
dťlwt U Rňmy pobrati (tamtéž werš 22.). MU:
žůw, jeUž ze zajett babyloUskčhofe anrňtili, bylo
z Rňmy a Gabňy ssesi fčt jrdeUmecitma (1. Esdr.
2, 26 a 2. Efdr. 7, 30). Z Rúmy propusstťU
jest prorok Jercmčňš od NabUzardňUa, sprňwcc
wojska, když wzal bo swňzcmčho ketězy Uprostked
wssech, kteťt fe sišbowali z JerUsalěma a z Jůdy
a wechi byli do Babylotm (Jerem. 40, 1).
Prorok Ofeňš obwiňuje kUčžla sprňwcc ifraelskč
z Uepřtkladnšho žiwota a zmodlňkstwt, ohlassUje
jim za to pomsty Božt a wolú: „ZatrUbte w
troUbU Gabňa, w troUbU Rňma“ (Ofeňš 5, 8).
NyUčjsst weš Rňma jest, jako wsiechny arabskč wes:
Uice, welmi btdnň, stojt Un pahrbků a Uezachowala
Uičeho ze fwé býwalé zUameUitosti. Okolt wesnice
Rňmy jesi zUameUitč pro mnohú pamňtnú mtsta,
kterú se w Učm ncxlezajt.

PoněťUd jižnč a wc wzdňlersii asi půl hoa
din od Rňmy lržt wesUiceLlnata, starč to mčsto
Nnathoth, o kterém Uúm ptsmo sw. též mnobo
wdpraije. J toto mťsio nňlcžrlo pokolcUtBen:
jnminowU (Jos. 21, 18). Jeden z rekůw Da:
widowť)ch byl Nbiczer z Nnatbotb (2. krúl. 23,
27). Z mčstq, NUathotU pochňzel kUčzYbiathar,
kterěho krňl SalomoUn š kněžstwt složil a kU
kterémU prawil: Jdi do NUathotu k roli swé,

933
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jsi zajistč muž smrti: ale dneš nezabiji tebe,
poněwadž jsi Uosil archu Hospodan Boha pťed
Dawidem otccm mým a snússcl jsi wsseckasoužeUi,
kterúž sUússel otec mňj (3. krúl. 2, 28u27).
Mnžů NUathothskýchanrútilo se ze zajett babyu
loUskéhosto osmmecitma (1. Esdr. 2, 23 a 2 Efdr.
7. 27). Prorok Jsaiúš Uazýwú mťsto NUathotb
„Ubohýtn NUatbothem“ (pňupšroxún. Žnňtbotťx
Jsaiňš 10, 30) Z NUathothU pochúzel prorok
Jeremiúš, jakž súm swťdčt,začtUaje proroctwt swč
těmito slowy: „Slowa Jcrcmčússe syna Helkiax
ssowa, z knčžt, kteťtž byli w NUathotb w zemi
BeramiU“ (Jerem. 1, 1; wiz také11, 21uu23;
32, 7. 8. 9. u).

TrochU sewerUč od Námy ležt Gibéa, staré
to Gabúa. Město toto dostalo se pokolent Jůu
dowU za podll (Jos. 15, 57); zdú se wssak, že
pozdťji pokoleUt BeramiUowU pťipadlo (soUdc.
19, 14). MUži GabaoUitsstt spňchali Ua žeUč
jedUoho mUže efraimského hcmebný a UkrUtUň
skutek, jehož Uúsledkem byla krUtú wojUa syllů
israelsiých proti pokoleUt BenjaminowU. un
(SoUdců w 19d a 20. kap.) Za časů wálky š
Filisttnstými pťisili mUži z Kariathjarimee) a
odwedli zase archU HospoďiUowU a chsli ji do
domU Nminadabowa w Gabúe (1. krúl. 7, 1).
Z Gabúy pochúzel krúl SaUl (1. krúl. 10, 26
a 11, :1) a tam se také obyčchě š wojskem
swým zdržowal (1. krúl. 14, 2): i tebdúž, kďyž
š Dawidem wňlkU wedl, bydlel w mťstě tom

e) Nnnějssi wrknico e!lbr!xǧršUte„:iJrrnialčmrnt a Namlchem
(wi; dtl l.)
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(1. krňl. 22, 6). Z domU Nminadabowa, kterbž
byl w Gabňe, dal krúl Dawid archU Búnš do
Jerusalěma pťeUč!sti(2. krúl. 6, 3). Z Gabúy
brjlo oněch 7 mužů, pkibUzUbch to Saulowých,
kteréž Dawid wqdal Gabaonitským a kteťtžto od
tčchto Ua boťr Ukřiťowúni byli (2. krúl. 21, 9).ee) x
Z kament. jcž dal krúl ifraelský Baasa k uprwnčnt
Rúmy anoziti, wystawik krúl jůdský Nsa mťsta
Gabúu a Mašfue (3. krúl. 15, 22).273) Za čafů
krúlc Joziúsie anowala i mezi obywateli mšsta
Gabáy modloslužeonst; Urbot čtcme: „a šbro:
múždil (Joziúš) wssrcky kněžt z měst jůdsiých a
posskwrnil wbsosti, kdežto obětowalřknčži od Gabňw
až do Bersaběe“ (4. krúl. 23, 8). Matka Nbiússr,
krúlc jůdskěbo, byla Michaja (ancb Macha), dccra
Urielowa z mčsta Gabúy (2. Barcxl. 13, 2).
Brorok Qfeúš pkedstlrú lidU israclskěmu lsktchy
jeho, a wybrožuje mu za Uě tresiy ťka: „HlU:
bocc bťessili jako za dnů Gabáy: zpomene (Bůh)
Ua ncprawost jejich a anssttwt hťtchy jrjich“
(Qseáš 9, 9) t. j tak welice zbťessili Jsrarlitč
modlúťstwtm jako GabaoUitsstt smilstwtm (k.
Soudc. 19, 16). Ba jcsstč wčtsst byl bťlch
Jsraclitůw ncž GabaoUitských; Ucbot prawt tťžž
prorok Qfeúš: Node dny Gabáy bťessil Jsrael;
tam (w Gabúe) ostúlř (nčkteťt): a Uepostihne jich
(jako) w Gabáe ďoj nad syny Ueprawosti“ C(Qfeáš
10, 9) t. j. trcst Jsraelitůw bUdc zňbubnějsst;
neb pončwadž wtcr hťpssili Urž Gaďaonitssti,
potkú je trest mnohem těžssť.

e) Na odwrcicrni hnčwu Hospodixwwa, jeuž pro ;russcuo!l
od čeledi SnUlowU Gabaouitskkxm pťlsahll a pro zloťečeui
Gabaonitskčxch ccloU šcUti suchrm a hladem treslal.

Me) Wi; poznalnenáuř eť) Ua strd 194 w kapitolc pťcdcfslč.
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Pťemttajtce w mysli, co w prastarých městech
Rúmě, AUathoth a Gabúc pamětibodUého se pki:
hodilo, dojeli js:ne asi za čtwrt hodin za Rúc
moU k wesUici KalaUdii. J tato wchice bhla
bez pochyby za starých časůw Uějakým mčstem,
což lze souditi z jejtbo položetrt Ua wasině, z
mUobých ;ťtceUiU sloUpůw, podloUbt a domůw
atd., kterč se Ua bltku Uachúzejt. Na kťeskana,
kterb znú bčstorii lidU židowstčho a wl, jak Bůh
erděčttý tento Uúrod a zemi jeho trestal, čint
to w prawdě welmi smUtUý dojem, když cestthc
po PalestiUě wlastUtma očima widt, jak prastac
rň židowskú mčsta klesia aUeb zcela ze země zmi:
;ela. Pťi ;pothce Ua Uúrod židowský a při po:
blch Ua zboťeUú mčsta jeha pkčtaUUla mi Ua
Ulysl slowa žalmistowa: „Bokúral jsi (Hospo:
diUe) Uúrody a zahyUUl bezbožUý: jmcUo jejich
wyhladil jsi Ua wěky wěkůw. ..... města jeo
jich zkazil jsi. ZahyUUla pamútka jejich še sz:
kem“ (žalm 9, 6u7). Země palestiuskú, teB
koUct drubdy medem a mlékem, jest UyUt kame:
Uitú, pUstú, ncúrodnú; widčti jest očitě, že Ua
Ui pťipadla kletba Božt. J krajan, kterou jsme
mezi JerUsalčmem a wesUicťKalanďit(a dúle jesstč)
projeli, jcst tak krúfnú, že se mi chtělo zptwati:

Po celú tťi léta,
Ba w mčm šiwobytt
Ncchci jú krajiUU
TUto wtc Uzťlti! (Mňcha.)

Po púté bodiUč dojeli jsme do werice
ElbirU (takč El Bireb), ktcrú jest dosti welikú,
leštc Ua jižUt streiUi jedxlé bory. WesUice tato
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mú Učco, člm se může bonositi a což se we
městúch a wesnictch palestiUskbch zktdka Ualezň,
totižto u šion, tekouct wodn, kterú se hned Ua
bltku silme pramenem zc zemč prbsstl. Sotwa
jsme do wesnice dojeli, hrUUlo se k Uúm množx
stwč dč:t kťičtclch: Bakssčš! Barssiš! Zda see že
ťdrwnt a Uejpotťebnťjsst siowo, kterč tUrecké matky
i w ElbirU dttkúm swbm w pamčt wsstčpUjl,
jest: Bakfsiš! Bakssiš! Diwil jsem sc zajisté
tomUto žwatlúnt malť;ch tUrrckých dltek a wolúnt
jrjich: Bakfsiš (nějaki) dar)! potahowalt jsem
Ua rodiče jejich slowa Dawidowa: „Z úst Ue:
mlUwňútek a požtwajtctch prsy, dokochl jsi chwú:
lU“ (žalm 87 Z). Zdú fe, že žebrňni a lonsseUt
U TUrkůw jčst wtcr obltbenč Uežli práce. Asi
Z()ná:t) silných mUžň widčli jsme w ElbirU
prochúzeti se z mlsta Ua mtsto aneb ležeti Ua zemi.
Toto lenossent jest wůbec wlastnoski wssech oricU:
talůw, obzlússtUěale TUrkůw. Wlach lersst také
rúd a ťlkúwú: Čojoo kšr Uišxxtš (sladko jest, Uic
Uedělati). TUrek stojt, sedt aUcb leži Uic Uemyfle,
jako by byl we snúch, kont pťi tom swůj čibuk aneb
argileh, a Uazýwú odpočtwúUt aUeb lersient toto
„Kůff.“ Brawil mi jedeU o. fraUtifskún, ktcrťj
již mUohú léta dlt w PalcstiUě, že Arab obyčejnš
jeU tak dloUbo prache, až sobč wydělú, čebo mU
deUUě k žiwobytt zapotťebt. Wydělal:li tolik aneb
dostaleli Učkolik dobrúch bakssissů, k. p. nčkolik piae
strůw, pkestane pracowati a odewzdú se lenossix
wčmU „kčiffu“; starost o bUdoUct deU zancchú
PňUU BohU a myslt sobě: Nezapomlnňxli Bůh
an Ua wrabcc, obstarň i mnč Uějakě jtdlo pro
pktsstt deU. Držt se tedy lenossnt; orieUtal za
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dražsstho, Uežli jest mnobo wrabců (Luk. 12, 7).
Bčhem ttm tedy UikdyUczbobatne (Pťtsl. 23, 4).

J wesUiceElbir mň son historii; onat jest
starč mčsto Berotb, ktrrš núležclo Gabaonitským
a do kterčbo Josue také š lidcm israclským pťissel
(Jos. 9 17). Bťi dělent zemč připadlo město
toto pokolcnt BrUjaminowU (Jos. 18, 25). Oni
dwa muži, Rcchab a Baana, ktekt byli Jsbofetba,
syUa SaUlowa, zrúdnč zabili a blawU jrho Da:
wiďowi do Hebroml pťinesli, b!;li syUowěRemmoo
Ua Berothstého. Qdmčnil jim Dawid ttm, že jc
dal Usmrtiti, rUce i Uohy jim Uttti a je Uad
rybntkem w Heďrom: powčsiti (2. krúl. 4, 12).
Jeden z rekůw Dawidowých byl takč Nabaraj
Berothský (2. krúl. 23, 37). Ze syUů kariax
thjarimstých, kesirskbcha berotbskýchanrútilo se
ze zajett babylonfkčho scdm set čtyťiceti a tki
(1. Esdr. 2, 25; 2. Esdr. 7, 29).

We wesnicř ElbirU fpatťujt se zťsceUin kťeu
skanskčho chrúmU, který byl 35 krokůw dloUhý, 29
ssiroký a mčl tťi ťodt. Wystawen byl zwelkých
čtwerhramých kamenů a musil býti welmi Uúd:
berný, jakž soUditi lze z krúslchch zúblawt pozůo
stalých sloUpúwe Na straUč jižnt tčbož chrúnm
býwal klússter, z Učbožaž podneš nškolik podloUbt
se spatťUje. Z chrúmU a z klússtera stojt jen
staré rmny. N co jcst to za pamútnč mtsto 2
Podle ústnlho podúUt, kterč až podneš U kťeskaa
nůw palestinských, se zachowalo, jestit to ono mlu
sto, kdežPanUa Maria a sw. Jozef anrachtcc
se co poUtUlciz JerUsaléma do Nazareta poznali,
že dwm:úctilctý Ježlš U nich Uent. Udúlost tUto
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wyprawuje sw. ewangclista Lukúš núsiedujlclmi
slowy:

„J chodlwali roďičowč jeho (Ježtssowi) po
wffccka lčta do Jerusalčma Ua ch slnwný welix
konočnt.ck) N když byl (Ježtš) we dwanúcti leu
tech a oni wstUpowali do Jrrusaléma podle oby:
čeje kc dni swútečntmu, (wzali ho š seboUeeeš);a
když wykonali dni, a nawrncowali se, zňstalo
pachole Ježiš w Jemsalémč a erčdčli rodičowš
jebo. Domntwajtce se pak, žeby byl w zústupn,
Ussli den cestyeeďeeed)a ýlcdali ho mezi pklbuznými
a znúmými. N neualezsse, nawrútili fe do Jcru:
saléma, hleďajsce bo. J stalo se, že po tkech
dncch Ualezli ho w chrňmě, aU sedt mezi Učiteli,
poslonchaje jich a otazuje se jich. Dčsili pak
se wssicknř, ktekt jej slyffeli, nad rozUmnostt a
odpowčdmi jeho. N uzťewsse ho rodičowé diwili
sc. J ťekla matka jeho k němU: Synu, proč jsi
Uňm tak Učinil? aj otec twůj a jú š bolcstl
bledali jsmc tebcj J kckl k Uim: Eo jest, že
jste mne bledali 2 zdaliž jste erěděli, že jú w
tom, co jest otce mčho, mustm býti?xix) A oni

e) Zukou Mojžissůw ;awašowat kašdého dospčlčboJsraelitu
tťirrúte .a rok ke dnúut jwúrečnim do Jeruialema putou
wati „Tťikrúte w loce Ukúše fe kašdú z twwch poblawt
mušjkebo pťed obličejem Hospodina Boha twčbo, na mi
slč kteréžby wywolil: na slawnost pťesnic, ua slawuost
téhoduů a na jlawnost stanů (5 Mojž 16 16) Boutč
lonúwalh sc trdy již w slarčm šakonť

M) Jošef a Mnrřa pťebtpwali w Nazaretč ktelu uu jak jscm
swxchU prawil uu od Jerusalčma asi 12 mil k scweru
w:dalcu jest

“e) Pčsfiwykonácestu ; Jernjalčma do Clbiru za šu6 hodin
xjx)t j ne jřnde nci w domč Božčm býtř a wčcmi thed

nebexkčbo se ;uuúnetře)
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UefrozUměli slowU, kterčž mlUwil k Uim.ck) J
šstoUpil š nimi a pťissel do Nazarcta a byl jim
poddún“ (Luk. 2, x:xušx)a

Na tčmž mlstě, kdc Maria a Jozef poznali,
že Ježtš U Uich Uent, a oded sc anrútili do
Jerufalčma, bledajlce ho, wystawcn byl Uadzmtn
Uěný chrúm w ElbirU. Zdú se, že toto mtsto
pked časy od mUobBch kkeskanskhch poUlntkůw nd:
wsstšwowňno býwalo, pončwadž zdr i zťtceniny
pohostimcčho domU.widěti jest. uQ půl sedmč
hodiUě dojeli jsmc k werici BetiUU, U které
jsme rozbiwsse tU stcmy pťcUocowali. Mnohý
čtenúť bUde se snad túzati: Proč Ue w bospodč?
Wedlo fc Uúm Ua Uassich cestúch po Palestině
jako Marii a Jozesowi, ktčťtž pkissedssedo Be:
tlčma w jeskyni pťcbýwati mUseli, protože Ucměli
mtsta w bospodč (LUk. 2, 7). W městúch a we
wesUictch palrstinskčxch hospod Ucnl. Crstujtet
musi staUy, jtdlo a wssecko, čehož jim zapotťebt,
š seboU nositi, podlc znúmého pktslowt: ox:rmiš
močd mčwum porto (()ic:. pmečdů. 1.). Zdú sc,
že již za starť)ch časůw hospod, jak Uty jich mún
me, w zemi zasltbenč Ucbylo; ncbot čteme, žc
jedrn lewtta cestowal š manžclkoU fwou z Bc:
tléma Ua mtsto swé, ležtcl na stranť hory efraim:
ské. J pťissii, když flUUce zachúzrlo, do města
Gabúy, majice š seboU slúmu i seno, obrok oslům,
chlěb i wtno pro sebe, dčwkU i pacholka, lteťtž
š Uimi byli; Urpotťebowali tedy Uičeho, leč hoo
spody. N hle sedťli Ua Ulici Utťsta a žúdUý jich

e)t j uepochopowasi zUplna smyslu slow jeho jessto se
zim tajemstwt !Uyloupelň lidskčhojen znellúhla objasiiowalo
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nechtčl pťijmonti do bospody, až konečně jeden
stakcc se Uad Uimi slitowal a je do domu swčbo
Uwedl (k. Sondc. ke 19). Tak i Uúš dragomcm
Matčj mťl ď frboU tho, chlčba jiUú jtdla pro
Uúď a pro mnkary čili ďoUiče swš, jakož i obrok pro
koUč a osly. Jako kdysi Jsraelitě pťissedssc Ua
poUsst Sanř Uaproti boťe staUy rozbili (2. Mojž.
19, 2); tak dal i Uúš Mojžtš uo Matčj nu
U wefňice Bctim: dwa stany, kterč š scboUwrzl,
rozbiti, a postele, stůl a Uškolik stolic do Uich
postawiti. Kuchak jebo rozdělal Ua bltku ol;eň
a začal pro Uúš waťiti; jtdlo bylo dosti dobrč.
Lid israelský reptal protř Mojžtssi ťka: Proč jsi
wywedl Uúď z Egypta„ abyš zmokil núď i děti
Uassc, i howada žtznt? A Mojžtš wolal k Ho:
spodinU: Co Učintm ď lidem tlmto? Jesstě
maličko a ukaerUUje mnr (2. Mojž. 17, Zun::);
ale my jsme Uemčli pťtčiny, za kteroUž bychom
byli reptali proti Matčjowč; dalt Uúm dobrě
jtdlo a pitt a erbúwal se, že bo Ukamentcme.

, Najal č dwa mUže z wesnice BetinU co strúž:
Utky Uassich stanů. N proč to? Brnwil jfem
swrchU, že we wericlch palrstinstržch bospod UeUt,
a žc cestujtct U Uějakčho mťsta aneb wesnice pod
stalm pťenocowati musi. Poltčwadž fe alc Ue:
zřtdka stúwú, .žc cestujtct i od famých obywatelů
též werice obloUchř býwajt, Uaťtdil passa, aby
karawcma Uejméně jednobo muže z toho mčsta a
Ueb z tě wesnice, kdcž nocowati UtlUi, co strúž:
ce Uočntbo sobč Uaijlae Qdcizt:li fe jt pkece
kůň, osel aneb Učco jinčho, jest za to odpowědnú
celú wesnice a mUst cestujtctm ztracenon wěc
wynahraditi. uu
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Běda tomu, kdo Ua koUi jezditi UeUměje,
pťece Ua Učm po kamenithch a Uebezpečných cea
stňch ssest hodiU jeti mUst. J Umě se za toU
pktčinoU welmi zle wedlo. Když jsme se doa
stali do Belina, mobl jsem w prawdť o sobč ktci:
„Nemojt pokoje kostimč“ (non eďř pUx jn oďďia
dUZ mšiď žalm 37, 4); a když dobtb Mojžlš uu
Matčj nu núm lůžka, tkebaš trochU krútkú a
ňzkú Ustlal a pťichystal, myslel jsem: W pokoji
proto spáti a odpočtwati bndU (žalm 4, 9). Co
se mUe týče, odewzdal jscm se pod ochraUU aUděla
strúžcc a potabownl jsem uu Ue Ua ko dwa
tUreckě strúžUtky uu Uýbrž Ua tohoco strúžUého
aUdčla a Ua febe wersie:

Kdy sladce sptš můj jedinňčkn,
Kdy sladce, libě sptš
N w mčkkém lůžkU, mňj synúčkU,
wam oUdečkůmhowtš:
Q jak radostnťgm okrm ďltwúm x

Jak zbožUě k Ucbi se wznǧsslwúme
(Celakowskl;.)

J nynějsst BetiU, malň to a welmi bldnúarabe
skú wesUice, jest prastarčda welepmnútné mtsto, o ktc:
rém Uúm ptsmo swe staršbo zúkan mUoho wypra:
wujc. SlUlok z počútku LUza (což whznamenúwú:
strom manďlowý, Mandelbaum, Umžxšňšluď) a
později Bétbel (dům Božl 1. Mojž. 28, 19). Když
praotec Nbram še SároU manželkoU swou, š
Lotem a š sym; swými a š dobytkem, jakž mU
Bůbr pkikúzal, jz HaranUďe) do zemč chancmejskč

;eg Abrum pťeďr)wnl dťlwe w Uru Cbnldejských (1.lMojž.
11,e3a). Mú sc Za to, že nynčjsst wesuicc Dur, lczici na
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rl edřxxrlxrať,pťissčť takš do Bštl)šlsl a rožbťls tam

sl.m swňj (1. Mojž. 12, 8).
Wchice BetiU (starš Bétbcl) poččtckasi

čšxed ,1() bthi)ch chť)žek U ležt Ua 1ižUi strciUt Ue

exlllxxewr)fokš ť)ory; k jik)U se túbUe údolť, kterš

srx Hlxelxxxšwť)chodUt a žúpadUt o UtUoho wyšssimř

upmaexmi oťxeť)UciUo je:st. Nbrccm „pťčssrd k ť)oťe„

laweš dyťa proti wi)chodUt strrmš Bštk)člU, rožbil
cxajplam smůj, od šúpadU Umjč Bštbel U od wý:

xdu“axuUlšsto Haj: wzdšlal takš tam oltúť Ho:
ljoadřxilma wšť)wať leer jel)o“ (1. š))čoŽž. 12,
exd We fpolččUosti don TUrkůw, obywatelů
l.o x.dšcxtiUskť)ch,wystoUpili 1sme Ua tU pamútUoU

s.edxmke sirchš wi)chodUť, kde byl Yťwram Bob1t

j.a..xxlmuať;dofslř jste th asi ša dobroU čtwrt
U.xřxialy.šplltť:tjtč se Ua Uč šřčcšUin welikšť)o chrú:
.eeu fixcxsiaUskšť)o,kterť) dlš mšť)o wtastrccho UtšřeUt

sx.okůw dlonjý cx 41 kroků ssřrokť) bť)wať; i

ddad;slslatkywyfokš wčže tsam jesstě widšti. Bowtdci
sax, šck Ua tšto wčži bi)wal 1řstň špůsob tele:

šxxeajučili daťčkopisxt; hora ta pofkthje owsem
n.xlrsx“)wťslslčd; Uedoč kč straUš 1ižUt widšli jsme

e .Axxxxxx.salšm.Pomodliwsse sč Ua pcchútUčm Uň:

seď, fde b!sl Mdram BobU oďštowal, anrcitiťi
Umrr scx do BetčUa Uažpět. Na cestě túžal fc

m e!!šcicťnw oUěch don TUrků, jeUž š Ucimi ssli,u
xřomližpjsoU w BetiUš takš kťesicmé. Nr, odpowš:

luďl jcxdšU ž Uich nuu Ule UU) bUcholU Ulčli rúdi

lcxwx(m bťekm ťek!; Tiqrixll jiZUš Od Utšstsl Tokritx: w
ř„dkčxxopotslmřř1Ust ftmš Ur Elyaldejxk!)ch (U (1!81(18
xmxxx ťd?ž Tl)cixo otcxc )lbralcxmňw Hťeldúwllť a kdcx.žsc
dlUgl„xxť cslk( Uarodř( Z UrU talsl Tkmc do Hachm
c“!n xxaxx Mcwxmp()siš) řšš w Mčjommmlr 1iť)oUmchod
xxčxO.Q č:x)!xeš:x,šssiš,w:Ušsta )ččlxx (Q ssl amšb Edeš xa) kcxšicil)o
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kkrskany a ertme, pročk núm nechti pťijtti.
nu Když Nďram š manželkoU son, ď Lotem
a še wsslm, což mčl, zEgypta se nawrútil, ssel
opět do Bétheln Ua to misto, kdcž byl prwé rozu
bil stan mczi Bčtbclcm a Hajemee) Ua msstě
oltáke, kterýž byl Udčlal prwé a wzýwal tam o:
pět jmelw HospodiUowo (1. Mojž. 13, 1.w:1r)u

Jakob Uttkuje pkcd bratrem swxým Esauem
do HaranU do Mesopotamie, pťissel Ua cestč swé
Ua jedno mtsto (w Bétheln) a chtěl Ua Uěm od:
počinouti po zúpadU siUUce; wzal zkameUů, kte:
řtž tU ležcli, a podložiw pod hlawU son, fpal
Ua tčmž mtstk. J widčl we snúch ťeďťlk, stojtct
Ua zemi a wrch jeho dotťstclectdfe nebe: andčly
takč Božt wstUpthct a šstupthct po nčm, a
Hofpodina, aU spolék)l Ua ťebktk kkouctbo jemU:
Jú jsem HospodiU,Bůh Ybrabúma otce twčho, a
Bůb Jsúka. Zemi, na kteréž splš, tobč dúm i
semeUi twému. N bude stmč twé jako prach
zemč: rozsstťen budrš na zúpad a Ua wýchod i
Ua půlnoc i Ua polednr a pošebnúUa budon w
tobě a w semeni twém wssecka pokolent zemť. N
bUdU sttúžce twůj, kamkoli půjdeš a pkiwedU tě
zase do země tčto: aniž opustlm, lcč UaplUtm
wssecky wěci, lterěž jfem ýrawil. N když procitl
Jakob ze sna, kekl: W prawdě HofpodiU jest Ua
mtstč tomto a jú jsem Učwědčl. N lrkaje se kekl:
Jak brozné jest mtsto toto! Nenst tU jiUébo, jc:
dinč dům Božt a brúUa nebeskň.eee) Wstaw tedy

e) Starč mťsto Haj, o kterčm obzwlússtuť knihu Josuc (7,
2u8, 1eu9, Zol(), !u12uu9 a jinde) mUobo whprao
wixjc, leželo tcdy wýchodnť od Béthelu.

mk) t. je mtsto, kdež sc mř Bůd Zwlcissmtm způsobem, jako
uebesa otewťew, zjewil.
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Jakob ráno, wzal kúmeU, kterbž byl podložil pod
blawu son, a wyzdwihl jej na znament (pa:
mátné), poliw eho olejem š wrchUl J nazwal
jmeno mčsta Béthel, kteréž prwé slulo LUža (1.
Mojže 28, 10uu19).ee)

Na jižném konci wesnice BetinU prohltželi
jsme zktceniny, kkeskanského chrámU, který 12 kro:
ků dloUhý a jj10 krokň ssirokh byl. Stált na
těmž pamútném mtstč, kde byl Jakub widčl ke:
bťtk a kde se mU byl Bůb zjewil wc snňch.
SpatkiwfsimU tyto zktceniny bhlo i mUěw zármUte
kU zwolati: Jak hrozné jest mtsto toto! Jest to
w prawdě welmi fmUtnú wěc, že ze wssech prao
starých a welepamútných mtst w Palestině, kde
byli kkeskané chrúmw wystawěli, nynt pod wlúdoU
Turkůw jen zřlceniny, rUmy a rozwaliny se spac
tťth. Na každč:m mtstě, a pťede wsstm pki po:
hledU na prwnt a nejswětějssi fwatyni t. j. Ua
chrám Božtho hrobU w Zemsalémč mUst rozjtu
mawh kkcstaU zwolati: Q jak hrozně jesi mtsto
toto! Témčť wsfecka sw. mtsta w Palestinč jsou
u mtsta hrozná (10(:3 rčrridijig). Snad pťi:
jde opčt čaš, w němž we sw. zemi opčt katollci
se zmoboU. „Nebot nezawrhne Hospodin lidU
swébo a dědictwt swého neopustt“ (žalm 93, 14).
Pkijdr snad opčt onen žúdoUct čaš, w nťmž
kkestansko:katolická wtra a chrúmy jejt w Paleo
stinč rozkwetoU (ůišď WUit:, ňieš cučd7 iU qun.

e) Až p,odzueš Užiwň fwe ctrkcw skow Jakubowých: „Jal
hšpzuc žcst misto rtoto“ (qUUm terridiliš oďt loauš ioro)
prx mfsl sw. a pri hodiukách duchowntch ua slawnost swčo
ccnl chrúmů a ponmznje též oltaťni kamcuy ťw. olcjcm.
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reňoront omniňe šslrmuď UČ lxguá. 0
ďo! ďulUtiď.)

Kďyž Jakub od Lábana zMesopotamie od:
chúzel, zjewil se mU opťt Bůh a prawil k Uěmn:
„Jú jfem Bůh zBéthelU„(1.Mojž.31, 13),t. j.
jeUž se Ukúzal tobč w Béthelu; pťikázal mU pak,
aby opťt ssel do BéthelU a byďlil tam a Učinil
oltáť (1. Mojže 35, 1). N kďyž tam JakUb byp
dlil, Umkela mU Debora, chůwa Rebeky, a pochor
wňna jest pod Bčthel pod dUbrm a Uazwáno
jest jmer mtsta toho: Dub plúče (1e Mojž.
35, 8). W zálohách mezi městem Béthelem a
Hajem položil JosUe 5000 wybraných mnžů a
nezústal ani jech w městč Haji a Bétheln, kte:
rť)ž by nehoUil Jsraele (Jos. 8, ul12. 17). Mezi
krňli aUeb wlňdci rozličschch mťst, kterú pobil
JosUe, byl také jedeU z Béthelu (Jos. 12, 16).
Krajin zemč, kterň při rozdčlent synům Jocho:
wým, Manašsch a Efraimu za podil fe dostala,
tňhly se také okolo BéthelU (Jof. 16, 1). Za
čafů wúlky pokoleUtJůdowa a SimeoUowa proti
pohanskbm městům wstoUpila čeleď Jozefowa ta:
kě do BéthelU. N když oblehli město, kteréž prwé
slulo LUza, wiďěli člowťka wycházejtctho z města
a kekli k nťmu: Ukaž Uňm, kUdy se wchúzt do
mťsta a UčiUtme š teboU milosrdeUstwl. Kteu
rbžto, když ukňzal jim, royhnbili mšsto ostrostt
meče: člowčka pak toho i wsfecku čeleď jcho prou
pUstili (SoUd. 1, 22uo25). We wúlce synů
israelských proti pokoleUt BenjamiUowU Uttkali
Uěkteřt z oněch také do BěthelU (soUdc. 20, Zl).
Do Béthelu pťichňzel každoročnč prorok a soUdce
SamUel, aby tam soUdil (1. krňl. 7, 16). Za
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časů wúlky š Filistinskbmi stúl SaUl še 52000
mUži w MachmasUlle) a Ua hoťe Béthell: (1.
krúl. 13, 2). Když Dawid pobil lealckitské,
dal z pobraUč kokisti dary takě těm, kteťtž byli
w BéthelU (1. krúl. 30, 27). W Béthelu zax
wedl krúl Jeroboam modloslUžeonst; Uebot po:
stawil tam jedUo z Udělaňých zlatbch telat a ol:
túk, Ua kterém súm občtowal (3. krúl. 12, 28 až
ZZ). Dr:chě zlatč tele dal bezbožnlx krúl teUto
w dDr:ml posiawitiťck). Jeroboam byl za to, žc w
BéthelU občtowal, od Boha hrozUč poUestúU, Ue:
bot Ufchla rUka jeho U oltúťe. U BčthrlU byl
jeden prorok odc lwa Udč:ch, poUěwadž byl
proti rozkazU HospodiUowU Ua mtstě modlosiUžby
jedl a pil (3. krúl. kap. 13). Z BéthclU po:
chúzel mUž Hiel, kterl; proti hroztcth slowU
JoserwU opět Jericho wystarošl,ale za to úmrttm
wssech dttek swbch trestún byl (3. krúl. 16, 34).
Proroci Eliúš a EliseUš pťichúziwali také do
BétbelU a mšli tam i prorockoU fskolU (4. krňl.
2, 2uo3); a když jedeUkrúte Eliseuš do Bé:
thelU wstUpowal, wyssla malú pacholata z mťu
sta a posmtwala sc mu ťikajtce: WstUpUj lysb!
WstupUj lysrý! ktcrýžto ohledna se, zlokečil jim
we jmeUU HofpodinowU: i wyssli dwa medwčdi
z lesa a roztrhali z Uřch čtykiceti a dwč pachou

zu) Mčfto Machmaš (Mřchmaš) leželo jřbonwýchodnč od Bčn
tbelU a sewerUč od Gabúy; Ua jebo nltflč stojř uynt
bidUčxwchice Mnkbmaš.

nee) Mčsto Dan leželo no jak jsme jřž prawilišpuu w bornl
Galilée U hol antilibanUských, tam kdc ťera Jordčm
(t j. od DČUU tekoucl) swě prameuy má. Q modloslUšrbu
Uosti toboto Ulčsla wiz Soudc. 1„8, 30. uo 1. lrúl. 12,
29. u Nmoš 8, u. w
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lata (4. krúl. 2, 23 uw2:1e)en). Krúl Josiúš
oonwiw Uúboženstrotw JůdstwU, pkikúzal Helkiúa
ssowi, Uejwyšsstmx: okUkzi, i bxčžtm drUhčho ťúdU
i wrútlchm, aby wymetnli z chrúmU Hospodirton
wa wssecky Uúdoby, klerčž UdělúUy byly Bňlowi,
a w húji (tz bobyni lefnt Nstartě t. j. Lunť) i
wssemu wojsku UebeskémU: a spúlil je wnč za
JerUsalčmem w údolt Cedronu a nesl popel jea
jich do Běthelx: (4. krůl. 23, 4), poUěwadž Bé:
thel pro moďloslužeonst tam kanUoU bylo mta
sto nečistč. Zdú se, že tehdúž Josiúš w BčthelU
wssccko w prach a popel obrútil; Uebor „i oltúk,
ktechž byl w Bšthelx: a whsost„ kteroUž byl udš
lal Jeroboam, syn Nabatůw, erž pkiwedl ke hťea
sscnt Jsracle; i teU oltúk i wixsost zkazil a fpúx
lil a fetkel dUa prach, xspúlil takč ibúj. N obrúa
tiw se Josiúš Uzkel hroby, kterěž byln Ua té
boťe:ui poflaw,z pobral kosti z tťch brobň a fpú:
lil je Ua tom oltúki“(4. krúl. 23, 15uo16). Ze
zajett Babylonskšbo anrňtilo se mUžů zBčtl;e:
lU a HajU dwč stč tkimecirma (1. Esdr., 2,
28.u2. Csdr. 7. 32). Jeremiňš prorokowaltrea
sty Moabským pro jrjich modloslužebnost a pra:
wil: „ZahanbeU bUde Moab od Cbamoš, jako
zabcmben jcst dům israelský od BčthelU, w Učmž
mťl donúnt“ (Jercm. :18, 1Z) xt. j. Moabsstt
bUdou mtti z bůžka swčbo Chamosa hanU, pro:

e) U nynčjssi wesnice Betiam(a wůbec w žemi jůdské) anť
lcsa ani lwa a medwčda m!midččti.i Nyrlčjssl roszstilě
;nree!č dčri kťičtce: Bar iš! Bakssiš! nemajl se co bári„
ž;rby od medwčda roztrb Uy bylys Powidú sc ale„ že w
žšcskynlchlrsnatých hor galilejských (na Karmčln a otolo

Čsšozapketu) lewhardowč (Leopurden, se!i.q pmáug) skz rznj e
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tože jtch nebnde moci ochrúniti, tak jako Bču
thelsstt, ktekt Uxčli a ctili zlaté tcle, ktcréž jich
wss.ak Uemohlo pťed Nšsyrskťjmi ochrňniti. J pro:
rok Qseúš (10, 15; 12, 4) čint zmlnkU o mou
dloslUžbě,ktcrú w Béthčln anowala, a o zaslt:
beUt, které tam dřtwe Bůh Jakubowi Učinil. Prou
rok Nmoš, pkipomtnú lidU israelskčmU, aby jrj
od modlúťstwt zdržel, časiokrúte Béthel (3uw14;
4, 4„5; 5, 5. 6). Za časů bojc Janchy
Machabejského 8 Bachidem, polUtm wůdcem krúle
Demetria bylo i mčsto Béthel wzdělňno a ou
hražon (1 Machab 9 50)

Bod starbm Béthelem aUeb nynšjsstm Be:
tinem widčti pozůstatky welkčho wodojemn, ktcrý
wodU son z bltzkčho prmneUe dostúwal.

uooToouu

Kapitola jrdenúctú.

Hory Efraimskč LlinHaramieb Khrm LUbban Nrsstěstk
bratrň framisskúnů: Blašrje, Zakuba a FortUnata.
Silo Lobna Mnkbna Bole a stxldnice Jakubowa.

Hrob Jochůw Horh Garizim a chal Sichem

DUe 6. bťezna wstali jsme jiš o půl pútč
bodinč a posnldawsfe čeonU kúwU a chléb, pou
sadili jsme se na koUš a opnstili jsmč Betin.
Cesta Uúš wrdla.pťeš skalnatč hory a doly. Neu
Ult mi w prawdě možno, pkebrožUoU a Uebczpeču
UoU cestU tUto popsati; pki každém téměk krokU
můžc jezdrc i š končm o žiwobhtt pťijtti Řtkúu

10
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wň se: Kďo se UeUmk modliti, at fe wydú Ua
moťe, tam sc UaUčt modlitbč; a já bych ťekl:
Kdo si UeUmt ďobrých cest a silnic wúžiti, at
cestuje po Balestink; tam fe jřstě naučt činiti
rozdil mezi dobrou a mezi au žúďno:ld cestou.
Okolo 8. hodiny jeli jsme okolo wefnice Nino
NerthU, kterú jako ptačt bnizdo Ua wyfokč hokr
se Uacházt a zdaleka peonstř se podobú Wiae
dťli jsme také wesUici Dssisml (aneb Gofml),
we kteréžto patriarcha Monďiox Uňlšršň jm
dnoho swětskčho knčze co mišsionňťe aneb sarúke
Ustanwil.

Hory, pkeš kterč Uňm bylo do Galilčy ceu
stowati, slthx uo bory Efraimské. p,Z)začtsmjltbory
tyto easi bodim: cesty sewerUč od Jerusalčma a
túhUoU fe až do Galiléy k rowinč Esdrelonské,
kdež se š horou Karmšlem fpojujt. Wysokost je:
jich nent wssudy sterú; majt ale pťedce wrssky
i pťeš 2000 stkewtců whsokč. Tak fahú k. up. Uej:
whšsst kopec w okoltlBéthelU 2406 stkew. Uad
hladim: moťstoU. JmčUo swé obdrželd bory tUto
od Efraima, drUbčbo to fyUa Jozefowa (1. Mojž.
:11, 52), jehož potomkňm pki dělrnt zemš se dou
staly (JosUe 16, 5). Nčkoliw hory tUto od
JerUsaléma k sewerju asi dwa dni cesty dalcko
se túhUoU a ač pked časy mnoho znamenitizch
mšst na Uich býwalo, Uazýwň je pťedce ptsmo
fw. zkrňtka „borou Efraim.“ Tak čtelne k. p.
že města Sichem, Saraa, TamUath, Bčthel, Saa
mir a jinú Ualezajt se na hoke, (in momš)
Efraim (Josue 20, 7; 19, 50; u SoUdc. 2,
9; 4, 5; 10, 1) t. j. w horúch Efraimských.
Z Bčthelu do xSichemU jest den cesty a pťcdce
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prawi plsmo sw., že obč tato města Ua „boke
Esraim“ lcžt. Za hlawnt město Efraixnské wyu
dňwň prorok Jsaiáš (7, 9) Samakt. Brorok
Qfeňš (5, 3) prawt: „Nynl smilnil Efraimee;
slowem Efraim mlnt ale wrsskerb lid, který Ua
horňch Efraisnsiť)ch pkebýwal a moďloslnžbč oddňn
byl. Hory tUto jfoU ostatUě pnsté, wyprablé a
welmi kmneUitě, tak žé platt až podmš slowo
tébož proroka: „Esraim we zpnsstťntbUde“ (5, 9)l
Jeň Ua sewerntm konci jejich, tam kde š rowie
noU EsdrplonskoU a ď horoU Katmélcm se spoa
jnjt, widčl jsem Ua Uich lesU. Nechtěl bych w
tčchto fmUtUtych horúch, kdc žňdUébo lch, žňdněho
ptňka se UespatťUje, kdr sdody a Uičeho žiwěho se
Ucnalezú,pkebýwati! Tatnt se mi Uechtčlozptwati:

Bkeď“dorh a doly táhne
Tonha mUe bezejmrlmň,
Kamkoli oko dosúhnr,
WssUdy, wssUďy wlast to mň!

ř (JUU z Hwšzdde)

Qkolo 9. bodin šstoUpili jsme do jedUobo
welmi hlnbokého a úzkébojňdolt, w němž stlc
mčli Ua praw,o i Ua lewo welmi wysokš a sialr
Uaté horh. Udolt toto mUselo býti pťed časU
pclcsst lotrowskou; nebot sluje až podUeš Mnu
ťjaramieb t. j. studňnka lotrůw (fc)ntčmg ůei
1Uůri)e Brýsstt se tam až podneš ze skňly flabý
praméUck wodl;, ktrré jsmc ale, ačkoliw Uňš w
nesmtrněm parnu ncmalú žtžeň trčxpila, ptti Ueu
mobli. BUla to woda Uedobrň hokkú; protoby
toto mtsto pklhodnč sloUti mohlo: Mara t. j.
hokkost (2. Mojž. 15, 23). KdUž byl Mojžtš

10ee
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zawedl Jsraélity Ua pousst SUr, Ua mtsto, kterěž
pro hoťkost wody Mara slulo, reptal lid proti
Učmu ťka: Co bUdeme ptti? Nle oU wolal k
Hospodinu; a HospodiU Ukňzal mU dkewo, kte:
réžto jak wložil do wod, we sladkost obrňcenh
jsoU (2. Mojž. 15, 23?25). J jú jsem fetác
zal Uasseho Mojžisse (Matěje): Eo bUdeme ptti?
a oU litowal welmi že Uemň tak diwotwomé
hole, kterou by boťké wody studúUky Nin barax
mieb we sladkčobrútil Udollm tlmto dúle krúčtcc
a opčt wystUpthcc, jcli jsme okolo 10 bodin
Uedaleko wesnicc TUrmosojy, kterú w dosii ssiroa
kěm a wysoko ležtctm údolt se nacházt. Nepotkali
jsme Ua cclč té kamenitč a skalnatč cesič lcč
nčkolik hoUičů welblondůw. Koně, osli a wcl:
bloUdowé byli již za sinchch časůw a jfoU až
podneš hlawnt mobowitostt obywatclů wýchodntch
krajin; čtm wtc jich kdo mčl, ttm byl boť)atssiln.
Tak čteme, že mčl Job mimo jinb dobytek i tři
tistce welbloUdů (Job 17 3); a když bUl wssecko
ztratil a PňU Bůb mU po nemoci opčt pože:
k;nal, mšl jich ssesi tisiců (Job 42, 12)...fčdhkoo
liw jsrm spatťil w Nsii nneb w Nfricc welbloUda,
toto welikúnskě zwtke, dťkowal jsem Púmx BobU,
žr nrjsem bobatým; nebot mi pokcxždč Uapadlo
slowo Jržtsse Cbrista k Učenntlům: „Snúzet
jrst welbloUdU skrze dtrU jebly projtti, nežli boo
hatému wjtti do krúlowstwt Ueďeskšho“ (Mat. 19,
24, uu Buk. 18, 25). Myflrl jsem U febe:
Jako žernow muc:lnčb kúmert mli;nský nwkcxždělm:
pohorssrnt dúwajtcsmU strachu nalpnati mnst,
núpodobně mú se knždý bohúč. který srdce swé k
bobutstwt pťtliš pťiklčxdú, pked welbloudem co
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strachowati. Fariseům a zúkoUUltům, ktekt w Ueu
důležitť)ch wčcech pťtlissUoU swědomitost a pečliwost
jewili, we wěcech důležitbch ale dosti lehce sobč
počtnali, tak že i hlawUt pťiťúzmtt Božt sUadUč
pťrstupowali, těmto fariseům a zúkomttkům hrozil
Bún: „Bčda wúm, zúkomňci a fariseowé . . .
wůdcowé slept, kteťtž cedtte komúra,ďe) welďloUda
pak požtrútc“ (Mat. 23, 23n24).

Qkolo 11. bodin frstoUpili jsme š bory
dolů do hlUbokého údolt k jedslomu rozpadlěmU
staweUt, kterč slch KbaU LUbbaU; tam sc prhsstt
silný prameU čistč a dobré wody. Jako jeleU
dychtt po stUdUictch wod (žalm 41, 2), tak jfem
i jú dychtil po této wodě; a k tomu jsem také
cltil hlad a bolest, jakouž mi byla způsobila
jtzda Ua koni po těchtol pťehrozUých cestúch. Na
koUi jezditi a to po takowých cestúch nu UeUt
coš snadného, zwlússtUť pro toho, kdo jezdcem
Uent. U Kbch LUbbaUU kúzal Matěj lidU
swčmn sr pofaditi; Uebot chtťl lačné a žlžniwé
nakrmiti a napojiti. Slepičt maso, salúmy, sara
dele, wcjce Ua twrdo, pomoranče, chléb a tho
uu to wssc chUtUalo dobťe a múm za to, že sUad
an židům, kdUžse o Uč Mojžtš Ua poUssti staral,
tak dobkc se ercdlo, jako núm na poUssti U
Kham: Lubbaml; Uebot i toto údolt jcst praon
ponsstt. Mezi tlm, co zde odpočtwúme a jldlcm
a pittm fe občerstwujeme, můžeme fc pončkUd š
okollm serúmiti.

e) T j procežujete wluo abUstesuad uějakčnmlinkč mussky
uepolkli u Kdo wssak chce piti woduz cřstereuPnleslinn
skwch musl ji Ua zpnfod zúkonntkň n fmřseu dťiwc pro
cediti jiuakbU uejeu kommn nodrž iwsselikújiná wodnt
žwkťata jlmdno polklouti mohl
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Brawil jsem š wrchu, žc wc městách a we
wesniclch palestiUských bofpod Uent; alcspoň Ue
hofpoď tak zktzenbch, jat je w zemtch nafsich
nalezúme. JsoUt tam ale u wesnic aneb také
we welrč wzdúlmosti od nich wystaweny domU,
kterč pro cestujict ustanweUy jsou, a w Uichž
karúwaUa pkenocxonmtřdmůže. Domy takowé slUji
KarawaUserai aneb takč zkrúcenš: KbaU, kún.
BUdowy tyto jsoU zcela prúzdny, Uemajt an
dweťt, ani oťeU a Uičehož, co by cestthclm nčo
jakou pobodlrtost poskytnouti moť)lo; jsout to
chlčwy, w Uichž cestujtct jiné pobodlnosti Ucmú,
leč že mU Ueltt tťeba pod sstrbm Uebem Uocowati.
Z wťtsst čústi jsoU tyto Kbcmy staweUt zcela
ro;padlň, ktcrň fe prawbm pelesstm kotrowským
podobajl. Takowým rozpadli)m stawrntm jest takč
Kban Lubbnn (aneb Lupan), U ktcrěho jsme odu
počtwali; ležtt zcela osamělý w údolt a neradil bych
cestthclmu zde Uocowati; Uebot by zde fUadno pade
onxti mobl mezi lotry, ktcřl by bo snnd obloupili,
raulili a Ua polo Utrtwčbo ležeti Ucchali. Nejen
krajina U Kbam: LUbbaUU,Učjbržwůbec cclú cesta z
Jerusaléma do Nazareta jest za pťtčiUou loUpežo
UickčychBedUinů welmi nebezpečnň. Slyssme, co
se Ua Ut rj 1862 Uěkolika cestujtctm pkihodiťo.
W městci zúťl dlrl w Ewropš Uúwfstčon o.
Wúclaw Netherda; tU obdržel od swčbo spolUu
bratra o. Heriberta Witscha ž klússtera fw. Salp
wútora z JerUs.xléma psaUt, jehožto obsab srdcc
Uemúlo zkormurUje. Psalt mU o. Heribert mezi
jiUým takto:

„NyUt Wúš muslm šprawiti o welikém
Ursstčsts, jakéž potkalo Ubohčho laickčho bratra
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FortUnata, bratra Čeričwoomo. (JakUba) od sw.
Hrobu a otce Blažejc.ck) Dosúhlik od sikcdstaa
weného (prščďjůšnt.š)cke) ďowolcUť anssttwiti
Nazaret; ixwydali se 30. čerwna Ua cestu, ktca
ronžto sstastnč až do Nazarcta wykanli. Po
slaonsti promšněUt Christa PňUa, we kteroužto
byli wsiickUi tťi poUt na horu Tábor podnikli,
wydali se 7. srpna we průwodU jinbch don
mužůpxzNazarcta na zpňtcčnt ccstUdo JerUsaléma.
Nž ke městu NaplUsUeeM) dařilo. fe jim dobťe;
odebrawsse se ale odtud, šsedli druhébo dnc asi
dwč hodin!) od města RamallabU B koňů, chtějtce
si pončkud odpočiUoUti. Tamtčž se rozhosiila i
jedUa malň keckúkarawana. Sotroa se to wssak
bylo stalo, widěli se obkličeUUasi dwaclti bedUiny,
kteťtšto Ua Uč koptmixdorúšrli, pťi čemž bratrU
Fortmtatowi celoU lebkn rozpoltili; Ua to je
oloupili a do Uaba swlekli. Toliko otci Blažcji
Uechúno spodUtho oděwU, ostatni bhli ze wsfrho
swlečeUř. N tak meeli tito Ubozt ťeholntci Ua
polo mrtwt Uoc na holé zemi bež oděwU ztrúwiti.
KdUž sc rozrdUilo, wyprawil bratr Giaccomo
ýosly do Jerusaléma o pomoc a o oděw; mufel
jim wssak Uapřed bojnoU odměml sltbiti. DUe
10. srpna o 7 hodinňch zrňna přissla pomoc;
toliko bratr Giaccomo byl B to, koňmo cestu kou

e) Qtec Blažej byl ža časUmčbo pobytu w Jerufalčmč kc
ckr)m špowčxdlnitem; bmtm laik Giaccomo sakristancm we
chrúxuč Božibo bxobx: a bratr Fortxmat pekaťeul we
klússteťesw Salwatora

m) Tlxbdáž byl nejd ftrčxžcc sw šcmč l) Zonšrentumu
Bolero prmnč w Rimť a za jebo p:o;atimulho námčstu
utka ťpraexicleme predjedlcibo)zwoleu byl () ()lomoxw u
Bojero

eeexšeďx :omto utťs!č budeme po;dčji mluwiti.
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nati: nebot bhl mšUč Uebezpečnťrnnčn. um Q.
Blažej a laickb bratr Fortnnat byli pťikryti
plásstěmi a Uesseni na kcbťi. Bhltč to, milb o.
Wňclawe, ďolestně dojimajtct pohled Udatyto brac
trh, kteťtž w takowém stawU se anraceli. Q.
Blnžej Uachúzt se posUd jesstč w nebezpečenstwt
žiwota; jeho čelo jestř hroznč ssnwlt porančnoo;
nic mšně doufá o. GiUseppe (Joch, knčz frantin
sskán, pkedrtm wcleproflulh lčlať w Bologni), žc
bUde lze jej pťi žiwobytt zachowati;eř) ale Uďohb
bratr FortUnat zemťel w pťehroznhch bolcstech
tčhož jessrč dne o 11 hod. w noci ua následkcm
ran, jokčž UtU do hlawy zasazeny bylyd Bratr
laik Giaccomo meel jej již na onom mtstč,
kdcž je bnlo toto Uesstěsttpotkalo, pewně swúzati;
nebot byl Uáfledkem rňnyž kteronžto mU lebka
rozfata dbylca, zachwúcen wztcklostt, w Utžto si,
pozbyw smyslů, celé kUsU masa ztťla trhal.
Kďyž byl donech do nemocnice, odňaly se š Učho
prownzy, ale za to jej meelo sscstsilUbch bratťt
laických hltdari, a i tito byli sotwa B to, by jej
w loži Udržcli; po ekelť) ten čaď až ďo smrti
již ani Ua okamžent k sobě nepkissel, a proto mu
w neděli wečer toliko posledUt pomazúUt Uděler
bť;ri moblo. Dbličej a hlawa jcho nebyly pro
Umohé rúny ani k poznánl; po celý den kkičel
tak hrozně pro bolest. jakouž sUússeti mUscl, še

jej bylo lze až na Ulici slhsseti; po pktchodn
fwém do Uemocniccžil jesstč 17 bodiUM)uu

e) Bodle pozďťjsstch Zdránd skutečuě jčj zachoxonl a wxjťččil

mř) Bsanl tolo mocťejuilčasopiš clrleth Plaš w ročulku
14 čksio26
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Nsi hoďiUU cesiy wýchodUě od Khamt LUbo
baUU ležt malú a btdnú wesUice SeiluU (také
Sllo); jest to staré mčsto Stlo, o kterém Uúm
ptsmo swaté Umohowypraijee Núlrželot pokolent
Esraimowu a bylo jedntm z Uejznamenitějsstch
měst celč země. W Stln šbromúždili se pod
JosUem wssickUi syUowC israelsstt a postawili
tam stúUek swčdectwt a ďyla jim zcmč poddúna
(Jof. 18, 1). MUži, které byl Josue wyslal k
popsčmt země, mčli podlc jeho ro;kazu opět do
Stla se anrútiti, aby jim tam přrd HospoďiUrm
Uwrhl loš (Jos. 18, 8). Nawrútili se tam w
skutkU a rozďělil jim tam zemi Ua sedm dtlň
(Jos. 18, 10); i jimšch pokoleUt tam podělil
(Jos. 19, 51). Ze Stla odesslo půl tťetlbo poč
kolent (RUbeU, Gúd a polowice pokoleUt MaUa:
sesowa) od syUů israelskbch, aby ssli do GalaadU,
zemé wladaťstmt swého fza JordúUem). Kamž
když byli odessli a U Jordúml oltúř UesmtrUč
welikosti wzdělali, sessli sc synowé ifraclsstt w
Stlu, aby wstoupili a bojowali proti Uim. (Jos.
22, 9xx12). Mčsto Stlo leželo takťka U prox
stked celé země pc:leftiUskés a pončwadž tam byl
stúnek Božt, powažowalo se za „swatin, za dům
Božt“ (Sondc. 18, 31; 20, 18.; 21, 2„);
tam sc takč šchúziwal lid, když měl o dčňežithch
wčcech rokowati (Soud. 21, 9). Bro hanebmh
a Ukrutnh skUtek, ktetý spúchali sylwwč Benjau
minowi Ua žeUť jedUoho lcwtty š hory EfraimU
w městě Gabúe, za přtčiUoU čehož i wňlka pou
wstala (Soudc. kap. 19 a 20), zapšisúhli se on
nowč israelsstt w Mašfc a kekli: ZúdUý z núš
Uedú dcery swé syUům Benjaminowým za manu

10Bů
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žclkU. Litowali tol;o ale syUowé israelsstt pro
zahlazent jednoho pokolrnt z Jsraele, a slyssmc,
jakým způsoďcm synům Bcnjaminowbm k mmtud
žclkňm dopomohli. Dali pkiwésti z Jabeš Gaa
laadU člyry sta aneU do staUU w Stlu, a wya
prawili posly k fynům BenjcuUiUowl;mz J Urau
dili sc a ťekli: Hle slaonst Hospodiňowa jest
wýročnt w Silu, kteréž položelw jest k půlnočUt
stranť města Bčtbelu a k wýchodUi straUk cesty,
kterúž zuBčtbelu jde do Sichimy (Sichcm, Nan
plUš ancb Nabluš) a k polednl straně městečka
chonyee). J pťikúzali syUům Benjamislowijm a
kekli: Jdťlea skrejte fe we winictch, a když
Uzktte dccr.y ze Sila jtti k tancowúltt podle oby
čcje, wyjděte Ucnadálc z winic a jedeUkaždý polap
sobě jedUUženu a odejdčte do země Benjaminowy.
J Uč“milisyUowéBeraminowi tak, jakž jim bylo
rozkúzúUo: a wedle počtu swčho Uchwútili so8ě
z těch, kterčž tancowaly, každi; jednu ženu a odessli
k wlúdaťstwt fwémU, wzdělawsse města a bydltce
w Uřch(Soudc kap, 21)33) Pro stúnek Božt
který byl w Stlu,powažowalo se mčsto toto jak
již podotkmxto, za hlawnl fwatin kU kteréžto
Židč každý rok w Určite dny pUtowúwali Tam
chodiwal takč jak jsme již zmluili zRamatbaimo
sosim Elkana, otec SamUelůw, aby fe tam klaUťl

e) Mčftečro Lebona ndučjssi wesnice Lobna ležt asi dobré
pňl dodinlj .:esty šúpaduě od Klganu Lubbaxm a ;dci sce
že tento fkbau od těš wesuice jmruo obdxžrl Wťjpoml
náme že potožent srmčbo lučsla Stla w pljmč fw
(Soudc 21 19) weluxi určitě udčxnojcst

ee Komu ldd zdc Ueuapadli Řtmcmě kteťl pod krcilem Rou
mulem (slu 7.50 let pť Ebristem) dcero betuske pťilú
kali jež pal uújxtřm šn žcud pojali
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a občtowal Hofpodim: zúsiupůw (1. krúl. 1, 3).
W StlU whprosila sobč UcpsoďnúNnna od Boha
syna Samnele, ktcri)u napotom tam pťed twúkť
Hofpodinoon pťislUbowal(1. krúl. 2, 18). Tam
takč ozUúmil Bůh skrze SamUele knčzi Heli:owi
trestU, které na Uěbo pro neprawosti synů jebo
ania a Fineesa pkijtti měly a skUtečnčpkisslU.
Když později Jsraclité š Filistinskými wúlkUwedli,
zabynUli w bitwě i tito dwa synowč a archa
Božt bysa jim od Filistillských wžata (1. krúl.
4, 11). Což kďyž se dowťdťl kněz Heli w StlU,
padl še stolice Uazpět podle dwčkt a zlomiw sstjř
Umťel, Uebo byl mUž starý a mnobowťkrý (1. krúl.
4, 18). Do StlU poslal kU proroku Nbiňssowř
krúl Jeroboam, jehož syU Nbiáš nemocen byl,
maUžrlkU fon, abU sc od proroka dowšděla, zdaljž
sUUtcnto Uzdrawrn bu:dc. SUU ale Umťel (Z krúl.
14, 2). O stúnku Božlm, který býwal w SllU,
čint i Dawid žmtnku, kdyk w žalmU (77 60)
prawt: „A zawrbl (Hospodin) stúnck Sllo, stúnek
sij, kde pťekmwalmezi litnni “ be sobč Židé
Ua chrúm Jrrllsalémfky tak Uonbo Uezaklúdali a
Uemysteli, že jich chrúm ten od trestů za Ueprac
wosti zasloužcných uchrúnt7 pkipomlnal jim pro:
rok Jeremiúš zboťený stúnck w StlU kka: „Jdťte
na mtsto mč w Sllu, kdcž pťebrýwalo jméno mč
z počútku a wizte, ocož jsem Učinil jemU, pro
zlost lidU swšho ifraelského ..... Učinlm doum
tomnto (chrúmu Jemsalémskčmn), w nčmž wzť;u
wúno jest jméUo mé a w Uěmž wy múte doufúr
Ut . . . . jakož ujfem Učinil SlsU“ (Jcrem. 7.
12nu14; 26, 6u9). ouo Za časů sw. Je:
romjma oťazowal sc w SllU jesstč rozboťcnú
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oltúk. (Bijo, iu quo th:mxe ňirutum ťxoůieque
luouďtrgcur. k)piňt. 9UUer pgš. 703). Nyu
Uťjsst Silo aUeb SeilUU Uemň an podoby cmi
krňsy (Jsaiňš 53, 2); Uepohorssil byš fe Ua krúse
jrho (Sir. 9, 5). qu

deočim:wsse asi hodimx U Khamc Lubbaml,
odebrali jsme fc uldúlu!. Eesta Uňď wedla údoltm
nedalrko wcsnice Lebko ke strcmš zúpadUt na
stráUi jedUč horyu wystaweUé. W:abowé ji nazho
wajt, jak jsem již zmtnil, zkrúcettč LobUa aUeb
Lubna. Jestit to býwalé mšstečko Leban, o ktea
rčm fe již w kUize SoUdcůw (21. 19) zmlUka
čiUt. Qbywatelé jejt zdajt sc bbtř welmi chUu
dobnbmi a wypaďajt dle oblekU tčž jako cikňUi.
thž jsme U Khamx odpočiwali, pťisslo tam.z
též wesUice Učkolik Uckrňslchch Rebck pro wodU.
Diwil jsem se, wida,. jak kožené pytle aneb lňhu
wice fwé woďoU Uaplňowaly a pak Ua šúdech
domU Uesly. Bože! myslel jsem U sebe: jak fskau
stnú jrst zcmě, jejtž obywatelé majt dosti dťtwt,
z nčhož sobě potkebné Uňdobt hotowiti moholt!

Bťeš skaanté bory a ooly a po hrozUbch
cestúch, kterých popsati Uelze, dojeli jsme odpou
ledUe do jedUoho údoll, we kterčm fe Ualržajt
wrsnicc Sane a HaUarah. DloUhé a dosti ssiroké
údolt toto sluje MUkhUa a tňhne se od posledně
jmerwaUč wesUice asi 2 hodiny cesty až k mča
stU Sichemu; widčti w Uěm i wzdělaUá pole,
ktcrú aspoň poUčkUd pkipothajt tckoUct kdysi
mlčkrm a medem zemi palestiUskoU.Krajan tato
jest welepamútUň pro wěci, které se zde Udúly za
časů arciotce Jakuba a fynů jeho.
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Témčk Ua konci ňdolt Mukbny ležt na lewo
mezi ýorami Garizimem a Hebalem prastaré
mčsto Sichem a Ua prawo k wýchodnt stranť pkeď
údolt Ua hoťe wesnice Salim (staré to Súlem).
KdUž se byl Jakob wrútil z Mesopotamie, pkissel
do SúlemU, mčsta Sichemských, a bydlil pťi nťčsiě.
J koupil dtl pole, na kterěmž byl rozbil stany,
od synů Hemora otce Sichemowa za sto berúnu
ků. N wyzdwib tU oltak, wzýwal Ua Učm Uejo
silUťjsstbo Boba ifraelstébo (1. Mojž. 33, 18
až 20). Powtdú fe, že pole toto ležt w údolt
MUkhně mezi Sichemrm a Salimem; widčli
jfme je; slnjer až podneš U kkrskcmů„pole JakUa
bowo“ (Jakobšfeld). Q půl púté bodinč dojeli
jsme w tčmž údolt, jehož sslkc dobré čtwrt hoďiny
obUússt, k pcimátněmU mtstu, Ua kterém se Uachúzt
„stUdnč JakUbowa“ (JakobšerUnen). Pkedstaw
sobč, milý čtenúki, prostranstwl asi 60 mUžski)ch
krokůw dloUbé, a tolikéž ssiroké, Ua Učmž widčti
zklceUiny starbch zdt. Stáwal zde pťed čafy bez
pochyby chrúm a snad i klússter. Nsi we stťedU
těhož prostranstwt Ualezú se dosti hlubokú studnč,
jejtž žion wodu, prýsstlci sez bltzké borU Gaa
rizimU, š wrchU widčti lze. Jest to stUdUč Jakun
bowa. U tětouskudnice měl Božský Spusitel pao
mútUoU oUU rozmlUwU še SamaritúnkoU, což wyu
praije sw. Jan takto:

„Pťissrl (Ježtš) k městu samakskěmU, ťterěž
slowe Sicharee) wedle poplužt,ee) kteréž dal Jao
kob Jozefowi, symx swěmU. Byla pa! tU stUdUice

e, Sichar, Sichem. nynl Napluo, o lterčm brzo mluwiti
budeme. u

U) tr j. wedlé pole či siatlu u Sichemn (l. Mojž. 18, 22).
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JakUbowa. Protož Ustaw Ua crstč Jcžtš, posadil
fe tat Ua studnici. Bylo okolo ssesté bodimť.ee)
Pkissla žcna Samaritňnka wúžit wody. Dl ,jl
Jcžlš: Dej mi ptti. Ncbo učeUntci jcbo bwli
odcssli do mčsta (Sichcm) aby Uakoupili pokrmů
J ťekla jemU žcUa ta Samaritúnka: Kterak ty,
jfa Žid žňdúš ode mnc plti, xcssro jsem žrUa
Samaritúnkaeč Uebo neochjl Židé ďc Samarir
túUyM) deowědčl Ježtš a ťekl jt: Kdybyď
znala dar Božt a kdo jest ten, kterýž prawl to:
bč: Dej mi plti; ty byď snad byla prosila jeho,
a dalby tobč wody žiwě.ňexeše)Dl jemU žena: Pcme,
an UešUúš,čtm byď anúžil a studnice jcst hluc
bokň; odkudž tcdy múš wodu žiwou? Zdali jsi
ty wčtsil Uežli otec núš Jaknb, kterýž Uúm dalo
tU studnici a fúm ž Ut pil i fynowé jcbo i doo
bytek jeho? deowěděl Ježtš a kekl jt: Každtp,
kdo pije z roody této, žtžniti bude opět, ale kdo
fc Uapije wody, kterouž jú dúm jemu, Ucbudc
žtžUiti Ua wčky; ale woda, kteroUž jú dúm jemU,
bude w nčm stUdUict wody skúkajtx:t do žiwota
wťčného. Dt jemU žena: Pane! dcj mitš wody,
abych Uežtžnila, an chodila scm wňžit. Dt jt
Ježtš: Jdč, zawolcj swčho mUže a pťijď scm.
deowšděla žcna a ťekla: Nelrťúm mužc. Dt
jt Ježlš: Dobťrď ťckla: Uemúm mUže; ncbot pět
mužů jsi Ulčla, a kterěho UyUl múš, UcUl twůj

upu.x„up

e) t j. o prawčm polcdm
ek) Židě sc ssrttili Snmaritciuůw jafo kaciťň a ncdťútcl

núrodu
MřP) Mluwit Pán Jcžtš we smyslu duchowuim a rožumt swč

sw učeUi ježto wede k žiwotu wččxUmU; ale šrUa to
rožumčla tčlrsuč mysltc poťúd ua wodu skulcčuou pra
mcUitou
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mUž: to jsi prúwč powčděla. Dt jemU žena:
Pane widlm, že ty jsi prorok. Htcowé nassi klae
nčlinse na této bokeee) a wy (Zidé) prawttc, že
w JerUsalémě jest to mtsto, kdežto núležt se klaa
nčň. Dl je Ježlš: Ženo wčř mi, že pťčchúzt
bodina, kdyžto ani Ua této hoťe, ani w Jerusap
lémč Uebudctc se llaUěti Q)tcia Wy (Samariu
túni) se klantte, čemuž ncwlte,ď my se klaUtme,
čemuž wlmc, nebot spasenl ze Zčdů jesteeďe) Nle
pkichňzt bodina a nynlt jest, kdyžto prawt cti:
telě klaněti se bUdou thi w dUchU a w pra:
wdč;RP)n:bo i Dtec hledú těch, kteťtžby se mU
(tak) klaněli. Bůh jest duch a ti, ktcťtž fe mU
klaUějt, w dUchU a w prawdč majt se klančtř.
Dt jemU žeUa: th že Mesiúš pkijdc, (kterťjž
slowe Cl;ristuď); ten ekdyž pťijdc, oznámt núm
wssccko.xf) Dt jt Ježtš: Jň jsem (to), ktcrťjž
mllem š tcboue . . . . . Tedy nechala žena
swěho wčdra a odessla do mčstaxfxř) a ťekla tčm

e) cha Snmaritánka u!ázala pť,i tom Ua wysokou kžorU
Garišim, kterú sc jrnom někollk seljkro!úw zúpadne od
s:udnicc Jukubowy wyptucid Nn tčž hoťr konali Samariu
táUi. o lrcrých po;dčji obssirnč mluwiri budeme. jludby
Boži cx twrdili. šeby Ua Ui a Uikoli na boťc Jerukau
lčmskč mčly platuč se kouati. odwoláwajice sc m 5.
Mojž. x7„ :e.!. ou Mčlot sc za to, žcby atnto rozepťi, jako
jinč mxtolxč w núboženslwt, jeu Učjukú budouct Ororok
mčl rošdodnouli, n proto jižena pťrdložilq Mřnu Jcžtssi,
poznuwssi„ žcby wicc byl„ Uež obyčrjný čsowčk.

ee) tý j. wassc bohojlužba nrmú prawčbo fmčru a ctlce Zr
Zidů má wyjiti Spasitel wssckwswčta, k čemuž Jernn
salčmskú bobojlužba suxčťujc a pťiprawujc.

eek) t. j. praon wuitťnť„ dnchowni úctou a nc poUzc zeu
wnčjsstmi obťady a hmotnými občtmi.

xř) : j. co sc tr)lá prawč pocty Bošl.

xfxf) Mčsto Sichem, odkud tato žena byla. wzdáleuo jest od
stUdnice Jokubowy šúpadslč asi dobrč čtwrt hodiny ccs:y.
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lidem: Bojďte a wizte člowčka, kterěž mi powča
dčl wssecko, co jscm koli činila; nenixliž oU Chria
stUš? Tcdy,wyss?i z města a dťissli k UěmU . . . .
Z mčsta pak tobo mnozi ze Samaritúnů Uwěťilč
w Uěbo pro ťeč ženy, ktorúž swědcctwt wydňwala
(ťkoUc): Powěděl mř jwsslščko, což jsem koli činiu
la. Tcdy když pťissli SamaritňUi k UěmU, pron
sili xbo, aby tam zňstal. J pobyl tam dwa dUi.
N mUohem jich wtcc Uwěkilo w Uěj pro ťeč jeho.
N žcnč prawili: Již Ue pro ton ťeč wčřtmr:
neďot jsme sami slysseli a wimc, žc tcnto jest
prúwě Spasitel swčra“ (Jan 4, 5w26 28qm
30, 39w42)

Několik set kroků kc stranč půlnočnt od stU:
řmicc JakUbowy widčti maloU mcssitU, wc !teré
fe ltalczú hrob Jozefa, fyna Jakubowa. Ze i
Jakob sám, zcmťew w Egyptě do SichemU pťro
chseU a tam pochowún byl, čtcmc we SkUt.
apost. (7, 15u16)„ „Wzal Mojžlš takč kosti
Zochowy (z Egypta) š seboU, proto že byl (Jon
zrf) pťtsaboU zawúzal syny Jsraclské, ťka: Nao
wssttwl wúš Bůh, wyncste kosti mč oded š sca
boU“ (2. Mojž. 13, 19 uu 1. ?Mojžz50, 24).
Nž sem tedy pťinesli Jfraelité z Egypta xkosti
Jochowy a pochowali jc wcdle stUdUice a pole
Jalubowa (Jof. 24, 32). BohUžcl, žc tato welen
pamňtnň mtsta Uepkinňlržejt katolikům! Hrob
Jožefňw Uúležt TUrkúm; tito Uad Utm wystawěli
malon mcssitU, do které žúdUý kkcskaU wkročitř
chmt StUdUici JakUbowU koUpili rozkolnt
Řekowě a mlnt U Ut kostcl wystawčti Bomoa
dliwssc sc U této pamútué studUicc, opustili jsme
údolt Mnkan a jeli jsmc, obrútiwssc fc ke stran
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nk zňpqdnt, do jiUého údoli, které mtstem sotwa
pťt minUt ccsty ssiro!č jest. Hned Ua začňt!U
jeho wythajt se Ua prawo i na lewo dwč wcln
mi whsoké, skaantč a pťikrč bory, které jako oo
b“rowsstt strúžUtci Uad. úďollm bdt. eročiwsse
do toho údolt múme Ua lewo (ke stranť jižUt)
horu Garizim, 2500 stkewlcůw wysokou a ljt
bned Ua proti (kc stranč sewrrnt) horU Hebal,
2560 stťew. wysokoU. Slussno jest, abychom se
š oběma ponťkud seznňmili.

cha Mojžtš lid israelstý z Egypta do zae
slsbeUězemě, a napomlnaje ho l zachowúwúnt zúkou
na Božtbo, prawil k UěmU: „Když pak Uwede
tebe Hospoďilt Bůh twůj do zemč, do kteréž jdeš,
abyš w Ut bydlil, položtš požebUúnt na hoťe Garix
zim a zlokrčentUa boťe Hebalee (5. Mojž. 11, 29.)
Když byli Jfraelité pod JosUem do země chmta:
Uejské pťissli, postawil se lid zpokolent: SimeoU,
Lrwi, Jůda, Jsachar, Jozef a Benjamin na boťe
Garizim, a lid zpokolent: Ruben, Gad a Nserž
Zabulolt, Dan a Neftalim Ua hoke chal. J
mluwili lewitowé a kekli ke wssem mUžům israelu
ským wUsokým blasem: Zloťečcný člowťk, ktee
rýž dělú rytiUU a flitimx, ohaonst HospodiUU,
dtlo rUkoU kemesinlků a postawt ji we skrytť.ee)
J oďpowčďěl wsseckeU lid: NmeU. Zlokečenčj, kteu
rbž Uectl otce swébo a matky. J kekl wssrckcn
lid: Nmen. Zlokečenb, kterýž pťenússt mezntkh
bllžnlbo swěbo. J ťekl wesskerrUlid: chU . . . .
Zlokečený, kdožby tajně zubil bllžntho swěbo. J

e) t. j. ktrrý obrátiw se k deloslušebnosli bůžky sobč dčlú
a jc ctl.
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ťekl wesskeren lid: Nmen. Zloťečený, kdož bčťe
dary, aby zabil dUsfi krwc erinné. J řetl weu
sskeren lid: Nmen. Tato a mnobú jiUú pťikúu
zant Božt potwrdil súm lid israelský U hor Gau
rizim a Hebal a zloťečil tomu, ktcrýby je pťe7
stoUpil, kka.: Zloťečemý, kdož Uezůstúwú w ťečech
zňkona toboto, aniž jich we skUtkU plUt. J ťekl
wefskech lid: Nmen“ (5. zMojž. 27, 12.n26).
N poněwadž JosUe lidU israelskénm zde žebnal a
jemu wssecka slowa zúkona, požthúUt i zloťeče:
Ut, i wssecko, což psúUo bylo w knize zúkan četl
(Josuc 8„ 33u34); nazýwali na pamútkUto:
ďo horU Garizim „horoU požehnúltt“, a horU
Hebal „horoU zlokečente“ S wrchU hory Garie
zimUměl Joatham k obywatelům Sichemstým ťeč,
we které jřm podobeUstwlm dokúzal, žc nedobťe
jednali, wywoliwsse sobč Nbimclecha za krúle
(SoUdc. 9, 7). Samaritčmi fobě wystawili na
hoťe GarizimU chrúm Ua způsob chrúmU Jerusau
lémskčkjo a konali w Učm boboslUžbU (508. ŽUtiq.
)(lll.x 8, 2)do Když ale krúl syrski), Nntiochxtš
Epifcmeš, židU k modloslUžebnosti pkiwěsti chtčl,
žúdali ho SamaritáUi o dowoleUt, by chrúm teUu
to zaswčtiti smšli pobanskémU BobU, jekgožjmer
ďylo „TGUZ ťťšjjšlxiuš,ee což se jim také dowoa
lilo (508. Žutiq. )(sl. 5, 5). W druhé knize
Machabeůw (6, 1uo2) čtcme o tom takto: „Po
nenmobém pak časU poslal krúl starce jchoho
antiochenského, kterýžby Uutil židy, odstoupiti od
zúkonů otcowských a božtch, a také, nby posskwrx
Uil chrúmU, kterýž byl w Jerusalémě a Uazwal
(jej chrúmem) JUpitera Olt;mpskéboe a ten w
Garizim aby (Uazwal), jakož bdli ti, kteklž brstxlcli
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na tom mtstě, chrúmem JUpitera Hostinskéýo.e)
Zc chrňmU tohoto wi,děti jesstě nťkolik zťtcenin,
ktere slth: EloKuleh (prwnost)e

Nčco zlússtUlho mú pamňtnň hora Garizim,
totižto uau mnobo žiwé wody. Prbssti fe z nt
celě potoky, které tekouce z wktsst čústkh ke stra:
Uč zúpadnl, w dosti silnoU ťeku Nahr Falik aneb
KaUah (ťeka tťtinowň, Rohrftufš) pod městem
Sichemem se spojujia Řeka ta teče potom pťeš
rowiUU Súronskou a wtěkú do stťedozemntbo moke.
J w tomto ohledU může Garizim až podneš
slouti „hora požehnčml„“ kdržto hora Hebat, ne:
wydúwajlc žúdné wody, jmcUo „hora zloťečent“
wsslm prúwem zaslnhuje. thž Jsraelřté leželi
U bory Garizimu, nalezali se owssem „w zemi
wod a potoků“ (5. Mojž. 10, 7). A BúU Jc:
žtš rozmloUwaje,še žerU SamaritúUkoU U stUd:
Uice Jakubowy a U paty hory GarizimU, ponžil
podobeUstwt o uwoďě (Jan 4, 16). Qkusil jsem
žiwou wodU z, hory Garizimu tekouct; jestit to
woda čerstwú a dobrň. Pamútné bory Garizim
a Hebal stojl ostatUť jedna U drUbč tak bltzko,
žeby koUle z pussky wystťeleUú š jedné hory na
drubola snadno doletťla. Majlce požehnúnt (Ga:
rizim) Ua lewo, a zloťečenl (Hebal) Ua prawo,
dojeli jsme úzkým údoltm, w nčmž se Ualezň oli:
wowh leslček, asi za čtwrt hodiny do mksta Si:
chrmn; bylo půl ssestč hodiny Ua wečer. Dktwc,

ckj Sclmaritáui powslnsi Z pobauuw a židňw pťissli z ci;iuy
a byli uu hoťe Garizixun Uohosliuuu Jupite: (ťecky
Zruš) bUl ucjen co dňh Qlympu či nebeš alc i co
ochxrincecřšich pťtchošichctiwau Slowo: „Hclleuiuď“ wy
zunmeuúmá rolik co: ťeckq
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Ucžli jsme do mčsta dojeti, Uapomtnal Uúď dra:
goman Matťj, abUchom co Uejwtce pospolU se
drželi, jessto prý turečtt obywatelé města tobo
kťeskanům Uepktzniwi jsoUd Pozorowal jsem súm,
že tomu skutečnč tak jest. Jeli B Uňmi od studa
nice JakubowU tki podlr zdúnt bohatť dancj Ua
wť)borltť)ch arabských koUlch do městae Dlwali se
Ua Uúš Ustawičnš jakýmsi podczťiwbm okem, we
kterém jfcm zňměrň pťňtelských Ueznamcual. Wňa
bec pozorowati jest, žc obywatelé města SichemU,
zatwrzelt to fanatičlt Turci, kkesranům Uepťt;Uiu
wi jsoU. Pochňzl to, jak se zdá, odtud, že w mčstě
snad an jedeU kťeskaU Uepťebýwá a wůbec múlo
kťeskanů tam pťichúzt, kdežto anci jernsalémssň
kťeskanům již pťiwyklie Jeli jsme stťedem města
dlawUl Ulicl, ktcrú alc tak úzkň jest, že sotwa tři
kroky w fftťi mú. Město jest, jako orieUtalUt mču
sta wůbec, nečisté a wypadň, jako kdyby w nkm
jen saml Židé pťebi;wali; jak se zdú, wede znamec
Uitý obchod; Uebot témšť každý dům mú skladUio
ce aneb krúm š nějakým zďožtm. Nejwlce se ale
prodňwú tabúk; wida tak mUoho krňmů Ua tabúk,
myslel jsem ale u sebr: Turci nepečujt snad tak
Umoho o jtdlo a o pitt, jak o to, co budoU koUu
ťiti; nedú se wssak také Upťtti, že majt wýborný
tabňk. Poctiwt sscwci ewropsstt mohliby se od
swých púltů kolegůw asiatských čemuš dobrémU
pkiučiti, totižto, že ssewc pracowati může i bez
troonžky a bez ssewcowské dtlny. Šewci sichemu
sstt sedňwajl Ua Ulici, majtce Uohy pkeš kťtž pod
sebou a pracujt u až radost Ua Uč se diwati.
Kowúťř sichemsstl majt zase swé kowňrně bllže
bran mťsta, dllcm proto, aby Ustawičným kowňu
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Utm Usst spoonbywatelůw swých Uemučili, dllcm
aby cestthct wědčl, kde jich bledati mň. Zako
italskč mksto Brescia, ntň i asiatstč mčsio Sichcm
mnoho dobré wody, kterň z hory Garizim wy:
chňzt a silným potokem skrze mčsto se wall. Nsi
U prostked mčsta widťti zťlceUiny starého kťestano
ského chrňmU, krerb w gotickém siohu wystawen
byl a jenž bez pochyby z oné doby pochúzt, když
kťeskansstt krúlowč w BalestiUč anowali. Na
poltúlu tčhož chrůmU lzr až podneš widěti čtyry
welmi krňsnš mramorowč sloupy. Mčsto Sichem
bylo také sldlem katolickéhd biskUpa; byl tam bio
skUpem i sw. Justin, který r. 167 po Chr. w
Řlmk mučennickoU smrtt zemťel. Nynějssi mčsto
Sichem počttň asi 10.000 Mubamedanůw a 150
Samaritúnů. Mtstodržitel města (Kaimakam) a
okresU Žebo (passalčr) má zde dosti pčknc) palae; n x
pod Kaimakamuem stojt pťedstaweUt mš:nsslch mčst
a wesnic, tak zwant sseikowč; oUeU jest alc zase
podrobrn passowi jcrUsalčmskčxUU.

Bťejcli jfme fskastně mčsto, pťed kterbm Uňš
dragomcm Matčj staUy :ozbiti dal; Uebot jfme
žde měli pťercowati. Sotwa jsme w liběm oli:
wowěm lestčku š koňů siezli, ble! již k Uúm dosslo
z mčsta asi 20 malomomých, kteťt sseptajlce fwé:
Cbawadsfa! Chawadsfa! (pane! pcmeš!)da: Bako
ssiš! Bakssiš! nňš o Uějakť)peUčžitk) dar prosili.
Matěj musil tyto dottrawč lidi odhúnšti; oni ale
opět pťissli. Malomocenstwt jrst wclmi Učxkažliwň
a nešhojttclnň Uemoc; protož jsem fe Ubť)balkaža
děnm z Uich a myslel jsem U sebe: „chott;kej
se mue“ (Uoji mo t:mščš:xčd)! Nepotťebxxjičtrnň:
ťům wyprawowati, jak welmi si stěžowaly kosti
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mě když a1scm po jtzdě celčho dnr ď koUč slezl
chtťje sobč poUťkud ulewiti Mezi ttm co kuchať
pro Uňď jtdlo wakt můžrme se scznúmiti še staa
ron historit města Sichch

Nejstarsst města, kterú w Ewropč múme,
ejsoU: PatawiUm (BadUa w Jtalii), založcUér
1184 pked Christem Řtm w r 753 p Cbria
stem a Mediolan asi r 610 pked Christem
Mksto Sichem jest wssak o mnoho starsst; ncbol
můžc w prawdč o fobě řtci, že „widělo Nbraa
búma.“ NeUt snad takč města, kterčby mčlo tak
mnoho jmrU, jak jich mň Sichcm; jmeUUjet
sc: Sichem Sichim, Sichar, Neapoliď, Napluů,

xxNabluš

Když Nbram z UrU chaldcjských pťissel do
zcmč chcmanejské kterouž nlU Hospodin byl pkia
sltbil prossel tU zemi ažk mtstU Sichemu
(1. Mojž. 12, 6). Krwaon pomstu wzali sya
nowé Jaknbowi nad obywateli města SichrmU,
protože jejich festťc DiUě od Sichema,cke) fyUa
Hcmora Hewcjskčho, kntžete zemč té, Uúsilt učia
Učno bylo (1. Mojž. kap. 34). Pod terebintem,
ktcrkjž byl za mčstem Sichcmem, zakopal Jaknb
wssecky cizt bůžky a Uúussnicc, kterčž byl lid
jrho z Mrsopotamie š seboU pťinesl (1. Mojž.
35, 4).lleee)xW krajině Sichcmské púsli bratki Joo
zrfowi stúda, a tam talé bratra fwěbo prodali
za dwanňct stktbrných knpcům ismaelitskipm, ktektž
jej wedli do Egdpta (1. Mojž. kap. 37). Me.;e

n) Zdá sc žc od toboto Slchema mčsto swč jmeno obdržclo.

M) JakUb chtčl tim lid swňj od modloslušby znchowati Nčx .
usintcc byly bobům pohanským zaswěceny powčra pak
dršcla je Za proslťcdel protř čarům
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pokolcnt xManasesowa a pokolent Yserowa byly
U Machmethath, kterňž ďhla proti Sichenm
(Jos. 17, 7). Mczi ssest mčst útočisstnizch, do
kterbch každb, jenž člowčka newěda zobil, Utécti
mohl a kdež bydliti směl, až by pťcdxsoudem pťt:
činn swébo skutku ozUňmil, z,patťilo také město
Sichem (Jos. 20, ,ě):lle)uMezi mčsty, ktrrú dúna
byla syUům Lewi, bylo takč mčsto Sichem ď
pťedměsttmswbm Ua hoťe Efraimu (Jos. 21, 21).
W SichemU fhromúždil Josue wssecka pokolent
israelstú a pťipomtnal jim dobrodint Božskú;
tam takč lid slibowal, že Bohu sloužiti bUde.
(Jos. kop. 24); w okolt mčsta Sichch bqli
také Zofue a kněz Eleazar pochowúni (tcxmtéž).
Jaké UkrUtcnstwt tyran Nbimelech obywatelům
Sichemskbm činil, wyprawnjc obsstrnč kniha Soudu
cůw (w 9e kap). Uprostťed mčsta byla wčže wya
fokú, na kteronž byli Urekli mUži spoln i ženy i
wssecka kntžata města, zawťcwsse co nejpewnčji
dwčťr, a Ua stkesse wťže stojtce za zúbradly. N
pkistoUpiw Abimelech k wčži bojowal silnť a pťia
bltžiw se ke dweťtm snažil se oheň poďložiti.
N ble jedna žeUa úlomek žeonwý M) š wrchU
hodiwssi, Udrťřsa Nbimelecha w hlawU a prorac
zila mU ji až do mozku; ktcrbž rychle zawolal
odčnce fwébo a ťekl k němu: Wytrhni mcč swůj
a zabtp mne: cxby snad UebUlo p:xaweno, že od

ženy žabit jsrm. eeeeee)Kterýž Uaplniw rozkaz, ža:

ee) Mrsta tato byla: Cedcš (Kedeš) w Gasilčc na hoťc Nc
ftalimu Sichcm na boťc Efraiuxu Kariardarbe (Hebrcm)
ua hoťc Žňda a za Jordúuexn: Bosor, Námoth a Gau
lou(Jos 20 7 8)

ee) t j kuš žernowu či mlýnskčkxolcxnxcnc
eeee) Bowažowal to U!rdrtutk trnto ža baubuz od žcuy žabitU býll
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bil jej. wu Do SichemU pťissel Roboam a bhl
tam za krúle od lidU Ustanowen; onu také toto
město wzdělal a bydlil tam (Z. krúl.12, 1mo25
a 2. Paral. 10, 1). Prorok Qscúš obwiňUje
kněžt a fprňwcc israelské z nepťtkladnébo žiwota
a modlaťskwt a prnwt: „Jnko požetadlo mUžů
lotrowskhch, účastntk knčžt, znbtjejtctch na cestě
jdoUcl ze SichemU, neb nesslechetnost spúchali
(Qseúš 6, 9).3) Do mťsta Sichch pťissel
také BúU Jržtš a kúzal tam dwa dUi (JaU
4, 43).eee) uu e

Za časů leanňw slUlo toto městoNea:
poliš (nowé město), zčrhož porostalo jméno:
NaplUš aneb NablUš. Za časů tažent kťižúckých
wybojowal TaUkred mksto toto a okolt jeho a
powtdú se, že r. 1120 držcl sr w SichemU
koncert, kterémU iBaldUin, král jerusalémský,
pťttomen byl.

Bylot ssest hodin na wečer, když jsme odu
počlwali U města SichemU, kterč w úzkém údolt
mezi horamř Garizimem a Hebalem jako zaklt:
něné ležs. ch! tU se wystťelilo w městěz dťla,
Uačež Uňslcdownl Uúramný kťik snad wsscch
10,000 obywatclůw dncxjedUoU. Byl to kťiks že
údoll se otťúfalo. N co to mčlo znameUnti?

e, Podsc sw. Jerouyma dťepádali a olupowali modloslužr.bu
Ul knčži poutuiky. kleťk še SichemU do Jerlcfalčmn putoo
wňwali„ dtsem aby se nad nimi pro dnnčutužlatčxbo teo
lote pomsrřlčs dtlem také, aby je od pouti šdržowali.

M) Smj Jx.xu Uxxzýwý„toto mčs!o Sichmxi možuo, že Za jlxbo
črcju tar sluso. Zřdč mčlč Samarřtúuy, jak bued uilyfsto
me. we welté neuáwisli a dlžcli jo ša modloslnšclmktw;
protoš suad porurmč promčučli jmeno ulčxsmSřchemu w
Surlmr aueb Sjchar, čož w ťeči heluecxljkéwwžx.mmexuiwň
tolit co „lež.“
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Opět Uplymxl jech den postntho mčstce Rama:
thann, a TUrci jewili ttmto kkikem radost, že
již pkissla wečrrnt bodina, wc kteréž jim jtsti don
woler. Prawil jsem již, že po celý trn mťsic
každodelmť ch od 6. hodimy wečernt, až do ssea
sté bodd ranUt jtstč smčjt. Pro chUdobnéboTurka,
který sobč we dne pract chléb swůj wydělňwati
mUst, jcst takowh půst owssem dosti obtlžný; bo:
hatt TUrci wťdt soďě ale owsscm pomoci; oni
totiž we dne spňwajt, oďrarthce způsobemttmto
ch w Uoc a Uaopak (ůišm Ušrt:šnxut ju uou
c:tšm). Sptcimu jrst sUadno, Uic Uejtsti a tak
půst swědomitě zachowati. Byli:li TUrci Si:
chrmsstt rňdř, že se pkibltžila Uoc, we kterč jtsti
smkli, radowal jsem fe UeméUě i jú, že noc se
pťibltžila. Položiw fe pod stanem na lože, spal
jsem jako prawý JoUúš we sant twrdém (šo.
pmxš šrčwi. Jonúš 1, 5). u

U



242

Kapitola dwmlňctli.

Samaritúni Krúsnč zahxadh U Sichcmu MčxstoSaa
nmťi Krútkú historic kralowstwi isrnelskčho Smrt fw
Jana Křcltcle a zřťccUin chrúmU jrho Msamorowc
sloupp Simon čarodčjnik Jak jsrm sc w potokUmobl
utopiti Wcsnicc Bochra Poblcd Uu borh libúnskč

Hcrmon. Stromy crtnxowačuDamassrk. Faudanmie.

DUe 7. bťezna, když byla již wzrssla bwezo
da ralmt (jňm juoičč Grrc) ďiůerš); wstali jsme
a odebrali jsme se do mčsta, nawssttwiti synngogu
čili fbornicč Samaritúnúw. Wedl Uciďtam súm
Matěj jakbmiš zadUlmi Ulicemi, Uad jejichžto krúu
sou a čistotoU byš se poborssil. Leželyt w Uich
kostry zclplých welblolldůw, oslůw, psůw a kočrk.
Matěj sč wyhi)bal blawntm Ulirtm, poněwadž se
obúwal, žeby Uúš fanatičtt Turci pobanili aneb
Uúm Ubllžili. Sdnagoga ta jšst malč, btďné a
Uečistč stawenl, w němžto Zidě Samaritúnsstt
chowajt blawnt poswútUost t. j. knihU Pentatellch
(pět knib Mojžtssowbch), psanoU na bělpuchU (per:
gamenu). Ze stťťslěstťlbrem ozdobené wytúbl raďbi
čilt rabťn (mistr) knihU tUto, jenž zaobalena bUla
we Umohénl bedbúwl, a Ukažowal Uňm ji. Sau
maritúni twrdt o nt, že pochúzt od Nbisua, syUa
Piuchoš:owa, fynu Eleazarxowa, který prý ji z
Babylonu š febou pťinesle Jisté jest, še kuiba
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tato prastarú jrst, a žr ubeccda Samaritňnůw
ťterou jsrm si odepsnl od abecedy Židůw welmi
se lisst Zde bUdc snad Ua mtstě, promlUwiti nč:
co obsstrněji o SamaritňUech.

Samaritúni slUli wlasitlč obywatelč onoho
dtlU ancb prowincie swl žemě, ktrrň sr jmenon
wala Snmatia a jcjtž hlawnt mťsto, o kterém
brzo mlUwiti bUdemr, též Samm:in (Samakt)
slUlo. Byltě to lid michanb, sklúdajtct se ze
Zidůw a z pohnnůw, jež bt;l Salmanasar, krňl
ašsyrskť) do této krajiny Uwedl. We čtwrtč knize
krňlůw (17, 24) čteme o tom takto: „Wťiwcdl
pak král ašsyrfký lidiz Babylolta, a z KUtby, a
z Nwah, a z Ematb, a z Sefmrwaim: a osadil
je w mšstech samaťskbch mtsto fdnů israrlských,
kteťtž opanowali Samakt, a bydlili w mčstcchjeu
jich.“ Nle tito do Samaťt UwedeUt cizi Uúroo
dowě podrželi modloslUžbU son a postawili fobš
Ua wbsostech chrcimy a bůžky swé. Tak sobť
Udělali mUži babylonssti modlU Sochothbenoth,
mUži kUtejsstt modlU Nrrgel a mUži z Emath
UtodlU Nsima. Hewejsstt pnk Udšlali modly Ne:
babaz a Tbcxrthak. Tř pak, ktektž byli Zc Se:
farwaimU, púlilisyny swč obUčm, Adramelrchowi
a Nnamelechowř,bobůmSefarwaimským“ (4. krúl.
17, Z0uu31). Tento sem pťiwedenb lid cizťjpohaUu
ský smtsil se š čústt tU jesstě pozůstalébo lidU isracl:
ského apťejal pak od Uťbo i zňkoU Mojžissůw. Z
tčchto smtssenců powstal liH samaritňltský aUeb Sau
maritáni, ktčťlžťobyli od Zidů prawowěťťctch Uenúa
widčUi, protože ctili Hospodina (podle zúkan
Mojžtssowa), sloUžsce zňroweň bobům swým wex
dle obyčeje Uňrodů, ze kterťjchž pťiwedrUi byli

11?
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do Samaťl (4. krúl. 17, 33 a 41). era
Samaritúnůw byla tedy mlchance pohanstwa a
židowstwa. Josiňš, krúl jůdský, wynasnažowal se
sice, aby Uejenom we swé zemi, nbbrž i w Sa:
maťskU wtrU a úctu jedině prawého Boha za:
wedl, a powszdil Samaritúny k tomU, že
chrúm Jemsalémský nawsstěwowali; ale činili to
jen až do jeho smrti (4. krúl. 23)y. Když byl
král CyrUš r. 535 pťed Christem Zidy ze zajett
babylonskčho do wlasti jejich propUstil a jim
chrúm JerUsalémstý opťt wystawťti dowolil, chtělř
i Samaritúni ď nimi stawěti, twrdice,y že i oUř .
jsoU prawými ctiteli Hospodina; Zidč ale k
tomU neswolili, prawlce žc Samaritúni jsou
modloslužeblttky (1. Esdr. 4, 1 ec ďeq.). OdtUd
wzalo půwod swůj nrpkútelstwi mezi Zidy a
Samaritúny a dosúhlo ncjwyšsstho stUpUť, kdhž
asi r. 408 pťed Christem Saneballat, perskb sac
trap (mtstodržitel) w SamaťskU, za dowoleUtm
krúle swěho Samaritúltům na hoťe GarizimU
zwlúfstnl chrúm wystawťl a kněžstwo pťi Uěm
Ustanowil. Zdú sc wssak, že Samaritňni i po:
zději modloslužebnosti se erdťckli; nebot když
asi r. 167 pťcd Christem krúl fyrskčj NUtiochUš
Episancš Židy pronúsledowal a je kmodloslnžbč
UUtil, zaswětili Samaritáni chrúm swůj Ua hoťe
GarizimU pohanstému bohU, zwaUémU „ZeUš Helu
lenioš.“ Jan Hyrkun wybojowal r. 129 pťed
Christem mčsto Sichcm a zboťil takč chrúm sa:
maritúnský na hokc GarizimU (esoď. čmriq. )(Ul.
9s 1). Hora Garizim zůstala ale pkedce a jest
až podneš Samaritúnům „swatoU horoU“ a mtu
stem, kde prý pťedewssim BohU klančti se slUsst.
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Jako MUzUlmané obracejt twúť son, modllcc
se wždy ke straně wýchodnt (kde mčsto Mckta
ležt) obracejt se i Samaritúni pťi modlitbč k
kxoťcGarizimu Čtyrykrúte za rok wystUpth na
boru Ulto a koUúwajt tam bohoslUžďU swoji
Židč a Samaritúni pronúslrdowali se wefpolek
š welikoU Uenúwisti R 14 po ChristU wlouo
dilo se Uěkolik SamaritúUů do chrúmU jcrUsa:
lémskč!ho a Uahňzeli do něho umrlčtch kostl, čtmž
Židům tuto jejich pert swatyni zneuctili a po:
sskwrnili; Učinilit to zu ttm úmyslem aby Židč
wtce do chrúmUUechodili (ejoš čmtiq )(Ulll.
2 2) Nle i Židč čintwali SamaritúUňm wsse:
like pťikoťt Welikň Uenňwist tato trwala mezi
Uimi i za čafů Púna Ježlsic; a Spasitel mnsil
mtti důlcžitou pkičimx, že UčeUntkům swým praa
wil: „Na cestu pohnnů nechoďte a do mčst Saa
mařstýchnewchúzejte“(Mat 10, 5) Samaritúni
nepťijtmali w pohostinstwt Žida aniž Židč Sau
maritúna; nemělit mczi seboU žúdného obcowúnt
Stalot se jednoho dne, že Pňn Ježtš ssel do Jeo
rusalčma. J poslal pofly pťeď obličcjem swým,
a oni jdouce wcssli do mčsta samaritúnského, aby
mU pťiprawili (hospodu). N nepťijali ho (Sau
maritúni), protože jeho obličcj byl obrňcen k jitt
do Jerusalěma. J rozhorlili se nad tlm JakUb
a JUU a ťeklř: Pane! chcešnli, at dtme, aby oheň
šstoupil š Uebe a spúlil je? (Luk. 9, 52w54).
A w podobenstwt, které wyprawowal Spasitel o
člowčkn, jenž byl Ua ccstě xnezi JerUsalěmem a
Jerichem mezi lotry padl a od nich raněn byl,
doklúdú týž Božskiy Spasitel, žc milosrdný člowěk,
který nesstasinčho fe Ujal, byl Samaritún (LUk.
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10, 33) t. j. jinowěrec, kaclť, ba i Uepťttel tobo,
kterčmU pomobl; za kteroUžto pťtčinoU dobrh skUu
trk jebo mčl ttm wčtssi cenU. Qna žena Sa:
maritúUka, še kteroužto Pún Ježtš, scdš U stuďu
Uice Jakubowy, rozmloUwal diwila fe tomU že
jsa Židem, žúdú aby mU dala ptti. „Kterak ty,
jsa Žid, žúdúš ode mne ptti ježto jsem žena
SamaritúUkaš nebo neochjč Židč šc Samaria
túUy“ (Jan 4, 9) Samaritňni, jeUž za čafů
Jcžtsse Christa w mšstč Sichemu přcbť)wali, byli
pohostinnějsst, nežli obywatelé swrchU zmtnčnčho sau
maťského města; ncbos „prosili bo (Ježlsse), abh
tam zůstal J pobyl tam dwa dni“ (Jcm 4, 40)
Židé Uerali horsslho a potUpUějssibojmenn, Uade
jmeno „Sammitúu “ Když jim Pún Ježtš pra:
wil: Jesc:iše prawdu mluwtm, proč mi erčťttee?
odpowšděli UlU: Zdaliž my dobťe neprawtme, žc
ty jsi Samaritún a zlého dUcha mňše? (Jan 8,
46w48). Mnobým krajiUúm samaťským kúzalo
se sw. ewangclium (SťUtk. apost. 8, 25).

NyUčjsst SamaritúUi (a tčch jest w Siche:
Um asi 130) UzUúwajt jen PeUtateUch za ptsmo
swatč; pťijtmajt ale takč kUihUJosUcowU w 47
kapitolúch,xe) kroUikU, kterú jde od Ndama až k
r. 898 tUrcckě Hedžry, a majl takč jakoust kni:
hU žalmů a hmeůw. Zdú fe, že TUrci Six
chcmsstt Samaritúny tyto jeU z milosrdcnstwt
trpějt.nu

Nawrátiwsse se ze syUagogySamaritúnňw,
Ualezli jfme konč swé osedlaUč a wssecko k od:
jett pťipraweně. Bylo púl sedmé hodiny, kdhž

e) :jřrxřhaJojueowa Ulú w uafsi Bidli jeu :!t tňpilol.
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jsme sc opčt wydali na cestu. Od mčsta Sicheo
mU, ležtclho asi 1000 siťewtců Uad hladinoU
mořskoU, šestoupili jsme do údolt welmi hlUbo:
kčho, jebožto stťedem teče dosti silnú keka, majt:
ct, jak jsem prawil, prameny swč w pamútUé
hořc Garizimu. W 1émž údols majt Sichemsstt
zahrady swoje; jsoUs to zabrady, Uade ktrrými
srdcc radostt plesati mUst. Stromy oliwowé, si:
kowě, pomorančowé, Uopal:owé (ošc:t:uš) a jiné
prúwě kwčtly a wydúwaly ltbeznou wůnia Tckouct
woda, zclrnč lony a množstwt ro;ličnť)ch ptú:
kůw,eze)jenž Ustawččným zpčwem Púmx Bohu
chwúlU wzdúwali ou to wssr Uaplňowalo srdcc
mé welikoU radosti. Bylot teprwé sedmého bťr:
zna, a u hle! zde byl již múj; zde již plcsala
a Ukazowala sc cclú pktroda w jarnt radosti.

Myslčl jsem U sebe: o

Múj fc wract, jabloň kwťtc,
Húj se zelenú;

Lučrlt kwltt potok wroUbt,
Slnwlček zptwú;

Mateťtdonsska po mezlch
Libč šawúnl,

Wůkol radosi jarnt wkje, r
Wňkol plesúnt. (Snaidr).

Jako toto pťekrúsnč a welmi úrodné údolt
U SichemU, mnsila pťed čafy wypadati celú ze:
mč Chauanejskú, o kterě ptsmo sw. na mnohých

iť) Z wčtssk čásii lxyli mi tito lcjni zpěwcici drcšxlámř; alc
wřdčl a slysscl jfenl mešř ninli takc trajrmy jwé, totižto
uu muodo lofůw (turňuo mčdrUjU)„jejřchšso jrdccjemnč:
nlu Zpťwn welmi rňd naslonchámám.
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mtstech twrdt, že to byla zemč „tekoUct mlčkem
a mcdem“ (2. Mojž. 3, 17).ee) údolt toto jest
prawb rňj a múm za to, žeby w Uťm i JúUoš
Čidiwoxx o Mojžtssem byl se smtťčl. Zeli jsme
ttmto údoltm asi dwč hodiny a widěli jsme na
jeho jižnt strňni jen dwč wesUice: Betikm a
Beitwasan. QpUstiwsse pak toto rajskč údolt, ďali
jsme se do hor Ua prawo a dojcli jsme okolo
dewúté hodiny do starého města Samaťl. Pked:
staw sobě, milý čteUúki, whsokoU horU, kolem do
kola hlUbokým údollm obehnanU; Ua tčž bořc
stoji wclmi btdnú, asi 40 cikánskťžch chýžek čtta:
jtct werice, a tato wesnice jest wo staré, zUao
meUité město Samaťt. Dřtwe Uržli do tohoto
hlawUtho měsia ťrúlowstwt israrlského dojedeme a
zUameUitosti jebo popisowati počneme, slUssno jest,
aďhchom se ď historit těhož krúlowstwl poněkud
seznúmili. 7

Jestit znúmo, že po smrti SalomoUUowč
krúlowstwt židowské fe rozdělilo. PokoleUt Ben:
jamiUowo a Jůdowo pťidrželo se krúle Roboam:a,
shna ŠalomoUUowap a twoťilo krúlowstwt jůdské,
ď hlawntm městem JerUsalčmem; ostatnt poko:
lent wywolily sobč za krúle Jeroboama, syUa
Núbatowa, který byl pťed králcm ŠalomoUUem
do Egypta Utekl a odtUd se opčt Ucmdrútila Tak
powstalo kcúlowskwt ifraelské š hlawntm městem
Samaktm.

Prwnt krúl israelstý byl Jeroboam, tébož
jmena prwnt; krúl tento anowal 22 let (3. krúl.

e) Wiz caré: 2. Mojžl 13, ZmZZ. Z u Z. Mojž. d:o. 24
až e. Mojžglď, 28 u xa, 8u16, 13,14 u 5. Moxž. 6,
Zu8, 8bu, 9 .u 26, 9l 15:27, Z w šx, 20 u
Jdč. 5, 6 u Ezech. 20. 6uu15. Jerem. U, 25 a jinde.
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14, 20) a bydlil w mťstě SichemU (tamtéž 12.
25.) Za jeho modlosiužebnost trestal ho Bůh
rozličmhm způsobem. Když w Bethclu zlatčmU
teleti občtowal, Uschla mu ruka U oltúke, aniž jt
mohl přitúbnoUti zase k sobš (3. krúle 13, 4) a
syn jeho Nbia umkel (3. krúl. 17, 14). Krúl
Jeroboam Umkcl asi r. 959 pťed Christem. Naň
Uúsledowal w kralowúnt syU jeho Núdab, který
pUUowal jen dwš leta (3. krúl. 15, 28), Uačež
od polntho wůdce swého Baasy zawražděn byl.
To se stalo asi 957 let pťrd Ehristem. TeUto
Baosa stal se krúlem a panowal Uad Jsraelem
24 lrt (3. krúl. 15, 33) w městč Therse.xe)
Baesa (aUrb Baaso) byl UlodloslUžebntk juko
dwa pťedchůdcowč jeho; pobil wssrckeUďům er
roboamůw a Uepozůstawil oni jednč žiwš dusse
semeUc Jeroboumowa (3. krúl. 15, 29).7“)
Baasa se pUstil do wojUy š NfoU, krúlem jůd:
ským, a Uúsledkem wúlky téxmusil čúst zemč swé
odstoUpiti Syrským, kteklž we wúlce tš také byli
úeexastenstwlmčli. Baesa Umřel asi 933 let pťcd
Ebristem. Nňstupcc a syn jebo Ela (Ze krúl.
16, ď) panowal w Therse er dwš leta, a byl
modloslUžebUikem jako otec jrho; byl od swého
polntho wojrnského wůdce Simri:a (aneb Zama
bri:a) zawražděn. To fe stalo 931 let přrd
Christem. Zambri anowal ch nuo 7 dUl w
Thersr (3. krúl. 16, 15) a wzal btdný koUrc.
Wowstalt proti němU Nmri (uUeb eri), kUtže

e) Bez pochwbyTbirza (nynějssi deluga!x) mtsto sewernč
od SichemU a wýchodnč od Samaťl ležtct.

M) Prorok Nhiúš w Stlu pťedpowčdčlJeroboamowř, že rod
jcbo zcela wyhlazcn bude (Z. krúl. 11, 10).

11PQ
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wojska a oblehl š wojskem ThersU. Wida pak
Zambri, žc mú město dobyto bťpti, wssell Ua paa
lúc a zapúlil fe š domem krúlowskhm i Umťel
(Z. krúl. 16, 17m18). Nmri anowal Uad
Jsraelem 12 let (3. krúl. 16, 23). Nž potUd
bydleli krúlowč israrlsstt w městč Tl)ersc nUeb
Tbirze. Krňl Nmri koUpil od jistčho Somer:a
horU w pokolent EfraimowU lcžtct a SomeroU
zwanU. Na též boke wystawšl mčsto Somcria
(z čehožpowstalo jmer: Samaria). Tak se sta:
la Samaria hlawntm městem králowstwt israclo
ského a stdelUtm mtstcm krúlůw. Zemkel krňl
leri asi 919 lčt pťed Christem. SUU jcbo No
chab panowal 22 let (3. krňl. 16, 29). Nchab
bydlel již we mčstč Samaťt aneb Samarii. Již
pťedchůdcowé jcho byli modloslUžebUtky a činili
zlš wťci; ale Nchab, syU Amri, čiUil zlé pkcd
obličejem HospodiUowbm Uadc wssecky,kteťtž byli
pťed Utm, aniž bylo dosti jch, že chodil we
hťlsstch Jeroboama,eř) syna Núbatowa; ale jcsstě
pojal manželkn JezabelU, dcerU Etbbaale:a, krúle
SidoUskčho. Wystawěl w Samařt chrúm a ol:
túř (bůžkowi) Búlowi a činil wfsecko zlč pťed
Hospodinem. Llchab mUsil bť)ti w prawdě Uej:
horfstm mezi krúli israclski;mi; nebot prawt o
Uěm plsmo sw., že popoUzrl Hospodina, Boha
israelskčho sk trestU) Uadc wssecky krúlc israelské,
kteťtž bdli pked Utm (3. krúl. 16, ZZ)e Me
Bňb trestal ho a bezbožnoU manželku jeho Jeza:
belu ftrassným spůsobem. Poslal Ua zem jebo

e) Prwntbo ro rrále israelsrébo, swrchu jřž čmtučučbo.
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weliké sucho, drahotU a hladee), a wojml š Ben
nadadem krúlem syrstým. K Achabowi krúli po:
slúU byl prorok Eliúš, aby ho napominal a jemU
tresty Božt oznúmil. Umkel krúl Nchab, obrútiw
se k BohU a čiin pokúni asi 897 lct pťed
Christem. Qchoziúš (aneb Blhasja), syn a nú:
stUpce krúle Achaba, byl krúlem israelským dwě
leta (3. krúl. 22, 52). J tohoto ktúle Uapoe
mtnali proroci Eliňš a EliseUš. Když Benadad,
krúl syrstý, opět Jfraelské pťepadl a š wojskcm
swým Samaťt oblehl, panowal tam tak weliký
l;laď, žr hlawu oslowou prodúwaťi za osmdesúte
stťtbrných, a čtwrtý dtl (mtry) Kúb trusU holU:
btho za pět stťterých (4. krúl. 6, 25). Tehdúž
se to stalo, že krúl israrlský ssel po zdi a jedna
žena wolala k Uěmu ťkouc: Spomoz mi Panr
krúli! Kterýžto ťekl: Nepomúhú tobě Hospodin, e
odkndž jú mohu tobč pomoci? J whprawowala
tato žrna krúli, že Uwakila syUa swěho a snčdla
(4. krúl. 6, 29). NústUpce Qchoziússňw byl Joo
ram, který kralowcxl Uad Jsraelem w Samaťi 12
let (4. krúl. 3, 1); umťel 883 lrt pťed Chri:
stem. Jth, syn Jozafata, syna Namsi, kralo:
wal 28 let (4. krúl. 1(), 36)e Jocxchaz,syn Jehu,
kralowal nad Jsraelem w Samakt sedmnúctelrt
(4. krúl. 13, 1) a Umťel 838 let pťed Christem.
Joaz, syn Joachazůw, byl krúlem 16 let (4. krúl.
13, 10) a umťel 822 let pťed Chrisiem. Za
časů anowúnt tohoto krúle Umťel prorok Elia
feuď (tamtéž 13, 20). Tťikrúte zwltčzil Joaz
nad Benadadem ,krúlemsyrským, a wzal mU mě:

ixl) W šúkoUě Uowčm čtcme, že toto dsoxchč sucho trwaso tťi
leta a ssest měsicň (Luk. 4„ 25e Jnk. 8, U.)
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sta israelskú; porazil takč w bitwš U mčsta Bethe
samesUUe) Nmasiússe, krúle jůdskébo, od kterébo bez
pktčiny kwojnč popUžeUbyl (4. krúl 14, 8mu12.)
Bo Joazowi Uúsledowalw kralowúni syn jeho Jcroe
boam drubbp a byl krúleňt israelským 41 let
(4. krúl. 14, 23). Bo sm:ti tohoto krúle (Umťel
781 let pťed Christem) panowaly w krúlowstwť
ifraelském weliké rozbroje a Ucpokoje, tak že tea
prw po jedmúcti letech wlúdu nastonpil krúl
Zachariúš (aneb Sacharja), kterbž kralowal jea
Uom siest mčstců (4. krúl. 15, 8). Spikl se prox
ti Ušmu SellUm, syU Jabesůw, Udeťil ho zjewně
i zabil ho a kralowal mtsto něďo. SellUm byl
ale krůlem ch nu jedeU městc (4. krúl. 15, 13);
nebot pťitúhl Manahem, srxn Gadi z Tbersy,ea
pkifscddo Samaťt,porazil SellUma, syna Jabeu
sowa w Samakt a !zabil bo a kralowal mtsto
Ušho. Kralowúnt jeho trwalo deset let (4.
král. 15, 17). Lťby mťl pokoj a Fulem, krúlem
ašsyrským Uložil Manabem lidU swčmu welikoU
daň (padesútc lotů stktbra Ua jednohokažďého),
kteroU krúle ašsyrského Upokojil Kralowal Mao
Uahrm od 770 až 760 let pťrd Christem. Jeho
syn Faccja (ancb Pheskachja) anowal jen
dwě lcta (4. ťrňl. 15, 23). Spikl se proti něo
mu Facce (Phekach), syn Romeliůw, wůdce jebo,
a zabil bo w Samaťt Ua wěži doan krúlowskéu
l;o a kralowal mtsto Učho. Facee byl 20 let
krúlem israelským (4. krúl. 15, 27), a byl od

e) Mčsto Brtbsameš (Betbsemeš :r mčfto slUnečnt) lcželo
w pokolent Jůdowč nšrolik mil západuč od JerUsaléma;
jeho zťtceniny Nin Semš“ zwaue nalrzti cestthct w
údolt Wady Szurar (RobinsoUlll. 2:4x:.)
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Qseeaa, syna Ely, weSamaki zawražděn. Ofce
panowal 9 lrt Uad Jsraelcm (:1u krúl. 17, 1).
Na krúle toboto pkitúhl Salmanasar, krúl ašsyro
stý, B welikk)m wojskem, dobyl po tktletém oblen
žent města Samaťt, zawedl lid do zajett a Udšo
lal konec ktúlowstwt israelfkěmU. To se stal,o lr.
3:141 od stwokent swěta aneb 721 let pked nau
rozeUtm Christa Ježtssee Qd tobo čan pkestal
rozdil mezi krúlowstwtm jůdským a israelsks;m a
ďylo jeU kralowstwt hebrejskčaneb Jůda.š) Skoo
ro wffichni tito krúlowé ifraelsstt, jenž w Sau
maki anowali, kdrž i pochowúnibyli, byli wtce
mčUš modloslUžebntky. Skoro o každém z Uich
prawt ptsmo fw: „N činil zlě pked Hospodinem a
UúsledowalhklchůJeroboama, syna Núbatowa, ktcrýž
pkiwedl ku bťessent Jfraele a neUchýlil fr od nich.“

Serúmiwsse se poUěkudš historit krúlňw
israelskt)ch, poblednčme Uynt na někdejsst hlawnt
a stdelUt město jrjich u Ua Samakt. Widšlt
jfcm mnohú zboťrUú mťstaM), jejichžto welikolepé
zktceniny (diwadla, palúce atd.) wydúwajt až pou
dneď swčdectwt o býwalé krúfe, wclikosti a Uúdhernosti
jejich; ale žúdnč mnr takoon trUchliwostt Urnao
plnilo, jako krúlowskš město u Samakt. Poa
hlédUUw Ua zřlceniny města tohoto, porošumčl
jscm hroztctm slowům proroka Jsaiússe: „Bťda

n) W krúlowslwi Jůdském panowali jesstč núsledujici krúlou
we: Hiskicx23 lct (4. tré!lu 18, 2810) od r. 721 až
698 pkrd Cbristem. Mnnašse 55 lrt (4. lrúl 21, 1),
Nmon 2 leta (4. krcil. 21, 19), Josta 31 lrt (4j krúl.
22, 1), Joachaz Z mčsice (at. trál. 23, 31), Zoakim 1l
ler (4. krúl. 28, 86), Jojcxchin Z mčstcc (4. lrál: 24, 8)
chcrřa 11 lcr (:. rral. 24„18)e Králowé rřco mčli sidlo
swč w Jcrusalémč.

zm) td p. mčsta Bompeji a Hcrlulanum w Jtaliie
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kornnč pbchy (korUně núdherné, či mčstU Samaťt),
opilým Esraimským a kwčtu prsslclmU,e) slňwč
plrsňnl jebo, těm, kteťtž byli Ua wrchu údolt Uejo
tUčnčjsstho, bloudlce od wtna. Nj silný a moc:
Uý, jako prUdkostťrupobitt, jako wichr polamthcs,
jako prndkost wod mnobých rozlitých a wypUsstčx
Ubch Ua zem prostrannoU. Nobami posslapána
bUde korUna pýcht) opilých Efraimskť)ch“. (Jfaiúš
28, 1w3). W katkU posslapňno jest pyssnčkrú:
lowské město Samaťt: Ua jeho mtstč stojl btdnň
wesnice, asi 40 chbžck čttajtct, kterú arabsky slU:
je Usbustr aneb Sebastie. Nent din, že Bůb
toto město tak trestal; nebok se w Uěm byly dňly
wčci hrozné. W Samaťl panowal UkrUtný Hc:
sýdeš Nntipaš. Tento Herýdeš jal uu jak wy:
praijc fw. cwangelista Mcxrerkuu Jmm (Kkea
stitele) a wsadil jrj do žalňťe pro HerodiadU, man:
želku Filipa bratra fwěbo; Uebo ktkúwal Jan
Hrršdesowi: NeslUsstt tobč mtti manželky bratra
swého. Herýdiaš pak sklúdala lest proti nčmU
a chtěla jej o hrdlo pťiprawiti, alr nemohla;
nebo Herlšdeš obňwal se Jana, wčda jej bbti
muže fprawedliwěho a fwatčbo: i chrňnil jej a
flýchaje ho, činil Umohoellelle)a rňd ho pofloUchal.
N když pťissel den pťthodni), Učinil Heršdeš w
den swčho narochl wečeťi kntžatňm swým a
tislcntkům a pkrdlttm z Galilčy. N když tam
wessla dcera té Herodiady a ltbila se Herďdex
sowi i spothodowUtkům, ťekl krúl dtwcc: Broď
mUe, zač chceš, a dúm tobč. J pťisúhl jt: Začx

e) tlcrťpž Uldiž uswadnc a sprsst t. j. mťstxl Saulaťi, klcrčž
šahyuc.

M) dlr rady jeho.
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loli prositi budeš, dňm tobě, bUt to byla poloo
wice mého krúlowstwt. Kterúžto wyssedssi kekla
mateki swě: Zač bUdu prositi? A ona ťekla:
Za blawu Jana Kťestitele. Ll wyssedfsi hned ď
chwátúntm ku krúli, prosila kkoUc: Chci, aby mi
dal bned Ua mtse hlawu Jana Kťtitcle. J zaa
rmontil se krúl; pro pťtsabu pak a pro spolubo:
downtky nechtčl ji zarmoutiti; ale poslaw kata,
rozkúzal pťiUčsti hlawu jeho na mlse. J skal
jej w žalúlxi a pťincsl hlawu jebo Ua mtsc a
dal ji dlwce a dtwka dala mateťi swě. Což
uslyssewsse Učenntci jeho (Janowi), pkissli a wza:
li tčlo jeho a pochowali je w hrobč. (Marke 6.
17uo 29)3)

Na wbchoďnt stranč wrsuice Usbuste, lržtcl,
jak jsem prawil, na hoke SomcroUU, widěti
welkš zťtceniny chrúmU, který bUl 70 mužskhch
kroků dlouhh a 25 kroků ssirokť;.Chrúm ten mtwal
asi 16n18 oken a třt lodt; zrwnějsst zdi jeho
jesstč stojt. Uprostťed tčhož rozboťeného chrúmU,
floužtctbo Uynt tureckčgm obUwatelům wesUicc tč
za messitU, widťti brob na způsob sarkofagu zka:
mene wystcxchý a wúpUem obtlemý. Jest to
pamútnb brob onoho welikěho Swčtce, o nčmž
súm Pún Ježtš k Učenntkůmswým prawil: „Amen
prawtm wúm, mezi syny ženskbnti Ucpowstal wěru
ssinad JaUa Kkestitele“ (Mat. 11, 11). Cbrňm
ten núležel rdttkům aneb knčžtm řúdU sw. Jana
(Johannitererden), ktektpki nčm iklúsfter mčli,

e) Wiz takč Mat. 14, 1nl2; Lnk. Z. 19u20 a 9, 9; Jan
Z, 2::. u Qno památnč prostťrcxdlo, w nčmž učemňci
lčlo sw. Jmm k pochowánt odnrsli, widčl jscm w lateu
drúlutm chrúmť w Eúchúch (Aachcn); až podneo widčti
na nčm krwawé stopy.
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z Učhož čúsk kťtžowé chodby (Kchzgang) a Uča
kolik zdt ke straně jižnt posud se spatkuje.
Chrúm i klússter byly wystaweny z pewUého
čtwrrl;rannčho kamenc. Zdú se, že i muzUlmaUč
držt hrob sw. Jana Kťestitele za welikoU swawni;
Uebot Uedowolnjt tak snadno newěťtcim (kťeskaa
nňm) z bllzka Ua Uěj se podlwati. Widěli jsme
jej dobťe š jedné zdi dolň se dtwajtce, a když
jsme prosili jednoho Turka, aby núm dowolil,z
bltzka na brob fe podtwati, žúdal za to oo 1
Napolrond,or (asi 8 zl. stktbra). Jú ale myslil
jsem U sebc a potahowal jsem mysslěnky tyto Ua
pcnšzochtiwébo (bez pochyby) welebUého Jmana:
Protožc jsi se domnlwal, žeby pobled Ua brob sw.
Jana za pentze koupeU býti mohl, buďtež pentze
twč š teboU Ua zatracrnt (pšomxig cUU cšoum
ďit iU pšrůiti(mšm. Skut. apost. 8, 20) a om
Uedali jfme mu Uic.

Opustili jsme pamútné to mtsto, na nšmž
byli Učennlci tšlo sw. Jmm pochowali a kde za
časů kťtžúkůw ryttki Johanité čili Janowntci
chrúm teUto whftawěli, a odebrali jsme sc wbsse
Ua horU (e:ďomerostu Když jsem na swého koUě
sedal, žúdal ode mUe turecký chlapec, který byl zatlm
koně mébo držel, (čel;ož jsem mu ale Uekúzal)
„bakfsiš.“ Jú mu ho nechtěl dúti, a oU mi ne:
chtěl konč popUstiti. Kkičel pťi tom zcela roz:
zloben: „Bakfsiš! bakssiš!“ Powtdú sc, žc nyu
nějsst cikúUsstt obywatelé starébo mčsta Samaťt
jsou kkcskanůmnepťtzini, a zdú se, žr jest tomU
tak w stntku. Nechci jim sice kťiwdy čiUiti, tot
ale wtm, žrďych súm mezi nč padnouti Uechtšl;
nebot wypadajt jako lidě, kteřt to š pťikúzanlm:



257

„Nepokradrš a Uezabiješ“ pťtliš swěďomitě Ucn
beroU. Kamkoliw jsme ssli, wssUdy Uúď pronúa
sledowalo 5u6 roztrhcmých, Ua polo nahhch
mužů; a proto Uúm Matěj Uúš radil, abychom
wždy pobromadč se dtželi. CikúUskčžcny a pamty
krúlowskěho města Samaťt jsou tak sskaredě, že
pohlédajtcth Ua nč nent se co búti, žeby se
mohl pohorssiti Ua krúse jciich (srj Sirach 9, 5.).

Hora SomeroU mú 1568 stťrw. wýsse Uad
bladinon moťskon. Na wrsskU a Ua pťtkechchstrúUlch
jejtch rozprofttralo se kdysi mťsto Samaťt (pozdčji
Sebaste zwaně.š) Q krúse a welikosti města tobo
swčdčt kameUy. Widěti Ua hoťe SomeroUU mUož:
stwt pťebúsnchch sloUpůw. Každý slonp jest z jedUou
l;o kusU mramorU welmi Uměle wytesún. Načttal
jsem tam jeU na jednom Ullstě la:sloUpůw. Nestojtt
sloUpowě tito š krúsnbmi nadhlawky pospolU, Uťybrž
jsoU po strúntch celé l;ory roztroUsseUi; tak jich stojt
k. p. Ua jišnt strňni wedle sebe 50, z Uichžto jedeU
od drUbého tťi kroky wzdúlelt jcst. Mlstem widčti
sloUpy wr tťcch poťadlch stojtct. Mimo to jest tam
jesstč Ua sta tčchto krňsmých sloUpůw, ktrlč bUď
semotam po zemi ležt, bUď wtce aneb méně w
zrmi zakopúUy jsou. JsoUt to pozůstatky krň:
sných paláců, jež zde byli krúlowč israelsstt, obo
zwlússtně alc Heršdcš Welikb wystawěli. Jak

ů) Zmilili jsmc sc že ža časU posledUldo krale israelskebo
Qjeasir bol Salmmminr kxol ašsyrskixnlčstoSamaťl 72l
let pťcd Ekxsislcm wljdojowal Za časU bratrú Mochu
bejjrých boťřl loto mřsto Zxannykáu 110 let pťed Cbri
stem Či ať Nuqustxw darowa! toto U!islo sierodcsowi
Wclikeulu (.jcdď Učjj .1Uc1l 20 3) ktcrťz Ua uťm opčr
mefto wnsxxwčl u jc wclmi okrčxsslil Kc cti tédož cisaťc
Ua;wol je Sebastc (t j )luqusm) ; čcbož powstalo jnlc
uo Scbaftielg aned jnt je Arabowé Zkracujt: Ušbufte.
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welikč bylo mčsto Sebaste aUcb Samakt, soUditi
může čtenúk ztoho, že hora Somcron, še wssech
stran úďoltm oďthanú, sotwa za hodinU se obeu
jlti může. N ze wssech těch erúsnbch palňcůw a
krúlowských stawrnl a ze množstwt ďo:nů, Uepo:
šůsialo leč w Uěkolik fct mramorowbch slonpů a
welmi bldUú wčsnice Usbnste. Tak pofslapúncx
jest koruna pbchyuu UxěstoSamaťt (Jsaiúš 28, Z)u
Trestalt Bůh patrně pyssné mčsto Samařt pro
zlč skutky, kterě spůchali modloslnžčbnt krúlowč
jeho. Brochúzeje se mezi zťlcenanmi jtčxl;ožměfta,
widčl jsem, jak doslonxně se wyplnila slowa pro:
roka Qscússe (14, 1): „Necht zabyne Samaťl,
protože l hoťkosti popUdila Boba fwčho“, a po:
znal jsem, jak prawdiwě pťedpowědčlBůh skrzeústa
proroka Micheússce „J položtm Samaťt jako
hromaďU kamrnl Ua poli, kdyš se ssttpt winice:
a strhnu do údolt kčxmrUt jejt a zúklady jejl od:
krtjji. A wsscxcky tytiny jcjt zsekúny budoU a
wssccky mzdy jejt spúlčny bndou obnčm, xnodly
jrjt položtm w zabymxtt“ (1, 6w7).

Nežli se odeďeťrmc od mťsta Samaťt, U:
wrďmež si w pamčt, co se !um w Uowčm žúko:
Uě pamútněbo pkihodilo. Zrby Pún Ježtš do
lnčsta Samaťl byl pťissel, o tom núm ptfmo sw.
newyprawuje; owssem choďlwal ale časiokrúte stre
ze onen dll Palestiny, ktert) slul Smnaťsko a jeu
bož bolawulmmčstem Samaťt bylo (Jch 4,4uu
Luk.17, 11). Dťtwe UežSpasitel wstonpil na nebeu
sa, prawil k apostolňm swth: „Pkijmetemoc DU:
cha swalěho pťichňzejlclho Ua wúš, a ďUdete mi
swťdkowé w erscxlěuxč a we wssem JůdskU i
Sanlaťskrr a až do poslxxdntchkončiU zemš“ (SkUt.
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gpost. 1, 8). Když bhlo po UkamerwňUt sw.
Stépúlm powstalo weliťé proltúslcdowúnt ctrkwe,
ktcrúž w Jemsatěmě byla, rozprchli se wěktct, krot
mčx apostolů, po ktajinúch jůdskť)ch a samaťskbch
a chodili kňžtce slowo Božt. N Filip šstoUpiw
do města Samakl, kúzal tam Christa. J pozo:
towali zústnpowč Ua to, co se prawilo od Fili:
pa, jrdnomyflltě poslouchajtce, a widoUce diwy,
kteršž činil. Nebo dnchowč Uečistl zmllohbch, kte:
ťtž je měli, kkičtce hlafcm welikým, wychňzeli.
Mnozt pak sslakem poražcnt a kulbawt Uzdraa
weUi jfoU. Protož siala fe radost welikú w tšdm
městě (Samakt). Mnž pak nějaký, jmeUem Siu
mon, kterř)ž byl prwč w mčsič čarodějntkcm, swú:
děje Uňrod samaťstť), prawě se ť:i)ti člmsi weli:
kým, kterčbož poslouchali wfsickni od Uejmensstbo až
do Uejwětsjtho, ťtkajlcc: Tentot jest moc Božt, ktr:
rúž slowe welikú. Pozorowali pak Ua něho, pro:
tože je po lmwhř) čaš fwťjmi čňry múmil. Nle
kdljš Uwěkili Filipowi blúsajlctmx: o krúlowstwt
Božtm, kixtčli se we jmšUU Ježtssc Ck)rista mUži
i žeUy. Tebdy i ten SimoU Uwěťil a pokťtěll
byw, držel sc Filipa. Wida také znament a moci
weliké, any fe dšjt, zďčssrn jsa, diwil sc. Usly:
sscwsse pak apostolé, kteřlž byli w JerUsalčmk,
že Samaťt pťijala slowo Božl, poslali k Uim
Petra o Jmla. Kteťtž pťisscdsse, modlili se za
Uě, aby pťijali Dncha swatč:ho, Ueďo jesstč byl
na žúdnšbo š Uich Uepkissčl, ale byli toliko wc
jmrUU Púna Jržlsse pokťtčni. Tcdy wzklňdali
Ua nš ruce a oUi přijali Ducha fwatěboelle). U:

axa)Tok důkmexu, žc jiš iw. apostodlowč swú!osc biťmowúui uu
dčlowa!i.
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zťcw pak Šimon, že skrze wzklúdúnt rUkoU apou
stolů dňwň sc DUch swatý, podňwal jim pentze
kka:, Dejte imně tU moc, aby každh, na kohož
bych wložil rucc, pkijal DUcha swatého. J kckl
k němu Petr: PeUtze twé bUďtež ď teboU Ua
zatracent, protože jsi se domntwal, žeby dar Božt
mohl za pcnlze konpen bwti.š) Nemúš dtlU ani
losU w tčto wťci, Uebot srbce twé ncnt Upťtmé
pťed Bobem.eee) Protož čiň pokňUt z té swé
ncsslechetnosti a proď Boba, zdali by sUad tobč
odesstťUo bUlo to mysslent srdcc řwého, nebo w
žlUči hoťkosti.a we wazbť7 Ueprawosti widťm tebe
bťptil Odpowědčw pak Simon ťekl: Modletež
wy se za mne PňnU, aby na Ume Uepťisslo nčco
z toho, co jskc prawili. N oni (apostolowé) za:
jistě oswťdčowawsse a mlUwiwsse slowo Púně,
nawrňtili fe do JerUsoléma a mnohým kra,i„iUúm
Samaritňnůw kňzali cdangeliUm (SkUt. apostz
8, 1u25).

Krajina U Samaťt jest pěknň. Hory jsoU
wysoké a lrsnatě, a w Udoltch nalezú sc dosti pou
toků; wstdy wiďěti úrodnost. MUsila to býti

e) Simon se domxňwal. žc moc, dary ducha sro. udťlowatř,
za penizc koupena býti mčsc; ou byl tedy prwnim swau
tolupcrm a dal jmčno hťiršu. ltcrý slujclšimoniš(swatou
lupectwt). Hťtchu tohoto winrtým sc čiul luždý. ldo dau
rh Dncha sw. kupnje aneb prodúwú; nrbot Pán Jcštš
prawil kapostolňm: „Nemocnč nšdrawnjte, mrtwč kťcsto,
malomocné čiskte. zlé dnchy wymitcjtc: darmo jfto (tUto
moc) w;ali, darmo dúwejte“ (šmciš uocepiďtiď. šmtiš
ňgre:) (Mat. 10, 8).

U) Sw. Betr prohlédl neupťlmnč srdce Simona, který byw
dťlwr čarodťjutkem. od Fiťipa jnad jru proto pokťcstiti fe
dal, abU po;dčji obdržel tntč moc, udřlowati dary dncha
sw. a činiti zázrakh. Ebtčlt se stúti apostolcm (bisknpenl)
o Za peutšce
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již za stari)ch časůw úrodnú krajina; ncbot proa
rok Jrremiúš (31, 5) mluwl o winictch, a prou
rok Nmoš (4, 1) o tUčUých krawúch Ua horúch
samakskchch. Za časů krůle Nchaba Uebylo tomu
tak. Tehdúž mnsila býti w Samaksku pkchrozrtň
UoUze, když súm krúl š Nbdiúfsem, wladakem
domU swčho, po wfsech údoltch chodil, wydledú:
wati stUdnice wod, a trúwy, a když se obúwal,
žr koUě, mezkowé a wfsecka howada mu zabUUoU
(3. Krúl. 18, 5.). Podobú:li se skalnaté, Ueúrodné
Jňdsko wyprahlému „KrasU“ (Karstgebirge) U
Terstn, dú se hornaté a úrodné Samaťsko, o
lesy a š údoltmi swými pťirownati poněkUd kc
Štyrsku. Lesy, húje, potůčky, ptúci uu to wsse
čiUl krajiml U Samařt žiwou a ltbeznou.

Bylo asi 10 hodin, kdyžjfme se ze starého
pamútného Samaťl dúlc odebrali. Cesta núš
wcdla ke stranť sewernt do blubokěho údolt, we
kterém jsmc fe na konlch pťcš silný a hlubokb
potok pkeplawiti museli. Můj konlček Umčl roc
wně tak dobke plawati,jako sedtct Ua Uěm jezdec;
blc! zůstal w hlnbině stúti a začal se jaksi wr:
titi; ertm, chtěleli se koupati čili utopentm Ua
sobš samowraždu spúchati. Buď si tomU tak
aned jinak, jisto jest, že mnš zastawcnt jeho w
hlubokčm potokU milé Uebylo. Wytahowal jscm
nohy tak wysoko, že jsem se podobal člowčkU,
kterému kolcUa kU bradč pťirostly. Když po obe
jewent Nmeriky prwnt sspanšlsstt jezdcowč do
Mcč:ika pťijrli, Ucwčdčli prch Mešikúné, co by o
tčchto Ua konlch sedtctch postawňch fouditi mťli;
myslclit, žr kúň a Ua Uťm sedtct jezdec jedntm
toliko tworem jsoU. Jak jsem wypadal tcprw



262

jň, sedč Ua koUi a maje kolena U brady? erosscakun
nechme žertu uu toto zastawrnt mého koně we
hlnbokém potokU bylo pro nmě nebczpečnč. Nao
padly mi tu flowa žalmistowa: „lezl jscm w
babnč hlnbiny a Uent (tU) dna . . . . Wytrbni
mne z blúta, abych Ucnwlzl, wyswoboď mne . . .
z hlUbokosti wod“ (žalm 68, Z. 16). Matěj
wida nebezpečenstwt, we kterém jsem fe nachúzel,
dal mčmu konlčkowi karabúčem nottch bakssiš,
což erstalo bez dobrěho wýslede. We blUbokčm
potoťU byl bych mohl zemklti smrtl ctsaťe Be:
dkicha l.ňe)

Pkeplawiwssc fe pťcš pntok, wstoUpili jsmc
opět do bor. Když jsme se bťlžili k wrsUici
Bochke (Bochra), napomtnal núš starostliwý Mau
tčj, abychom co nejwtce pohromadě se drželi, poa
nťwadž prý obywatelč tčto wefnice jsoU lotki (13.
ň:xi), jenž kťeskany welmi ncnúwidl. OUiť sicc
nekradoU uu doložil Matěj w ale žúdajt od
jedUotliwěbo cestujlclbo, abU za průchod skrze
wefnici jrjich platil; a nechcr:li toho dobrowolnč
Učiniti, donUtl prý bo k tomU Uúsillm, a oblonpt
jcj. LoUprž takowou sUažl se napotom ofprawe:
dlniti twrdtce, že ne oni, Uýbrž cestujtct súm
tlm winen jrst, poněwadž prý platiti nechtěl. W
stUtkn wystoUpilo Ua nňš Uťkolik otrbamhch mužů
z wesnice, a již jfem myslel, že fe núm po:
wedr, jako onomU člowťku, jeUž konaje cestU z
Jerusaléma do Jericha, pudl meši lotry. Awssak

e) Nřmeckú cifať Bcdťich (Fridtich) ju, přčjmim Nujobradý
(Nothbart), tňbl še silným wojskem do Nsie. nbd anleu
ftinu od Turkůw wddojowal, a utoptl sc iď končmsmňm
w ťcreKalykadnoš (Salcf) bliže města Seleučie w Eřlieii,
dne 10. JUUia 119oe
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prňwodčt núš Matčj jim oznúmil, že jsme chUdt
crstthct a že bhchom jim mnoho dáti Uemohli;
Uechali Uňš teďy bez platu dúle cestowati. Nad
to fe sami snad takě búli, jrssto núš bnlo wtce
nežli jich. Wesnice Bochra wypadú skUtcčUťjako
prawú prlcffr lotrowskú; jejt položent w borúch
famaťských jest pro loUpcžUtkyzcrla pťthodné. Zdú
se mi také, že Uúš tito loupežntci proto tak mie
losrdnč propustili, žr Matčje, který častokrúte skrz
wesnici jejich ccstu konúwú, dobke znajt. Pro
jedlwtliwébo cestthctho must to býti brozné, pada
Uouti ďo rukoU toboto lotrowského liďUd

Welmi úzkým údoltm a wždy wýssc do bor
wystupujtce, dojrli jsmc po brozných a Uebezpeča
mých cestúch oxpůl j2. bodině na jedcn wrssek,
še ktcrého jsmc mčli daleký a pťekrúsnb wýbled.
Ke stranč sewernt widěli jsme we weliké dúlce
wysoké bory Lidúnskčx, U jcjichžto paty ležt starč
a pamútnč město Damassek (j)č:mčxšwmď).
Nejwyšsst wrssek hor těchto „welkb Hermon“
;waný, jest sněhem pokryt a wypadú jc:ko ctio
lšodný staťrc, ktcrý ssrdiwon hlawU son k nebř
pozdwibuje. Nrdaleko pťed Uúmi rošprosttrala
se welikú rowan EšdreloU a w Ut bory Tčxbor,
mali) Hrrmon a Gelboc. Ke stranč zúpařmt
widěli jsme stťedozrmUt moke a za Uúmi byly
wysokě bory samaťské. Jest to wybltdka, o jeu
jtžto krúse w prawdě ťtci se lnňže, že jt oko
ncwidčlo (1. Kor. 2, 9). MUsimt ťtci, žr mi
núwsstčwa swatých mtst palrstinskč)ch Uemúlo nan
pomohta k porozUmčUt ptsma sw. Zdr jfcm pox
rozuměl, co chtěl Dawid ťtci, když w žalmn
(88, 12u13) prawil: „Twňs (Hospodine)jfoU
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nebesa a twň jest zemč, okrsslekzemě a plnost
jcho ty jsi založil; půlnočnt stranU i moťe tyš
stwokil. Tňbor a Hermon we jmenu twém ple:
sati bUdoU,“ t. j. plcsajt aneb zptwajt we jmenU
twém, aneb znajt se k tomu, žeš Ty stwoťitel
jcjich. Bylt jscm toUto wyhltdkoU jako okoUzleU;
nalezl jsem w rozličnbch ;emtch cwropských mno:
boU dalelon a pčknou wyhltde; ale zde jsem byl
radostt až k slzňm pobnut. Wřdťl jscm zde, že
hory Túbor a Hermon plesajt we jmenU Púnč
a že krúsou a welikostt fon wyznúwajt Boha
co wssemohoUctho stwokčtele swého. Jessto bory
Tňbor, malý Hermon a Gelboe později popiso:
wati mtntme, proneseme se zde obsstrněji toliko
o horúch libňnskbch.

JméUo hor Libúnstbch pochúzt od hcbrrj:
ského slowa 1Udďn (zbělil fe, ačmůuit) a wy:
znamcnúwň tolik co: btlé hory (Ujdi moncšš
ancb Žjťwď). Obdrželyt jmcUo toto bUď od wěču
Učho, na wrsslch jejich ležtctho sněhU aUeb od btn
lěho wňpeUnčho kameUe, z nťhož se sklúdajl. O
wččUčm snčhu na hoťe LibňnU lcžtctm čini již
prorok Jeremiňš zmtnku, ldyž prawt: Zdaliž
zhync ďe skňly polnt sntb Libňnský t. j. budc:liž
Uěkdy Libňn bcz snčhu, a ten snth pkestanexli kdy
rozpoUsstčjesc swlažowati pole? (Jer. 18, l::)
Hory Libúnské,od proroků (Ezechiel 17, 23, nggeUš
1, 8) „hory wysoké israelské“ zwané, sklúdajt
sc wlastnč ze don čústl, kterš skoro rownoběž:
nč od seweroawýchodn k jiho:západu sc túhnoU.
Zúpadnt čňst slUje zwlússtě Libún ancb jak ho
Nrabowé jmcntt: dšďdoj Qidngn (hora Li:
bňn);čúst wřgchodnl,wyšsst nežli prwnějssi, nazý:
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wali Řekowé a Řimanč AntilibanU (pkedUtLi:
ban); Nrabowé Uazť)wajt wrch tcn l)šedil eš
Žmejc)k ( t. j bora wťjchodnt). Nejwyšsst wrsseť
bory této jest „welký Hermon“ 10,000 stkewtců
nad hladinoU moťskouwysoký a podobajtct se tlm
wlce welikúnské homoli cUkrU, poněwadž wždy
osnčžeU jestcke) Hermon mlwal pked čafy rozličná
jmeUa. Sidonsstt ho Uaztxwali: Sarion a Amorx
rhejsstt: Sanir (5. Mojž. 3, 8o9; Ezechiel
27, 5; Ptseň Šalom: 4, 8); slnl takč Sion
(5. Mojž. 4, 48)33) a Bal Hermon (Soudc.
3, 3, 1. Par. 5, 23). Mezi poboktm Libúnu
ským a AUtilibúUským túhne se dloUhé, rownč
a welmi ůrodné údolt; jest to ona rowina Li:
búnskú pod boroU Hermonem, o ktcrě již w knize
Josuc (11„ 17) ťeč jcst. Pozdčji slUln tato
krajina Coelesyria (Mjiu. 5, 17., Žt:ro 16, 754);
nynt slUje El:BUkaa a jest kekoUNabr cl Kasi:
mieh aneb LeoUtrš šwlažowúna. Možno, žc
staťt z hor Libúnskbch brali snih k ochlazowňlti
teplé wody; nebot čteme w lnize Pťtslowt toto
krúsné podobenstwl: Jako stndenost sněžnci w čaš
žUě, tak jest wěrlch poscl tomU, kdo jej poslal;
dúwňt dUsii jeho Upokojent (25, 13). Na wrsslch
bor Libánskýchzůstňwú i w létě snth; proto prnwil
ťlmskh dčjepisec Pšoitmš (bilšc. 5, 6), že i lčto jcc
jich (bor Libánskbch) jčst zima (ipš:x Ueďcčw

lxe)Mámc w Nakousku a sice w Korutáuech proslulou horU
„Grosi:Glockum;ee llerá dle rwaru wcltčmU Hermouu neu
málo se podobá. GroťeoGlockner (jakobh sr ťello: Wex
liltp zwontk) jest dora 11,869 slťeroj wyfoká, wclilúnu
skčum zwouu (Glocke) podobná a jcst wždy olučženaj

eee) Horn„ na niž sml w Jerujolěmč brnd anidňw, slula
wlaslnč Zion a ue Sion.

12
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čorum ešr řxiemď). Nraďsstt búsntci wychwau
lujt horu LibanskoU a prawt o nt, „že Uese zi:
UlU na hlawě, jaro na ramenúch, podzimek w
lůnU swěm a u jeho paty že dťtmú létol“ Na
strúntch dolUtch hor Libúnskťych Ualezú se mnobo
rozličných stromů: topole bllě (populuo Ujbg),
wodokleny (p18cčmu8), dnby. cnpťisse, nkúce; i
wtno, jčžrza starých časů proslUlé (Qseúš 14, 8.
Plscň Salom. 8, 11), u paty jejich dobke se

edaťi. Na dolntch strúntch hor Libúnskťgch nachú:
zejt se i wcsnice, mezi nimiž nejpamňtnťjsst jest
wesnice Bssirrai, bltzko ktcrčž jest leš siromů
ceďrowých. Těchto proslUlých stromů jest prý
tam nyrtt jen nčkolik set.
. Stromy ccdrowč (cdešůrm)7 proslulé pro wý:

b,orně trwanliwč dktwt a pro welmi wysokě siúo
kle jakéhož dochúzeji, patťt ke dťtwt jebličněmU

(Nadelbolz) a podobajt se pončkUd nassim jedlňm
(pinUď Ujdišď); proto sc takč latinsky Uazýwajt:
Žť)ixxuš()č:ůrUď. Jest to strom welmi wysoký a
a ssttblý; wčtwe jeho Uúramně sc rozssiťujt, tak
že častokrňte Ua Uěkolik sct krokú prostrunstwt w
okolt zaujtmajt.ee) Powtdú se, že cedr 100leth
mú„sotwa tloUsstkU stehlta; z toho soUditi lzc,
jak welmi wysokšho stúťt strom tcnto dojtti must,
Uežli znamrnité tloUsstky dosúbne. Jchličt jeho
jesi chnmúčowjtš a wždy Z,clcšmšlKůra jesi hnědú

e) Na dwoťc klásstera Minoritskčho wc Styrstčeradci
stojt planť) kclfstml (maďal obreuý, čeďc:UlUZjxippoc:utšu
mxw). Kdo chce ohromný tcuto s!rom obejtti (jak dalcko
jebo wč wc jáhajt), musi činjti kolcnt ceftu 1?0
lroků. e teuto slrom již ftarčj jest, whjwitčx z tobše še
osoba, kterú jcj byla co dčwče z jinébo mtsla scnt preUee
sla a ua dwoťe ksússtera zasadjla, rr 1813 asi 60ex70
lctú we ležbě klússtera zemťcla.
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a dťewo čerwcnawé. Wiďťl jfem cedry w bota:
Uické zahrndč w Paktži a w ;ubradč urcibiskUpowě
w ToUrs:U we Frnncii; strom cedrowb mň do
sebe coš welcbného, majestutného. Ccdry Libúnskš
byld obzwlússtnč již za stnrbch časůw proflUlč,
proto o Uich ptfmo sw. tnk čnsto mlth. Král

alomoUU byl tuk Učenb a moUdrk), „žc roz:
mloanl i o stromcch, od ccdrU, kterbž jest na
Libúml. nž do yzopU kterýž wychúzt ze zdx (Z
krúl 4 Zš)ǧee) S dowoleUtm Htrnm:,n krúle
Tyrskčho, dal krúl ŠalomoUU nn Libúmt Uasekatř
ďťtwt cedrowébo; Uebot ho potkebowal ke stawčUt
chrúmU JerUsalcmského Že ŠnlomoUU Umobo
cedrů poraziti dal souditi lze z toho co čtemc
w 3 kU krúlůw(5,1Zu14): „Jwyďrnlkrúl
SolomoUU dčlUtky zc wsscho Jfracle a byl jich
počet tťiceti tistc mUžů J poslal z Uich Ua
Liba:t deset tčstcň, na každý městc jchy po drU:
hť)ch, tnk že (jcdeU mčstc) brýwali (na LibaUU) a
dwa mťsicc w domtch swbch, a quUiram byl
naď tčmi wybrnnými. Cbrňm od SalomoUUa
Hospodim: w JerUsalémč wystawěnb byl wsseckeU
Uintť cedrem pokryt; „wssecko bylo deskami cra
drowi)mi pokryto a žúdm) kcimeU we zdi Ucmohl
widtn bijti“ (3. Krúl. 6, 18); i oltáť obložeU
byl cedrem (3. krúl. 6, 20). Srrom cedrowý
byl pro wyfokost a ssttblost (Job 40, 12.
uo Nmoš 2, 9. nuu E;echiel 17. 22) obražcm
ancb podobensiwťm mocUébo, szessenčbo člowčka.
Tak mlth k p. prorok Jsaiúš o pomsič a tre:

iť) tu j. Šaloquxǧ zual wssechny stromn od uejwošssibo (ceu
drm az k uejm;ssimu nsopu. Ysop roste u xak pozdčji
powime u Ua skalách a nu zdich.

12lzř



268

stu, který pťijtti mú Ua pyssnčho a welkomysln
ného a prawt: „Nebo deU Hospodina zústupň Ua
každého pyssného a wyfokomyslnčho a na každěho
hrdčbo, i bude ponlžen; a na wssecky cedry lia
búnské wysokč a wywýssenč, a Ua wsseckq dUby
Basanskč (Jfaiúš 2, 12pu13).ee) Wyfolý cedr
byl tedy obrazem člowěka pyssněho; proto prawt
také Dawid, že dlaš Hofpodislůw lúme cedry, že
rozlúme Hofpodin cedry Libánské (žalm 28, 5)
t. j. že pontžt a potrestň pyssnčho. Dd stromU
cedrowčho ďéťe prorok Ezechiel krúsně podobeno
stwt, jež potahUje Ua pťisltbenčho Spasitele Jeu
žlsse Ehrista a jeho krúlowstwt či clrkew. Wrcxg
wlt pak takto: „Toto prawt Pún Bůb Hospoa
di.n: J wesz jú (ratolest) ze stržUč cedrU wyx
fokého a wsadlm ji: š wrchn ratolesti jebo (jede
UU) mladistwou Ulomtm a wsstlptm ji na hokc
wqfoké a wywýssené. Na boťe wyfokš israelskč
wsstlptm ji a wypučt se a ponefe owoce a bude
w cedr weliký a budou pod ntm bydliti wssickUi
ptúci i wsselikč lětawč pod stlnem ratolestt jebo
bnlzditi bude“ (Ezechiel 17, 22m 23)33) Z wýe
borného dťewa cedrowého stawtwali bohúči domy
swč (2. krúl. 7, 2, Jerem. 22, 15), a dlc Eze:
chiele tesali fobě Tyrsstt z tohoto drabého dťea
wa wesla korúbnt (27, 5u6). Jisto jest, že bo:
rh Libúnskě mlwaly před časy mnobo stromů ceu

e) Krajina wlhchodnč od ješeru grUezaretskčbo ,ležtct sluje:
ťtsse Basan; zdú fe, žc pťed časy pro dnby swc šuáma bnla.

ee) Spasitel sám připodobiiownl krúlowslwt Božt čili ctrkew
swou t šrnn borčjčuému. ttcréžto wzaw člowěk, wrhl do
zadradU swč: i rofllo a Učinčno jcst wclilý strolu a ptáci
uebesstt odpočtwali ua ratolestech jcbo (Lukj 13, 19 m Mclrj
x:š, Zlnušš).
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dřowých; nynl jest jich tam welmi múlo; tak
se wyplnilo slowo proroka Jsaiússe: „N ostatkoo
wč dťlwt lcsu jeho pro Uemnohost frčteni budou
a dltě poplsse je“ (10, 19). Na horúch Libúna
ských nalezú fc mnoho rozličnbch zwtřat; pnsoU
se tam owce a kozy; w jrskynlch a lrstch jsoU
mrdwčdi, wlcť, sicškalowé, lwowé atd. (Jerrm.
40, 16; Plseň Salomomlowa 4, 5 a núfleď.
4. krúl. 14, 9). Z hor LřbúUskť)cha Llntilia
búnských tekon krky Qrontrš a Lconteš k zúpadU
do sikedozrmnlho moťe, a k wr)chodn (k městU
Damasiku) kcky Nmana a Farsar.

Nebudr snad nemlstUo, promlnwlmreli zďc
i o prastarčm městč Damassku. Pamútnč mřsto
toto ležl nedalčko hor Libúnskťzch; činlt se o
nčm zmlnka již w prwr.l knize š!)řojžlssowědKdyž
totjžto Nbrabam wčďl wúlku proti krúlům So:
domským, kteťt byli Lota jali, rozdělil towaryssc
swé, připaďl na tyto krúlc w nocř, pobil je a
boUil až do Hoby„ ktrrúž jrst Ua lewé stranč
Damassku (1. Mojž. 14, 15). Z mťsta Dau
massku byl rodilrý onen Eliezer, ktrrého Nbrabam
za syna a děďiče swšho pťijmoUti chtěl. (l. Mojž.
15, 2). Pťrd časrm Dawida krúle patkjl Da:
massek k welkčmu stútU aramejskčmu jmenem
Soba (2. klúl. 8, Z a Uúslrd. mu 3. krúl. 11 23).
Dawid wybojowal i Damaffck. Později stnl se
Damassek hlawutm mčstem krúlowstwt syrského,
které š krúlowstwtul israelským w Ustawičnšm boji
stúlo. Llšsyrskň krúl Tiglatpilesur wybojowal
Dantassek a odwrďl obywatcle jeho do zc:jett (4.
krúle 15, 37, 16, 5u9. Jcs. 7, 1 81: ššq. 87
1 a núsled. 2. Chron. 28, 5 a núsleďe). Později
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UúleželDamassek Chaldcjským(Jcr. 49, 23 uu27),
pak Pcrssanům, a byl od krůle Maccdonského,
Nleč:andra Welkěbo, wybojowún. J ťtmský wo:
jenský wůdce Bomperš dobyl w boji proti Parn
tbům města DamasskU a pťiwtčlil ho opčt k proa
wincii syrskč. Za čafů sw. apoftola Bawla nú:
ležel Damassek k ťlssi arabskébo krúlc Nréty7 kteu
rrťjod Řtmanů, zňwiscl a jim poplatným bnl.
Co tomUto fw. apostolowi w Damassku sc pťie
hodilo, wyprawuje súm takto: „W DamasskU wlan
dať lidu krúlc Nrety ostťlbal města Damasccm
ských, aby mnc jal; a okUem w losii prsstšn
jscm pťcš zeď a tak jsem Usscl rukou jcbo“ (2.
Kor. 11, 32n33). Jak zúzračným způsobem
tiyžsw. Pawel dťlwc u Utšsta Damassku obrúcrn
byl, wyprcwajt Uúm obssirnč skUtkowš apostolsstt
tčmjto f!owy:

„Sawel (tak sc jmcnowal pťed obrácentm
fwým sw. Bawel) pak jesstě dUchtěpo pohrůžkňch
a wraždč proti Učcnntkům Búně, pkistoUpil kUknt:
žcti knčx,skěmu(w JcrUsalémě) a žúdal od nčho
listu do DamasslU do fstol: nalezl:liby ktrrč
mUže a ženy té cesty,eee)aby je swúzané pkiwedl do
Jerufalčma. N když byl na cestě, pťihodilo se,
že se pťibližowal k Damassku, a rychle obkltčilo
jej swťtlo š Uehe. Ll pšxd na zem Uflyssel hlaš
ťťoUct k fobě: Sawle! Sawle! proč se mi px:o1
tiwtše? Kterýž ťekl: Kdo jsi Banee? N on: JČ
jfcm Jržtš, jchž ty sc protiwtš. Twrdot bUde
tobě, proti ostnu se zpěčowati.eeeť) N on tkcfa fe

ů) t. ju učeni a Uúboženstwi kťeskanskčbo.

ee) t. j. tolčk co: Tčžko ti bnde, proti mnč bojowati.
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a žasna ťekl : Pane c,o chceš, abych činile? A
Pňn k nčmn: Wstaň a jdi do města a tam
bUde tobě powčdtno, co činiti mňš. Ti pak mUži,
kteťt ssli š Utm, stúli ohromeni, blaš zajistš sly:
sstce, ale žňdUčho eridoUcee Wstal pak Sawcl
zc země a otewťcw oči Uic eridťl. Trdy po:
jawsse ho za rncc, Uwedli jcj do Damassku. J
byl tU tki dni erida, a nejedl ani Uepil. Byl
pak w Damasskll jeden UčenUtk jmenem Nnaa
niúš; i ťekl k UěmU Pún U widčnt:. Nnanřňssi!
a oU ťekl: Llj, jú Panc! Ll Pún kUěmU:
Wstaň a jdi do Ulice, ktcrňž slowe přtmú a blco
dcj w domě Jůdowť muže jmenem Šawch Tor:
senskčho, Ucbo aj modlt se. (N widčl lSawelj
mnžr jmenem Ananiússe, an wchú;t a wzklúdú
Uaň rnce, aby pkijal zrak).ňe) J odpowčdťlNna:
niúš: Pane! slyssel jscm od mnohých o tom mUži,
ktcrak mnobo zlébo činil fwatým twým w Je:
rUfalčmě; i zde mú moc od kntžnt kUěžských, aby
zjtmal wssecky,kteťlš w;bwajt jmrno twé. J řckl
jemU PňU: Jdi, Uebot Uúdobon wywolenoU jest
mi on, aby Uefl jmeno mé pťrd pohany ikcúlc i
fyny israelské. Jú žnjistč Ukúži jemU, jak mUou
ho on must pro jmeno mč trpčti. J ssel Llna:
niňš a n:sslčl.tdo domn a wložiw naň (na Šawla)
rnce ťekl: Sawle bratře! Pún Ježtš, jenž sc
tobě Ukúzal Ua cestě, kteronž jsi sfel, poslal mnc,
abyš prohledl a naplněxl byl Duchcm swatým.
N bUcd spadly š očt jeho jako lupiny a pťijal
žrak; i wstaw pokťtěn jest. N wzaw pokrm po:
silnil se. Byl pak š Učenntky, ktektž byli w

U) t. j. Šawel nlčl w modleut tom u widčnt.
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DamasskU, po několik dnl. N bUed kázal we
sskolúch Ježlsse. že oU jest syn Božt. J diwili
se náramně wssickui, ktektž jej slysseli, a prawili:
Zdaliž to UeUl ten, kterbž hUbil w JerUsalěmč

ty, jeUž wzr)wali to jmeno, a sem proto pťišel,aby je swňzanč wedl ku kntžatům kněžstťzm? ac
wel pak Umohem wtce se zmocňowal a zahar.bo:
wal židd,e) kteťtž bydleli w Damassku, dowozUje,
že ten jest Christuš. Když pak se Uaplnilo nmo:
ho dnů, Učinili židé mezi seboU radU, aby jej
zabili. Llle Učenntci wzawsse jej w noci, wypu:
stili jej pťeš zeď, spnstčwsse ho w kossi“ (Skntk.
apofta 9, 1au25).M)

SestoUpiwsse š hory, še kterě jsme se dl:
wali na welelmý HrrmoU, dojeli jsme o půl 12.
bodině k wrsUici FaUdaUmii. Zde jsme se po:
sadili U potůčka, a dragoman Matěj dal Uám
ku sntdmtč ntasa, wajec, chlrba, sýra a wtna. nw

ee) tn j. pťemúhal jc w ťcči, t.xk šr B hx:lboU xntčelř mUsili.
“) Dm A)r lcha slawř sw. clrtew ;wlássčui slchnuostsobráu

certť slou Pawla (couré:wio 8. kuujj).
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Knpituln lťillúclú.

Lerssni a zwťdawi obdwatclč wrsnicc Fandaumie.
Dotbain SanUr aUcb starč mčsto BcthUlia Swatý
strom Botome Wefnicr Ybathia, jejiž obywatelěrúdi
kamenti Udolť lotrůw Dssrniu Rowina Csdrrlolt

aucb Jrzrahcl

Zdú se, že i obywatclé wcsnice Fandaumie
U křeskanůw w dobrě powěsti UejsoU. Matěj
zkrútka jc Uazýwal: jšári (t. j. lotry) a napontt:
Ual núš, abychom pilně Ua wšci fwé pozor dúwali;
Uebot prý to tento lid š přikú;antm: „Nepo:
kradeš“ tak pťtsnč ncbcre. Sotwa jfme se U
potůčka posadili, již pťisslo z wcsnice asi 30
starých a mladbch Turkůw; posadiwsse se několik
kroků od Uúš, poblédalř na Uúš, jakoby se byli
chtčli túzati, zdaliž také lidé cmeb jact lidé jsme.
Núš oblek, nassc jldlo, Uasse keč, Uasse způsoby
au wsse jim bylo Ueznúmé. Jčst to blawnt
wlastnostt Turka, že rúd zadúll a na Uowě wěci
fe dtwú. Kdekoliw jsme se Ua cestúch w Palesti:
nč zastawili aneb stany rozbili, již již pkichúzcli
TUrci na núš se dtwaň. J myslcl jscm U
scbe: Kdybych tčmto lenochňm kúzant činitř mčl,
wywolil bych fobě k tomU trzxt: „Co tu stojtte
celý ch zahúlejlce“? (Mat 20, 6)

Dbčcrstwiwsse se, jeli jsme wclmi libým
údoltm dúle Udolt toto owěnčeno jest w pra:

1:233
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wo i w lewo wyfokými a lesnatými borami a
mú mnoho potůčků. Krajina to welmi úrodnú.
Bowtdú sc, žc pked časy slUla Dothain aUcb
Dotbml (dwojt stndnicc). Jozef, swU Jakubůw,
dledaje bratkt swfqch, pkissel do Sichemu; i Uao
siel ho muž bloUdtctbo po poli a otú;al se ho,
coby hledal. On pak odpowědťl: Bratkt fwých
bledúm, powčz mi, kde pafou stúda? J ťekl jeu
mu mUž: Qdesslř z mtsia tohoto:Gslyssel jsem pak
je prawiti: Pojďme do Dothain. Sel tcdy Josef za
bratťtmi swťjmi a Uassel je w DothaiU (1. Mojž.
37, 14uu17). W DotbaiU chtčli bratkř snúře
Jožesa Usmrtiti; ale Ua radU RUberwU Uwrhli
do do cisterny a pak jej prodali kupcům Ma:
dianitskčpm. Zdú fe k prawdť podobno, že krao
jřna tato jest staré Dothařn,kďe ř prorok Elichš
sc zdržowal, a kde Bůh Ua modlith jeho wojsto
syrskčslepotoutrestal (4. krčxl.13?18).9 Z Dothain
wedl EliseUš wojfko to do Samařt. Ze Dothain
leželo Ucdaleko města Samaťt a pole ancb rowřo
Uy Efdrrlonkč, ku kterš brzo pťijdeme, wyfwttá
z toho, co čtcme w knize JUditbiUč. Když tou
tižto Holoferneš, wůdce wojska ašsyrskébo, túbl do
zemč israelskéi „psal také kUězElia,chim ke wssem,
ktektž byli proti Esdrelonu, kteréž jest na proti
welikémn poli podlé Dothain a ke wssem, skrze
ktcréž mohl býti průchod a crsta (JUdith 4, 5),
aby osadili strčmč bor, skrzexkterčž by mobli (Aša

7syrsstt) túbllouki k JerUsalčmU, a tU aby drželi
strúž, kdežto by úzkú cesta mobla býti mčzi horami.!e

Q půl tťett bodiUč dojeli jsme k wčsUicř
SaUUrU (kočko), kterú Ua dosti wysokém kopci ležt
a pewnosti sr podobú. Obywatclč jejt Uúležejt
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k jednomU arabskénm pokolmt aUeb kmeml (crio
dUZ) a jfoU prý welmi bojownl. Powlďal núm
Matšj, že š jednlm pcxsioUdloUbo wojnu wedlid
HUed U kopce, Ua Uěmž Samlr stojt, nalezú se
ke stranč wýchodnt welké jezero, w Uěmž jsme
mimo jiUč wodnt ptňky welmi nmobo diwokých
k;nsi wjděli. Myflelt jsem U sebe: Newtm, jak
by se těmto hUsičkňm wcdlo, kdyby zdč byli ftkela
cowč; pťisslut mi w pmnčt morawskú ptfrň:

Letčla bUsička,
Lrtěla jď wt)fokn,
Pťisfrl Ua Ui ftkelec,
Stťclil ju do boka.

Uraziť jt kťtdso,
J praon Uožičkll,
Nemoblo dolrtšt,
Spadla do potočkU.

„Nch Bože,pře uu Bože,
JUž jsem doletěla,
Juž jsem swoje dčti,
JUž jsrm wychowalaďe

Moje dčti fskody
Žňdnč nedčlajt,
NupijoU se wody,
JedoU po DUUaji.

Powtdú se ale, že w tomto jezeťe n Samla
ru jerm z jara woda bť)wú, w létť že wyschUc;
proto je Nrabowé nnzýwajt Merdš el Gharak
t. j. powodnčUoUlonU. Mú se za to, že wesUice
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SanUr jest starě mčsto Bethulia, čxčťoliwněktekl,
ob,;wlússrnč Žřdč, rwrdt, že nynčjssc nxčsto Safed,
nčkolit bodin cestU fewernč od jezera genezčxrero
stčbo ležtct, jest siarč město Bethulia. Dr. Sepp
(2. Bd. S. 63w64) se domntwú, žc starú mčsto
Bethulia jest nynějsstBet:lea, wesniceto půldruu
bč hodiny cesty od města BeisaUU lcžtct a od

uScumru nejmšnč 688 bodiU fewernč wzdňlcnú.
Nezdú se ale tomu tak býti; Uebot položent stau
rčbo města BethUlie Udúwú fe núm w ptsmš sw.
takto: „DrUbébo pak dUe přikúžal Holofcrlteš
(polnt wůdce Nabuchodonozora„ krúle ušsyrskébo)
wojsku swčmu, aby túhli proti Betbulii. Bylo
pať pěsstch bojowntků sto a dwaceti tistců a jezdcú
dwamecitma tistců, krom připraweni těch mužň,
kteréž byl zjtmal a přiwedl z krajin a Utčst
mlúdence wsielijaké. Wssickni ti strojili se spolU
k boji proti synům israelským a pkissli po strúni
hory až Ua wrch, kterbž patřt Ua Dothain od
mlsta, kteréž slowe Belma, až do ChelmoU, jenž
jest proti Efdrelon“ (Judith 7, 1uu3). Zde teo
dy zťetelnš Udúno jest, že Ulčsto Bethulia bylo
bliže Dothaill a rowiuy EsdreloUskč, kdežto Saa
fed od Dothain asi 24 hoďin ccsty sewernč wzdú:
lelw jest.ee) W Bethlii pťebýwala ona krúsnú
a UdatUú žcna, wdowa Juditb, kterú opilému
Holofernesowi blawU stala, ji do mčsta přinesla
a tak lid israelský od welikčho ncbešpečexlstwt wyu
swobodila. Núsledkem toho sial se přebrozmý zma:
tck we wojsku ašsyrskčm; odstoupil rošUm i ra2
da od Nšsyrstťjch a samipm třefentm a búzUt jfouce

“x 8 mčstč šafcdll pozdčji mluwili budeute.
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pťemožcni, pomoci w Uohách hlcdali; synowé pak
israclsstt bousem bnali se za nimi a pora:
zili wssecky, kterčž Uajtti mohli. Jinl pak, ktcc
ťtž bnlid w Betbulii, wpadli do lržeUt Nšsyrských
a pobrali loupež, kteronž br)li zaUechali Llšsyrsstt
Uttkajtce. K tomuto slawnčmn wttčzstwt dopo:
mohla Judith synům israelským. Nrjwyšsst knčz
Joakim pkisselz JerUsaléUm do Bethlie še wssemi
kněžtmi swými, abU widkl JUdith. Tehdňž chwú:
lili a dobrořečili jt wssickni jrdntm hlasem ťkouce:
„Tyš slúwa Jerusaléma, tyš radost Jsraele, tyď
čest lidu Uasseho,:ťe) proto že jsi UčiUila zmužile
a posilněno jest srdce twě, prqto že jsi milowala
čistotu a po UlUži swčm jinšbo jsi nepoznala,
protož i ruka Púnč posilUila tebr a pro tU wčc
bUdeš požehnána na wěky“ (kn. Judith k. 15).
Judith zwelebena byla w Bethulii a byla slaw:
nčjsst po wsst zemi israelskč; zemťewssi we wy:
sokčm stúťs, pochowúlm jest w Bethulii; iplakal
jt wesskereU lid za sedm dnt.

Qd wesnice SanUrU jeli jsme podle jezera
k seweru a pkijeli jsme w lese k jednomU weln
kěmu stromn, jejž Nrabowč Ua;ýwajt „Botom“.
Strom tento byl mi již zďaleka do oči padl. We
Umohčm kťeskcmském mtstč jest chwalitebllý obyčej,
že Ua sstčdrý wečer stawt se tak zwaUý wúnoč:
Utk aneb wúnočnt strom (Cljristbcmm)7 Ua Uějž
rodičowč jablťa, brussky, okechy a jiUč owoce
ru.

ie) Tcxto jloum potabuje žcela pťijlussnč sw cixkew ua dla
lelrxmenou pmum Marii o které již w l k Mojžiss
(i 15) pťedpowčdčxwže potťe blawu badat ďúbla
Maria polťela sudym dlnl;oslawcuym dlodem Ještsseul
Chr bluudu a moc ďúbla sstudce pokoleui lidskébo a prolo
sc wrlebi po celčm swčtč
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dúwajt, chtlce ttm dobrým dttkúm swým radost
Uěiniti. Qbyčej tento pochúzl fnad odtud, žc i
tki krúlowč byli UoworozrněmU Spasiteli dary
pťiUesli. Děti se šbromažďth okolo toho stromn
zplwajtce:

Dej Bůb sstěstl tomu domU,
MU zplwúme panu Bohu,

Malému dětútku,
Cbristu Jezulátkll
Narozenčmu.

QU rozdúwú sstťdrowničky,
Jabllka, hnlssky i oťlssky

Za Uasse zptwňnl
N kolcdowúnl:

Dej wúm pún Bňh požchúnt!

Domntwú:li sc laskawi; čtenúť, že nadzml:
nčný strom „Botom“ byl wúnočntk a že na Uťm
takč jablťa, hrussky a oťechy wisely, jest Ua
omle; wiselytna Uěm uu badry. Strom tčnto
jest muzulmanňm poswútnbm; každý Turek, kte:
rb si chcc od púna Boda Uějakě milosti wypro:
siti, když k. p. od nťjaké nrmoci sprostěn býti
ancb nějaké jiUč dobrodint obdržeti žúdú, powťst
co obět na tento strom u kuš hadry. Podiwnň
to powčra! Takowij strom, od wrchu až dolů
Ua ratolcstcch psnťzbader, jest prawťxm badrUlkem.

We wcsnici Nbathii, kterou Dr. Scpp (Bd.
U. pčlše. 58) Kabtije Uazbwú, pkeswčdčili jsmc
se, že dragoman Matěj prawdu mlUwil, twrdě,
že obywatelé jrjt zll a kťcssanům též ncpťlznia
wi jsou. Húzeli po núš kamrntm, chtlce Uúš
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snab ukamenowati. ,Že o. l)še)šmtičw Zeoj:.
raUěU Uebyl, stalo se ch ttm, že wida dosti weln
ký kúmen na fe letčti, hlaon UhUUl. BUďtež
Bohu dlky, že jsc žúdnému z Uúš nic nestalo;
ale kameny lltaly semotam, a my hlcdali spúsy
w útčkU; erlm, coby sc bylo stalo, kďybychom
sc byli kamenujtctnt Turkům protiwili aneb je
Uějaki)m flowem Urazili. Kkeskanský poutntk ceu
stthct po sw. zemi wždy š dobrou se poradt,
wyhne:li se takowř)m mťstúm a wefnictm, w Uichž
pťebbwajt fanatičtt Turci, a obcjďe:li je radťji,
což jsme i my pozdčji čintwali. Kamenowúnt
(jňpiůňtio) b!)lo již za starbch časůw U obywao
tclůw wýchodntch krajin wěct obllbenoU. Již
Mojšlš se búl, že bo lid israelskřj, reptajtct pro
Učdostatek wody, UkameUUje. Co UčiUlm š lidem
tlmtoeť wu takto žwolal uuu jesstě maličko a Uu
kamente mne (2. Mojž. 17, 4). Podlc přiu
kúzant ďaného we starém zúkonč mčl kažďý ze synů
israelskržch a z přtchozlch bydltctch w Jsracli,
jenž by dttě swé modle Molochowi obětowal,
Ukamenowún bhti (3. Mojž. 20, 2). Kažďý, kdo
se rouhal jmenu Božlmu, wyweďcn byl ze stanU;
ti, jenž ho slysseli, položili rUce fwč Ua blawU
jcbo a wrsskeren lid bo katnenowal (3. Mojž.
24, 14). Bonšwadž NchaU proti zúkazu Joser
owu Uěco z wčct zaklenčzch sobč wzal a pkiwlastu
nil, byl od wrsskerého lidu Ukamerwún a wsse:
cky wčci jeho byly strúweny ohnčm (Jofue 7,
25). dež Dowid krňl wcdl wojm: š leale:
chitskúxnl a pťissrl do SicelegU, chtčl ho lid kau
menowati, pončwcxdž w lqoťkosti byla ďnsse jen
dnok)okaždédo muže Uad fUUU a ďcercxmi, jež
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byli pťi wypúleUt a dobytt téhož Ulčsta ztratili
(1. krúl. 30, 6). NdUrama, kterčbož byl krúl
Roboam Uad daněmi Ustanowil, byl oď wefskrréa
bo lidu Ukamerwňn a Umťel (Ze krúl. 12, 18).
Na radu bezbožné krúlowxly Jezabely, kterú mana
želi swčmu krúli Nchabowi k winici Nabotbowč
dopomoci chtěla, byl Nabotb Ua fwědectwt don
najatbch falessnbch swčdkůw co roUbač proti
Bohu a krňli obžalowún a Ukamenowún (3. král.
21, 14). W knizc Sirachowě pkirownňwú fe
lenoch kU kameUi zblúcenémU. „Kamemm zblň:
cenbm kamenowňn jcst lcnoch a lossickxli mlU:
witi bUdoU o opowrženosti jebo. Lejnem wolo
ským Uhúzcn jest lcnoch a každý, kdožby fe ho
ďotekl, otťefe fobčrUce“ (Sirach 22, 1?2); t. je
člowěk lenossnb podobú se sspinnwčmu, zablaceu
UšmU kameni aneb lejnu wolskémn, ktrršbo fe
žňdnb Ucdotbkú, a když se ho dotekl, bned sobě
rUce očisttu Prorok Ezrchiel prawt, že cizoložnlk
a cizoložnice majl kamenowúni bhti (16, 40
wiz též 5. Mojž. 22, 21). Prorok Micheňš,
chtěje wyjúdkiti ttúpent a pronňsledowúnt, jež
dcera Sionsiú (ta j. Jcrusalčm) od núrodů mno:
bťjch pťetrpěti mň, prawt, že oUi k nt wolajt: Ukau
monwúna bUď (Micheúš 4, 11)! u J w an
wém zúkonč častokrňte čteme o fmrti kamrnowňnt.
Pňn Jcžtš wypraije podobenstwto winici, ktec
roU sobš bofpodúk wzdělal a již winakům pro:
Uajal. Když fe pťibltžil čaš kU sbtrňnt owocr,
poslal hospodúť siUžebntkh fwé k winaťům, aby
wzali Užitky jejt. Winaťi ale zjtmawssr slUžeb:
Utky jebo, jednoho zmrskali, drlchšbo zabili a jin
Uébo nkamrnowali. Qpět poslal jimých slnžebutu



281

ků wlce Uežli prwě, i učiUili jim těžl Naposle:
dy pak poslal k Uim fyna swého; ale i tohoto zaa
bili (Mat. 21, Z9ee) J Bňna Ježtsse samého
chtěli Zidč kamrnowati; nebot když je Učil, žc
jest synem Božm a prawhm Bobem, žc š them
jedno jest, tU zchúpali kamenl, aby jej kamcUou
wali (Jan l0, Z0n31). szwlússlnč w Jeruu
salémč musilo kamerwúnt obltber bbti, jessto
súm Spasitel o mčstč tomto ťekl: „JerUsalémc,
Jerusaléme, kterhž zabtjlš proroky a kamennješ ty,
ktektž k tobě poslúni jsoU“ (Mat. 23, 37). Sw.
Štěpún byl též w Jerufalémč Ukamenowún(Skutky
apost. 7, 58), a sw. Bawel wyprawuje o sobč:
„Jednou jsem byl kamenowúUee(2e Kor. 11, 25).
Tak jest až podneš kamerwúUt U obywatelů wý:
chodntch krajill wěcl welmč obltbenou, a w prawdě
muft sc ťtci, žc jich tento spůsob UfmrcowňUl mUo:
bo nestojt; Uebot kameUt tam majt w kjoonstij
Bowldú se, že wůbec celú ta krajan od Sebaste
(Samakl) až do Nazareta Uejistú a nebezpečnú
jesi, poněwadž mUzUlmaUssti obywatelé jejl kťec
skanúm welmi Uepktzniwi jsoU a je rúdi kameo
nnjt. Q. Ndolf Kem wypraije, že i oU by
zde byl š jedUtm spolucestujtctm od tureckbch chlapr
cňw brz múla Ukamenowňn.eexe) e

ee) Wiuici wypodobťinjc se obec židowskú, jcxkošto šciklad clro
kwe; bospodúť tč winice jcst Bšxb: wyslanými služebnlky
rozuměji se proxxoci dojlunl k Zeslxům. Syn bofpodúťňw
jcft sčxmChristnš Ježiš, kceréljo Zidé ussnrtilij

mse)Wiz: Neise in daš bcilige Land im Jabrr 1858. Bosl
P. Ndolpb Kern, Beuedikciner:Qrdeušpriesrer, Cooperau
tor in Jenčij Pesr. Gusluw Cnxich ng. alad. Buchdar
ckek 186!.
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Bo čtwrtč bodiUě popolednt šestoUpili jsme
š hor a jeli jsme jc,xkt)msiúdoltm, we kterém mi
skoro dčfno bylo. Udolt toto túhne se semotam
mrzi wyfokými a kamenitými horami; neUtt w
Uěm žúdnč wesnice, žúdnčho domuz Sluje prý
údoltm lotrňw (7818 ůčdi1gl1ri); newtm, zdaližu
by ofamčlému cestujtcth, kdyby zde mezi lotry
padl, někdo na pomoc pťissel. Prorok Jeremiúš
prawt, že lotr čekúwú Ua poUssti (Jerem. 3, 2)
t. j. na osamělť)ch cestúch, ťde múlo cestthctch
jest, aby je ttm snadUčji a jistšji pťepadUoUti a
oblmlpiti mobl. J toto údolt podobú se prawč
poUssti, a U!Usil w Učm již mUohý cestujlct od
lotrůw obloUpeU bhti, Uebot na darmo jmena
swčbo jistč erbdrželo, Uúpodobnějako onastudúnka,
o které jsme š wrchU mlUwili, a ktcrú Mn ban
ramieh (studúUka lotrůw) slUje.

K pútě bodinč dojeli jsmc do wčsnice Dsieu
niUU, U kterč jfme rozbili U potoka stany, Uebot
jfme zde mtnili nocowati. SoUčasUčš númi usadila
se zde jesstš jinú karawana cestUjlctch,cožUúm wrlmi
milč bylo, ponťwadž obywatelč DsieUiUsstt wůbec
co zlodčji a lotři znúmi jsoU. Možno, že ollou
nich swrchu žthčUé údolt jmeno swě obdrželo.
Pro jistotUe Uajal Uúš dragoman Matěj Učkolik
mužů z wefnice, kteťt š nassimi ť)olliči koňů a
oslň w noci U stanů strúž drželi. Byla to Uoc,
na kteroU nikdd nezapomem:. chla UaneUb od
jlzdy po hro;Uých těch cestúch, položil jsem fe,
doufaje, že si odpoči:m. Myssel jsem U sebe:

Doďrou Uoc . . . !

Dejž to Bůh,
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útťchy by nabyl
W spňnkU dUch! (Wocel.)

Nle Bože! jaký to byl fpňUek! Strúžntci
Uassi chttce zlodějům Ukúzati, že pilUč bdt, zptu

. wali celoU Uoc, čtm sUad zúroweň také Uúš Ukou
lébati se sUažili. Spojili se š Uimi takě jesstě
jinl zpťwúci a to w UesmtrUém počtU, totižto
au žúby a skokan w bltzkém potokU Žúby mnť
byly od jak žiwa protiwmi zwtťata a zde jsem
amUsil krkawěmn zpčwU jejich po celoU noc na:
slouchati! Jakžiw jsem tak mnoho žab pospolU
Urslyssrl! Nrmoba fpňti, pťemřssflel jsem o drUhě
rúnč, kteroU Mojžiš oznňmil cgyptskémU krúli
Faraoxwwi, UechttclmU lid israelskb propUstiti:
„Bakli Uebudeš chttti (lid) propUstiti, ble, jú
btti bUdU wssecky končiUU twš žexaba:nil N wydú
ťcka žúby, lterež wystoUpt a wejdoU do domn
twčbo, a do pokoje lůžka twčbo, a Ua postel ton,
a do domu slUžebntkůw twchch, i Ua lid twůj, a
do pect twi;ch, a na ostatky pokrmů twých, i k
tobk, i k lidU twěmn, i ke wssem slUžebntkům
twť)m wejdoU žňby“ (2t Mojž. 8, 2na4). Neu
mčli jsmr sUad bedliwějsstť)o strúžce U DsseUina
u nade UUU!n Dúwali:li Uassi strúžntci požor
Ua zlodčje, dúwal jsem jú po;or, aby mnč žúby
až do postele erležly, což se sUadno stúti moe
hlo, jessto postel ta welmi Utžkú byla. Na žúdost
FaraonowU wyslyssel Bůb modlith MojšissowU
a Učinil, že wymťely žúby z domů, a ze wst i
z polt (2. Mojž. 8, 1Z); ale U eDsscUina, jak
se zdú, žúby UrwymťoU a jesstť mnohčum poUt:
Utkowi Ukoltbawku krkatř bUdoU.
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Wesnice Dssenin ((Žšnily (Žinščw) jest dlc
Jozefa Flawia ()(l)( 21, x)sl. 29) staré En
Ganim (studúnka zahradnl). Jméno jcjt pochúzt
bez pochyby od hojnosti wody, jakúž se tU Ualczú;
nebol mimo potok, ktech wedlé nt teče, mú wesnice
tato také dloth, kamrmnš wodowod (UqUUůUot).
Položeltt Dschina Upaty hor a Ua začútkU rowia
Uy Ešdrelonskč jest krúsné. Widěti tu w zahraa
dúch stromy palmowě, pomorančowě, flkowč a
nopalowé. Wesnice sama jest welmi btdnú a
obywatelč jejt wypadajt jako prawt cikúni; Uentle
bezpečno U nich Uocowati. Dr. Sepp wypraa
wuje, že Uocowal w Dženinč w domť jednoho
Nraba, a hle! bospodúť súm stúl celou noc co
strúžntk U dwckt.ee) Pťed časy byl Dssenin mč:
stem samařským, 7kterě Ua hranici Samaťska a
Galiléy leželo. Zidé galilejsstt mUseli, pUtthce
ke slawnosti welikoUočnt do JerUsaléma, skrz Dssex
Uin cestowati; nebot zde wedla cesia Llle sa:
maritúnsstt obywntelé Dfsenina bywali Židům
Uepťlzniwi a nechtěli jich w bospodu pťijlmnti
Že i Spasitel Ježiš ChristUš častokrúte Ua ce
stúch swUch z Galilěy do JerUsaléma uw do Dssex
Uan přřssel, jest jisto. Mú se wůbec za to, že
zde se stalo, co wypraije sw. ewangelista Lukúš
núsledujlctmi slowy:

„J stalo se, kdyžse doplňowali dnowé wzeti
jeho (Ježlsse)e“e), že on obrňtil twúk swou, aby sicl
do Jerusaléma J poslal posly pked obličejem
swl;m a oni jdoUce wesili do města Samaritúnu

xue)Wi;: Jcrusalem Und daš beilige Laud dou Dr. Sepp.
Baud 2d Seitc 559l

M) td j. Z toboto swčxtcl,či jrho fmrti.
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skěho, aby mU pťiprawili (hospodu). N Uepťiu
jali bo obywatelé, protože obličej jebo byl obráo
cen k jitt do JerUsaléma.lle) J widěwsse to
učenntci jebo Jakob a Jan ťekli: Bane, chceš:li
at dlme, aby oheň šstoupil š nebe a fpálil je?
N obrňtiw sr (Ježtš) potrestal jich ťka: Newtte,
čtho jste dUcha. Syn člowčka nepťissel dUssi zattao
cowat, alc spasit“ (Luk. 9, 51m56)r uu Nenúa
wist Samaritúnůw k Židům mnsila bbti w prau
wdě pťewelká, když Dsseninsstt již proto PánU
Ježtssi hospody dúti Uechtěli, že konal cestu
do JerUsaléma.M) uu W Dsseninč taktéž se Udňlo,
co wypraije týž sw. ewangelista w tato slowa:
x „J stalo se, když se bral (Ježtš) do Jeruu

saléma, že ssel prostťedkcm Samaťska a Galiléy.x
N když wcházel do jednoho mčstečka, potkalo sc
š nlm deset mužůw malomocschch, kteťlžto stúli
zdaleka a pozďwibsse blasu ťekli: Ježtssi, mistťe,
smřluj se nad númi! Kteréžto když Uzťel, ťekl:
Jdčte; ukažte se kněžtm. J stalo sc, když ssli, že
očistěni jsou. Jeden pak z Uich, kddž Uzťel, že
očisitčn jest, nawrútil se, blasem welikým welcbč
Boha a padl Ua twáť k nohňm jebo (PúUa Jca
žssse)dtky čině: a teU byl Samaritún deon
wšdčw pak Ježlš kekl: Zdaliž jich nent desrt
očistčno9 a kdež jrst jich dcwět? Nent nalezen,

e) Samaritcini uenriwidčli Židy a kdUžtito do Jerufuléma
pout konali čiukwali jim wssclikr přetnžky

Fitš) Raždý prawy kťcftrmputuje do nebeskcboJcrusalema n wn
nasnažuje fe ctnoslnwm žiwote Ul raln je dostnti Llle nn této
cestčswe pottáwú mnoho Saumrřtánut x bezbržuychlidi.
ktcri jej pro jcbo ctnosli nruawidčjt pronájlcdujt xexnu zlč
pťt!ladu dciwaji n wfseliluké pťerášky rladou aby ho od cé
cesly odwrútřlř
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jenžby sc byl anrútil a wzdal chwúlU BohU,
jcdinč cizozemcc tento. J ťekl jemU: Wstaň a jdi,
Uebowlra twú tě Uzdrawila“ (Luk. 17, 11m19)e)

Botok, jehož wody U Dsscnina zuhor wya
chňzejt, tečc k scwero:zúpadU do rowiny Esdrelon.
skč, a tam se ď potokem Cisonem spojUje. Nežlč
opusttme wesniri Dsscnin a ncž wkročtme do roa
winy Esdrelonskč, chcrme se š rowinou touto
wůbcc poněknd serúmitid Bkedstaw fobě, milý
čteUúťi, rowim:, k sewcrU, zúpadU a jihU wysoe
kými horami owěnčcnon, jcjlž sstťe obnásst od jia
hU ! fewerU Zuoči a dčlka od zúpadU k wýchodu
10an12 bodin. wu Hranic: rowin té jsoU k
jihu: hory samaksté, k zúpadn: hora Karmél, k
sewerU: hory U Nazarcta š Túborem, a k wýcho:
dU: údolt, w Uěmž teče pamútná keka Jordún.
Těměkw prostkedU této od zúpadU k whchodU zpoe
Uenúhla wystupthct rowiny stojt dwě jiné hory
osamělě a jcdna ode drUhé asi bodiUU cesty
wzdúlené, jejichžto jmena jsou: Gelboe a malh
HermoU. Hora Túbor, kterú od !Ualého Hern
mona těž asi bodiUU cesty wzdúlena jest, fpojUje
fe již ď borami Nazaretskými. Jest to .dojista
rowina nejwětsst a UejúrodUčjfsi w celé Palcstin
Uě; w půdč jrji ncnalezl byš sUad ani jediného
kamčnka. Jclikož celň zemč palestinskú wůbec
stalnutá a Ucúrodnú jcst, coš snad takč odtuď
pochúzt, žc pomšrUě múlo obywutetů mň, mobla
by rowina, o kterš mlleme, w prawdě „palcu
stiUsioU HanU sloUti“, a jscm jisk žcby pro swon

e) Yby Spcxsitel erdččuost dewiti očisstčuých tkm zjewněji
okúzcxl,prcxwt, že desútý, ktcrý pťissel, ndo wzdal Bobu
diky, byl Snmoritún.
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wclikou úrodltost obywatclc celč sw. zemč wyži:
wčti mobla. Nlc, bobužrl, w celé této weliké rou
wiUč jest jcn nékolik maličkých weric, U kterých
Ualezúš několik zdčlanbch rolt! ostatnt pňdy Užt:
wň se co pastwisk pro stúda beduinůw. Túzal
jfem se jednoho muže, jakú toho pťičina, žc tato we:
likú a tak úrodnú rowina Uezdělúna jest a že tak
múlo UžitkU Uese. J whswětlil mi to takto:
Pod tureckoU wlúdou může sobť w rowinč této
každb dlc libosti půdy wztti a ji zdělati. Jak
milc zafeté obili růsti počne, stúwú se onen, jeuž
ho byl zafel, púnem a majitelem rolt toho a mňžc je
i prodati; pútb dtl ztěženého obilt musi wssak
co ročnt daň wlúdč odwúděti.ďe)Powúžtme:li wee
likoU slrodnost tamějssi půdy, zdú se, že daň ta:
to jest Uepatmú. Nle rolntk pkece pki tom ob:
stúti Uemůže. Nrbo co sobč mú še ztťžeUi)m
obiltm počiti? W Palestink ncnt ani dobrť;ch
ccst, ani obcbodU, an trhň Ua obilt; za toU pkto
čiUoU nclze obill snadno zpenčžiti. Polnt prúce
sc tcdy Uečwyplattj Welikou metlou Ua sedlúky
(w Palestině „fellabš“ zwanč) jsoU také bordy loun
pežničkých bedučnňw. Sedlúk zdšlal pilně pole
swojc; obilt roste až radost, majite„l jeho se tťsst
Ua žnč a hle! tu pťitúbnou jako weliké hejno
kobylek uu beduinowé, majtct stúda Ukkolika set
welbloUdúw, mnoha set oslůw, Ua tislce owct,
koňůw atd., kteri)miš fpúsajt wssccko oert. Můn
žc:li takowb Ubohý frllab rolt fwč proti Uim l)úx
jiti? chrn proti tistcům? Bťťgem ttm bi;wú

e) Qstatnč Uxusi rodiUuň olrc za kpždoU hlawu rodiu!j swč
rocuč 25 pjastrúw wlridč platitl.
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sedlúk nucen, zdělúwati jen tolik půdy, aby B rodiu
non swojt žiw býti nwhl Jak docela jinak wypan
dalo by to w tťto weliké a úrodné rowině kdya
by patťila pod jinon wlúdu a mčka pilUé haUňo
cké rolUlky! Ti by z Ul Udělali prawý rúj,w
nkmž by pak spokojený a sskastltb žiwot wedli.
Mnohý pilnh a pracowitý banúk mohl by sobě
tam žplwatj:

Za horama swltú,
Bode brzo deň;
Joraz pccc bltdú
N tůkú se weU,
Kole erca obstakoje
A po jedné wetahUje
„Poďtc ssesskclweU!“ (Hanúckú).

úrodttú ta rowan slUje: Esdrelon aneb
také Jezrael Jmčno „Esdrelon“ čteme w kUize
Judith (1,8 auu 4, 5au7, Z), kdrž fe to.kénau
zýwň: „weliké pole (ošmpuď lngšuuď) Esdreu
lon“. Půwodnť slula tato rowina: „Jesrael“
(aUeb Jezrahcl) od mťsta téhož jmcna, okteu
rčmžto mčstě we 4 k ktúlůw (9 15) zmtuka
se čint a jebož zktceUiny w nynějsst wesnici
SerunU nncb Zeriml se spatkujt Ze jmrUa
„Jrzracl“ powstalo časem jméno EfdreloU. Nrau
bowé nazbwajl rowinu tUto ť!)mšj: lďrašj t. j
rowinU Jsrarl. Co na tčto rowiUě. ktčrú takč
role (Uššr) Jezrahcl slUla (4. krúl. 9, 10),
pťibodilo sr pamútncho, wyprawowati bUdeme w
kapitole núsledelct Lrsů a ťek rowťna tato
nemú; tcče skrze Ui jrn potok Cifon aUcb Kiu
fon, který wody swč dllcm od Dssenina dllrm
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od Tňbora obdržuje a tekoUc k sewcro:zúpadxl, U
mťsta Kaify do stkedozemUtbo moke se wyléwú.
Qbywatelé krajiny esdrelonskč slUli pťcd časy
Jezrahelitč (3. krňl. 21, 1).

Knpitola čtrnúctú.

Nasse jizda přeš rowinU EsdrcloUskoU. Wesnicc Sea
rUU (staré město Jrzrabcl)ck Horh Grlboe. Hora
„lnalý HermoU“. Wefnice SUlam (starč SUuatn).
BeisaU anrb Scdthopďliš. Tbanach. Mageddo a Hau
dad:Riman. Potok Ciiou. Wefltice Nein (starč mťsto

Naint). CUdor.

W sobotu dne 8. bťezna rúUo o 7. bodiaě
opUstili jsme wesUici DsseUiU a Uastonpili Ua cestu
pkeš rowinu Esdrelonskon. Pked časy měla lato
rowina welikť) počes úxěst a swedena tU Uejedna
bitwa. Yle „zhynuli mečowé Uepťttele do konce
a mčsta jejich zkazil jsi Zaťwnula pcxmútka jeu
jich zwnkem“ (žalm 9, 7). Prawilf jsem fwru
chU, že w rowině těto nale.;ú se jeU welmi Uxúlo
a to welmi bthých wesnic; ;a to tam widěti
mnoťjo ssakalňw, chUlamň (ořmmňšjšc)n), želw,
hadňw, kúUt a bllť)ch čúpů. dee Urnt lidt, tam
se Usa;njl zwtťatcx. Zdú se, jakObU zwtkata tato
w skutkU za púUy a majitrle rowiny těto se dra
žrly. cheU z mbch spolurrftowmkůw pronúslca
dowal Ua koUi jcdnobo čúpcx, a l,le! čúp se tako
řfa brúUil a Uechtěl dlout)o odletčti.

13



290

Prwnl wesnice, kU které jsme w rowink
EsdrrloUskč dojrli, slUje Emkeble, a jest, jako arabe
ské wesUice wůbec, welmi bldnú. DrUbú Ua ma:
lčm pnk)rbku stojtcl wesnice, kU které jsme z Dsseu
Uina asi za dwč bodiny dornzili, jmennje
se SerUn (tnké Screin, Zerin). Na jejtm
mlstě stúwalo město Jezrahel, od kterěbo celú ta
rowina jmeno swé obdržela. Plsmo sw. čint o
lněstč tom čnstčji zmtnkUe Z města Jezrahelr
pochúzela Nchinoam, prwnl manželka Dawiďowa
(1. krúl. 25, 43). Za časů wojny, kteroU wedl
Dawid š Filisttnskť)mi, fhromúždila se wssecka p
wojska filisttnskú w Nfckuck) a Jsraelsstt položili
se U stUdnice, kterúž byla w chrnheli (1. krúl.
29, 1); a kdyš Dawid še swým wojskem odtud
se odebral, túhli Filiftlnfftt do Jezrahel (l. krúl.
29, 11). Broti Dawidowi powstal aner, syn
Nerůw, kntže wojskaSaUlowa a ustanwil Jfbo:
setha, syUa SaUlowa, za krúlc Uad chrnbelem
(2. krúl. 2, 9). W Je,;rlcheli zdržowali sc také
krúl Nchab a prorok Eliúš (3. krúl. 18, 45on46).
Jak Ursslechctný skutek stnl se w Jezraheli, za
časň tčho,k krúle Llchaba, wyprawnje se Uám obo
sstrně w 3. knize krúlowskě(21, 1au24): „Stau
lo se, že lnčl tčbož čafu Núbotb Jezrahelský wiu
nici, kterúž byla w Jrzrabeli, podle pnlúcU krúlc
snmúťskčho. J mlUwil Llchab k Núbotbowi ťka:
ch mi winici swou, at sobč Udčlúm zabrndll
k zelinúm, Uebot jest bltzko a podle domU mého,
a dúms za Ui winici lepssl:xeee) nneď jcstližrt se

e) 9lset ležrlo těšrw rowině Esdrclonskč, alr na sewerntnl
louci jejtln blexc bor Nmmxctskňch.

Md) Za nnssřch čnsil neni snad w celč rowinč Csdrclonslč nui
1eduť winicexj
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zdú lěpe, dámt stktbra ceml, zač stojt. JemUž
odpowěděl Núboth: Milostiw mi bUď Hospodin,
abtjch neďal dědictwt otců swých tobčlle).Tedy pťissel
Nchab do domu swého hněwaje se a skťtpč (zUby)
naď slowem, kterěž byl mlUwil k nčmu Núbotb
Jezrcchelský, ťka: Neďúm tobť dčdictwl otců swých.
N wrhl seboU Ua lňžko swč, odwrútil twúť swou
tstěnč a Uejedl chleba. Wessla pak k němu
Jezabel, manželka jeho a ťekla jemu: Co jest
to, proč tak smutnťx jrst duch twůječ a proč ncu
jtš chlebae? Kterť)ž odpowčděl jl: MlUwil jsem
ď Nňbothcm Zezrahelskbm a ťekl jsem jemU:
Dej mi winici swou za pentzc, uneb jcstlit sc
ltbt, dúm tobě za ni winici lepsst. A on odpou
wědťť: Nedúm tobě winicr swě. J kekla mU Jea
zabel, manželka jeho: WelikoU wúžnost múš a
dobťe sprawuješ krúlowsiwt israclsté! Wstaň a
pojez chleba a bUď dobré mysli, jú tobť dúm
winiex.iNúbotha Jezrahelstčho. Napsala tedh lie
sty jmenem Achabowým a zapečetila jc psstenem
jebo a poslala k starsstm a pťednlm, ktektž byli
w městk jcho a bydlili o Núbotbcm. Rozum
pak listů tento byl: Wyhlastc pňstckee)a posaďtc
Núbotha mezi pťednlmi z lidU, a postawte dwa
mUžc syny Belialowy proti nčmU, a at falrssné
swťdectwt prawl: Dobroťečil BohU a krúliee“);
a wyweďte bo a Ukamenttc a tak at Umťc.
Učinili tcdy měsstanč jrbo starsst a pťrdnt, kteu

e) Podle ;ákoua Mojštsiowa (Z Moj;u 2o, 23) chmťl zá
dny polr (dčdictwi) orču fwych jim!mn popuslitř

M) Dcu rxoslu wyhlásch bywal po spňchčmt wcťcjncbo zlon
čřnu(2 P.aral 30 Za u. Ejdr8

Mm) t j ncwpcxk:ronhal sc BohU a krúli Rouhoči bywalř
dlc zúkoua Mojžissowa ťamenowúnč (Z Mojz 24 jš)13
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ktž byďlili š nlm w městě jakž byla rozkázala
jim Jezabcl a jakž psáno bylo w listech kteréž
byla poslala k nim a wyhlasili půst a posadili
Nábotba mezi pťedntmi zlidu N pťiwedssedwa
mUže syny ďúblowy, kázali jim sednonti proti
němu: a oni jako muži ďňblowi prawili proti
němu swčdectwt pked množsiwlm: Dobrokečil
Núbotb Bohu a králi; pročež wywedli ť)o za
mťsio a kamrnowali ho, až Umkel.lle) J poslali

xk Jrzabel ťkoUce: Ukamenowňn jest Núboth a
Umkel. J stalo fe, kddž Uslysscla Jezabel, že Uu
kamenowúň jest Núboth a že Umťel, ťekla Ycha:
bowi: .Wstaň a wlúdni wiUict Núbotba Jezrao
helskčbo, kterýž Uechtšl powoliti tobě a dúti ji
za pentzc, nebo již neUt žiw Núbotb, alč Uc
mkcl.ďelle) To Ufldssew Ychab,u žeby totiž umťel
Núboth, wstal a ssel do winice Nnbotha Jrzra:
hclskčbo, aby wlúdl jt. Tedy stala fe ťeč Ho:
spodinowa k Eliússowi Tbefbicskémueeeeck) ťkoUct:
Wstaň a wyjdi lwstťtc Llchabowi, krúli isroelskč:
mu, kterýž jest w Samakt: ble, jdcs do wiUice
Núbothowy, aďy wlúdl jt, a mlUwiti budeš kněx
mu ťka: Toto prawl Hospodin: Zabil jsi, nnd
to i wlúdl jsi.xf) A potom i pťidúš: Toto pra:
wt Hofpodin: Na tom mtstč, na kterémž ltzcxli
psi krew NúbotbowU, i twou krrw llzoti budoU.
J ťell Ychnb k Eliússowi: Zdalčž jsi chlrzl Uerx
Uepťltrlem sobč?řxř). Kterťxž ťekl: Nolrzl jsem,

ee) Ukamenownli netoliko Nábotba, ale i jedo syny (1. krčxle
9„ 26)u

nee) Julčul ntraceuých šrádcň Uťipadso krási.
Mef) Rodimtr misw d,roxoka E!iásse slulo Tbisbe anrle;řjbiřc

ř) t j ty jsi w:aiedlntk i šlodťj o
xfxř)Zdaliž jjř kdy šhledal, žc bych byl nepťitelcm twigm?
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proto že proďúU jsip abyš čiUil zlé pked obličca
jem Hospodinowťjm Llj jú UwedU Ua tebc zlé
a sežnu posledky twé, a zabiji zdomU Nchaďowa
močlctbo na stěnu, u zawkrnébo a nejposlrdnějssla
bo w Jsraeli.ee) Ll Učinťm š domem twbm jako
š domem Jčroboama, syna Núbatowa, a jako š
domrm Baasy, syna Nbiússowa: nebo jsi činil,
abwš mUe k bnčwU popuzowal, a pťiweďl jsi k
bťessent Jsraele. Nle i o Jrzabel mlUwil Hoo
spodin kka: Psi jlsti budou Jrzabrl na poli Jeu
zrahel. Umkr:li Nchab w městě, jtsti bo bUdoU
psi, pakli Umťe Ua poli, jlsti bo bndou ptúci
Ucbesstl.“ Co prorok Eliúš krúli Nchabowi a
UkrUtUé manžčlcr jeho Jrzabele pkedpowěděl, stac
lo se fkntččUťl Nchab a Jofafat, krúl jůdsky, wea
dli wojUU še Syrskými. W ďitwč Uatúbl mUž
jrden lučisstč a Uúhodou ranil Nchaba, krúle israr
elskébo, mezi plteemi a žaludkrut. J Umťrl krúl
a přiUesen jest ado Samakt. Tekla pak krrw z
rúny do korby wozu. J mUli wůz jeho w ryba
ntku sc:maťskšm, a ltzali psi krew jeť;o (3. krúl.
22, 38). uo Když Jebu, syn Jozafatůwp krúlem
ifraelski)m se stal, pťijel do Jezrabel. Jexzabel
Uslyfsewfsi o pkljezdu jebo, zmalowala oči swé li:
čidlem a ozdobila hlawu fwoueeck) a wdhlédala
z okna. J pozdwihl Jehu twúťt swé k oknu a
kčkl: Kterú jrst tatoe? N naklonili fe k Uěmu
dwa ančb tťi komorUtci. N on ťrkl jim: Swr;te
ji dolů. J swrbli ji a pokropcua jest krwt stťna,
a koňskú kopyta posslapala ji. deyž JebU wssrl,
aby jedl a pil ťekl: Jdčte a pohleďte Ua tU

e) t. j wybladim celč pokolenl Nchabowo
“) chtčje sobč be; pochyby uallouuoft krale Jehxt ;tska:i
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zlokečerU a pochowcjtc ji; neb jrst dcera kcáo
lowskň.ee) N když ssli, aby ji pochowali, nenalco
zli jedině leb a koncr rUkoU“. Na poli chrau
helskěm jedli trdy psi tčlo Jezabelino (4. krúl.
9, 36). Tťjž krúl erU dal w Smnnřt wssc:
chny fyny a přthznč Nchnbowy znbtti a jejich
hlawy (w počtu sedmdefúti) w kosslchdo Jezrabel
pťinésti (4. král. 10, 7). Nle i w Jezrabeli
pobil JebU wssechny, ktekt pozůstali z domn Ncha:
bowu, tuk že Uezůstalo z Učho zbytku (4. krúl.
10, 11).

We wojně, ktcrou weďli Qchoziúš, lrúl jůd:
ský, a Joram, krúl israelstý„protianaclowi, krúli
syrskémn, byl Jornmw bitwč tšžce rmtěn; i Ua:
wrútil sr do chzrnbele, nby se tam bojil; tamt bo
takě ansstlwil lrúl Qchoziúš (2o Pnr. 22, 6).
Na mnobou krcw, kterú U chrabrle wylita byla,
potuije se prorok Qseúš, kdyžprawt: „anow
jmrno jebo Jezrnbel; Urbo jrsstč maličko a nn:
wssttwtm krrro J:zrabel Un domU Jch, a odpo:
čiUoUti UčiUtm krúlowstwl domu israelstčbo“
(Qseúš 1, 4).33) D sjeďnocrnt krúlowstwt jůdo
skébo a ifrarlskčrho pod jednlm lrúlrm proroko:
wal thž prorok: „J bUdoU fl;romúžďčni fljnowé
jůdsstt a syUowé israelsstt spolU, a Ustnnowt fobč
blawU jrdml, i wystoUpt ze zcmě; nebo welikb to
bUde drU Jrzrak;cl“ (Qseciš 1, 11). Owelikě úro:
dk rowin jezrahelské pťedpowldú tento prorok:

jř) Jezabel byla d.xrru krúle stdonskčbo Ethbaala.

“) t. j.,tres!ati budn ua králich israelskňchš sodu .Jrhu„ klce
rý tež ode mue (od Boba) odpadl. krcw u mrfm Jezrau
bele wyliton. n UčiUim krásowsdwl ijraesskěmu kouec zao
jeskm ušsyrským (o:. krúl. 15, 99 u 17, 4)z
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„N země wyslysst pssenici a wtno a olej, a ty
wčci wyslUsit Jezrahele“ (Qfeúš 2, 22) t. j.
dúm zemi tě hoonU úrodn.

Pťúlbych ti, milý čtenňťi, widěti býwalé
krúlowskč město Jezradel, UyUějssiwesnici SerUn,
na jejtmž mtstč swrchu wyprawowaUě pamútUé
wťci sc Udúly Jest to malú btdnú wesUřce,o
lteréž w prawdě ťtci se může, žc nemú ani poej
doby ani krúsy (Jsaiúš 53, 2). „Řewa ťwúti“
může nad okrasou son toto bť)walé krúlowfké
mčsio.Jezrahel (Jerem. 25, 30). Pahrbek pťeš
400 stťewtcň wysoký, Ua nčmž SerUn stojl, jest
takťka odnoha bltzkťjch ť)or Gelboeskť)ch, jejichžto
wi)sska Ua 1200 stkewtcůw Uaď hladinolt moťstou
se Udúwú.

Hory Gelboe aneb Gilboa (arabsky: dšeu
dšl l)šijřw) stojl těměk Uprostťed rowinU esdrc:
lonské, ke strcmč wýchotmt od wesUice SerUU, a
túhUoU sc snad až k údoli, w Učmž teče ťeka
Jordún. Jsont skalnaté, wyprahlé a jenom dole
U paty poněkud lcsnaté. J U tčch bor dúlh sc
pamútné wěci. Když krúl Saul š Filisttnskbmi
wojUU wedl, položili sr tito w SunamU;e)
SaUl alr š Jsraelslými přisscl do Gelboe
(1. krúl. 28, 4). U bor Gélboeskť)ch ležt malú
wefnice Dssilbo; zdú se, že jest to staré Gelboe,
kamž byl SaUl pkissel še fwť)m wojskem, aby w
boji zabyUUl. Když Filisttnsstt bojowali proti
Jsraelským, Utekli mnži israelsstt před FilistlUu
skými a pcxdli zbiti jsouce Ua boťe Gelboe. J
obrcitili se Fšlisttnsstt na Saulr i Ua fyny jeho

e) Q starém SUUamU, mxnt Sulam Zwančm, pozdčji mluu
witi bndemr.
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azabili JonathU a Nbinadaba a Melchisna syny
SaUlowy, a wssecka tlž bitwy obrútila se na
Saule J Uchopisi bo Uxuži stťelci a raněn jest
Uúramnč od stťčlců J kekl Saul k odčnci swé
mu: WytrbUi meč fwůj a zabt mne, at fnad
Uepkijdou neobkezant titock) a nezabijt mne pon
smtwajtce se mi. J Uechtěl oděnec jebo; ncbo
byl strachem núramnťxm pťeděssen; pochytil tedy
Saul meč a nalebl na něj. Což když widťl
oděnec jebo, totižto, že Umťel SaUl, nalcbl i on
Ua meč fwůj a Umkel 9 Ulm. Umkcl tedy Saul,
i tki synowč jeho, i odčnec jebo,i wssickUi muži
jeho w ten den fpolrčxlě. Widoucc pak fUnowč
israelsstt, kteťtž byli za údoltm a za Jordúnrm,
že zUtťkali muži israelsstt a že mnťel SaUl i
synowč jeho, nrchali měst swých a Utekli; i pťiu
ssli Filistlnsstt a bydlili tam. A když bylo dru:
bébo dne, přissli FilisttUsstt, aby zloupili pobitč;
a nalezli Saule a tťi fyny jebo ležtct na hokc
Gelboc. J skali blawU Saulowi a swlékli š
něho oděnt: a poslali po zemi silisttnské wůkol,
aby to oblússeno bqlo we chrúmč modl jejich a
w lidU. J složili odťnt jrho wc chrúmě Ystao
rotk„ tělo pak jeho powěsili na zdi (města)
Bethsanďeee). To když Uslysseli obywatelč Júbeš

e) t. j Fčlif:tusstt lteťt bwli pobcmč
ee) Mčslo Bethsan ancd Betbjcuu (pozdčji Scythopoliš),

nynť wcsnicc Beisau ležt asi hodiuU cestu sewcrowq
choduč od hor Gelboeských a jest pamcitnč tare proto, ze
w Učm žil we wyl;nanstwi sw Ensediuš biskUpWcrccl
ský rclowuy w hajitel sw wlry proti lactťům Llriúnům
(xf r 370) We Scytbopoli žil take sw Wrokop llcrý
napotom w mčstč Caefarče na rozkaz ctsaťc Dioklcciána
r 303 mučcmlřclou smrtl zcmťel Clrlcw louú pamatkn
fw Eusebia duc 15 prosiucc. a st Wrokopa mučeumka
7 julia
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Galaadue), co učinili Filisttnssrt SaUlowi, wstali
wssickni mUži Uejsilnčjsst a ssli celoU noc, a wzali
lělo SaUlowo a tčla synň jebo ďc zdi mčsta
Bcthfaml, a pťissli do Júbeď GalaadU a fpúlili
je tam, a wzali kosti jejich a pochowali je w
lrfe Júbeském, a postili fc sedm dnt (1. král
kap. Zl; 1. Paral. kap. 10). Wr welikém
zúrmUtkU Uad smrtt SaUle a fynůw jeho zloťečil
Dawid borúm Gelboeskčjm ťka: „Hory Gelboe,
ani rosa, an désst Urspadej Ua wúď, aniž tU
bUď rolt prwotiU; Ucbo tam powržen jest sstlt
silnťjch, sstlt Saulůw, jakoby Uebyl pomazún olex
jem“ (2. krúl. 1, 2l). Zdú se w prawdč, že
zloťečeUl Dawidowo Uad horami Gelboeskými
wyťknuté až podneš se wyplňuje; Uebot hory ty:
to json, jak fwrchu ťečer, smutně, kamennité a
wyprahlé. Tbž Dawid wzal kostiJanthy, fyua jcho

, od mUžň aneš Galaadských, a pochowal je w zemi
Benjamin, w hrobť Ciď otce jebo (2. krúl. 21,s14).

Welkú rowi:ta Efdrelonská byla pked časy
rozdělrna mezi pokolcUtManašfesowo a Jsacha:
rowo ttm způsobem, že ono w jižnlm a toto w
sewemčm kraji pťebýwaloe

Nsi hodiUU cesiy od hor Gelboeských sewerš
Uč stojt osamčlú hora „malb Hermon“ zwcmú.
Nrabowé ji jmenujt Hrramon (hťbet); a bora
tato jrst také skutečnč prawtzm hťbctem rowiny
esdrclonskš. Wýsska jejl obnússt 1747 stkcwlců.
Zdú se, žč Dawid mlnt tUto boru, když w žala
xnu 88, 13 prawl: „Tabor a Hermon we
jmenu twčm (Hospodixre) plesatiee t. j. k tobč
co stwoťitcli swému znúti fe budon; Uebot tyta

1„3M
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dwč hory stojt jedna proti xdruhé a jsou od febe
osi bodinU cesty wšdúleny. Mezi boramč Gela
doeskt;mi a malým Hermonem spatťuje se malú
wesnice Sulnm, kterú pked časy Summ slnluz
Tamt se položili Filistlnsstt, když k bitwě ďc
Saulem se chystali (1. krúl. 28, ::jr)oWeliký zňe
zrak, který Učinil prorok Eliseuš xw SUUamU,
wyprawujc se Uúm w ptsmť sw. takto:

„Šel Eliscuš skrze Sunam; i byla tam
žena welikú,e) kterúž zadržcla jej, aby jedl (U
nt) chlěb. Kterúžto ťllekla k muži swšmu: Sc:
znúwňm, že ten muž Božt swatý jest, kterýž čaa
sto chodlwú skrze Uúš. Udělejme tedy jčmu weo
čekadloeee) malč, a postawme jemu w uUšm ložce,
a stůl, a stolici, a swtcen, aby, kdyžby pkisscl k
núm, zůstúwal tam. .Stalo se tedy jcdnoho ďne,
že pťijda (Eliseuď) Uchýlil se do wečekadla a odo
počinUl tU. J kekl ku Giezi slUžebUtkU fwémU:
Zawolej tě Sunamitskť.ckše) Kterýž, když zawo:
lal jt a ona stúla pkcd nlm, kekl k slUžebUtkU
swčmu: Mluw k nt: Hle pilnš we wssem sloUo
žila jsi núm, co chceš at Učinim tobč? xf) Múšuli
potťebu, abych mlUwil o to krňli neb klllžeti
wojstcck Kterňž odpowěděla: U prostťed lidu
swého bydllm. xřxř) J ťekl: Co tedy chce, abych
Učinil jt? J kekl Giczi: Neptej sc, neďo syna
ncmň a mUž jejt starý jest. Rozkú;al tedy (Elia
seuš), aby powolal jt. Kterňž, když powolúna

je) t. j. wšácná a bohatá.
ee) t. jd pokojlk rm wrchntm ponebtd

muk) t. je hospodynč dounu.

ř) Eliseuo chtťl se jl za to odmčUiti.
xjxxf)t j. u swých w pokoji žiwa isouc, nemám žúdstč pťe.
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byla a stúla pkede dweťmi, kekl k Ut: W tento
čaď a w tUtouž hodinu, budeš:li žiwa, budeš mttř
w žiwotč synae Nle ona odpowědťla: Nechtěj,
profim pane můj, muži Božs, nechtěj klamati
služebnice swé.eť) J počala žena a porodila syna
w teU čaš a w hoďinU, kterouž byl kekl Cliseuš.
J rostlo pachole. N stalo fr Uěkterého dne, že
wyssedssi k otci swému kžrncům, kcklo k otci
fwčmU: Hlawa mlte bols, bolt mne hlawa. N
on kckl slUžebUtka: Wczmi a weď jej k matce
jeho. Kterýž kddž wzal a wedl jej k matce jcu
bo, ona wzala jej Ua kltU swůj až do poledne,
a Umťel.xelle)Tedy ona wstoupiwssi položila jej
na ložce člowška Božtho (Elisea), a zawkela
dwéke a wyssedssi zawolala muže swého a kekla:
Posili šc Umou, prostm, jednoho ze služebntků a
oslici, at doběhnu až k člowěku Božth a zase
anrúttm sel Kterhž ťekl jt: Proč jdeš k Učo
mu? Dnrš UeUt now mčstce an sobota. Ktcu
rúžto odpowčďčla: Půjdu. N osedlala oflici a
přikúzala flUžebntkU: Pobúdej a pospčš, nemefskrj
mne w jlzdé: a to dčlej, což pťikazuji tobě. A
tak jčla a pťijela k muži Božtmu Ua horU Karn
méleee“) N kddž ji Uzkel muž Božt U.aproti, ťekl
kU Gie;i služebntku swému: Hle ona Sunamitu
skň! Protož jdi jt w cestu a rci jt: Dobkenli

m) t. j. ucchtčj mi maruon núdťjl dělati.

ee) Umťrl chlapcc tcnto bez pochyby Ua opar (Sonueuslich),
jnko Manašseš, muš Judithy.“lterčmu když s!ál u zenců
Ua poli, horko ua hlawu pťisslo a w Bethulii umťel
(Zudith 8, 2p3).

e“) Prorok Cliseuš se tchdúž zdržowal na boťe Karmčln, ktea
rá od SuUmnu ke slranť západni asi 6p8 hodin wzdúr
lcua jest; lše ji ze Sunamu dobťc widčti.
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se děje š teboU, a ď mUžem twým, a še synem
twbmeč Ktrrúž odpowěděla: Dobke. U,A když
pťisfla k mUži Božth, chopila se Uoh jrho: i
pkistoUpil Gi,czi, abh ji odstrčil. J kekl člowěk
Božt: Ncchej jt; Uebo w hokkosti jest dUsfe jejt,
a Hospodin zatajil toho přede UmoU, aniž mi
toho oznúmil (t. j. Bůh mi Uezjewil, že syn tén
to ženy zemkel). Kterúžto řekla jemn: Zdaliž
jscm žúdala syUa od púUa měho? Zdaliž jsem,
Uekekla tobč: Nessal mne? N dU (Elifeuď) kckl
ku Giezi: Pťepaš bedra swň, a wezmi hůl mou
w rukU swon a jdi. Jrstliže potkúš koho, Uepon
ždrawuj ho, a jestliže tě kdo pozdrawt, Ucodpon
wtďej mU (t. j. chwútej a Uičtm se nedej Ua cen

lsič zdržowati. Qbywatelě wýchodntch krajin Užt:
wajt Umohých slýw Ua potkúnt při obapolnčm
pozdraweUt, čtmž mUoho časU Uchúzl. Srow.
Lnk. 10, 4.), a polož hůl moU na twúk pachoa
letre Matka pak pacholete ťekla: Žiwt jrst Hoo
spodin a žiwa jest dusse twú, že se tebc Uespuu
silm. Wstal lcdy (EliseUš) a sfel za Ut. Giezi
pak byl pkedessel je, a položil hůl Ua twúk pao
cholete; ale Uebylo hlasU ani citedlnosti (w něm),
a protož nawrútil se wstkic jch (Eliseowi) a
oznúmil mU ťka: Newstalo pachole. Wssel tedy
Elierš do domu, a aj pachole mrtwě leželo Ua
ložci jeho; a wssed zawťel dwéťe po sobě a po
pacholeti a modlil se k HospodinU. N wstoupil
a zpolehl na dttě, a položil ústa swú na ústa
jeho, a oči swě Ua oči jeho, a rnce swě Ua ruce
jeho, a sklonil fc Uad ntm, a zahkelo se tělo pau
cholete. N on nawrútiw fe, prochúzel se po dou
mě, jednou srm a tam, a zafe wstoUpil a zpoa
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lehl Ua Uě: i ziwlo dltě sedmkrúte a otewťelo
o i. Tedy oU zawolal Giezi a kekl jemU: Zaa
wolej Sunamitskě. Ktcrúž jsoUc zawolňna, wessla
k nšmU. Kterýž ř:xkl: Wezmi syna swébo. Pťia
ssla an, a padla k nohúm jcho a poklonila se
k zemi i wzala fyna swčbo a wyssla“ (4 krňl
4, 8 37) ow Ze SUUamUpochúzclamladice
krúsUú Nbisag ktrroU wyblcdali služebUlci Daa
widowi, aby ho w jeho wysokčm stúki opatroc
wala a mU posluhowala (3. krúl. 1, 3). TUto
Nbisag SuUamitskoU užňdal sobě Ndoniúš syn

Haggity, za manželku, a prosil o Ui Bethsabeu,
matkU Snlomounowu (3 krúl. 2 17)

Nsi dwč hodinq cesty jihowqchodně od SU:
UamU lcžt fwrchu již pťipome:nutč mtsto BeisaU,
starč to Ulěsto BctbsaU aneb Scythopoliš. Pťi
rozdťlent zemť za čan Joserwa dostalo se to:
to mťsto a wesnicc jčho pokolenl Manasčsown
za podtl (Jos 17 11) Žc Filisttnsitt tťlo
SaUlowo a těla synů jebo na zdi mčsta Betb
sanU powěsili u bylo již š wrchU powťdtUo
Sprúwce aneb úkčdntk ktcrh za časů krúle Šao
lomouna Betbsan a okolt jeho sprawowal,
slUl Bana (3. krňl. 4, 12). Po siončenš wojl
nč B JdUmejskými, Moabskl)mi a Amonskbmi
pťeprawil se Jůdaš Mcxchabejskbš wojskem swbm
pťeš JordňU Ua poli welikěm (t. j Esdrelon),
proti twúťi Bethsaml (1. Mach. 5, 52)d K
Bethsann pťitúbl také Jotlathaš Machabcjskb ďc
čtyřiceti tislci mužů wybraných k bitwě š Try:
foncm (1. Mach. 12, 41). Jměno Scythopoliš
(t. j. mťsto Scythůw) obdrželo mčsto Bethsan
od Scythůw, kteťt je r. 631 pked Cbristem za
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časů krúlc Joziásse wybojowali. Jcsstť za dnů
Machabeůw slUlo toto mťsto Scythopoliš a oby:
watclé jeho Scythsstt ncb Scythopolitsstt.; Ucbot
čtcmc, žc nčktcťt židé pťebťzwali U Scothopolitu
ských (2. Mach. 12, 29w39)., Zdú se, žc to
bUlo mťsto weliké; nebot až podncď mú prťx zřtu
ccniny amsithcatrU, w Učmž r. 359 za čcxfů ctx
saťc Juliúna mtwbo křestunů mUčer bylo. Za
časň kťižúckťxchtožeUt bylo wr Scytbopoli stdlo
kotolickčbo bikapa, které ale od Frankůw do.Nae
zaretn pťcloženo bylo. ll

J ku struně žúpcxdnl Unlezú se w rowinť
cfdrclonskč Učkolik mtsi, kterú již za starť;ch časů
pamútno byla. Q městč Tbanachu, které pokox
lent Mcmasesown nálcťelo, děje se k. p. již w
kni;c JosUc (21, 25) zmtnka. Thanach ležt zú:
pndUč Učkolik bodiU ccsty od wesnice Srrunuelle)
Jest to ono Tbanach, o ktcrém se takč zmtnka
čiUt w knizc SoUdců (5, 19), kdrž se wyprawu:
je, že „bojowali krúlowčchananejsstt w Thunachu
podle wod Magrddo,ckee) a wfsakd,nic newzali loUo
ptce.“ Zu časů panowúns krúlcSalomouna spruo
wowal Tbnnach a Mageddo úťcdnsk Bana, ftjn
Llhiludňw (3. krúl. 4, 12). W Tťjanachu a
MageddU bydlcli synowě Manafesowi (1. Barcxl.

e) Pťřpolnexlouti dlužno, že lmxlčjsst jucermxspamátnťxch mist
palestinských Uwúdim tak. jak mi jc Uúš arubský dragoa
man Matej Ua mč dotažowúnk jmeuoxrdasj Dr. Sedp
jmeuuic t. p. sturč chrabcl aucb uyuťjssi Serun, Zcrin
(2. Bd. S. 60): iiut jmcmljt šase toto mlsw: Seraiu.
Nápodobnč nazýwú Dr. Scpp staré Suuaxn „Solnm“ (2.
Bd. S. 65), ldcžto mř je Matčj Sulum jneeuowal.

ee) Wody Mageddo zdaji sc býti uynčjfst potoky Mogiddy,
wtčkajtct sewcrně od Tbanachu do Cisouu, blawukbo
to potoka cclé rowiny.
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7, 29). Bylo tedU takč mťsto, ktcré slUlo Man
geddo; jest to Uynějsst EloLedssUn aneb zkrútka
LedssiUn. LedssUn ležt zúpadnč a skoro zúrownč
š wesnicl Sulamem. Mezi Tbanachem a Ell
Ledssuneút ležt mčsto Hadad Riman, které za
časů sw. Jerom;ma Mašimilianopoliš (t. j.
mčsio Mošimilianwo) slulo (slišr. in Lňo
ojxgr. )(11. 11.)

JedoUce pťeš dloUhoU rowiml Esdrelonskou,
we které se Ualézú tak mnobo stark)ch a pamút:
nť)ch mlst, musili jsme se časiokrúte plawiti pťeď
potoky bahUité a Uemajtct žúdUijch mosiů. Osel
jrdnoho mukara (honičc) zůstal w babnč wčzeti
a Uemok)l nikterak z mtsta. Ubobé zwtke! ččm
wtce se mU pomúbalo, ttm l)loUb do babna za:
padalo; myflilt jfem w prawdě, že se núm th:
to „Jfachar, osel silný, ležtct mezi meze:ni“
(1. Mojž. 49, 14) již Utopt. Stúlo to mnobého
namabúnt, nrž jsme ubohébo osla z tohoto Uc:
bczpččenstwt wl)swobodili. Byltě to osel zcela
neúhoUnb; nebot Uebdl jesstč w žúdnč krúdeži na
poli zasttžen; důkazem toho bylo, že měl jesstč
obě Usii. Potoky, pťeš ktcrč jsme se iš Uebczpe:
čenstwtm žiwota pťeplawowati Uxuseli, tekou dllem
od Dssenina, dtlem od hor Gelborstizch, od malé:
bo Hermona a oď Túbow, a twoťl konečnčjedcn
dosti silxch potok, Cison, ktrrý teče ke stmně zú:
padnt a U hory KarmélU bltže mčsta Kaify do
moťc siťcdozemntbo wody fwé wyleěroút J tcnto
potoť Cison byl již za starých časůw pamútný.
U potoka Cisonu bojowali sstastnč Debbora a
Barúk proti Sisarowi, kUtžetiwojska Jabinowa
(Soudc. 4, 7:13). W plsni, we kteréžch:
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bora a Barúk dlky wzdúwali po wttězstwt, čteu
mc takě: „Potok Cifon túhl tšla jejich mrtu
wú“ (SoUdc. 5, 21). Kterak prorok Eliúš u
potoka CisonU proroky Búlowy pobil (3. krúl.
18, 40) nu budeme pozdčji wyprawowati. W
žalmU 81, 10. prawt Dawid: „Učiň (Hospodi.
Ue) jim (Uepťátelňm lidU israelskébo), jako Uěkdy
Madianitským a jako Sifarowi: jako JabiUowi
pki potokU Cison,“ a polahUje se Ua wttězstwt,
ku ktechm Bůh pomobl lidu ifraelskému (SoUd.
7, 1 w tamtéž 4„ 15; 5, 21).

Na fewrrnč strúui malébo Hermona, hoťe
Túboru těmčk Uaproti, ležt malú a btdnň wesUice,
kterou Nrabowé Nein Uazi)wajl. Jestit to býo
walč mčsto Naim. W tomto mčstč učiUil Pún
Ježtš zúzrak, jejž wyprawuje sw. Lukúš tc:kto:
„J stalo fe, že ssel pún Ježtš do mksta, kteréž
flowe Naim, a ssli š Ulm Učrntllcijcho a zústUp
welikb. Když pak fc pťibližownl kU brúnč mšsta,
aj mrtwťj Uesen byl wen, fyn jedimý matky swé,
a ta byla wdowa, a zúftUp xnťsta mnobý (sscl)
ď Ut. KteroUžto Uzkew Pún, milosrdenstwlm
hnut jsa nad Ut, kekl jt: Neplačiž. N pťistan
piw, dotekl fe mar. Ti pak, kteťtž ncsli, zax
stawili sc. J ťekl: MlúdeUče, tobš prawtm, wstoň.
J pofadil se ten, jenžto bUl umřel, a počal mluu
witi. J dal jej mateťi jebo. Bojala pnk wssea
cky búzeň, a welebili Boba ťkoUce:Prorok weliký
powstal mčzi númi, a Bůb anfsttwil lid swůjd
N wyssla keč ta o nčm (o Ježlssi a uzú;rcka,
který ždc učinil) po wssem Jůdstui po wsslokol:
Ut krajinč“ (Luk. 7, 11uu17.) dje)

e) Krásnč prawi swe Nugnftin potabujic se ua tcnto zázrak:
Nud onim wztťisseuým mlúdmcem radowala sc matka
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Legenďa (fwatopowěsi) praws, že tento od
Pňm Zežtsse wzkťlfsenb mlúďenec stal se kťestau
nem, a že byl perlm biskupem w Koltně naď
RýUem (Kďln) a w Tongernu, zUúmb pode jmes
nem „sw. MaterUuď“; núpodolmě jako byl
Lazar, kterčbo Pún Jržlš w Betbanii wzkťlsil,
Uapotom pertm biskUpem w Marsilii (Mgru
ďč:iue) we Francii. BUď si tomU jakkoli, jisto
jest, že Ua oUom mtstč w Naimu, kde Pún Je:
žlš mťúdeme wzkťtsil, stúla později kkeskaUskú
kapla a že se tam UyUt spatťUje jen Uěkolikroza
kotcmých sioupůw. Qbywatclé malš wesnice
NeiUU jsou dle Uúboženstwt mlchamcdúni, ale
dowolthpu owssem za plat u kťestnnskť)mkněžtm
Ua onom pamútučm mtstš msse sw. Ua Uosectm
oltúťi sloužiti. (jn Gňjjjšň ši pUG (:šjšdrčuxč:
UGUZ c:ittš 08 W:úru t. j w Galilěe fe může
takě mssc fwe sloUžiti w mčstš Naimu).cke)
Dr. Scpp (2. Bd. Se 67) mú za to, že jmčUo
Naim pochúzt ode jmena Naema aneb Noemi a
že wyznamcUúwú tolik co „pčkmi“. Jrst:li tomU
tak, mňže nyUějssi Umličkú a welmi bldnú wesUicc
NeiU, kterúž byla za času Púua Ježtsir městem
š brúnami, o sobě ťtci: „,Nennzýwejte mUe Noea

wdowa, a nad lidmi, kteťl lašdodennč w duchu wztťtsseni
dýwujt„ rader se malka etrkcw (ůčjuooue jljo rčBušoiu
t,:U:ošmxjšč: šgt mmšr riůuš, ůcxdomiuiduď iu opirim
qUoticlie Zugojlutiš šxuůčr Ux::cčr šccjeďiu (8. úuše
ZlšlxrndfU člš rerdiš l)omiui c:ircxa iuita) Lť w pkmodť!
nnd hřissuskem, klerb dle ducha ž mrnďých powstúwá. k
Bobu se obrocl a pokciui čiui, jest i w nebi radost wčtssi,
nežli Uad drwadcsúte drwtti sprawedliwými. ltrťsž nepou
cťebujl pokňnl (BUk. l5, 7.)

Bř)l)rošjwt!o (Žeušmlo ůšlju cuďroúia úi Penxš Zz úau
auuo l856 Ul 1862 pšš. 22e
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mi (t. j. pěknou), ale radčji nazbwejtc mne Mara
(to jest hoťkou); Uebo hoťkostt mne welmi Uau
plnil Wssemobouct“(Ruth 1 20)

Nsi hodinu cesty wbchořmč od Neinu ležt
na strúUi bory, w Ulžto se nalezú mnoho jcskyň
wefnice Cndor. J toto bť)walé mčsto patťilo š
wesnicemi swbmř k dkdictwt MaUafcsowu (Josuc
17, 11). Pamútným stalo sc mčsto Endor krú:
lem Saulem. Když krúl teUlo wojnu wedl š
Fřlistlnskč)mi, ďúl se a ulcklo fc srdce jeho přtliš.
Jsa žúdostiw wčdkti, zdaliž boj sskastně aneb Ucu
sstasink pro Učho se fkončt, dotazowal fe Hospoo
dina, a neodpowěděl jemu ani skrze fen. an
skrze kněžt, ani skrze proroky. J ťekl Scml ser
žebnikúm swým: ledejte mi ženy majtct dUcha
wšssttho (t. j. čarodějnici), a půjduk nt a tňzati
fe bUdU skrze Ui. J ťeklislužebmcijeho k Učmu:
Jestit žena majsct wťsstiho ducha w Endor.
ZměUil 1edy (SaUl) odčw swůj a oblékl fe w
jiUú roUcha, a ssel súm n dwa muži ď Utm, a
pťissli k ženč tč w noci, a ťekl jt: Hňdej mi
skrze ducha wčsstlbo a wzkťeš mi, kobož powtm
toďč.ee) J ťella žcna k němn: Nj ty wtš, co

e) Tak bluboko tlejl frúl Saul žr majr jrdiuě w Boha
důwčťowati kpowěrúm čarodějnice utočisflč wšal Ten
tdž Saul wyplenil júm krútkd čaš prrd ttm wsscchny
čarodějniky a badače zr země (l krúl 28 3) a hlr nyni
wřdi se pro ueprawosli fwe od Boba opnsitčna n blrdú
pomoci U čmxodčjnice w CudorU Zakllnúnl mrtwych
bylo jiš za ncjsmrsslch čcnu prowozowúno jeslit do dů
kazem o wfseodecné wtťe w nrsxnrtedlnost dUsic lidskr
Ze wfselikč zakllnánt a bcidúni bylo jen podwodem Uelzc
pochydowati; ir ale ďábel nrpťttellidskčbo pokolent prúwč
tobo nžil ndy swou lnoc ua zemi šachownl a rošsslťjl
wijjtá nrjcn Ze s!ow ptlnm sw jimiš sc twrdt ze čřul
neprawězázraty (Mat 21 21; 2 Tbesal 2 9) nybrž
i z tobo xe mnobé bádúni čmodťtmlu š prnwdon sc
potralo(:! MoU 7 Uru:Z; ,7)
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UčiUil Saul, a kterak wyhladil čarodčjntky a ba:
dače ze země; proč tch Uklňdňš o žiwot můj,
abych byla UsmrceUa?e) J pťisúbl jt Saul
sirze Hospodina ťka: Žiwt jcst Hospodin, žc
se ti Uepťihodt Uic zlčho pro tU wčc J
ťckla jemn žena: Kobožt mňm wzkťtsili? Kterbžto
ťekl: SamUele Uti wzkřeď!žck) Když pak uzťela
žena Somuele, zkťikla blafem welikč)m a ťekla k
Saulowi: Broč jsi mnc oklmnal? Nebo tU jsi
Saul. J ťekl jt krúl: Ncboj se, co jsi widťlae?
J řekla šclm k Saulowi: (Jako) boha jsem wi:
děla wystupthclho ze země J ťekl jt: Jakú
jcst zpňsoba jeboe? Ktrrúžto kekla: Muž starťp
wystupnje a ten jest odčnbplússtěm J porozU
mčl SaUl, žrby to Samurl byl, a sklonilfetwúťt
son k zemi a poklonil se Řekl pak Samncl
k SaUlowi: Broč jsi :Unc Uepokojil abych byl
wzkktssen? J ťekl Saul: Soužen jsem Uúrmnnť:
Uebo Filisttnsstt bojth proti Umč, a Bůb odstoUo
pil ode mUc a wyflhsscti mne Uechtěl, ani skrzc
proroky, ani skrze sny; protož powolal jsem tebr,
abyš lnnč oznúmil, cobych ulčl dělati? J ťckl
Samueť: Co sc Umc ptúš, poněwadž HospodiU
odstoUpil od tebe a pťcsscl k solU twěmn? Nebo
Učint tobť Hospodin, jakoš mlnwil skrze mne, a
odtrhne krúlowstwl twé od rnky twé, a dú jc
bltžnlmu twému Dawidowi, že jsi Ueuposlechl
hlasu Hospodinowa, aniž jsi wykanl bnčwu prcha

ť) Tato čarodčjdlicc uenmla Smllc, Ucboč byl zmčuil odťw
jwůj a mčl jim“z olulcld

ee, Pšorot Sunxnel byl w Nammbx“c pochowúll (2. králx: , Z„) d
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liwosti jebo Uad Nmalechcm; proto což trptš Učie
Uil tobč HospodiU dneš N wydú Hospodin také
Jsraele š teboU w rUcc Fřlistlnskych zrjtra pak
ty i synowé twoji bUdete ďe mnou; ale i ležeUt
israclskč wydú Hospodin w rUce Filistsnski)ch.
N bned padl Sanl, tak jak dloubý bwl, Ua zem:
ncbo se bUl Ulrkl slow SamUelowých, a slly w
w Uěm Uebylo (1. Krúl. 28, 4w20). Bůh dox
pustil, že se wyplnilo, co SaUlowi pťedpowědtno
bylo. Badl oU, i synowě jeho, iwojsko jebo na
hoťc Gelboe, jak jsme swrchu flysseli. u Tak
trestá Bůh mnobého, !terť) wc hklssné powěkc na
čarodějntkd, hadače, cikúny, černokněžntky a pos
dobnoU sběk se spolebú a útočifstě U nich l;ledň,
mtsto co by k BohU se obrútiti a U Nčbo rady
a pomoci hledati měl.ee) Mnč alespoň pťichúzt:
wnjt na pamět, kdykoliw slyfssm o powěrečném n
hťtssném čarowúnt a búdúnt, děsnú slowa búfn
ntkowa:

Černokněžnlk stojt w kole,
Waťt čerUě kokent,
Jefstěrčt a hadt jútra
W jedowntém spojčnl.
Wnťcčkotl to mtchň, již dal

e) J w Uowěm zúkoně mame pťstsad jak strússnýu! spusobem
Bňh čas:okrúte čarodčjntky badače a podobslč dezbožUč
lidi trestáwú K čarodejntkowi Elymasowi ktrrý wsseli
jakýrni ďúbelskymi čúrami lidi mámil a křcjtausnol kc
protjwil prawil sw Bmoel: Č) dlud wsst lsti a wssi
chytrosti jym: dúblůw, Uepťlteli wssl kdrawedlnosti, ue
pťesiúwúš pťewraceti cest Búně pťtmých N blc Uynt
rnka Báuě nad tebon a dudeš slepy erida slunce až
do časuj N hued připadla na učlxo (Esymofo) mrúkota
a tum, a jda wůkol„ hledal, kdoby mn podal ruly“ (t jj
ftal jc slepýlu. Skutke apost. 13, 8w11).
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Z lidskbch hnútů dělati,
K tomU bul)ňú tnjnú slowǧx,
Nž mu wlasy srstUatt. (Snaidr).

Ysi hodiml cestyx od malěbo Herman
ku strauě scwetUt wUplnú sr wrlebnú k)ora Túbor,
o ktrrč ale teprwa později mluwiti budeme. Zde
jen podotknuto budiž, že hora Túbor ď oněmi
hormni se spojnje, w nichžto ležt pamútUč město
Nazaret. nu Pět plUých l)odiU jsme potřebowali,
Uežli jfme pťejeli celou rowinu ešdreloUskoU od
foenina až k borúm annretfkbm. Zdú se, že
hrunice mezi Samarit a GnljléoU bysy Uprostťed
těž rowiny a že je twoťil potok CisoU.

MRUY

Knpitolll UntUúctú.

Wefxljcc Lll Fulehl Ccsta do hor. Nazaret a obhwntelč
jeho. Řlússlrr Franlissfúussý a stručm) Uúkrcš jrho

hjstorčedNúčelnik Nchjllj:Hauwarah U Bchinowé.

Poslrdnt wesnice, kterou jsme na cestč swé
pťrš rowiml efdrelonskou ke straně zúpadUl widěli,
sluje Nl Fuleb. Wesnice tuto stojt Ua pabrbku
a mň dosti wclikť) rybnlk, kterčmu, jak se zdú,
potok Cison wodd pokatUje. Nl Fulčb býwnla
kdnsi prwnosil, kterú slula Faba. DUe 18. aprile
1799 porcxšilU Ut Napoleoll 1. a general Klrberck)

ie) Slowútný frňncouský geuerať chber pochňšcl zc Štrqšu
durk:n w Elfaiich; dU tomto uxčftč byl mu usl Uúmrfň
poslaweu krá„sučj ponmlk.
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majtct jeU 3000 FrancoUzůw, 30,000 Turkůw
a BchiUůw. Pmnútltú tato bitwa sluje w hin
siorii bitwa U bory Túboru, kterúžto bora od Nl
FulchU seweror wigchodnčasi 2 hodiay cesty wzdúa
lcna jest. Musilo to býti tehdúž strossnč krwe
prolitl, když 30.000 lidl zde zahym:lo. Dú se
mysleti, že se tchdňž woďa potoka CisoUU w krew
proměnila, ačkoliw zde Mojžtssc Uebylo, kterbbh
ji zňzrakem, jako kdysi w Egyptě wodU ťeky NilU,
(2. Mojž. 4, 9) w krew byl obrútil.

Pťcjedssc celou rowinu esdrelonskoUod jihu
kscwerU, pťijcli jsme opčt k horúm, do Uichž
Uúm nynt wystUpowati byloe Newim. kde jsem
četl krúfnú slowa sw. Nmbrože: 0Umšš lušdšmi
et Zudjimeď UďerůuUt iU mcwtšm (wssichni
welct a szesseUt mUžiwstupnjt Ua horn). Horh
mUsi tedy mtti do sebe coš zwlússtntbo. chen
flowůtnb Učmecký búsnsk prawil, žc na l;orúch
anUje swoboda. N w skutkU čtcme, že welct
a wznessent mUži w důležithch dobňch na bory,
sc odcbtrúwali a žc Ua borňch wůbec weliké
wťci se dúly. Mojžlssowi pťikňzal Bůh, aby mU
Ua hoke Horeb občtowal (2. Mojž. 3, 12). Bůh.
súm estoupil Ua borU Sinai, Ua samý wrch hory,
powolal Mojťisse Ua wrch jejt (2 Mojž 19, 20)
a dal tam lidU isroelskémU desatero pťikú;ant
(2 Mojž k 20) Že sč Ua horúch palestinskych
weliké wěci dúly, o tom Uúm wyprownje
každú kniha plsma swatčbo. Na horU se odcbta
rňwal PúU Ježtš, abU se tam modlil Mark.
6, 46); nu horU wodlwal i swé apostoly šMark.
9, 1); e hory Qliwetské wstoUpil i Ua Uebrsa



xsualxk. apost. 1, 9).95) Prawdiwci jfoU tedy
euxchu UwcdčUú siowa sw. š..),llnbrože. J Uúm

šnplwopčt do ť)or w!)stUpowati; alc Uechc:i ttmšcx sttš již proto wcxlikť)mi a w;UčssčUiUtř
uauši br)lř Prawtmli „opšt“, spoUltUúm Ua
odrlgxeoZUša Učšežpččxtš ččsty, kteťš jsmč bt)li pťeš

paoawčfrcxřmskš ťomťi. J tslco cesta do bor,

lmmxl jsem pťed sčboU widěť, Uebrslcx le!psssq Bt)w

aš wcxťmř UUccweU ořd jťšdy pťčš celoU rowiUU

jčxxcxloxxskoxt,slešllljfem š koUš a ssel jfem radšjř
ea l„)r pšsiky. Zš Ua koUi jčžditi UexUUtUt, z

mlxm1sčUt fe 1iž swšdomitš wyšrml; cc cokm UtUš

exsčxbyly Ua tšto pťšť)rožUš cčstš kňň a ostrxchy,

sledxxiychjfčUt wssať aUř Uemšl) polltohly? UšUal
rrxu tčdw ža dobrš, spoťčť)UoUti sš Ua Uokjy swšž

xm tt)řo mUš moksly dúťe pomoci.
Wčlmi úšťoU úšťasšixtoU, w ktčrě sč potňček

exlsl wčUe wystUpowali 1smč asi “l)odiUU wždy

dxdxfúdo ť)or cx řxojčli jsmčk welkšlUUkaUxčUUšmU

.emoxUčtU, Ušřxaťeťeo Ušťož stojč Uěkolik bidech

dřckpšok.Zdš jfmš fš pofadilř a jtdťem cc pitixU
ldčcxrstwilř. U tšl)oš wodotUetU, kdež údoti již

d xeošfsiťx.xsk, Uakcxšú se šač)rada, kterci, co se! ti)če

wuwrmtčowť)ch, siťowť)ch, Uopalowť)ch a jiUť)ch

d;ěxoxřxžchstromů, „kU proslUťť)xU šabradúslř U

.xssU čchšď U Sichčmxtš přřrowlmtř fe může. ZU:

dqxe)J xUUoZč swcxteč wywolřťř sobčx byřjwňj Uax w!)fočúck kjo
rxich, aby taxsl Ud fmslotš fsmdxlěžř BMU ilwxxFřti Uwďli
Sw Brmw, xw:ladmoť m:mltslxď ťcidxčšrmeemexmm! ode
le fč do wxxrckxm)Hřx;wch l)or kaxrleql šch (žxmčx
t.(š (xucdlldxxm (xřx:axčxcémxxR čšiš (P:clw“řc šx)e fgxače

cčř čdčš cx Umlslcwmřť xčť čx ťad j.UUj žwxxzčk w S
Qe?ťeďckc žxčcžčl tšž kťxfiřer sin Ua l)wťš Z;UmřčxZ)čolx.te
ČslslťťB
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hrada tato jest, obzwlússtně když jsoU stromy
plUUzlatbch pomorančůw, jako prawb rúj. Jesstě
asi půl hodiny wystupowali jsme do bor, a še:
stoUpiwsse pať dolů, dojeli jsme do jedUobo an
soko ležtctbo a dosti ssirokébo údolte Qbrútiwsse
se tu Ua lewo, spatťili jsme pmnútný o Naa
zaret. Nechci popisowaň city, které Uaplňowaly
srdce mš, když jsem spatktl swětoznúmé, wclepa:
mútnč mtsto Nazarct. A ktrrb kťestan, shlédna
pamútUě mčsto Nazarct, UespomUělby sobč Ua to,
což sc zdc ftalo?

„Poslúll jest anděl Gabriel od Boha ďo
města qalilcjskčbo, kterémUž jmer Nazaret, ku
panně zasnoUbeUé mUži, kterčmuž bylo jmrno
Jozrf, z domu Dawidowa a jmčUopanny (bylo)
Maricxp N wssed k Ut anděl, ťekl: Zdrúwaš buď
milosti plna, PúU š teboU: požebnanú ty mezi
ženami. Kterúžto Uslyssewsii, zarmoutila se Uad
ťečt jeho a Utyslila, jakéby to bylo pozdraweni.
J řcll js aUdťl: Neboj se Maria, Ucbjsi nalczla
milost U Boba. Nj počnrš w žiwotě, a porodlš
SUna a Uazweš jmeno jeho Ježtš. Tent bUde
welikb a syU Nejwyšsstbo flouti bnde, a dú jrmn
Pún Bůb stolici Dawida otce jrbo, a kralowati
bUde w domě Jakubowě Ua wčky, a krúlowstwt
jrbo Uebude konce. J ťekla Maria k al:dčlU:
Ktcrnk se to stcme, poUčwudž muže Ua;xozltúwúm?
NŽ odpowědčw cmděl ťekl jt: Dnchswrxtý šstoUu
pt w tč, a moc Nrjwyšsslbo zastlul tebe, a pron
toš ji co se z trbe swatébo Uarodt, sloUti bude
Snn Božt. N raj Ylžběta pklbušnú twú, i ona
počala sUUa w starosti fwě, a tento jčxsti jt ssru

stij městc, kterúž slowe neplodnú; nebor Ucbude
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nemožné U Boba žúdné slowo. J ťekla Maria:
Nj dčwka Pňnč, staniž mi se podle slowa twého.
J odssel od nl anděl.“ (Luk. 1, 26u38.)

Wssecka mlsta palestlnskú jsou wtce Ueb mčnč
pamútnň pro wčci, které se Ua nich udaly; ale
obzlússtnč tťi tamťjssi mčsta jsoU každémU kťco
siam: fwatú: Nazarct totiž, Betlčm a JerUsan
lém. W Nazaretť oznúmer wykoUpeUtpokolens
lidského skrze anděla; w Betlémč se začalo a w
JcrUsalňmč fe dokonalo wykoUpeUttoto, jak prawit
sňm na kťižiUmtrajtct Spasitel ťka: „Dokonúno
jest“ (Jan 19, 30). u Kdo byl po tři dUi Uca
bczpečrwu cestu pťeš bory a doly konal, a pki
tom noci pod stanem trúwil, pocttt dojista weliu
kou radost, kdUž spatťt klússter, w němžto laskau
wébo pobostiUstwt se Uadčje. Takoon radoist
pocttil jsem i jú, když jsem z daleka fpatkl
frantisskúUstý klússter w Nazaretě.

Z bor pťichúztm časnš z rúna
Qd čerUého jezera,

N ble dole kyUxebrúna
HostiUsťěho klňsstera.

Slyš! nu Swatš již zwony žnějt,
Dňl, jen dňl ku klússterU;

Núbožlň tam bratki pějt
Mnč do srdce důwčrn. (Janz Hwězdy)

Dojedsse do klússtera, byli jsme ob Qo.
FrantisskúUň welmi pťtwštiwě a laskawš uwltúa
Ui a pixijmuti. ProkUrútor klússtera o. (Fošuu
Ulůo Ččd (Žrčnom měl starosi o to, abychom w
klússteke samém co možmi poljodlnh byt obdrželi.

14
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deočim:wssc sobě odebrali jsme se do klússter:
nlbo kostela, kdcž jsme wzdúwali w delitbé
BohU dtky za ochranu, kteroU Uúm na celé té
cestě z JerUsalčma až do Nazareta udtleti rňčilz
N mčli jsme w prawdě plxtčimx,BohU dčkowati;
Uebot do slowa se na Uúš wyplUilo oUo pťúUl,
š ktcrým propousstčl starb Tobiúš fhna fwého,
když teUto ď aUdčlem do Ragesu, mčsta medskčbo,
se odcbtral; prawilt k Učmu: „Jdětežš fskastnk a
Bůh budiž Ua cestě wasst a anděl Ueho jdiž š
wúmi“ (Tob. 5, 21). J Uúm dal Bůh aUdělap
kterb núš Ua dloUbé a UebczpečUé cestě z JerU:
falčma až do Nazareta chrúUil, tak že žúdUémU
z Uňš coď zlého se Uestalo.

Pozoruhodno jest, že jměno „Nažaret“ w
ptsmč sw. starčho zúkolta se Uenalezú. Někteťt
majt za to, žc toto jméno pochňztod hebrejského
slowa „cher“, což wyzUamcUúwň: ratolest aUeb
prut, a potahth je Ua prorockú slowa Jsaiňsso:
wa: „N wyjde prUt zkokene Jesše a kwčt zkoc
ťene jebo wystoUpt“ (11, 1), kterúžto slowa
kťeskansstt a starssl židowfftt wykladatelé plfma
o Mesiússowi wyklúdajt, jeUž měl ze zanklébo
témčť kmeUe Dawidowa či Jesšeowa se Uaroďiti
(r Řtm. 15, 12 uu Srunkl ap. 13, 23). Jinč
sc domntwajt, že jměUo toto pochúzt od hebrej:
skšho slowa „Nazar“, což wyzUameUúwú tolik
co zachowúwati, plniti (Gdšermrč:). BUď si tomU
jakkoli, jisio jest, že teprwé w plsmě sw. Uowého
zúkan jmšno Na;arct se naléx;ú,a žc mťsto Na:
zaret w takowé opowršenosti bylo, žc i Natba:
Uael, muž to brzc wssl lsti, prawil, když jej Fiu
lip k Ježtssi Nazarrtskěmll pťiwčsti chtšl: „Z
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Nazareta :nůže co dobrěho bbtiel)“ (Jan 1, 46).
Ježlsse saměho, poněwadž z Nazareta pochňzel,
Uazl;wali potUpně „Nazaretským“ ancb „Galin
lejskťjm.“ Tak k. pz prawila w domť Kaifássowč
jedna dčwečkak Prtrowi: „J ty jsi byl š qu
žlssem Galilcjskbm !“, a podrUhé ťekla tčm, kteřť
š nt Ua dwoťč stúli, o Prtrowi, že i on bhl š
Ježlssem Nazaretským(Mat. 26, 69uu71. Mar.
15, 67.) J zlt dUchowě, jež Pún Ježtš z lidt
wymltal, Uazýwali ho: Jcžtsfem Nazaretským
(LUk. 4, ZxDe)pBa i Uúpiš, kterb UkkižowanémU
Spasiteli Pilat na kťtž wstawil, znšl: „Ježtš
Nazaretský, krúl židowský“(Jan 19, 19). A hle,
w tomto tak potUpUém jmcllě jakč diwy a zúu
zraky činili apostolowč! KU chromčmU člowču
kU, který U brúny krúsně w JerUfalšmč sedúwal
a žrbral, prawil Petr: „We jmenU Ježtsse
Ehrista Nazaretského wstaň a choď;“ a on wya
skočiw, ftúl a chudil (SkUtk. apost. 3, 688;
4, 10). Ba i kkrstanč sami jmcnowúni byli w
prwntm čafe potnpně: Nazaretsstt aneď sekta
Nazaretski;ch (SkUtk. apost. 24, 5).

NyUějsft město Nazaret, jež Llrabowč jmenU:
jl El Nasirab, ležt, jak jfme již swrchU prawili,
w borúch a pťedce w údolt. Wýsska těchto hor
Udúwú se Ua 1050 stťewlců Uad bladinoU moťu
sioU. Bťedstaw sobě, milý čtenúťi, údolt še
wssech ftrcm borami občbncmě a kotlU podobUč;
Ua zúpadnlm konci jebo ležt Nazarct okroUbličnč
(ampbitbeatralisch) stawrný, tak že z údoll lze
celé mčsto pťrblthoUti. Domy jsoU z kameUe
staery a, jako bUdowh we wbchodnlch krajinúch
wůbec, be;e stťech; majt totižto rowné tarasy

14Blu
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aneb také malč kUpUle čili búně. Celé město
lmň jcn jednU wěž a sicc fftiblý manrct na tUo
reckš mesiitě. Počet obywatelůw Udňwň se asi
na 3900 dussi, z Uichžto jest katoltkůw 1000,
Ucfjednoccných Řekůw 1200, sjedUocených Řrkň
250, Maronitůw 220, Turkůw 1200 a malý
počet protestantůw. Pastorem protcstantským jest
zdc F. Zďller, o jehožto pastorowúnt čili weďšnt
duchowUt sprňwy později mlUwiti bnďeme. Zid
jest w Nazaretě jen jeden; wtce žiďůw obhwatea
lé Nazaretfftt mezi seboU Uctrpt. O. Jeraldo
mi prawil, že mlňdcž Uazaretskú každěbo žida
z města wen wyknmenuje, t. j. pronúsleduje ho
kameUtm a sice wždy k onč strcmč, kde fe nalezú
bora, š které kdysi židé Uazaretsstt Pana Ježlsse
dolů šstrčiti chtšli (LUk. 4, 29).?) W Nazarctč
Ualezajt se i domy, jejichžto pkednt čúst z kamea
Ue wystawěna jest, kdežto zadnt čúst pod stalami
se nachňzt, tak že obywatelé jcjich we tmawých
a wlhkbch jeskinch pkcbýwajt. JsoU tam tedy
také troglodité ancb slUjožilci (obywatclé jeskyu
nt). Wyprawowalo se mi oojedné ženě, kterú w
takowč wlbké jcskyni po 14 let pťeďýwala a
núslcdkem tobo Ua wssech údech swých ďnoU stltu
čena byla. Městečko Nazaret nemú žúdnč brňnh
a jebo do kopce wystUpujtct Uličky jsoU poďlúžcny
ua blútcm. Mimo blúto widěti tamč jiné wěci,
o kterbch wssak Uerúdi mlnwtwámc. Wůbec jest
i Nazarrt jako Bettém mkstečko welmi nečisié.t
Qbywatelš wťǧchodxttchmťst nrmilujt okrasU doo
můw fwijch.

e) Q těto hoťe poždčji mluwiti budeme; ležtt ke siruUť wúo
chodul od chzcxretcxj
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Nejwětsst stawenl w Nazaretě jest klňsster
x oo. frantisskúUůw. Stojlt Ua wýchodUlm konci

mčsta a mň dwa dwory, z Uřchžto jedeU lržt o
Uěco wi)sse Uež druhb. W pertm dwoře stojt
kostrl. Klússter mú silnoU, železem pobitoU brúe
UU a jest peonsti UeUepodobUý. Již pked r.
1291 byli w Nazaretě kkestané; když ale w témž
rocc TUrci BalestiUU wybojowali a krúlowstwt
latinskémU koUec Učinili, mUsili iz Nazareta kťeu
skaUč prchnoUtir Nsi r. 1300 obdrželi srantisskúni
od sUltúUa dowoleUi, wystawěti Ua mtstš zboťeu
Ušho chrúmU w Nazaretš kapličkU a U Ut malý
klússter, kterb wssak za pktčiUoU pronúsledowúnt
še straUy fanatickč)ch TUrkůw r. 1363 opšt opU:
stiti mUseli. R. 1468 smšli oo. fraUtisskúUi
w Nazaretč opět fe Usaditi; ale r. 1542 byli od
TUrkůw zase zakPUúni. Konečnč r. 1620 oďdržel
fraUtisskňU o. PGUUUUZG ůň Womrčd od Emira
(kUtžete) Fakardina dowolent k wystawětxl kostcla
a klússtera, a od toho časů zůstali již fran:
tisskúUi w Nazaretě.eťe) Q poslednlm wysta:
wčUt klússtera jejich wyprawowalo se mi w
Nazaretk, že Fakardino dloubo se zdrúhať, dúti
fraUtisskúUům dowoleUt kU stawčUt kostela a klú:
sstera; koUečUěpch jim to ale pťece dowolil, a
wssak š Uúsledetct wýmiUkoU: Chci pUtowati,
prawil jim, kU brobu MuhamedowU do Mekky,
a bUdU čtyry mčsice Ua cestě. Co sobě w tolnto
čase wystawlte, toho wúm ponechúm. Když Fau
kardiUo po čtyrech mčftclch se anrútil, widěl,

ů) (Žulaoru lide 7. aďp. l u kšcrim. šďršf. lid. 3. c:č:p.26o
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že frantisskňni klússtcri š kostelemjiž wystawili.e)
TU ale UamlUwil Fakardinowi jakýsi zlomysllch,
sraxltisskúnům Uepťtžniwý TUreť, že fraUtisskúUi
mtsto malčbo klússtera wystawili sobč welikoU
pcwnost, ze které by dneš aneb zejtra š Fakan
dinem wúlku wčsti mobli. FakardiUo dal tedy
pťedstawcnčho klússtcra w poUtech k sobě pkiwěsti
a jej do žalúťe Uwrbnonti. Když ale jint swťda
kowč dokňzali, že klússter Uent jako pewnost, Uý:
brž žc jest tak stawen, jako wůbec fraUtisskúnské
klússtery w Palestinč,zch) pťisltbil Fakardino, že
frantisskňna Ua swobodU propUstt, jestliže ho spolU:
bratki jeho jistoU welkoU sUmoUpiastrůw wyplati,
a doložil: Kdybych jej beze wsst penčžitč pokUtU
Ua swobodU proprtil, mohliby poddant mUsliti,
žc jsem Uesprawedliwým soUďccm, že jsem ho brz
pťtčinU do žalňťe Uwrhl. MUsim tcďy jakožto
soUdce wúžUost son a sprawedonst pked lidem
chrúniti.e““eck)

thUili jsme sc swrchU, že oo. ftantifskúUi
od fanatických TUrkůw pronúsledowcmt klússter
nazaretský častokrúte opUstiti a w útěkU spúsy
bledati mUsili. Pťi takowčm pronúsledowúni
posstěstil se dwěma sraUtisskúUům útčk z Nazaa
reta až do Safch,xf) kdež je jeden tUreckýsanton
jmenem Núchib el Nsciara, milosrdcxtstwtm jsa

e) Widěti patrně, že kostel dohotowen UeUi; jcstis Uu sslťl
swou pťtliš krátký

ee) Wrawilir jsxue již že wssechuyklússtery w Palesiiuč, : klú
sstrry ťrckč, js u staweuy Ua zpúiob pewnos:l Muslť to
tak doti a sice pro nebezpečenslwt hrozlcl jim še strcmy
TUrkůw a bedUiuúw

ůMť) Pčknú to sprawedlnost tUreckú!
xf) Sased jesi od Nazareta srwerowýchodnč asi 10w12 ho

dirx wšdálrxt
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ýmu:, do domU swého pťijal a zachrňnil. Na
wťčnoU památkU Udúlosti tšto dáwú klússter
Uažarctský domU těbož saUtan w SafedU ročnč
71 piastrůw; majitel tčhož domn pkichúztwú si
w měsici kwčtnU pro tyto penlze a mUsl listem
potwrditi, že je w skUtkUobdržel. be sňm také
še strany swé wděčnost pronázal, pkinússtwú
klússterU každoročnč nu džbňn limonúdye Že tento
oboustrannb plat trwú již po Uěkolik fet let,
wyfwitň odtUd, že klússter takowť) potwrzujtct list
již od r. 1563 w archiwč swém chowň.ďe)

Za časU Uúwsstěwy nasst byl kwarďianem klú:
sstera nazarctskčbo o. NUgUstin ;e“e)prokuratorem o.
Jeraldo da Genowaeře“e)a warhantkem o. Filip;
i jednoho knčze frantisskúna z Uher, o. CberUbina
Szmalťka, jsrm tam nalezl. Klússter Uazaretský ml:
wú wůbec 6u8 knězů a tolikčž laikůw; každý z
těchto knťžt Utlth Uěkolik kečt; tak k. p. Utlth oe
Jezualdo wbborně italsky, francoUsky a arabsky.

W dobúch tažent kťižúckých bylo stdlo biu
skUpské zc Scytýopoli (Beisan, Bethsan) pkeo
loženo do Nazareta a powýscho Ua arcibiskUpu
stwt, kterémU bisknp z Tiberiaďy co sUfragan
podroch byl. Dr. Sepp (Bd. sl. Sz 76) Udúwú
jmeUa núfledetclch arcibikapůw Uazaretfkých.
BcrUard od r. 1112 až 1120, Wilém 1128 až

uZ)Bodobný ročnt plat dňwajt frantisskúni sw zemč jedno
mU tnreáémn domU w Namledu w Uěmžto těž pťi pro
núsledowant od jedue tureckč žeuy do domu pťřjati a pťi
činěntm jejtm od smrti uchraněni byli

M) Jest nyul kmardiauem w Namleť)ll

Mm) Tomuto kuťši jsem welmi powděčen za muohé welmi za
jtmawč zprúwy kterč mi o způsobn žiwora bedUinuw
zdčlll
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1132, Robert 1138au1151, Robert ll. 1151,
Nitard Uďšou 1158 a Leotard aneb LeUtard
1158u1190.

Bo krwawé bitwě U horh Túboru pťeďýwal
ctsať Napoleon l. w klússteře Uazaretskšm. Nade
dweťmi cely, we které Ubytowún byl, nalrzú fe
Uúpiď: ()esluje bou(mšš ůš 13. Čemšurč: ůčd
Mšpojeou ťšosuapurcš 1799 (t. j. komnata aUcb
cela, ktcron Ubytowúnim fe w nl poctil No.po:
leon Bonaparte)e Klússter mú swou wlastnt léx
kúrnu, we kterěžto lékňrnlk, bratr laik, léky Urjen
pro kkestaUskč, nbbrž i pro mUzUlmaUskč obywa:
tcle mčstečkapkipraijc.

Kkeskansitt obywatelé nazaretsstt postawili
se pod ochraml břdUinskěho Uúčelntka Nchilliboo
Hauwaraha, kterýž š liďem swým obyčejnť w
okolt Nazareta se zdržUje a jemuž za to ročUt
daň 500 piastrůw plattwajt. Když lřesťanč r.
1860 w DamasskU od erťťlclch Usmrcowňni
byli, brozilo i kťcskanům Uazaretstým welikš Ue:
bezpečenstwt; .Ueboť fe proti Uim spikli ncjeU
TUrciz NazaretU, nýbrž i z celého okolte W
tomto Uebezpečenstwt prosili kkesrcmé nadzminěo
něho Uúčelntka o ochraUU, a hle! tento postawil
se dUe 20. Julia 1860 š lidem swým U Naza:
rcta a hrozil TUrkům, že je bUde pťlsnš trestati
opowúžl:lise kkestanům uďllžiti! Stalo se ale
pťece, žc jakbš bohatý TUrek jcdnoho kťrskana
wcťejně pohanil, jemU pollček dal a wc twúř
naplil. Dowěděwsc to NchislioHanarah, poslal
Učkolikjezdců pro Turka toho a prawil k němu:
Za to, že jsi kťrstana bcz pťtčiny pohanila jemU
Ubltžčl, zaplattš bUď 5000 piastrůw, anebo ti
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dúm blawU stlti. TUrek zaplntil Ustanowenou
sUmU penčz; ale ttm fe núčclntk Nchillia
Hauwarah jefstě nespokojil, Uýbrž prawil k TUru
kowi: be fe ti někdy opčt nezachtčlo kťeskaUům
Ubližowati, pťikazUji, aďy kkestan od tebe potn:
penh tobě w mé pťttomnosti totčž Učinil, co jsi
tU Učinil jemU. Tak se takš stalo. Qd tobo
času se žúdný Turek neopowúžil, kťeskanům Uazau
zaretským Učjak Ubližowati. Za tuto kťeskanům
poskytowanU ochranU bhl tento Uúčelnik bedUina
skb od clfaťe fruncoUskěho Napolean sll. welr
mi wyzUačen. Dne 23. jUnia 1861 pkiplUla k
mčstU Kaifěelle) schwúlUš francoUskú loď 173)713!:,
na kterčžto núčelntkowi NchillimU Ua loď tU pou
zwunšmU ťúd čestnš legie (18šxion ckijUšUr)
Udčlen byl. Mimď to obdržel Nchilli od franu
coUstčbo ctsaťe čestUoU ssawli a dwč pistole.
Nchillč:Hanarah, jenž jest asi 40 let stúr a
wclké postawU, pťichúztwú častoklúte do klúfstera
Uazaretskčbo; obyčejně mnobo ncmluwt; a ačkou
liw an člsti an psúti UeUmi, jest pťece mUž welu
ťxti chytrkj.

Častokrúte zmtnili jsme se již sice o bedUiu
Uech; ule zde fnad bUdc na mlstš, abychom o
Uich obssirněji promlUwili. Jmčno „bedUin“ pou
cházlod arabskčhoslowa: Žxšdůu t.j začútek,počútek.
Qni sami sebc nazýwaji: Zxšdůu (BedUiU), Baa
dane aUeb Badawa (BedUinowě), chttce slowem
ttm ťtci, že jsoU od počútkU t. j. peri a pňu
wodnt obywatelé (Udmxjšinšš) wcfskcré Nste, a
že celý tcnto dtl swěta jim patkt. Twrdts, že

e) Mčsto Kaifa ležt na moťi a jest 7u8 hodin ccsty zúpadu
Uč od Nazareta wšdúlrslo.

l4ňeňe
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praotcem jcjich byl Jsmael, syU Nbrahňmůw z
Ngary, o ktcrém pťedpowěděno bylo, že „bUdc
člowčk lltý; rUce jcho proti wsscm a rUce wsscch
proti UťmU a že Uaproti wssech bratťt swbch rozu
btjeti bUde stany“ (1. Mojž. 16, 12) t. jz že
meael bUdc člowěk UeskroceUý a z Uěho že po:
jde Uúrod UepokojUý a bojowný, totiž arabský,
kterýž bydleti bude Ua wýchodě proti bratřtm
swým ifraclskbm, pťebýwajtctm w Cbanacm. W
katkU jsoU beďUiUowě lid lttý a neskroce:tý; Ue:
bydlejtt w mčstech an we wesnictch, Uýbrž cho:
dtwajt z jednobo Ultsta Ua drUhč rozbtjejtcc stany
swé, kdekolř se jim ltbt. JsoU také welmi bo:
jownt, bojujlrc UejeU mczi sebou nýbrž častokrúte
i š Uwcnúki. Donmtwúš:li se, laskawý čthúťi,
žc jsoU to cikúUi (arabsky: čenkcma aneb čcnga:
na), jsi na omle. BedUiUowé pkechúžtwajt
owssem také co stěhowact ptúci z jedUě krajmy
do drUhč, ale žiwobytt jejich jest poUze pastbťskč.
Majtt wclikú stňda welbloudůw„ koňů, oslůw,
owec atd. Podle rozdtlU ročntho čan stěhth
se brzo sem brzo tam. ch Ualézajt pro ďobytek
swůj bojUč a dobrč pastwy, tam se UsazUjť a
rozbtjejt staUy sbotoweUč z černých plachct.
Stúda jejich se pafoU a jfoU cclé ďUy a Uoci
pod sitrým Uebem; až wsseckozpaser, wyzdwi:
ijt bedUiUowč stany swé a túbnoU še stúdy zasc
janm. Že w zemtch asiatskbch Ualezú sc takč
mnoho welikých rowin, kde bbwú welmi múlo
rolt ale dostatck pastwy, slysscli jfme pťi popi:
sowúUt rowiny esdreloUské. Wyprawowal mi
jcdeU frantisskúU, že byl také w onťch krajinňch,
které lcžt wýchodnč od jezera genezaretského. Tam
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prb jfou w zemi, zwaUě„Hauran“ (ŽUrňnitiď),
rowiny, pťeď které by fc k sewernč straně 5 a
l jižnt uu 10 dobrť)chdUt cestowati nmsilo; a
tUto rowiny sloužt beduiUům za pastwiska. Do:
bytek bontwajt bedUinowé i do mkst na trhy a
tam jej prodňwajt neb za jimh wyměňth Por
trawa jcjich jcst mléko, fýr datle rcjže aneb
rozličnš owoce, kterč w oněch tcplchch krajiUách
samo od sebe roste; chtčjteli sobě Udělati obzwlň:
fftně dobrý den, zabijt a Upekou skopce ancb
i welbloUda Žiwot jejich jest tedq pastbkský a
zccla swobodtch Prawil jfem swrchu že jest
rozdtl mezi cikňnem a bedUiUem. Nsiatský cikán
jest UassemU tak podoblch, jako jrdno wejce drU:
hému; i onen se stěbnje z mlsta na mtsto, žebke
a kowú železo. Beduin alc nent žňdnbm ťe:
meslntkem, amž žebke; co swobodrch syU poUsstč
e ou pktliš pyssný, než aby žebral. BedUiU
fobě Ua fwobodU son nemňlo zaklúdú. Man:
želka lčkaťe Tomasiniho w DamasskU widčla
jedUoU žcnU bedUinkU pod sstrbm Uebcm U poto:
ka prúti a litowala ji, že UstawičUč weUkU bk)ti
mnst. N hlr! BedUiUka ji odwětila: Nechtčla
bych wúmi býti; Urbot jfem co swobodnň man:
želka bchiUowa poď sstrř)m Urbem pťebbwajtct
mnohem sstastnějsst Ucžli nu wy wc wassich
městech.

BedUinowé wcdoU pťtsnš swůj rodopiď (ge:
Uealogii). Pod každbm stcmem pťebk)wň jedna
rodina: otec, matka, synowč, dcery Wssechny
rodiny, majtci jeďUoho prootce a spojenc mezi
seboU fwazťem krewntbo pťthzenstwt twokl dou
hromady jcho pokolent (tridUš) Žc takowé po:
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koleUt bčhem mnoha let welmi roste a mnobo
hlaw počttúwá,dú se mysleti.š) J U bedUřUůwčttú
každě pokolent mnobo tisic bojownťzch mUžů, žeU
a dětt. Několik takowých pokolent wolt sobš
společně Uňčelňtka aUeb htawU (Šeik), ktert; takn
ťka jako krňl Uad nimi wlúdUe, rozepťe jejich
rozsUzch a we wojUě wůdcem jejich býwú. Tak
jest k. p. swrchU jmerwaný Uáčellttk Nchilli:
Hanarah púnrm a wůďcem tťt bedUinskýchpou
kolent, jejichžto jmena jsoU: čd) Sbeh, b) Hex
Uade a o) Hamnarah. Každý núčelUtk mú mezi
lidem fwým takš wojsko a sice jezdce a pčssúky
a mnohemU z nich lze armňdU iš(),()()o jezdcň,
a 100,()00 pěsitch do pole postawiti. Zdá se tok
wtťe Uepodobno, jest to wssakpkedce skUtrčUúprawda.

Bude tomu asi 8 let, co w rowinňch za jezeo
rem genczaretským Uúčelntk bedUinský MahUmed
DUchy š jinčxm UúčelUkkemjmenem Fesal wojnu
wedl. PťtčiUoU rozuepkemezi nimi a lidem jejich
bylo prňwo, doprowúzeti mUzUlmanskš poutntky do
Mekky, kterěžto práwo obojt strana sobě pkioso:
bowala; nebot mUzUlmanč za to platili wrlkoU
daň (TribUt).Me) Fefal mšl sice mčUě wojska
Uržli MabUmed; ale wojsko jeho bylo mnobem
lepssta zwttčzilo. Bith wedou bchinowč takto:

e) Na dwcmáctcro j„polotcnl rozdčlen byl i lid ifraelský, a
hlc! když Mojžtš Ua rozkaz Božt Ua poUssti Sinai lid
sčttal, nulc;l, žc pololent Rubenowo mťlo bojowných mUu
žů (od dwacútého leta a wýssc) 46.590; pololeni Simea
onowo: 59„300; pokolcnt Gadowo 45,659; pokolcni
Jůdowo 74.600; rokoleni Jsacharowo: 54.400 atd. (Wiz
4 Mojž. k. 1.) Každě pokolcnk bylo tedy š to, aby welu
koU armúdu do boje postowilo.

Me) Hoduowčrný muš c. k. konsulúrný acht w Sasch.
pan Josef Mi!lasewicz. kterb mi to wyprclwowcltd zttá
oba thto Uúčclnlky osobnč.
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Řady ssawlemi ozbrojellých pčssúkuw postawt se
Ua oboU stranúch Učkolikkrokúw jeden proti dar
hémU. Za těmito stojt ťady jezdcůw. Tito jsoU
ozbrojeni ptkami, častokrúte jedem UapUsstčnťpmi,
a i prskami. Za jezdcemi stojt jako barikúdy
pťt, siest i deset ťad welbloudůw, a za těmito
jsoU staUy Beduinůw. eDťtwe nežli bith swea
doU, wyhledú se zkaždé strany jedna a sice ta Uej:
krúfnějsst dtwka; tato se posadt Ua welblouďa
jezdt podcl kadůw wojska, a Uapomtnú je, aby
Udatnč bojowali, slibujic že chce se stúti
manželkoU toho kterť) se w této bitwě co udatný
Utnž nejwtce wyzUameUú. Když dtwky tyto odu
sioupilh, jdoU š oboU stlaU žeUh beduinsič mezi
ťady wojska, čintce začútek bitwy wo jazykem.
Wypočttúwajt totižto wsseckozlé, co byla jedna
strana druhé Udělala a nadúwajt sobě wespolně
co Uejwtce; čiUt to proto, aby wojska co neja
wtce rozdrúždilh. Po odstoUpeUi rozkacených žen
tťch Uastňwú bitwa zbrant. thězem jest ona
strana, které fe posstěstilo, proraziti ťady wojska
Uepřútelskeho a dobyti stanů jeho zwlússtUě pak
stanU Uúčelntkowa Stranč wltčzné mUsi se ďruhú
strana podrobiti Že takowú bitwa, we které t welu
bloudowé kopňntm a kcy:súntm účastenstwt mtu
wajt, hroznú a krwawú bhti must u dú se
snadno myfleti.

Každý BeduiU Umt tak wť)borně na koni
jezditi, že se mU w tom žúdný z ewropskbch
jezdců tak sUadUo eryrownú. Jezdtwňt pkeš
borw, pťeš doly a pkeš skúly jako stťela; koně
swčho pťiučuje, aby mU ťebtúntm hrozict Ucbezpeu
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čenstwt oznúmil. Q končswěho ale mú také bedUin
Uejwčtsst pčči. Ncmúeli ho čtm krmiti, dú mU koUle
ze súdla wclbloUdowčho do hUby, a hle! kůň túhne
ďo sebe súdlo jako cukr, Uačež jest š to, aby tki
i čtUrU dUi bez pokrmu wydržel. Když jfme se
bllžili kNazaretu, dojeli tam také welmi rychle
dwa bedUinowé. Zastawiwsie se Ua loUce
wbodli ptky swé ďo země, a ssli do Ulšstcxl KoUě

tU zůstali bez dobllžitclc co strúžcowč pik.ee) Be:
duin jede tak rychle na koni, že ptkU son již
byl w pťed hodil dohont a ji w letU chUtUc
Šútek který se mu hodil Ua zem Zachytú w Uej:
rychlejssim lctU a zdwibú jej ze země leek bc
dUiUůro jest zccla sprosiý: kossile, kalhoty, stťco
wlce, jakýsi strakatý, dosti dloubť) a baleně ponťl
kUd podobný plússk, Ua hlawě různobarewný, proc
wazem nčkolikrúte obwinUty ssútek; zbrcmt jeho
jest asi dwa súhy dloUbú ptka a nškolik pistol.
Wypadú jako diwoký rytlk a mú coš wzncssenébo
a pyssnčho do sebc; hledtt na každého, ďyt to i
nejwčtssl pún byl, hrdč a š opowrženostt. Wi:
děti po něm, že sobč na swobodU Uemúlo zaklú:
dúj Wůbec jest bedUin mUž siatnb; mú wyfo:
koU a sftibloU postawU,pčcrUé, bystré oči, a znby
jako sloUi kost btlě. ZeUU bchinskč wwpadajt
poUčkUd jako Uassc cikúnky, Uemaji ale tak rozo
trbaného oblekU. Prawťx bedUin prý také Uikdy
nelžc; co pkisltbil, w prawdě prb také plUt.
Za prwnt a blawnt powimtost swou poklúdú,
každého cizince co nejlčpe Uhostiti. K poctťnt

e) Beduinowi ozbrojcnčmu Umt dowoleno wkročiti do
mčfla; pťřjdeli šc zbrant mUst ji U brúnd odložiti
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jeho zabljt a pekúwú skopce ba i welbloUda, a
chrňnt žiwot hosta swčho i wlastntln žiwotem
swojtm Nle bohUžel beduiU jest takč u loun
pežntkrm; sotwa se byl cizinec ze stanu jeho
odrbral, již ho takč tbž beduin, který ho byl
častowal, oblupuje, nepoklúdaje si toho an za
hťtch. Co mUzulmaU dle núbožeUstwi jest beduin
osUdowěrec (fatalista), a proto hledt čin swůj
takto osprawedlniti: Jú za to nemohu, žr mi osud
fňtum) tohoto cizince do rukoU pťiwedl; jest

to nrsstčsttm pro cizince, ale sstčsttm pro mUr.lle)
BedUinowč brúwajt cestthcth wssrcko,zabtjcjt
wssak jeU toho, kterť) se jim moct a Uúsiltm
brúnl.

Jak beduinowé slowo daně plUtwaji a por
winnost pobostinstwt wykonúwajt wu wyswttú
z Uúslrdnjtcich dwon Udúlostt.

Pťcd mnohťzmi lety hnal jeden mUž stúdo
owrc w krajině mezi Nazarrtem a Damasskem.
Na cestěpkipojili fr k Ušmu tťi Beduinowč, jichž
oU ncznal a z Uichžto jcden náčrlnlk súm byl;
majitel a honič owrc byl muž rozprúwný a wčn
děl žrrtowňUtm a wyprawowúntm wsselijakbch
wěci UúkloUUost a lúsku beduinůw tčchto w taa
kowé mtťe sobč zlskati, žc mu náčelntk konečně
prawil: le! ty fr mi ltblš, chcit š tcboU we
pťútelstwt wjtti. Qwčúk myslrl u sebe: proč

e) Beduislowč jfoU dle nábožeustwi z wčtssi čásli muzulmanč
(Turci) U Mcppa jeft takč jeduo pokoleui Bchiuskč jme
Uem Dssesibie; oudowe jebo cti i ďúbla a občtuji mu i skop
ce atd uebot ťikúwaji: Búh jestdobrotin prolo člowřku
neUsskodi; ase zld duch (ďábcl) může usskoditi prot musi
občtmi smiťeubýti. Jsouť mezi BedUtny i ctitelowš ohnč
(Feueranbeter), jak mi prawil o Jezualdo
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Ueeč Nepomňžeali mně pťútelstwl BedUiUowo, Ueu
bude mř afpoň sskoditi. J wessli tedy spolU w
pťňtelstwt, a to sice takro: Qwčúk musil wy:
túonUti z kapsy dýmku a pytltk š tabúkcm;
Uúčelnlk bedUinskťx wzal sobě drobet tabúkU, z
nčhož Utwokil maloU kUličkU; takoon kUličkU z
tabúkU musili si také owčúk a drúzt dwa brdUiu
nowč Udělati. Na to fmtchal núčelntk tabúk tčchto
čtyr kulččck dohromady a Uacpal jtm dýmkU
owčúkowU. Tabúk se zapúlil, a UyUt kouťilř
čtyři tito mUžowé jcden po druhěm, každý chwilu
kU, až dbmka z cela wykouťena byla. Když se
to bylo stalo, prawil Uúčelntkkowčúkowi: Nynt
jsme pkútelé a jú tč chci pťi každč pktlcžitosti
chrúniti a zastúwati. DrUzt dwa bcdninowé
wyzdwihli rUce a přisahali welkčmU prorokowi
MUhmnedowi, že tito dwa mUži, Uúčelntk a own
čúk, w pťútelstwt wessli. Pozdčji se tito tťi bc:
duinowě odloučilř U owčúk bnal owce swčk
DamasskU, dje) kdež jiné pokoleUt bedUiUů stany
swé mčlo a kdež tUdy jiný núčelUtk wlúdl. Zde
bedUiUé Ubohčho owčúka obloupili a wssechny
owce mU pobrali. Zbawen jsa celč swé majetu
Uosti dosscl ochudobčn do eDcUUUsskUd Ale bedUo

inowé Umjt také telegrasy, jejichžto poUwct
jedno pokolent brzo se dowt, co se w drUhčm
dťje; tak se dowčděl i onen UúčelUtk, který se
byl stal pkltelem owčúkowbm, co se tomUto stau
lo. J odebral fe ke drnhému núčelnlkowi žá:

e) Z Nazareta dq Durnassku jcft asi 4 dui cesth„ a w tťchto
trazinúch zd:šch sc welmi mxroho Beduřnůwe Q. Jcšuu
asdo jel tam jcdnou tťi duř ustawičrlč stťedcm stanúw
bcduinských.
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dajc bo, by fe o to postaral, by owčúkowř owce
jeho nawrúceUybyly. Jest to pťltel múj, doklňdal, a
jestliže mU jedinú owce schúzeti bude, power
dU š teboU wojm:. W skUtkU byly owcc wy:
hledúny a nawrúceny, a núčelntk, pkttel owčúkůw,
dobnal je súm ďo DamafskU, kdež wolal po Ulia
clch mčsta:KomU bdly owce pobrúny? Owčúl
sedě w jednom domť trUchliwb, Uslyssel blaš
tento; i wyssel, poznal pťltele swěýo Beduan,
a obdržel od Ušho Uazpčt wssechny owce swojee
Sčltej je uu prawil Uúčelntku a jestližr kterú
schúzl, i ta ti bUde jesstč anrúcena.

Jednou cestowala karawcma UčkolikaNUgliu
čanůw z Nazareta do DamasskU. J padli cestUa
jlci tito mezi Beduiny a ďyli od Uich obloUu
peUi. Co ale poktdt š bchiny karawaUa,
byt i ze 20, 30, 50 cestnjlctchse skládala, proti
nčkolika siům a tiftcům BedUiUňwe? Bylatby
to prawú zpozdilost, chttti se w takowém púdU
brúniti. N hle! jeden NUgličcm byl tak zpox
zdilým a brúUil se, pťi čemž jedltobo bchina
zastťelil. OpUsitěn od fpolUccstthctch bledal w
útěku spúsU (iu fUščd ďčúuš); erčda ale, kam
by se mčl Utéci, bčžel zrowna do ncjbližssiho
siaUU bedUiUstého. Brnšnt powinnostt prawčho
bedUina jest pohostiUstwt.Zena bedUinka pťijala trdy
Uttkajlctbo Nngličana welmi pťlwčtiwč a pťichyn
stala mU ihned jtdlo. Po Uťjaké chwtli pťisslo
alc do stanU Uškolik BedUinůw, Uesouctch
mrtwé tšlo. Bchin, k UěmUžbyl Blngličcm útou
čisstč wzal, tňže se Ulekmltčho bosta swébo, Ukao
zujic pťi tom na mrtwolU: „Bane! znúte too
hotoe? Jcstit to můj syn, kterčho jste zastťelil;
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ale Uclckejte se! jstct U Ume pohostiUU. Na to
dal ďchiU zabiti a Upčci skopce a činil wsse,
by hosta swčho co Uejlépe wyčastowal. Nnglic
čan byl již UěkolikdUt hostrm U bedUan, a widčl
takčpohťeb syna jeho; koUečUčale prawil, že zdc
powždy zůstati nemůže, a žc tedy dúlr cestowati
UňUt. BrdUiU odwětil: PnUc! žúdUý Wúš odtUd
newyhúnt; zůstaňte U Uúš, jak dloUho sc wúm
ltbt; jstet hostem wc staUU mčm, a wňš ho:
stiti uu jrst moU powimwstt. thž byl Nngličalt
koUečUě Ustanowil deU, w Uějž na dalsst cestU
wydati sc mtnil, prawil k Uěmu bchin: WU
Uemňte koUč, Ucbot jste ho w boji ztratil. ch
múte dwa koně; jech patťt mUě a druhý syml
UtěmU, kterčho jstc zastřelil; oba jsoU dobťt běu
hoUUowé, za to wúm siojtm; wywoltež si jchor
ho z Uich, a slysstež, co wúm powlm: DowolUji
wúm, abyste odjcl; ale za dwč hodim) půsttm
se za wúmi, a dohontm:li wňš, jstr synem smrti.
AngličaU wywolil konš po zastťeleUěm shm:
bedUinowU a odjel. Ze w útějšU spúsy hledal
wu dú se mysleti. Dostaw se kmťstU Hamu,
obrútil sc a spatťil nedalcko za sebou Ua koni
lettctho Bchina. Twé sstěstt! zwolal tcnto, a
NUgličaU Ufsel smrti, poněwadž bedUiU ozbrojer
Uh do mčsta wkročiti chměl. W Ulěstč tomto
Ualezl Nngličan spolUcrstUjlcl swoje.

Za jrzcrem genezarrtským zdržUje se š lidem
swt)m bcduinskh Uúčrlntk Eben el Semir (syU
Semirůw); mút pťeš 20.000 wbbombch jczdců
a mnoho wojska pčsstho. S UňčelUtkem ttmto
awťel FrancoUz, pún Wioojčw dlouďščd, úked:

nlk a dohližitcl pki stawrnt kaUúlU Suezstého w
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Nfrice, smloUwU stran propůjčent Učkolika set
welbloUdůw, kterbch mu pťi stawbě tčto potťebt
bylo. Posel, ktcrého pcm MoUďďe pťi tč pťileo
žitostik núčclUtkowi tomn poslal, cestowal čtyry
hodiny skrze stany bedninskés než se dostal kU
stamr UúčclntkowU. We wlaďaťstwt Eben el
SemirowU Ualezajt prý fe zťtceniny welikúno
ských mčst, ď krúfUými sloupy a wodowody
(UqUňůUorUď) atd.lle) Každý Uúčelntk beduinský
mú tělcsnt sirúž, sestawenoll zc 100 i 200 mUe
žůw, majtcsch mimo jinoU zbraň železnč pťilbice
a brněUt (Kůrasie).

u

ee) Zdálo dy se to k wtře nepodobuo, tddbhchom o tom ne:
mčli bezpečných ;prúw od muiů hodnowčrnúch. N. 1884
nawssltwil pťttel múj, srautisskúu o. l)eošrqtišď Beck,
ktrrý B mimi ř po Galilér cestowul, welikúnskr zťtccxeliny
starých mčst Bualbekn (řťeliopo!ig) a Palmhry; i wyu
prawowal mi. že tyto žťiceniuy weli!osli swojt a wiptečno:
stt smwitelskou až podncš opiw ncxť;lmšxljidthe dúlc
z dťjepisu. že ku p. mčsto Babylon bylo whslmoeno do
cUderhranU. Každá stunu tulowčbo čtwerhrauu obsadou
wala patnúctc zeměpisných mil. Zeď, kterúž je chrúnila.
byla dwč slčxloket wysokú a pcxdesúte loket ssirokú. tuk že
ssest wozůpřoedlc sebe po nl jeti moblo. Na !aždč strcx3
nč bylo pet a dwacet bran, trdy dohromudh flo. wssccky
z mčdi pťepenmčd Qd jcdnč drčmy kc drubé wedly ulicc
pťtmť„ pťeš sso stkcwkců ssirolč. w nichžto wsseáy domy

š pťch do ulic obrúceuy a wšadU šuhrudami ozdobempUlhl We chrúmu Bélowč wúžilo fochu búžka toboto,
oltúť a chrámownt núdobt tťi tisice talentú zlata. t. j.
patnácte se centnýťú. Wifmč žuhrady krúlowny Semiu

rauld sklúdaly se ke sedmrrých, zems pofupuných núspů.Ua Uichžto celě esiny růsti mohly. Wssechuy budowd
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Ssřnšapyramidy.

rněfla tobo, na uichžto byli tistcowe otroku ž núrodů
podrodených pkacowati museli„ byly tolosčuué ž cjhel wyu
stawesle Ulaltou z quty, súdxy a tťtřuy upewučnč Pon
wcxšme dúle stawby staroegyptskč: odelijky, pwramldy,
chrúmy a hrobkw, jeuž welikoflt a dnkladuosti swon juu
kož i žiwostt barew nn ro;manitsjch malbúch jejich jesstč
Uynt po čtyxech temčť tislctch let we č.ťtceninúck swých
podiweui nmčxlců wzbanjt Nejwetssl obelisk byš zw!ssst
167 stťewlcň z Žcdinčbo kamene žulowélxo wytesún; Ueju
wčtsst pyrmnida byla uad zemi 790 frťewtcň wysokú pod
šemi tolikéž hlnbokú a toliféž mčla do člwerbraml na
každč strcmč; sto tisic lidt dylo Ua ne stcnoťlo po dwacct
lel Weli!únskú e!fiuč:„ potwora to 8 tčlem lwlm a po:
prsimlidskymz jednoho kamenewytcsauá až podneš blau
wou U brdlem pťeš 20 slťewlců uad pljek pousftč sirml.
Na pťipojručm obraže spatťuje sc šsiu: tato i š wypodobu

učmm egypřskýchpyramid Wiz: Wsseodecuť) dčjepiš obečanskn od F F Smetauy Ttl l flr 46 a 47)
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ečšcuxtbenonl

xwxneu umlxčmmduumaeuj g x

Ze znameuitych dUdow ťeckoch kteréž jako jina podobná
dlla zwčstujt mnrnosl a pomtjejicnosl wssech wčcl swťto

skýžj podeiwame ajpon dwč n wyobrušent: Pnrtbenou totižrcchtheion
Parthenon bnwal slnwnn a welitolepy chrám ťcckěbohyo

nč Atldeuy (Miuerwn) tn cti dauenskč (knrtdenoď)
bohyně této nn qllrropoli utbčnské š mramoru wystmďěný.
Na podsmwč ktera; podUeš wuě chxámu tol;o sc ipatťuje,
slúwalu druhdy droilulú tolojnan jocha nadšminčnč boa
bdnč Ntbčxuy, ktesňž co ochranitckkynč města w Ntbčnách
U welikč ňctc dynmla



Crrcixthrčons

j l x Pxeuxuňuuxuw
Fzš“u řuulušx
l. x sipf
j qú .a

Erechtbeiou býwnlú ro Ueuotuice čilj pokladuileomorn w
Atbenách Budowa tcxto ma dwč poslmuui kťldla, z
uřchžto jedno opcxtťcuč ťlntsou a slťechou nemá zcx podpou
ry sloUpU mpbrj knrdutidy (tnk se ua;nwnil we fmwitelu
slwi pojxcxwy žeuske odčué uoe dloubč ťlxm n Ustonoweuč
por:xlrnti nxtsto jcch ued piltťů wyčxtnmjl jčásxi nťjxxkébo
staweli
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Knpitoln sscstnúctú.

Nazaret wo mčsto sw. rodiny. Kostel frnnlisskúnský a
swathně jeho. Sw. domeček. Zázrak. Pastor p. Zǧc,šller.
Bottešu ňj oau Giuoeppo. Chrúm rozkolnýchReků.
Boborssliwú modlitba. StUdánkaPannh Marie. leek
žZU nazaretských. dleuga ()kuxigci. Kostel sjednocených
Rekůw. Tureckú kafúrna. Klússtcr sestcr Uazaretských.
Dům poUtnický. Katolický hťbltowe Náwsslěwa U

pána Halila.

Sw. Jeronym (čU špištz Uú dckurt:eslum)
ptsse: Bojďme do Nazareta a pobleďUčmež Ua
kwltko galilejské! N w prawdě! Jako prorok
Micheúš pkedpowidal o Betlěmě, kde se mťl
Spasitel naroditi: „N ty Be!tlčlnedEsrata, mae
ličký jsi w tistclch jůdských (městech), ztebe
mi wyjde, jenž bUde panowntkem w Jsraeli“
(5, 2); tak jest i Nazaret sice nrjmensst
mczi městy Galilejstými, ale UejpmnútUčjfst;
ont jcst mezi nimi kwltkem. Mczi dcerami Ua:
zaretfkými rostlo kwttko pkekrňsnč, totižto Mau
ria Panna, kteron súm anděl Gabrirl Uazwal
„milosti plnoU a požthanU mezi žermmi“ (LUk.
1, 28) a ch7 kteron clrkew sw. potaije tato
slowa ; ptsnč Salomonnowy: „Jako lilimn meši
trUtm, tak jest přltelkyně mú mezi dccrami“ (2,
2). W Na,;aretě pťcbýwala tato fw. anUa, kteu
roU blahoslawrnon Uazýwajl wssickni Uúsodowé;
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bylat zasnoUbenn muži sprawedliwémU, jrmnž
jméUo bylo „Josef“, a kterb pro čistý pancnský
žiwot též š kwttkem liliowbm nn obraztch se
pťedstnwuje. Nn an. Josesa mohon žse potahownti
slowa též ptsně SalomoUUowy: „Jako jabloii
mezi dkiwtm lcsutm, tnk jest milý můj mezi
shny“ (2, Z). W anaretě zdržowal se U rodia
čůw swých Pún Jcžtš až do oUoho čnsU, kde Učic
telský úkad konati znčnl. Tam jim byl poddún,
tam prosptwnl moudrostt a wčkem a milostt U
Boha i U lidt (Luk. 2, 51u52). Slowem uu
anaret byl mčstem sw. rodim;; proto prnwt
takč sw. Lukúš, že Maria a Joses, když byli
dttť Ježtsse we chrúmě JrrUsalčmském BohU pkedc
siawili a wssecko podle zúkan Búnč wyplUili,
wrútili se do Galiléh, do mťsta fwčbopNaznreta
(LUk. 2, 39). Kde stňwnl w Nazaretě domce,
ček, w němž fw. rodina Ježlš, Mnria a.Joscs
pťebýwali, dowtme se ihned. Wkročmcž do
frantisskúllského kostela Ualezajtctbo sc Ual prwn
Utm dwoke klňssterntmz

Kostel tento mú tki lodě, čtyrd piltke, .pčt
oltúťůw a seďm oken; sslťc jeho obnússi 22 a
dčlka 30 mUžských krokůw. Widčti Ua Uěm, že
Uent dohotowcn. Hlnwnt oltúk znswšceUjest nrchc
nndčlu Gabrielowi; prwnt oltúk, Ualezajtct fc w
lodi U snkristie, znswčcrn jest sw. NUUě, a drU:
hý sw. Nntonlml PadUaUskémU; oltúke w lewš
lodi jsou zafwěceny fw. Josch a sw. Franti:
sskowiSernsškému. Naproti blawntm chrúmowu
Ulm dwěřtm, a od Uich er osm krokůw, jde se
pkeš 15 krňsllbch kamrllnť,ch stUpňů dolů do podn

azemnt kaply, Uad jejkmžto wchodem hoťt swčtlo w
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,scdmi stťtbrných lampňch dnem i Uoct. Kapla
tato sklňdú se wlastně ze dwou oddělent. Prwnk
oddělent, aneb abych ťekl pťedkapla, jest prostrana
stwl 4 kroky dloUbé a 10 ssiroké, a mň dwa
oltňke; obraz oltňke na prawé straně pťedstaije
sw. Joachima, sw. Llnnu a Panml Marii; obraz
lewčho oltúťe„: Zwčstowúnt panny Marie. Na
oboU oltúkich floužtwú se msse swatá. Z tčto
pkedkaply srstUpUje se jesstč po dwou stnpnich
dolů do kaply, kterú wlastně slUje: Kapla zwě:
stowúni blab. Panny Marie (očdpejjčdŽUUUU.
tičdt:ic)niš13.Zlčxričw M). Kapla tato jest pět kroků
dloUhú a8 ssirokú. Qkolo krúsného, zbtlého mramoa
rU zhotowcnébo oltúťe stojt tU čtyry sloUpy z mrael
morU sseřnřhoz U prostked oltňke, na němž 18
welkržch mosazowých swtcnů stojť, widšti wi)klenek,
we kterém těž dnem i noct swčtlo w sedmifklenu
nť)ch různobarewrtých lampúch hoťl. Co jest to
za pamútnč mtsto? Když Mojžtš U hory HorebU
k hořtcth keki fe pkibližowal, prawil k UťmU
Bůb: „Mojžtssi! Mojžtssi! nepťibližuj sc sem:
zzUj obUw z noť) swbch, nebo mlsto, Ua kterémž
stojtš, zcmě fwatú jest“ (2. Mojž. 3, 4uu5).
Nňpodobnš mšl by jedeUkažďý kťestan, ktcrý se
pkibližUje k UadzmtněUémU oltňťi, obUw z Uob
fwixch zžonti a Ua kolena swň padnoUti; Ueboť
mlsto, na kterém stojl, swaté jest. We wýklenkU
oltňťnlm nachúzejt se slowa: Uťjio xrč:rdum
očuxc) fčwtum Gšcee(: j. zďe slowo tšlem Učinčno
jč!st)eZde se tedy wyplnilo, co byli patriarchowé stau
rébo zúkoxm a wssickni sprawedliwt po čtyry tiu
stce let tak toUžebUčočekúwali;zde se wyplnilo,
co byli proroci pkedpowčdťli; jako k. p. Jsaiňš:

15
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„RosU dejte Uobesa š hůry a oblakowč dsstětee
sprawrdliwébo, otcwťi se zemč a wypUč Spasiǧ
tele“ (jčomtš t:()ďjjáeďUper ot uUdeZijčmc
.juďtxxlu7ňpčrjčdtur tšrrš et šenujnšlš Bňjmlo
roršm. TZUičw 45, 8)z Zde se wyplnilo, co
byl pťcdpowědšl týž prorok: „Nj panna počnex
a porodt syna a Uazwňnq bude jmcno jebo
Emmamxcl“ (Jsaiúš 7, 14).3) Sem tcdy poslúU
byl od Boha nUdčl Gabriel k Pmmš Marii a
zdc jt zwčstowal, žc počne z moci Ducha swao
tého a porodt Sdna, jrmnž jmrno bude Ježtš
(t.z Spasitcl Luk. 1, 31; Mnt. 1, 21).
Zde od andčla samčbo poUrjprw wyřknuto bylo“
krúsUé pozdrawent: „Zdrúwnš buď (Maria) mie
losti plnú, Pún š tcboU, požehnanú ty mezi že:
Uami“ (Luk. 1, 28), kterbmšto pozdrawenlm
Uúbožnt křestcmě we wssech dtlech swěta a we
wssechťečtchMarii Pannu tak častopozdraijt.
KrúsUixm Nwe (Zdrúwaš) pozdrawuje fw cir:
ťew Panml Marii we welebUcmbymnu: šďe
Uxčdxi:š Ztc:jjů.

Zrš.... Zdrúwao....
.ďšmupor rir.ššxo.u Plxlulnod Usiawičxlči,
Moji: 00811 porbčše Nebeš bráno sličnú.
Zumm(mš iUuň éxm S Gabrielem š nebc
lš:x.driojjš or(u Bozdrmdeem trbc.ee)

e) Jnxšuo Elmuuuml wy;umurucxwa tokřkco: cl uálni :! xd;
zumurm trdU douwu u cchxuuu Bqšt houčwaxdžSon
sitrl uáš Jc ňš beistuce lUl nmwijud Boljrm a w způ
io!m čxoudčxtx ua šemi xum uúmi rťeldnuml qu!xwda ic
řuldr jauruoEmmmurl LUij ďuami “ Wiš Mcxl 1 23)

ee) ťldx:mulexxm! Poxxpedmx iu leutjď lx dl P Wjž hdmlt:
csr:lewlt od Fr Sufsilo
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Nechci a Uejsem takš ď to, ýopisowati
ond blažeUč city, které se stťtdaly w srdci mém,
kdykoliw jfrm U téhož oltňťe mssi sw. .sloužil.
J na tomto pamútnčm mtstč spomtnal jsem w
Ulodlitbňch swých na wsfechny pktbnžné. přňu
tely a znúmé, jak žiwé tak i zemřelé, a dan
fúm, že Bůb dobrotiwý modlitby mé wnilyssel.
Ku cti cmdťlského pozdrawenl složil jsem mssi
a ossertorinm š tcšttem: „šrš )lšričd! šratiš
pjšnčd,“ kteréžto budekmé skladby na slaonst
Zwšstowúnt Banny Marie (ilx ťšďto ŽUUUUD.
Z. M. M) dUe,25. bťezna 1862 pťi hlawntch
slnžbúch Božtch w témž chrúmě prowozowňlch
byly. mo Něco na lewo od oltňkew Uadzmtnšxté
kaplc zwěstowúnt Banny Marie widťti pamňtný
kamenUť) sloup, sklúdajlct se ze don čústt, ale
tak, že wrchnt čúst od dolUt asi Ua loket oddělcu
Ua jest a takťka we stropě wist. Powtdň fe, že
sloup thto pochúzt z prwntho a půwodntbo kostela,d
a že bo Turci taeroštnli, domniwajtce fc, žc
w něm nějakť) poklad naležUoUeř). Nňbožným
pontUtkům nawsstčijtctm w Našarctš kaplU
„zwťstowúnl“ PaUUU Marie Udělnje fw. clrkrw
plnoxltocnřxch odpustků (iUůujščmtiUč: plšnšo
xeičdš iU Wčmšretd). K zadnt stranš oltúke
„žwěstowňnt“ pkistawen jcst jini) oltúť, jebokto
wclmi krňsnň obro; od flowútUšbo Um:x:če
Hčimerlcina nxalowňn jrst a útčk sw. rodiUU řxo
Egypta pkrdfsawnjr. Bylot bU wexlmi žmxotixcxlxxr,

zř) Slossrli jjule swrchuu že bčxlšcmslolrti fmmtřčti Turc:
Nazw.xeet čnslorrčx:e pťrpcxdli a costcl a klcásfrruxFramii
sskmxskúžcela šlxoťtli. Tnk wyprcxwujc Jdr. SeUU le.:! .
E:j 77), še chráxn lemo pťrd .pňl čtwrtrx s:cx lrt wc zťl
ccniuúch leirl.

15?ču
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aby obraz teUto za sklo se dal, jessto křeskanš Unza:
retsstt z Uctiwosti Ustawičně se ho dotbkajt, čtmž
se Uemúlo ;Uečiskuje. Ubobb obraz, dosti již od
ncčisiých rUk poma;aný, prost takřka každěho:
chotbkej se mne (n()jj mš tčmššw)! Q dou
brodinci, jenž mramorowý oltáť thto w kaple

UtčkswuRodřnydoEghptaj
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postawiti dal, zprawnjc Uúš Uachúzejict fe Ua
Uěm Uúpiš:

1!: ťxumijlimmu šuďee ůemtioniď cšďtio
moUiUm šršg sii:xšjlxiš 1)8ip3me Ub UUn
ššlo šxrň.tig pjšUU ššjmčdtšš msšršrixxm
thšrš ťxocrmUrmGršUm ťišri Gumsit ť)gcer
frštšr ť)řxijippxaď U Wščx.pc)li iU rššUo
Wšňpojjwuo ()ommiďšmeixxš UUUGj)t)iji
M()()lx)()()(.

(Co UejpoUtžcUějfst důkaz pobožUosti swé k
tajemstwt anrUskč Rodičky, pozdrawenš od an:
děla co milosii plné, dal trUto mramorowý
oltúř postawiti otec bratr Filip z Neapole, jednatel
we krúlowsiwt Učapolskěm r. PúUč 1780.)

Nad oltúťem ttmto Uachúzt sc tento Uú:
piš: řlic: emt šubůituš iljiď (t j zde jim
byl poddún) thUilit jsme se swrchU, že až pou
dneš w Nazaretě widčti mUoho domů jejichž
zadni čústi k jeskyntm pťistcxchh jfoU tak žr mau
jitelé takowých domů pod skúlami pťebýwajt. W
takowčm domečkU, jrbož zadUi čúst k jeskin skcxlxs
Uaté pťistaweUa byla, pťebýwala také sw. rodina
Jcžtš, Maria a Josef. Již kapla zwěstowúnt jest
z wčtsst čústij pod zemt; Ucbot stropcm jejtm
jest skála. Jdemc:li dúle odd oltáťe „útčkU do
Egypta“ ke straUě zúpadUt, pťijdeme pťeš 10
we skúle wytefaných stupňů do jeskyrtk, kterú
zwýsst mUžr múu a femotam lpoeo skúloU se túu
bne. Powtdú se, že jeskynč tato, do ktcrč takš
ze sakristie frantisskúnňw pkeš pšt stupňůw pťiu



342

jtti lze, bylcx kuchnnl fU:u rodiny. Jisto jest, žc
domeček chUdobne sw rodiny pťistawen byl kc
skaanté jeskyni. DUe 10 kwčtna 1291, když
erěťťct opčt wybojowali sw zemi, byl pry fw
domeček teUto zňzračnhm žpňsobem od andčlů k
mčstU Rawanici (mezi RťkoU čili Fiumem a
Tersatem) w Dalmacii pťenessen. Zde prip zůo
stal tcnto sw. dům tki roky,scďm mšftců a čtyty
dnř a byl dne 10. decembra 1294 opět zňžrač:
nbm způsobem pťeď moře adriatské čili jaderské
ďo Jtalie pkenrsseU, kdež se až podneš a sice we
hlawntm chrúmě w Lorctě Uachúzl, kamž sek UčmU
každoročnč ze wsiech krajin Jtalie a jirchch zemt
Utnoho poUtntkůw schňztwúckš)

e) Dle ll) dc kouá sw cirkew slawuostpťeUesseuidomu
Lo.ux.xe!ňnskčhx (1uxnul:atiw šjxnšč ůomuď Z dl 7.)

18x5 dostalo je mi sstěsti žc jicm w nad;mtučném
chrámč města Boretra tento fw domcčet widčl Bo
dodú se w prawdč maličkemU domečku jalž bo widčti
i w čoretánskě kaplc Minorřtskebo kostela w Brnč a dle
dčlty a siiťe jekxo sxowuciwá ie zcela še swrchu popsauou
jeikU!lt we chrúmč ucx;aretjkčm Q tomto zn;račnčm pťco
uesscut sw domu do Dalntacic a pak do Jtalie ptssc
sw. Bcruatd tňkto: jjddxiuďuucom 7iršiui8 nutulig úoe
nmď e1iriui.dxu:ǧeďtoriig oougcxorštš únšojorum mini:etouu
rio Zb juňůedřum ťdotešmte iu Qšllnucišm priug, áčau
juůš jn nšrum lxunrotémumjllicmwolšroriuciue tranšo
lam suit. šrejšutg ďeructu t)oolcxtiuo quiuto: očxmu
ůšmque ip.qxnn osme. iu qnu onxdum onro fucxtunxoďt
ďc dčxditmit in nodi.q. tum Moutisiriiň ůipjomutiduš.
ot cxejeborrium toujuď ordiš xuduešuxčaticumjtum cxoutisluš
luirex(xujorum xeirtutc: et oorlLďcjom dšneň(xiorum šraa
tia roulprodnrur (8 Zeru:črůnď swrm 52 ůš úixorš :)
lRodučx ale durn erie B:Unm, pojwěcrny tajemstwčmi
Božtmi pťenesselr byl skxšc audčllž z moci ucwěiiclch
přcdně do Dalumcie pošdčji ua pole lauretú:tskč we
krali picensk l ;: Uape;e sm Čoelestiua U.; a.c to tiji
dům w něuežčo Slowo telenl nčřuťuo jest a dťebýwalo
mezi Uámi ponmxxtji listiny papežskč a Ucta celčho obou
ru swěra jcxlož i Us:awič:rú moc zňzraku a milost dou
bxodřut ltebestých)
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Nad podzemnt kaploU „zwčstowúnť Panuy
Maric“ stoji hlawUt oltúť kosieln, .kU ktcrčmU
Ua prawo i Ua lewo ode wchodu těž kaply weu
doU dwoje kamcmtč, po 12 stnpnich čttajict schody.
Hlawlň oltúť a za Uťm kůr frantisskúňůw Ualeu
žajt se tedy o mUoho wýsse Uežli ostatUt čústi
kostela. PřipomcUoUti siUfon, že w chrúmš to,mto
stal se prawý zúzrak. Dne 1. lcha 1837 po:
wstalo odpolrdne broznč zemštťefeltt, kterč mčsto
Tiberiadu, od anareta asi 5 hodiU cesty wzdúo
leUš, zcela šbořilo. :Toto zemětkesent thledalo
bobUžcl také w Na;aretč fwč obštř. Kdrň to:
tižto kkeskaUé Nazaretssti pki odpoledntch službúch
Božtch w chrúmč pkttonmi byli a ctřbodnt oo.
frantifskúUi, wzi;wajtce Boha o wssecko dobrč jač
tčlu tak dUssi pro budoUct rok potťebné, Ussšni
oršštor BpiritUZ“ irltoUowali, hlr! tU se otkúsi
celch kostel. Núbožný lid zcela polekún běžel
dtlem Ze chrúmU, dtlcm dolů do kaply a jeskyUě
šwšstowúnt Pamty Marie. Núfledkem otťcseltt
fpadlo Uškolik kameUů še stropU chrúmowébo a
zabilo dwě děti; spadlai monstrance Uadblawntm
oltúťem wystawenú a podinú to wčc uu Mel
chisedech š Uejswětějssi Swňtostt oltúťnt zůstal Ua
mistč kde bUla dťtwe stúla moUstrance TeUto
patrUb zúzrak Učinil Ua wssechny pťttonmě weu
liký dojem a byl Ua wěčUoU pamatku do leto:
pisů klússterntch zazUameUúU.

Na mssto starých warbaU, Ua kterých jfcm
pťi slUžbúch Božtch Uěkolikrúte brúl, obdržel Ua:
zaretský chrúm dne 4. junia 1862 Uowě, jeu
jichžto ceUa fc Udúwú Ua 7000 fraUkůw. Bratr
laický Feliš cestowal těmšk po celě Ewropě a
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sbtral U dobrodincňw pktspčwkyUa warhany tyto,
kterč warhanúk Bazzani w BeUútkúch zbotowil.
Pkewežent jich Ua lodi stúlo 300 zl. Warbany
majt thťo Uúpiš: Žerč: pjo šUštrjčuč, jščumu
ričw, ťťiopčmiňš et. UšnetorUm. (Ze zbožlchch
pktspkwkň RakoUska, Baworsta, Španělska a Be:
nútek.) Klússter mú rowUé, terasům podobUé
stťcchy, po kterbch choditi se může. Kostel mú
toliko jeden ereliký zwon, který fem, jakž lal
tinský Uúpiš jeho swčdčt, darowúU byl od c. k.
UaUtické (plawrcké) společnosti, znňmč pod Uúzwem
Lloyd.

Duchownt fprňwU katoltkůw Uazaretských
wedoU oo. frcmtisskúni; ale kladou sč jim w
tom od jinowěťtctch nemalé pťekúžkrj.szlússtně
protestaUtský pastor, p. Frantissek Zďller, usilUje
obrňtiti mčstečko Nazaret k lutberanstwt a Užtwň
pki tom i UechwalitebUbch prostťedkůw. Powtdň
se, žc tkm, jež k wyzUúUt swčmU pkiwésti chce,i
platiwú; kdykoliw UťjakoU ztracenoU owečkU do
owčiUce swého pťiwedl, swolňwú prýk sobčwsse:
chny ostatnt a dostt je. N proč Ue? Kdo mú
sto owec, z Uichž jednu štratil a opět nalez:
UUl, raduje se nad Ut wtcc Uež Uad dewadesúti
dcwtti, kteréž Urzabloudily (Mat. 18, 13). Pro:
tož fwolúwú pťútely a soUsedyťka jim: SpolU ra:
dujte fe Be mnou, Ueb jsem Ualezl owci son,
kterňž se byla ztratila (Luk. 15, 6.). Pochwbujeme
ale welmi, žeby pz pastor (jiUuk takč minister
zwaný) měl mezi obywateli nnzarctski)mi sto owec;
proto se také szem ožuě wyUasUažUje,aby počet
jejich aspoň na sto pkiwedl; býwú pťi toul ale
častokráte welmi oklmnňn a tratt mnolgoat owečkU
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prúwě tehdúž, kdy ji do ncbrstébo owččnce Uwčstř
chce. Stalo fr totižto, že jech katoltk z Naza:
reta stal se protcstmttcm. anmocněw těžce, dal
k sobš powolati knčzc frantifskúna, aby od Uťbo
ke fmrti pťiprawen bUll TU pťissel k Učmu i
Uepowolamh púU minister a tázal se Ucmocněho,
za kteroU pktčinoU tak jcdnal. Tento odpowč5
děl: Panc! Když jsem fc stal protcstantem, byl
jsrm zdrúw, Uynt jsem tě.žce UemoceU a fUad
Umru; Umťel bych wssak rúd co katoltk.eťe)

Po krwawčm pronňsledowúnt kťefta!tů kato:
lických w mčstš DamasskU a w okolt jeho uu
r. 1860 au koupil prustb koUsUl w BcertU
Ua LibňUU dwanúcte katolických pacholtkůw, jea
jichžto rodičowé od faUatickč)ch DrUsůw UsmrceUi
byli. J poslal sirotky tUto do Nazareta, aby tam
od pána pastora Zšllera Ua wtru protcstalttstoll
obrúccUi byli. Jeden z těchto pacholtků Uosil Ua

P) Jeduomu Urotestmxtowi kterýž sc zdráhal pťijmoUti
wirn katolickou„ pťedložil bohabojný biskup NmieUskýwe
Franciř tyto tťi člúnkykU pťemijsflent: 1 Zádný katoltk
ktery w prawdč a šcela k Banu BohU se obratiti chcc,
nestaue se protestcxnrem kdežto Uaopak mnozl protestantč,
chttce w prawdč kBohU se obrútiti stáwajt se kaa
toltky 2 Jestit to wčc neflýchauú, abd Umtrajtct katoltk
maje nu wččnost se odebtratl byl se odťekl wtry kau
tolickč„ kdežto nnopnk mnozt protestanté 1esstew poslednim
okumženi žiwota do lUUa clrkwe kcxtolické se Utskajt

Protestamč Uazywajt i onh Učitele ctrkwe katolickč
„swatdmi“. kteťi Učco zcela 1iUrbo Učili nežli protestantč;
mUsiť tedy prxpustiti žo člowčk swatým státi sc může,
když wčťi, co wčrili tito Učitelowč ou Tčmito tťcmi
důwody obrátil Uadzmtnťný biskup protestanta tobo na
wlru kreftanskokatolickou (Katd Blatrer aUš Tirol
J 1861Nr 4)

Bodiwna to wčc že i w Nazaretč katoltci wůbec
Frankowč (Fraule!t Francouzi) slujt kdežconesjednocent

Rekowe a protestantč tamťjfst nepráwč jmeno kacoltkň
si pťlwlnslůujl

1Zřď
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prsou penlz š wyobrazentm Bamty Marie, jejž
byl obdržel od matky swé. Pacholtk tento Utekl
púml pastorowi jesstě še tkemř jinýmř a odebral
se do klússtera frantisskúnů, kdež prawil š plúc
čem, že oU a tťi soUdrUhowé jeho Uechtčjt bčjti
protestanty, Uýbrž žeby rúdi ostalt katoltky. Na
darmo se Uamúhal pan Zďller pťiwěsti tyto čtya
ry ztracené owečky opšt do owčincr swého; do:
mlouwal, siibowal a činil wssr, což mu jen
možno bylo uu ale nadarmo. Po dlonhém boji
mezi oo. frantisskúlly š jedné a mezi prUským
konsulem a pastorem Zďllerem š drUhč strcmy,
byli tito čtyki mladt katoličtt hrdinowé poslúni
od frantisskúnů do wzdúlmého klússtera w AleppU,
by tam dosúhli dalsstho wychowúňt. uu Bohužel
bylo tebdúž z DamasskU dewadesňte katolickxhch
pacholtkůw, jejichžto rodičowé od DrUsňw Usmr:
ceni byli, za otroky do Mekky odwedeno.

Frantisikúni nemšli tolik penčz, abh byli
Ubol;é tyto pacholtky wykoupili.xe)

We společnosti nťkolika oo. srantisskúnůw
ansftiwili jsme i jiUé swatyUě (ščmcštušriš)
lněsta Nazareta, ze kterýchnynt jednu po druhé poa
pisowati mlntm. Několik set kroků zúpadttč od
klússtera Uachúztse kapla sw. Josefa; powtdú se, že
stojt na témž mtstč, kde sw. tento tefať obyčejnč
pracowal; proto se jmenuje kapla tato až po:
dneď dtlnoU sw. Josefa (doctešš. ůi ďčm SiUo

e) Z tobo joUditi lze jakú spruwedlnost pslnuje w zemlch
tureádch když se ra:n lidč co otroci prodáwaji a kupUjl
Widťl jjem jam jak pozdčji whpruwowati budU, klerak
jcdeu tatoliáy tučz w Nsii muzujmauského chlapce toUpil
jel polťez:ilidal a šfedou do Ewropy wedl abp bow
Neapoli do jřsiébo Ustawu t wychxowani odewzdal
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ďšppo). Jisto jest, že Ua tomto pamútUčm mtstk
již za starbch čafů býwal chrúm, z Učhožto se
Ualezly podzcmnl zdi. Pozdťji zdc stúwal dům
jrdUobo Nraba. FraUtisskúUi koUpili toto pamútUš
mtsto r. 1754 a wwstawěli Ua Uěm kaplU tUto,
jak swťdčl Uacházejtct se Uadr dwekmi Uúpřš:

1)jxm TGBšpjw ďčmxxmu čd 1)1). MrnnoiZo
cďejdeď roňšůiťicmtlxm et čmc:tum Un. 1)om.
1858.

Kapla ta jest 12 kroků dloubú, 8 ssirokú,
a mú dwč okna; dlúžka jejt sestúwú z btlť;ch a
čerUých čtwcrhramchch kamenů. Kde a Ua čt
útraty krúsnú jeji mramorowt; oltúk š tabernúe
kulrm dťlúU byl, prawt tento dole stojtct Uúpiš:
Tjňdorštulu MGUHGU Plxeocko!xi mec:ťxiu
oni8 áe dTioijžr ďxxmptiduď 1860 (zbotowen
w Neapoli Uúkladem Theodora markrúbčte ůe
Nikolay 1860). Wť)borxch obraz Uad oltúťem
pťedsiawuje sw. Josefa, Ua jehož prawici stojt
panna Maria a Ua lewici pún Ježtš co útlé
pachole; obraz teU malowúU jest od proslulěbo
mallke Hčimerleina Uákladem wp. sarúťe UrbaUa
Borisǧxa, knčze kúdu sw. Benedikta we Wtdni.ee)
Bobnžel žc w kaplc této a jejt dosti welké sa:
kristii jest welmi wlhko, což dilrm také odtud
pochúzt, že okUa jcjt zťtdka kdy se otwtrajia Jeu
stit patrno, že UejeU zdi jejt, Uýbrž i Utěssenb
tcnto obraz wlhkostt mlwho trpt.

e) Kopii čili ncxpodokaenšloobražu tohoto wydú dťdictwi sw.
Cyrřlla a Methj pozdexi zwlússk.
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Llsi čtwrt bodiny fewcrně od Nazareta
siojt nad stUdúnkoU MariinoU (šiu Mi:žjčmx)
kostel nesiedUocených Řekňw, který w arabskč
ťeči l(eniššc el Zčrššm sluje; tamt stle se
odebrali. Když jfme do toboto chrúmU wkročili,
modlili fe Řekowé prúwč hodinky. Jak žiw jsem
takowé modlitby Ueflyssel! Pťed pUlpity stúli
pop, kostelntk a ministrant; tento sbor wzdňwal
Púnu BohU chwúlU spůsobem w prawdš pohor:
siliwbm. Modlili se welmi čerstwš, tak že slowa
pohlcowali; každý z nich wal o fwém jazka
řtci! „Jazyk můj jest péro ptsake rychle plsstct:
bo (jinšUš Znšň ošlšmuš ďoridčxš Wlm:icšr
ďoridčmtjš Zalm 44, 2). Modlitba pozůstú:
wú w pozdwižent mysle kBobU; Uent wssak možno,
aby tito tťi byli při modlitbš fwš nčco mysleli.
Tento lid ctil Boba jeU ústy swť)mi, ale frdce
jejich bylo wzdúleno od Ušl;o. Byl brxch fe dal
sioro do smtchU, kddkoliw se modlili: „Bane smi:
lUj se nad Uúmi.“ Pčt a dwacetkrúte po sobě
opakowali siowa tato w ťeči ťecké:Kyrie eleysoU,
a pak zase pět a dwacetkrúte totčxž w ťeči arab:
ské: 53 rš.ddi šrťxšmnčd. Wyflowujice slowa
tato wčlmi rychle, wdstnpowali pťi tom hlasem
z hlUbokého basU až do wysokébo tenoru, a od
silUěbo forte až do slabébo piana a zafe až do
forte. DomUtwals jsem fe, že fe zpšwU pťiUčth.
Čteme, že sw. PatriciUš, biskUpa apostol w Nn:
glicku, búwal welmi borliwb we wykoUúwúUt
modlitcb swojich. Powtdú se o Uěm, že každou
dcnně celý žaltúk š hymny a 200 modliteb
se modlil, žc každodelmč 300krúte kolcna fwú
před Bobem fklúnčl a že U wykonúwúnt hodinek
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ctrkewach pťi každé hodince (quglidč:t řxow
áiši ounonch) stokrúte sw. kťtžemse znamenal.ňe)
To wsse jest dňkazem, že sw. Patriciuď wcliu d
kým swatým btxl; awssak mnohým wěcem, které
činili swatt a swěticc Božs, slusst wtce se obo
diwowati, Uežli jich Uúsledowati, jak prawt sw
NugustiU: Bčwocj Uámirčwůi ďšů UGU imio
tečmúi ďunr djtdjc)Slysse tyto modltct se Řcky
myslel jsem U sebe: Tito ťečtt swatl jsou mi
kU podin, ale Uikoliw k núslcdowúni.

Řecki) kostcl, o kterčm mluwtme, jest 30
krokůw dlonhb a 20 ssirokb, a Ulú tťi lodě piltc
ťcmi od sebc oddělenče Jako keckčchrúmy wůbcc,
mú i tento mUobo obrazů a lamp. Na dťewčnč,
wysokč stěUě, za kteroU se Uachúzt oltúť, widěti
pozorUbodUč ťezby, ktcré z pkedesslčxho stolett poe
chúzejt; nrbyl jfem š to, abych rozeznal z daleka
letopočet 176.. K scwcrUč straUě Ualezú sc w
chrúmč maličkú kapla, o sedm stUpňů nižsss Uežli
dlažba chrúmownl. Kaplička tato mú malý oltúk,
pod ktcrým fe Ualrzú stUdúUkaše žiwou wodou.
Jest to stUdúUkaPanny Marir (Marienbrunn, Žiu
Mlirjnm). Okusili jfmc z Ut wodU, wychúzejtct
z bltzké hory; jestit dobrú, ale teplú. Jessto Nazaret
nikde jindc stUdúnky še žiwou wodoU Uemú, jest

ee)Wiž: Zrop Zom ťeďt 8 l)Utritii ř) 0 ůio l7.
Ušrcii

mř) Ctnosti swatých máme owssem uáslcdowati, alc neoby
čejuě skUtky jejich krerč čiuili za zwlússnltm wnnkuuttm
Božim jsou uam dúUy abychom se jim obdřwowali,a
na dnkaz, co sladý člowčk z lúskyk Bobu čisliti š to jest
Nui Bohn samčmu by sc rǧ;d uelibilo kdyby wssickni
lidč núsledowali k p. sw Simona slonpuita (Bimou
Bczjitea), klery mnohú srta pod ssilým ncdem w lčtč i
w šimč na sloupč stúl cmeb kdyby wssichni pou
fle!nntfu je fmli. dxon osmxin pošďlřnu:š omxxox.



350

owfsem k wtke podobno, že Pumta Maria sem
pro wodu chodtwala. Nčkolik kroků za chrúmem
:nú woda tato w hoke zktdlo swé, teče studúnkoU
pod chrúmem weU a fhromažďuje se we welkčm
kamenném wodojemu. W dúwUč době stúwal U
tčhož zťtdla siarý ftkowý strom, jehož kořcny již
tak hluboko do zemč súhaly, žc wsseckU wodu do
se wšsňly, tak žc studúnka wody newydňwala.
Pončwadž tU ale jiné studUicc ďe žiwou wodoU
Uebylo, naporučil passa, aby pro wfseobchč do:
bré obywatelů Uazaretských strom wytat byl což

také ď wčdomlm pťedstawených klússtera frantifskáno
stého w skutku se stalo Řekowč se tomu welmi
protiwili; erlm , proč ď takoon obliboU
na stromUtom lpěli. Snad proto, že dle důmnčnt
jejich zjewil se Panně Marii zde, když pro wodU
ssla, poncjprw andťl Gabriel; proto prý nazb5
wajt takč thto kosiel: „chrúm U archanděla
Gabriela.“

Nčkolik kroků pťed kostelcm Ualezú se welu
kh kamenUkzwodojcm, kterb wodu son ze zmtc
UšUé studúnky dostúwú. Prúwč tam bylo mnobo
žcn Uazaretských,které dtlem praly a dtlem wody
Uablraly Bylďy se zujisté Janoš Čidion zarao
dowal kdyby byl widěl, jakého mýdla i tyto
ženy pťi prant tom Užlwaly; tlouklyt do prúdla
wclkbm kamenem. Bodiwnýť jcst oblek žen Ua:
zaretstých. Chodlt buď bosonoby ancb w sandúo
lcch, kterč dwčma kethky knoze pkiwúzúny majt,
a Uosi jakýsi spodnt oblck, který ssirokým nol;au
wicem se podobú a z růšnobarewné lútky zhoto:
wen jesta Pkeš tento ssat majl btlou kossili a
pťeď ni jiný bUďto čerwený nebo žlutb, nebo
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xmodrý anebo různobarewrtý ssat, podobnb dalx
matice a opatťeUý ssirokými rUkúwy. Protestantě
w Nčmecku Utwoťili sobě jakťzsi kúd milosrdných
sester, kterým dali Ueprúwť jméno diakonisek
(ůičw(miššgď); mUstmt ktcč, že jscm pťi pobledu
Ua ženy na;aretstč myslel, že jsou to samé diaa
ťoUisty; nebol mťly Ua sobé oděwpodoblch, jak pou
dotkUuto, dalmatice čili odčwu, jaký katoličtt
diakoUowé či:li jahUowé pťi obťadech ctrkewlchch
nostwcxjt. Na hlawě mswajt ženy Uazaretské
ssútek rozličUé barwy, který Ua wrchu prowazem
obwinut jest a pťeš zúda dolů až kpatúm wist.
Qkolo čela majt mosazowou obruč a w Ul zlatč
i stklbrnč pentzc. chú se Upťiti, žc žeUU naza:
tetsté jsou z wětsst čústi fličnč; ale čistota w
odšwu Uezdá se bhti ctnostt jejich. Nazaretúltky
mohlyby ďe žeUami betlémskť)mi strany Uečistoty
w odčwU zúpasiti.

Na lewo od kcckšho chrúmU jest pole 87
krokůw dlonbéa 50 ssiroké,Ua Uěmž stojt 22 oli:
wowbch stromů. Pole toto, stojlct za wtce než
60,00() piastrůw, zamhsslejtRusowé koupiti a wy:
stawěti Ua Uťm weliké staweUt, kterěžby w sobč
obsahowalo klússter, poutnickč; dům, sskolu atd.
StaweUt toto mú býti spojer ď jednč strany š
chrúmem a š drřché š domcm ťeckéhobistUpa,
kterť; Uěkolik set kroků odtud pkebýwú. Zdň se
tedy, žeby Rusowé rňdi i zde wystawěli nějakoU
Uibwťwli (malé město), jakžmajt i w Jerusar
lémč. Jestit patrno, že Rusowé we sw. zemi se
rozfsikujt a žch wssudy rúdi obdrželi Uadwlúdu.
thi Jeraldowi kdosi sdťlil, že w celém RuskU
zawedena ďyla sbtrka, kterňž wynesla wtce 30
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milionů rUblů. Za prntze lyto majt se koupiti
we sw. zemi swatynč, pamútUú mtsta, poonsti,
domy atd., by bčhem ttmto RUsowé tam nabyli
Uadwlúdy.

Ke straně zúpadUt Nazarcta stojt kapla,
zwanú „stůl Ehriftůw“ (mšnM ()drišti) ; jměno
swč obdržela od pozorubodné stúly, ktcrú we
stkch jejtm sc nalezú. Skúla tato w prawdě
stolU sc podobajtct mú 8 ftťewlcň dělky, 7 sstťky,
a jrst asi Ua loket wyfokú. Kdo ji obejde kolem,
Učinil 15 kroků. Podle ústntho podúnt, kterč až
podUeš w Nazarctě se zachowalo, sedúwal U
skúly tč Božský Spasitel pked smrtt son, a po
swém z mrtwých wstúni š Učennlky swými.lle) Již
pťed časy stúwala Ua tomto pamútném mtstě
kapla, ktcrú ale r. 1860 zcela sc rozpadla.
Spolck nažwaný Kšlncr Bcrein, který pro swa:
tyně palestinské již mUoho Učinil, a jistý boha:

. bojný pún z Milúmx darowali oo. frantisskúUům
pcntze, aby za nč kapla tato opšt wystawem
byla. Když jfme do kaply tě wkročili, praco:
wali w Ut prúwš zedntci. Jest 16 kroků dloubú
a 11 ssirokú, a mú búni a 4 okna; jedno kUlao
té okno jest Uadc dwekmř. Stawitclem jejtm byl
bratr laik, srcmtisskúltsir. Zč:rčxplxilw ůi Kooň
Zoglešn(U rozeU bltže Ncapole. S wchbore
nchm mužem ttmto seznúmili jsme se w Na:

ad) dlšmm ()knxigti ox!e č: tréxČiTioue:j obď ij 1)iriu dlšeo
ocro oeáešďš U meugo. ch šuoi áiďoňpoji prjmn 8
ňedfm jn Ou:u morto. (l)rogpčtto šeuemlč ňellčx oušcoo
ňia ůi Perrn 8. pnš l9.)
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zaretťcke).TU pracowal takč co zedntk bratr laik
Kr. Zeureuxxt, pochazejtctze Sležska leomúcké
diocčsh. Radowal se, že še mnoU co še spolU:
krajanem swým w Nazaretť nčmccky mluwiti
mohl

Nsi we stťedU Nazareta stoji malý kostel
sjednocených Řckůw Kostel tento núležel ďktwe
katoltkům, kteťt ho ale na rozkaz propagandy
ťtmskč postoUpili sjednocenbm Řekům, jenž w
Nazaretč zwlússtnibo chrúmU neměli Mtsto, na
Učmž teUto koftel stojt, jest welepamútnč. Stú:
wala tam fynagoga aneb sskola židowskú, we
kterč Pún Ježtš wyUčowal, což sw. ewangelista
Marek takto wypraije:

„Odessel (Ježtš) do wlasti swé (Nazareta)
a ssli za nlm Učenntci jcbod Y. když bylo w
sobotn, počal Učiti wc sskole: a mnozt slysstce,
diwili sc Učent jeho, ťkoUcc: Oded mú tento
wssecky ty wčci? a jakú jest to moUdrost, kterúž
jest mU dúna a takowt diwowé, kteklž se dťjt
skrze rUce jcboe? Zdaliž tento nent tesaťňeee), syn
Marie, bratr JakUbůw a Josefůw a Jůdůw a
Simonůw? Zdaliž nrjson i sestry jeho zde š
Uúmi?eešee) J horssili se Ua Ušm. J ťekl jim
Ježtš: Nentt prorok beze cti, jeďině we wlafti
swé a w domě swém a w rodině swé.“ (Mark.
6, 1:4). N fw. Bukúš doklúdň, že wssichni

xdř)Tento bralr stawčl takč na ostrowčx Eyprxl kráfuw
srantisskčxuskýkostel lterému se již mUody krasostawitel
obdiwowal

M) Ci fyu lesaťuw K wtťe podobno že Zešiš prwč uež
kášali a Učiti počal loboto ťemesla pčstouna swčho
takč pileu byl

Mlqř)Bmtťl a sestxy t j. pťčbuzni a pťibuzne.
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we sskole Uaplnťni byli bnšwem proti UčmU a
že powstawsse wywrhli jcj weU z mčsta a deli
až Ua rorch bory, Ua Utžto město jejich wzdčlúUo
bylo, aby jej dolů šstrčili, nle on bera se pro
sikcdkem jich Ussel (4, 28uo30) Wyfokú skúla
ďc které židš Uaznrrtsstt Pňna Ježtsse dolU šstrčiti
chtčli, slUje až podneš propastt (pršojpioš);
později o Ut obsslrUčji mlUwiti bUdelUr.

Nedaleko klússtrra ftantisskúUského stojt tU:
reckú knfúrnn, jřjlž wojúci doprowozujt pťi slaw:
Uém průwodě na deU Božtbo tčlu nejswětějssť
Swútost oltúťUt, pťi čemž i stťtltwcxjs. RozUmt
se samo seboU, že zn doprowňzent toto dúwú sc
jim dobrý bnkssiš. Nčajt nle w jcxk mi oj
Jeralďo wyprawowal uu podiwnb způfob stkt:
lent. Srstaijt toližto Uad baldnchinem,u Uad
hlawon knězr Uesouctbo nejswětějsst Swútost ola
túťUt, u pUssky swč we způfob pyramidy, na:
čež za wrleUtm rúnu dciwajt. Cbtějteli tUrcčtt
wojúci nějcxkčho ewropskébo kUtžete, ancb wojen:
ského bodUostúke obzlússtsxč poctiti, sestawujt pox
dobným způsodem pUssky Uad hlawou jebo, a
pak wystkelt. Podinú to pocta; Uúsledkrmjt
mohlby poctěný sUadno i fluchU zbcxwen bbti.

Wéwoda z BrabantU syU krúle Belgickčho, zapo:
wčdčl sobč takowčbo wy;Uačrnt. Škoda, še i dčla
(kanony) Uesestawnjl podob:chm szsobem; aspoň by
rúna wtcr wydala. u

W Nužaretč Uachúzt se také klússter pancn,
kteréž se nazbwnjt „sestry Našaretské“. Sestry
tyto, ktcré majt zlússtntbo dnchowntho, pochúzejt
z Frmlcouska, kdež jrjich kúd znložen byl a obtc
rnjt sr š wyučowúlttm n wychowúwúntm malbch
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dtwek. Mezi wychowanicemi jejich jrst takš 21
dčwčat osiťelbch, jejichžto katoličtt rodičowé tťž
r. 1860 na Libúnn od snnatjckbchTUrkůw Usmru
ceni byli. Mnobé z Ubobizch dlwek těchto rodičů
swých ani neznalp, jinč wťdt jen poněkUd Ua
otce aneb matkU se Upamatowati. Když dtwky
tUto Ua cestě od Libúnn kNazaretU do BeertU
wedeUy byly, spatťila tam jedna z nich TUrka
a hned prý zwokala: Tento mUž Usmrtil otce
mčho!

Nalezú sr w Nazmxetť takč dům poUtnický,
do něhož oo. Frantifskúni UejeU katolickě, nýbrž
i protestantsté poutntkylaskawě pohostinU pťijlma:
jtu Každý poUtnlk může tam tki dni zňstati ; oďchúu
zejr naplsse jmer swč do pamútnš knihy (Ge:
denkbUch) tébož domU a děkUje nčkolika slowy za
pohostinstwt, kterčbo zdc byl použil. Pťcd Uěkolika
lety napscxli angličtt (protestanlfstt) misionúťi do
knihd těto na podčkowúnt za pohostinstwt, ktcré:
bož sc jim bylo zde dostaťo, tato slowa: „dlňžs
tdš Tx()rů trUrU žsour 1xščuxtto třxš trrxtbee
t. j. kýžby Bůh jčjich (frantisslúnňw) srdcc kU
prawdč obrútil! Za Uějakb„čaš pťijel do Nau
zareta jiný protestantský Angličan a byl w těmž
ďomť od oo. frantisskňnů laskawč pkijat. Při
odchodU swěm napsal pod oua anglickú slowa
takto: „jt iš ň pitžs tjmt tdš ňdoxrč!xrrjtšr
jxčxš Uot mmeš ojmrit)see t. j politowúnt ho:
denjest pisatel slow na hoře napfanbch, že mú tgk
Ulúlo lúfky k bližllt:UU.eš)

iř) Protefmutč čiuiwači kextolikiimd xxčxdiwčxčitku. sše neisoU
suússruliwi: jrfx wssak dutrudo. ;e ťx nc“xšumle;ajse wtce
suússeuliwosti (To!erauž) nršli u uxchuZathšclw protea
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pHUcd U klússtera frantisskúnstého w Nazaa
retč Ua prawo od wrat jeho Uachúzt se katolickb
hťbitow. thal jsem fe prúwč z okna, když
tam pochowúwali malé děwčútko; Ua hrob poloa
žili dosti wellb kúmen, aby žakalowé mrtwé tčlo
w Uoci eryhrabali. Tito Uočntzlodčji pkichúzejt
až do stawent a kradúwajt slepice, wejce, hrozny,
chléb, mafo, ba častokrútc wykopúwajt i mrtwoly
z hrobň.ck) J okolo Nazareta jcst žakalů welmi
mnohoe Sotwa že slunce znsslo, začali již po
borúch jeden po druhém wbti, že mnč až ůzko

stant Ubližuje latollkn obtednč nádožeustwl i tehdáž, když
mu tento šúdUe pťičiny k tomu nedúwú Známo jest,
že obywatelč Spaučlska jsou wůbec katoltci R 186!
byl jsem w proslulěm sfpaučlskčmklússteťe Montserratč a
čets jsem w památné kuize jeho tato od jcdnoho nčmeo
tkčho protcftauta napsauú slowa: Schoneš Spanien!
Du bist deš Schopserš Lieblingďkirtd Die Nebel zicheu
ůder die Bcrge hin uud die Sonne qrůs;et mich bier
wie iu meinem serueu Sachsenlande mitderselben treueu
Mntterliebc Q wenn erft die Nebel deš Nderglaubeuš
auš dem Herzeu der Meuscheu gezogeu sein werdcn, um
wie rdiel naher wird danu daš Menschengeschlecht oor
seineu Schopfer trcten Uud nm wic ďiel wůrdiqer
ihu anbeten! (Krásuě Šančlsko! Tyk jsi oblibené ditč
stwoťřtelowo Mlby túbnou pťeš bory a sluUce mue šde
pozdrawujc jalo we wzdúlenem Sasku mrm ů touž weru
nou láskou mateřskou š) tterak tedrwé budc pak az
budou w;dáleny mbly powčrw žc srdcl lidských! jak muou
hem bllže bude moci pololeUt lidskč pťcdstoupiti pťed
Stwoťitele swěbo jak mnodem důstojučji bude moci Je:
mu sr klančtř!

1859 E Edlin cr
Ubohč kotoliáč Špaučlsko! jakél;o sstčsti p eje todť teuto
p Edlinqer! J on jeft polřtowúmibodeu, že mú tak múlo

. lúsky k bližnlmU

e) Že žukalowč krerč plsmo sw lifskami uašmoá. i pťeš zdi
kamcuuě lešou čleme 2 Ešd. 4, Z a šeř mrtwoly
lidskč ;erou praw: Dawid lddž di o uepťútelich swoch:
Wydáui dudou w rucc meče za podil lisskám budou
(pnrm.e rulpium wruut Žcxlm62 11)
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bylo; a ble! tU fe jesstč š nimi spojilipsiz ceu
lčho Nažašeta. Byltk to zpěw w prawdě slUch
trhznlct! Zakalowč a psi, jsouce mezi seboU cha
wětssimi Uepťňtely, wyjt tU jako o zúwod. Takowé
zastawensčko lze jen w Balestině slysfeti.

Učinili jfme w Nazaretč také núwsstčwtl
panU Janu Halilowi, pťednostowi katolickč)ch
kťesianň Uazaretských, kterýž nňš welmi pktwčtiwě
pťijal. Sotwa jsmc se pofadili Ua diwan, pťia
nesseUy nňm ihned čibUk a nrgileh, znúmš to
dť)mky, z nichžto jfmc dlc libosti wolili a kouťili;

na to jsme byli Uhostčni wsielikými cukrowými
pamlsky a čeonU kúon Řtkúwň se: DiušUš
ooUzUušit Qominšg (ťeč spojUje lidi); jak praa
wdiwč pkislowt toto jest, widěl jseln U pana
Halila. Qn U celú rodan jebo mlnwt jen ťeč
arabskou, které jsme my nerozmněli. Q. Jeraldo
byl nassim tlUmočntkem a pťeklúdal, co jsme
mluwili w ťeči francouskš, panU Halilowi do
ťeči arabské a Uaopak. Nuďiwň to w stUtkU
rozmlUwa, když dwn spolurošmlonwajlct potťebujt
tťettho by pomoct jcbo mobli se dorozumčti!
Manželka púně Halilowa mč!a oblck jaký ženy
nazaretské wůbec nost; Ulč dcery jejl nesly se
již pončkud dlc kroje ewropskébo; lnčly totižto
dloubé bedbúwnč fsaty, ale jesstě bez kriUoliU.
Podinč jaksi pťistrojrny byly blawy jejich. Na
čele měly jakollsi púseň U w nl zlatý, z daleka
se blyfsttct sfperk; na blawúch černé čepcc,
kterě wypadaly jako malé čabraky; Ua konctch
jejich wisely zlaté peUlze, a Ua rnkou swých měly
zlaté prsteny. Synowé púnč Halilowi měli sspiu
čaté stťewlce, btlé punčochy, fsirokč a wclmi ťúa
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snatč Zkalboty, co opaš okolo těla jakýsi fsirotťj
barewný ssútek, wcstu š jcdntm ťaďem knofltkň,
krútkb kabútek, tarďuš a jakýsi swrchnt, dloubť),
bUrUUsU UeUcpodobrch kabút ze sUkUa š tuhým
ltmcem. Tak aneb podobnč Uost se wssichni
mUžsstt w Nazaretř. Zdú se, že pan Halil
patťt mezi ncj;úmožnějsst obywatelr mčsta tohog

Kapitola srdmnúctň.

územi pokolenťZabnlonowa a Jsacharolra. Zcxly naza,x
rctstč. Hora Ustrǧmtij Bropask a strmina Zcxsia.Bina
ccnžo MaštsUr a Rebdť Michaclu Země Galřlcjskú. Rěna
a Getbd Zena tUrecká, kterú Utrkla mUžčswčmU. Kúna.
Frtlahš. Bolr, U kterčbo Učcnnicčw sobotu klash trbali
a jedli. Dssebel TUba. Hora nashccnť čthr tisic muo

žsxwz Dojrzd do mčsta Tiblšricxď:dhj

We spolččnosti wclcbnbch oo. fraUtisskúUůwx
činili jsmc z Nazarcta wýlety do okolt a Uac
wsitiwilř jfme ntnobú pamňtmi mista, ktrrú po
pokúdkn popisowati chceme. Wůbcc jcst crlň kra:
jina okolo Nazareta welepamútnú. Při dčlrui
zasltbenš země mezi dwal!úctcro pokoleut ;a časU
Josxccowa, lskanili zde podtlowš pokotrnt ZabUlo:
nowa a Jsacharowu, tok sice, že ú;rmt pokolent
Jfacharowa túljlo se od bory Karmčlu Ua rowiuč
Esdrclonské wedle hory TúborU až k Jordúnu;.x
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wssecka mťsta a wesnice w této krajiUě ležtctnň:
leželU lidU toboto pokolent. Krajina od Nazareta
k sewero:wýchodu se túonUct dostala fc šc wsse:
mi mčsty a wesnicemi swbmi pokoleUt ZabUlo:
nowU za podtl. (K. JosUe. Kap. 19). Jelikož sw.
země z wětsst čústi hornatú jest, byli obywatelč
jejt borúci; toliko lid zpokolent Jsacharowa pťea
bbwal w úrodUč rowině izraelské ancb esdrelonské.
Tak se tedy wyplnilo i požebnúnt, kterě siarý
JalUb dúwal syml swémU Jfacharowi, kdyžk
UťmU plowil: „Jsachar osel silnb, ležtct mezi
mezemi. Widťl odpočinUtt, že jest dobré, a zcmi,
že jest nejlepsst“ (1. Mojž. 49, 14uu15). Nej:
lepsst dtl zasltbenč země dostal se dojistu lidU z
pokolent Jsacharowa; potomci Jsucharowi mčli
meze územl fwčbo co silUý osel wšdčlúwatř. Pou
koleUt Zabulonowo pťebýwalo již zcxsew borúch;
Uebot krajina ža Nazc:rctem jest welmi brbatú
a mň hory i pťeš 2000 ftťewtců wysokč. Nedň
se Upťtti,že tato čúst sw. šemš uu Galiléa zwae
núoo U přirownant ku kamennitčmčl, wyprabléml:
Jůdsku apončkuď úrodUčUlUScxmařskU Uejlrpssi a
Uejúrodnťjssl jest. Galilča má mezi horami
welmi krúfnň údolt š mnobljmi rolemi, lesy a
kekami; mú takč dosti ptúkň, ZwčkeUtd. Dostalot
se mi sstčstt, že jfem takč fpatkil zajtce galilej:
fkčho, a pťefwčdčil jicm sr, že jcst prúwč takoo
wbm polntm zlodčjcm jako ewropssts drulzowč
jčbo. Wybnalř jsme bo ze žita, a chuďaš šcela
poleknuý nttkcxl, až fe za nlm prússilo. Myslrl
jsem U sebe: Ne nadormo Uazi)wčxse zwtře toto
w řrči lc:tinskě: jšpuď timiůuš (búžliwh
zajtc).
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DUe 11. bťezna ssli ujsme z Nazarcta, doo
prowúzeUi o. Filipem, kU propasti, do které židé
Nazaretsstt Pňna Ježtsse še skúly šstrčiti chtěli
(LUk. 4, 29). Cesta Uúš wedla libým údoltm k
jiho:wýchodU. Na louce pod stromy oliwowť)mi
potkali jsme Uěkolik žen Uazaretsklxch, které se tam
wyrúžely, dllem fedtce, dtlem stojtče aUeb skúkajtce.
Byly to ženy welmi mladé a welmi wea
selé, sUad dtwky swobodnč, které Uebyly jesitě
hokkosti stawU manžclského zak:lsily.š)

Wfsechny dtwky tyto měly oblek dle kroje
žeU Uazaretski)ch, jak jsmr ho fwrchu popsali, a
na čele púsky. Spatťiwsse núš kroj enoropskť;,u
daly se do smtchu, čemuž jsem se Uediwil; Ue:
bot jscm si pomyslil, žeby se tak wedlo i každé
dúmě nazaretsié, kdyby w oblekU fwém še ssiroe
kčxmi Uohawicemi, š dalmatikoU, š obručt a peo
Učzi Ua čele atd. do Ewropy pťisila. Majst
obywatelé každčho dtlu swěta, ba i každč zemč
w obleku fwém coš zwlússtntbo.šee)

Nsi čtwrt hodin cesty od Nuzareta w
témž údoll, kterť)m jsme se Ubtrali k Uadžmtnčné
propasti, jest na prawo pabrbek, zwamý „bora
UsttUUtt“ (luGUtš áej trčmGle). Dle ústUibo
podúm doprowúzela pamm Maria Swna swěho,
kdUž ho ži„dě Nazaretsstt z mčsta kU propastř
wlekli. Powldú se, že pabrbrť tento snlžil sr pťi
oné pťllxežitosti, jakoby tim byl chtěl nad Usira

ee) J w Nozaretč wdúwajt sc dťwky již w latulď. roru
swčho wčkU.

“) We Špančlskll l. p. nenosl pohlawč.šexlské wňbee klou
bouků: droto jim tam býwú dúmn še ssirokňm tlobou:
tem pťlčinou jultchu a pohorsseut.
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UUttm Panny Marie ňtrpnost son projewiti.
Na pamútUém mtstě tomto stúwal w dúwné dobč
panenskh klússter, z Učhož jesstč několik zťt UiU
spatťiti lze. Qbywatelé Uazaretssti nazbwaF až
podUeš toto mtsko: 1)šir 81 Zenat:jx t. j. klňu
sster panenský.

Nsi za eAehodiny dossli jsme údoltm, které
se Ua prawo točt a wždy wtce úšt, kU jmcnou
wané již propcisti(srancousky: prǧoipic:š; ital ky:
pwoipjxiq arabsky:k)j Tcúťši). Skúla, šntž idé
Púna Jržtsse do propasti té Bstrčiti chtěli a
kterúž také „strmina“ fluje, jest nejméně 20
súbů wysokú, a padú Ua mnohčm mtstě pťlu
mopúdnť do rowin esdrelonskě. Mú Uěkolik wýu
běkpň, tak sice, žeby člowčk š wrchu skúly tč
šstrčeU, Ua prwntm wýběhq, fe zabil, a z Učbo
mrtew až dolů spadnUl. Zidé PúUa Ježtsse še
skúly tě dolů nešstrčili; nebot wypraije sw.
ewcmgclista Lukúš: „QU (Ježtš) bera fe prostkedu
kem jich, Ussel“ (4, 30), núpodobUě jak se byl
sttyl n wysscl, když ho židé w chrúmě jerufa:
lčmském kamenowati chtěli (Jan 8, 59). Pamút:
Uú skúla tato mú také Uěkolik dosti welkbch jeo
skynt a hťubokých cistereU, což jcst důkazcm, že
pťed čafy Ua Ut lidé, fnad poUstewntci, pťebržwali.
Powidú fe, že dole U paty jeji stúwal i klússter
B kosteltčkem, což ik wlťe podobno jest; Uebot
tam w skutkU zbytky zdt spatťiti lze. Na tčto
hoťe dowolcno sloUžiti na nosectm oltúři msse
swaté. (jxx (?rčxsijčš ďi pUČ ošjšdrmeď 8Ul
monto ůxexUUi i GiUůši wjšmnc) preaipie
tmxe i1 Bišrlx()rš7 ořúšmč:co pďwiě): ij pršoiu
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piwio).e) WýborUú jest wyblldka š této pmnútné
skňly. Widtt tU poutntk pod sebou celoU rowiml
efdrelonstoU, a w nt wesnice swrchU popfané:
Naim, SUUam, SerUn, El Fnleb, Endor atd.:
k jibU za rowiUou touto fpntťuje wzdúlcné hory
rfraimské; k zúpadU horU Karmčl;k wýchoďUasi
2 boďiny cesty odtUd wzdúlenoU majestátUoU
horU Túbor, a zrowna pťed febou widt malb
HermoU, a za ntm wyprahlé borw Gelboejskě.
Staropamútný potok Cison, U Učhož Debora a
Barúk drUhdy sstastně bojowali proti Sisarowi,
kntžeti wojska JabiUowa(Soudc. 4, 7. 13u5,
21 a žalm 82, 10), a jehož woda odUússela
tčla w bitwě Usmrcených, točt se semotam
jako had w rowinč těto;

Pokúd ďúle, dúl a dúle
Bryč Uplymljc,

Nž se . . . .„
QkU ztrache (Snaidr).lllle)

Nedaleko zmtněnč pťtkré stály Ualezú fe w
boťc weliká jeskwně, we které prý rúda sc zdržujt
diwokú zwťťatcxlQ. Filip Ujisskowal, žc w nt wi:
dělt ďyl také kot pardal (ť)mxtlwr kšjiš pčUeČUď).
W Galilče Ualezajt se mimo zajtce a žakaly i
wlci, diwokš swinč a jinú zwěť.

Nsi ZAehodiny cestU jibozúpadnč oď Na:
zareta stojt wesnice Jafia (takě Japba, Jaffa,

B kroďpelto šďnesulo ňčeua ()uďtoc!iš ňi Mdrr:a 8z
pnq. 22.

šeed erx.!ptxji žjluc swrchn, šc paxtokCisou má w r;:uxiué cjďrc:
lo:rske wtce ramru; zda je. žc jcho ralncno jewo slulo ;u
smrxžchcalň Kndum aucb Kadnmiru, dlc kj Souda Z, Ll.
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Safsa a Sasira zwcmú). Frantisskúni a kťeskanč
nazaretsstt Uazbwajt ji také Zčm (Žrišoomo t. j.
wesnict sw. JakUba. Mút se totižto za to.
že odtUď pochúzeli dwa bratťi, JakUba Jan, sy:
Uowě Zebedeowi, ktekt, lowtce š otcem swým u
maťe qalilejskčbo, od Ježlsse powolúni byli, a

kteťt opUstiwsse sttč a otce,1 hUed za Utm ssli(Mat 4 21622 a Mar1,.19) Jsoutčto
oni ďwa bratťi kteťt napotom od Ježtsie za apo:
sioly wywoleni byli lMat. 10, 3)a Zdú se, že
w Jasii býwal i klússter; nebot Nrabowč Uazýwajt
wesnici tuto takě j)eir t. j. klússtrre Ukazuje se
tam mtsto, Ua Učmžpodle ústntho podúnt stúwal
dům Zebedeůw. Oo. srantisskúni obdrželi toto
pamútnč mtsto r. 1641 a wystawěli Ua Učm
r. 1766 kapličku. Nynčjsst Ua hoťe ležlci Jasia
čttú asi 30 welmi bidschch arabskť)ch chyžrk a
Uemú Uižúdné okrasy. Za čan Joserwa byly
U Jasie hranice pokolcUt Zabulonowa (Jof.
19 12) u

DUe 12 bťežna1862, na drn fw Řcbořc
papeže actrkewntbo Učitele, opustili jsme rúno o 8
bodině Nazaret a jeli jsme kmoťi galilejskčmn, leo
žtctmu sewerowýchodltčod Nazareta. Najali jsmc
w Nazarrtč mladého dragomana WinccUcia Mcm:
sura, ktcrb Uúm konč obstaral a Uúš až k moťi
galilejskémU wcdl Měl š feboU osiťelěbo pacholtka,
jenž fe jmellowal Řcxboť.Nichael Byltč to mladtk
chudobny, bosonobb a welmi sspatnč oblečený;při
tom byl wssakpťece welmi wesel. Celou tU Zuuš
boditt dalekou crstn ssrxlš Uúmi pčssky, a dowedl Uúš
wsscchny dobrl;mi Uúpady a žerty swhmi obwee

seliti. Mladb Nrab teUto mlUwil troch:l italc16
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sky, a ačkoliw Ua cestě již dostř Unaer bdl, zpta
wať si pťece jcsstě. J mUslrl jsem U sebe:

Pachole oUtlé,
Jak jsi ty sstastně,
PokUd oblétá
Jaro tě slastUé!
Stúle kochúš se
W lůně radosti,
ernajtc tajUé
Srdce žcxlostid(Dwokúk a J. T.)

Q. Wúclaw Nethcrda tázal se bo, jrxli
katollkem. „Nejsem“ uu oďpowěděl. N jaké pak
wtrU jseš? lG šolw Mrčwoo (jscm Frcmkrm),
odwčtil.lle)

WystoUpiwssc z údolt, w Uěmž wěčUč pan
mútUý anaret ležl, ke straUš fewerné Ua horn,
mčli jsme š Ut dalekou a krúonU wybltdku. Pťcu
hlédli jfmr odtUd welikoU čúst Galiléy až skoro
k dorúm libaUským. Túže:li se Učkterý z laskauf
wých čtenúků, jak země galilejskú wypadú, odu
powtdúm, žé jest swčtrm brbatým (mUUáUď šido
doďUš); jsoUt w Ut hory a sice wyfokéšbory,z Uichžu
to jedna Uade drUboU se wythú. J tato část sw.
země, Galiléa, jest welepamútnú za pktčinoU wěcť,
ktrré se tam Udúly. Q tčto zrmi čiUt sr již
zmtnka we kUize JosUc (13, 2), kdež se mlth
o rozdělent celé zrmě palestiUské mezi dwanáctrro
pokolent. Galilča byla ro;dčleUa mezi pokolerlt
Yserowo, ZabUloUowo a Nestalimowo. Město

e) Nle tinž Bprňwš uUUslowllj že jeft katoltkem; Ucbok,jak
jwrchu receno, w Naznretč slnjt katolťci u Fraukowe.
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Cedeš, w Galilěe Ua hoťe NeftalimU ležtcl, bylo
jedno ze ssesti mčst útočisstUých, jakýmž byla i
mčsta Sichem Ua boťe Efraim, a Kariatbarbe
Ueb Hebron na boke Jůda (Jos 20 7 ) Za
dťtwt cedrowč a jedlowé za zlato, které dúwal

ťram, král Tyrský, Ša?omounowi kU stawěnt

rúmU (Žerusalémského a domU krňlowskeho ponstoUpil alomoUU Htramowi dwaceti měst w
zemi Galilejskčx. Nlc nšltbila fe Hiramowi tato
města; Uebot se túzal SalomoUna š podiweUlm:
„To:liž jsoU ta města, kterúž jsi mi dal ďratťe 2“
(3. krňl. 9, 11u13) Za dUů Facceja, krúle
israelského, pkitúbl Teglatbfalasar, krúl asyrskť),a
dobyl takč Galilčy i wssl zemč Neftalim (4.
krúl. 15, 29). Tobiúš, zjrbožto žiwota, jakož i ze
žiwota syna jeho Uúm kUiha Tobřússowa mnohé
zajtmawé a UaUčné Udúlosti tak krúsnč wyprau
ije, pochúzel z pokolens a mčsta Neftalimowa,ee)
kteréžto jest we wrchltt krajiUš zemč galilejskč
nad Naasoncm za ccstoU, wedoUci Ua zúpad a
:Uajtct Ua lewč straUě mčsto Scfet (Toď. 1, 1).eeeee)
K obywatelům galilejským wyprawil pystb krňl
asyrský NabUchodonosor posly, chtčje i jejich zemi
oanowati, byl od Uich ale oslysiúU (JUdith 1,
8)u Za starých čafů měli jint Uúrodowé zemč
ZaďUloUskoU a Neftallmoon t. j. GaliléU w
opowržeUl a Uazť)wali ji GalilšoU pohaUskoU,
poUěwadž w nt pobané pkebýwali. Nle prúwě z

szř)!šš ťeckčm pťekladxl pksma sw našýwú se toro mčstohifbe
Mř) Nodui město Tobiússowo leželotedy bliže Uynčjssibomčsta

Safedu (starč to Sefet) w horut Galiléc Widčl jscm
mesto Safed jtojtt uu mhsokčhoťe (2260 srť) n jcst
od Nazarcta asi 10 hodiucrply sewrrowýchodnč wšdúler.
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tčto opowrženč zrmě a sice z mčsta Nazarcta
wysscl Ježlš, Spasitel fwkta a swštlo wsscch nú:
rodůw, jakž to pkcdpowťdťl prorok Jsaiúš tčmito
uslowy: „Prwntho času oblebčcna jcst zemč Zax
bUlon a zemč Nestali, a poflednk obtlžena jcst
ccsta moťskú za Jorďúnem xGalilčy pobanské.
Lid, ktert;ž chodil wc tmě, widčl swětlo wclikě, a
bydllctm w krajinč sttnU smrti, swětlo wzcsslo
jime (Jfaiňš 9, 1w2. a Mat. 4, 15u16).
Z Galilšy pťissli ku bratktm Machabejským Jůo
dowi a Simonowi poslowě, majict w zňrmUtkU
roUcha rozttženú a žalthce, že je pobansstl obye
warelč Ptolomaidy, Tl;ru a SidonUdťe)Utlačth
a shladiti chcčjs. J pňmhl Šimonše rťemč
tisici mUži ďo Galilčy, pobil pohany, a wzaw
židowfkě obywatele zemč goliscjskě še ženami a
dětmi, pkiwrdl je do Jůdstwa (1. Mach. 14un
23). N iak welcpamútnox: Učinil zcmi galilejc
skoU Božskb Spasitcl! Z Galiléw pťissrl Ježlš
k Jordúm: k Janowi, aby pokkestěnbyl od něbo
(Mat. 3, 13); do Galilšy odcsscl, kdhž byl Ufly:
ssel, žc Jan wsazen jest do žalúťr od Herodrsa,
pktjmtm Nntipy, panownlka w Galilše (Mat. 4,
1 2 a 14, 13). Pňn Ježsš obchňzcl celoU Ga:
lilču. Učil we sskolňch jejlch a kúšal ewangcliUm
krúlowstwt a Uzdrawowal wssclikoU Uemoc i wsscn
liki) nedub w lidU (Mat. 4, 23); nent tedy
din, žr i z Galilčy ssli za ntm Umozt zústu:
powé (Mat. 4, 25). W Galilěe pťcdpowčdčl
Jržtš Učcntkůln fwým, žc SUU člowěka wydňn

ů) Mčsta Ptolemaiů (m;nt Nkko. lekaron. Akka, Jean
deBlcre),Týrno (Zor, Sur)a Sidon (Saida) lcžtwssechuy
na bkedu moťskčm, dllcm w Galřléc, dtlem we Fenicii.
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bUde w ruce lidské, a že zcxbljt ho, a tketibo dnc
že wstane z mrtwých (Mat. 17, 2lu22). Lid
jerUsalémski) Uazýwal Ježtsse prorokem z Nazareta
galilejskébo (Mat. 21, 11). Když byl Pňn Jc:
žlš Ukťižowún, pťlsily UúbožUéženy až z Galilěy
do JerUsalčma (Matr 27, 55), a po swém z
mrtwbch wstúni pťedessel Spasitel UčeUUtky swé
do Galilěy; tamt bo Uzkeli (Mat. 28, 7). W
městúch galilrjských Naznretě, Kúnč, KafarnúU,
Bcthsaidě atd. zdržowal sc často Božský Spasitel
a čřnil tam welmi mUoho zúzraků.

S bory, na kteroU jsme z Nazareta wha
stoupili, widěli jsme wc wzdúlonsti asi 3 bodiU
mčsto Seforiš ke straUť fewerUé a též Ua wyfokě
hoťe lržlcl; o městč tomto bndcme jesstč pozdčji
mluwiti. Sestonpiwsse welmi sspatUoU a Uebcze
pečUoU ccstoU š borh tčto, dojeli jsme w údolt
do wesnice Rény, a asi okolo defúté bodiny k
wrsUici Gethu. U RčUy widěli jsme mUobo žen
U potoka, ktcrčž tam dilem praly, dllem wody
nabtraly. Pťi prcmt počtnaly fobě také způso:
bem již Ua wrchU zmlnčlchm. Mú se za to, že
Ua pahrka stojlcl bidUú wesnice Geth (také šl
Z1ešřmc1zwaxtú) jest rodnhm mtstem proroka
JoUússe, ktcrébo Bůb poslal do města Niniwe,
aby obywatele jeho kU pokňnl Uapomlnal. Jomiš,
jebož jměUo wyzUmncUňwú tolik co „ť)olubice“,
byl srm Nmatby a pochúzel z Geth:QferU aneb
Gatb:Hachcfern (4. krúl. 14, 25). Powtdú se, že
w též wesnici Uachúzt se také brob JoUňssůw,
jrbož wssak kťcxstanůmansstčwowati Urlze;k
tomU prťy fancxtičtl obywatclé mnsulmaUsstt kťeo
staUňm dowolenl nedajt.



368

Dktwe Uežli jsme dojeli k wesnici Getb,
dohoUilaUňš jakúš mladň asi 20 letú žena; bčžrlat
za Uúmi až z Nazareta. Pťibltžiwssi se k Uúm
Uplakanú a zcela zdčffenň, ltbala Umč a o. Wúa
clawowi Uohy. Jň erťděl, co by to mklo zUau
Ulenati. Núš dragoman WiUcenc MaUsUr pro:
mlUwiw š Ul, wyprawowal nňm takto: Jestic to
maUželka jednobo TUrka w Nazarctč; ponšwadž
ji ale manžel jejt zbil, Utekla mu a Ubtrú fe
do mčsta Tibrriady (kamž jfme i my jeli) ke
swým tam bydllctm bratktm. Bončwadž se ale
obúwú že maUžcl jejt za Ut poběhlte, ltbala wúm
Uohy Ua zUameUt, že sc stawt pod wassi ochranU
Mladú žeUa ta ssla ď númi w skUtkUaž do
Utťsta TiberiadU Nebylat jcdiUoU mcmželkoUonoo
ho anka; Uebot kažďý TUrek může fobč wztti
čtyry ženy, a mimo nš tolik soUložUic, kolik jich
může wyžiwiti Tak dowolil falessný prorok MU
bamed wUznawačům fwým Jako mnoho lepssi

aOspoťňdaňějsst jest staw manželský U kťeskanůw!Ostawu manželskem w clrkwi kťeskanskčptffr
sw. apoftol Pawel: „Tčm pak, kteťtž jsoU w
manželsiwt, pťikazUji Ue jú, ale Pún (Bůb), aby
žeUa od mUže Urodchúzela; pakliby odessla, at
zůstaUc erdaUú, aneb at fe zase smtkt š UtUl
žem swým. N mUž neproponstťj manželky“ (1.
Kor. 7, 10nu11). JsoU:li bohUžrl i w kkeskaU:
skěm manželstwt, w Uěmžto manžel jen jednU ženU
a žena podobUě toliko jednobo mUže mtti fmt, jsoUu
li prawtm,i w takowém Utanželstwt začastš swúry
a Uepokojr, jak to teprw met U TUrkůw wypaa
dati!? W skUtkU tedy lčpe čint, kdo fe Ucu
wdúwú (1e Kor. 7, 38). Lčpe jfoU Ua tom
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bohatt TUrci; Ucbot oUi Utajt žeUy swč w ro;u
ličných domech po městě, a Uebo wssechny pofpolU
w jedUom domě „serail“ zwaném; tam majt
wyklrsstěnce (EUUUch) co úťedUtka aneb dobližitele,
který Ua želty i bičem dorúžt, jestliže Ulezi seboU
se hňdajt aUeb jank se Uesrownúwajt. Zdaliž
UeUt takowú žeUa w prawdč politowúnt hodna,
an š Ul častokrúte bůke nežli š howadem sc za:
chúzt? Jak zcela jank to wypadú w UtaUželstwt
kťeskanskěm, sprawujt:li se ženy i mUžowé swě:
domřtě UapomeUUttmsw Pawla ťkourtho: „Že
Uy mUžům swýUl poddňny bUďte jako PáUU (t j
jako salnčmU ChristU); Uebo mUž jest hlawa
Fcny, jako jest ChristUš blawa ctrkwe oUt jrst
spasitel těla swého (t j ctrkwe, jejtžto hlaon
jest). Ale jako ctrkew poddúna jest Ehristu, tak
i ženy mUžům swťxm poddúUy bUďte wc wssem
(co Uenč proti wůlč Božt). Muži milujte man:
želky swé, jakož i Christuš milowal ctrkew a wy:
dal sebe saměho za Ui . z . takt i mUži majč
milowati manželky swě, jako swú tčla. Kdo
lniluje manželku son, sebet samébo milnje. . . .
Brotož opUstt člowšk otce i matkn son a pťi:
držt se Utanželky swé a bUdoU dwa w jednom
tčle“ (K Efcsk. 5, 22831.)

Núš WiUceUc MansUr byl jako Nimrod
silný lowec pťed Hofpodinem (1. Mojž. 10, 9)
Mšl šseboxtpuffkn, a kdekoliw spatťil sokola na
stromč fedtctbo, zastťelil ho. Túzaljsem se ho,
proč to dělúe?Proto, odpowědčl, že žeroU wrabce.
Myslel jsem U sebe: wrabci ale žeroU zasc jinú
zwiťata a čiUt jiným spůsobem fskodU.Každč zwtťe
mú swšho Uepťltele; a zťtdil to tak wfsemohoUct

163:!:
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Stwoťitel welmi mondťc, chtťjc, aby během ttm
rownowňba w cclé pťlrodč zachowúna byla. Knžo
dé zwtkc jest člowčkowi k užitknl Sokol žerc
owssem wrabce, ale žere tuké myssi a jinú sskod:
liwú zwlťata. Zdň se ale, že núš Nimrod r:bl
žwlňsstnč na sokoly rozbnčwňn byl a že nu wrabcc
mnobo držel. J wrabec jcst Užitcčné zwtťe a
měl we starčm zúkoUč pťi očisisowňnt domU od
malomoccnstwt welkou úlobu. Na znamcnl, že
dům od malomocrnstwt očisstčn jest, whpUstil se
wrabec, aby fwobodně odletčl na pole (Z. Mojž.
14, 53).

Q půl jedenúcté bodinč dojeli jsme do
wefnice jmencm Kefr Kcna. Wcsnice tato lržl na
sirňni bory k zúpadnl straUč bledlct a mú asi
sto bldnbch arabskť)ch chyžek. Sotwa jsme do weo
snice dojeli, již núm bčželo na proti wclké množ:
siwl otrhans;ch chlapcůw a děwčat, kťičlclch jako
jedUsm blasrm (Unš 7ooo ůit!ontč:ď) :Kňna Ga:
lilča! Bakssiš! Kňna Galiléa! Bakssiš! a pťi
tom Uastrkowali rUce fwě žúdajscc dotlrawť,
abychom jim dali bakssiš. Btdnú wchicc Kefr
Kena jest staré a pumútné městoKúUa w Galilée, a
dčti tnrccké wčdt dobke, žc toto mlsto kťeskanským
pontnlkům fwatým jrst; proto jim bčbúwajl
wstklc, žňdajlce, aby jim za nawsstlwent Kúm;
galilejské dali bakssiš. J Nrabowé Uazýwajt toto
mlsto l(mw ej Bššjil t. j. Kúna gcxlilejskúl
N w skutkU jest Kúna pro každého kťcstano mlsto
welcpamňtně, swaté. ch učinil BúU Jcžlš
prwnl žňzrar, iejž sw. cwangelista Jan wyprao
wnje takto:
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„Stala se swatba w Káni galilejské, a
ldyla tam matka Jcžlssowa. Pozwún jest na
swatbu také Jržlš i učenntci jebo. N když se
nedostalo wlna, ťekla matka Ježtssowa k němu:
Ncmajl wlna. J dl jl Jcžlš: Co mně a tobě
ženo e?ee) jesstš Uepťissla ýodina mčx. Dt matka
jeho k služebnskům: Cožkoli wňm ťekne, Učiňte.
Bylo pak tn sirst kamennhch stoudwl postaweno,
podle očisstowňnlžidowskčho,“) berouctch w sebe
jednakaždú mtry dwč aneb tťi.ťňeť)Dl jim Ježtš:
Naplňtež stoudwe wodoU. J naplnili je až do
wrchn. A dt jim Jcžtš: Naléwejte již a neste
wrchnlmu sprúwci swatby. J ncslil Když pak
wrchnl sprúwcc swatby okUsil wody wlnem Učiz
nčné a newěděl, odkudby bylo, ale slnžebnlci wě:
děli, kteťtž wúžili wodu: zawolal wrchnlspráwce
swatby ženicha a ťekl jemu: Každý člowčk nejprwč
dobré wlno siawt, a když sc podnapili, tehdy to,
ktesč borsst jest; ale ty jsi zachowal wlno dobré
až dosaw.id. Tcn Učinil Ježtš počácek diwů w
Kúni galilrjské, a zjewil slňwU swou, i Uwěťili
w něj učennlci jeho“ (Jan 2, 1un11).

Starč pamňtnč mčstoKňna galilejskú slnje
tedy Unnt Kefr Kcna.xf) Slowo Kesr wyznameo

e) tj j. co se naď to tiská ?

ee) t. ju umýwánl pťed jidlcm a po jtdlc„ jak Zidť obux
čej mčlid

eee) erua z rěchto lamruuých stoudwl. pochúzcjlct, jak sč
druwl. x Kúny galilcjské„ utazowala se mi wc chrúme
flowútněho., krůlowského zámtn Ejturialu nedaleko Moo
dridn we Spaučlsku.

k) Několir bodin cesiy zúpudnč od Kcsr Keuy lcžrlo jinč
Kúna, suad ono. krcré polotcni Njerowxl za podll sc bhlu
doscalo (Josr :9, 28dj
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núwú w arabské ťcči tolik co wesnicc, a KúUa
sc proměnilo w Kena. Pťed wesUčcs, ke stranč
zúpadnl, prýsstt se zc zemč silný pramr:l dobrě
a čisté wody, kterú odtud co malý potňček dňlr
trče. Jest to jediUú žiwá woda, kteroU obywa:
telě též wcfllice lnajt, a jestir k wčke podoon,
že wodou z prameUe tohoto Uaplněno bylo ssest
kamennbch stoudwt při swatbě. kdc PúU Ježtš
prwnl swůj zúzrak UčiUil. Na zúpadntm konci
welmi bthé wesnice. wčděti zřlceUin chrúmU,
který Urjméllě 30 kroků dlouhý a asi 15 kroků
ssiroki; bčzwal; pozůstňly z Učho jeU hkawllt zdi
ke třem stranúm a rumy tkt sloupůw. We
kterém stolett a od koho chrúm tento staweU byl,
ď jistotou Udati Urlze. Na mlstš téhož rozpad:
lébo chrňmu stúwal dlr ústUlho podňUt oUcU
dům, w Uěmž Pan Ježlš š Marit a š Učeltntky
swými swatbč pťttomen byl. Pamútnú tato
swatyltč (Zňuorumejum) Uúležtjiž od roku 1641
Qo. Framisskúllům. (1)j quššbo Bčuxtšuřxarjc)2
closš ()drišr() fšoš ij primo mixx:xc:olc)aGUu
x:č:rteuáo, 173quU in xaiUo,ZGUG 31 poďšč:ššo
tiu ůčxjr čmlm 1641 i sirčdlwišc:ňni ůi Pč:ru

:dďzšmxtčc).xe)Pollěwadž ale Frcmtisskúni k opětnčlm:
wystawěslt chrňmu tobo penšz Uemajt a mtsto to
zcela opusstěno bylo a posud jcst,hledčli je fobč
protestaaté Ueprawi;m způfobem přiwlastniti. Na
kkjwé fwčdcctwt don mUžůw, že thto .rozpadlk)
chrúm bf;wal tUreckoU messitoU a že nynl koUch
lýti může, hledčli bo ro skUtkU prUskťPkonsul w

e) Wiq lllronzwt.cošoxxouke ůolla cuďtoůia ňi Pena 8.
jmš. 20.
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Beertč a pasior pcm Zďller w Nazaretě od
tUreckčho paffy koUpiti. Již bylo wfsecko Umon
weno a hotowoe Dowcděw se alc o tom o.
.1emxčdjůo ůš. (Žreuosčd, obebral se ihned k pa:
ssowi do JeaUe chrU a dowedl úsilnostt swou
knpnou smloUwu zpúčiti. Že to passa penčzox
chtiwý zadarmo UeUdšlal u dú sc sUadno my:
sleti. Bowtdal mi týš o. chUaldo, že passowé
turečtt wůbec welmi Uplatitelnt a peněz chtiwl
jsoU, a že dle znúmého: Be.xariuš eZt. mašiď
Ččuxcx. qnčuu :moipšrš (šcďc. 20, 35), za
blaboslawenšjsst sc poklúdaji, mohoUuli brúti,
než majteli dúwati. Tak obdrželi tedy Qo.
Frautisskúni opťentm fe a úsil:wstt o. Jeu
zualda opčt tUto fwatyni Uazpťt a wyfwobodili
ji z rUkoU protestantůw, ktekt ji sobě núsilně
pkiwlastniti chtčlix(chšjf čmrw 1861 cčnteňřono
jprocššt:mxtickimpoššešďčxrďšuš; qu 18 prše
muxxe š jašueršiu Čšj ťN (ŽWUUAČGáč: Gšx
U()m rjušoiwno e Zčxjreťrjc)Ččd quššš UZUre
pňxionš).ee) To fe sialo r. 1861l Pozdčji ob:
drželř frantisskúui od francoufké marki)sky pani
Nicolaiowčťee) 1400 piastrůw; za penlze tyto
kos.pili sobě w Kúni galilejskč bltžc rozbo:
kcnčho chrúmu tobo bidmý ďům, kdež se Ufcxďilid

Nsi 50n60 krokůod tčž swatyUč widčlipozů:
stalš šdi jiučbo chrúxnu, který wssak býwal mrnssl,
Uežli oncn, o nčmžto prčxwč ťčč byla. Na mtstě, kdež
zktceniny chrúum tohoto sioji, stúwal dům Barto:

ů) Wiz: !)dxmrxpoctošcnonxšlo ůcllš ouxtoáia ái Porr:č
.xx.pšš. 20.

ee) Q této zboiné Uaut mluwili jfdue jiš w knp. 9. pťi po:
pijowúnt Emmujl:.



374

lomťje, kterb takč Natbanael slul a kterébo Púlt
Ježlš za aposiola sobě wdwolile Tohoto Natda:
naelc přiwedl Filip k Pňnu Ježtssi. Filip tou
tižto Ualezl Nuthonaele a prawil k němu: „B
kterémž psal Mojžlš w zúkonč a proroci, Ualezlx
jsme, Ježtsse, Syna Josefowa z Na;areta. J
ťrkl jcmu Ncǧtbanacl: Z Nazareta může co do:
brčho bbti? Rekl jemu Filip: Pojď a wiz. Wi
dčl Ježtš Nathanaele, an jde k Učmu, i dl o Uěm:
Llj práwě Jsraelský, w némžto Ueul lstixe). Dt
jemu Nathanael: Qdkud mne zUúš? lepowědčl
Jcžtš a ťekl jcmu: Prwé, nežli tč Filip zcxwol
lal, když jsi byl pod ftkem, widčl jsem tebe.
deowčdčl jemu Nuthanael a ťekl: Mistke,
ty jsi SUU Božt, ty jsi krúlrisraelský.eeňe) Qd:
powčděl Jcžlš a ťekl jrmu: Ze jsem tobš ťekl:
Widčl jsem tč pod ftkem, wěřlš: wčrsst wčci nad
to Uzťlš“ (t. j fpatťlš weliké zúzroky, JaU 1,
45uu50). Dle ústnébo podúnt pochú;el sw.
Bartololněj z Kúny gulilejfké a nadzmlučnň zbo:
ťeniz chrúm byl také jemu zuswěcrU;Meťe) swd
ewungelista Jan prawt zťetclnč. že Nuthanael
byl z Kúny galilejské (Jan 21, 2).

Do Kňnypgalilrjsképťichú;twal Bún Ješlš čaa
stokrúte a Učinil tam jessrčmnohč jině diwy a zázruky.
Sw. Jan wyprawuje we 4. kap. takto: „Přissel
(Ježtš) opět do Kány galilejskě. kdeťtobylz wody wl:
no Učinil. J byl jeden krúlowskb (úkedUtk), jehož syn

e) Bčm Ježlš chtčl tčmito slowy kici. že Našlzanael jest
muž upřlmný, prawý, be;elstuý Jsraclita (Zid. Zl, 2,.

U) t. je Mesiúš lidu israelskčmu zosllbeuý.

Me) Wtz Mat. 10, 2 uu Murk. 2, 18 u LU!. 6, ll u
SkUr. Npost. l. lZ.
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nemoccn bUl w Kasarnán.ck) Ten UslUssew, žeby
Ježtš pkichúzel z Jůdska do Goliléy, ssrl k
němnše) a prosil bo, nby šstoUpilšeM) a Uzdran
wil syna jcho, Uebo počtnal Umlrati. Tedy tekl
k nťmU (krúlowskěmu úťedntkowi): Neu;ťlteuli diwů
a zňzraků, neuwěťste. Dt jemU krúlowský (úťedn
Utk): Bone, šftUp prwé,nežli Umke syn mňj. Dt
jemU Ježlš: Jdi, syU twňj jest žiw. kakil
člowěk (úkedntk) krči, kterouž mluwil jemu Je:
žtš au ssel. KdUž pak již ostupownl, polkali fe
ď Utm slUžebntci (jeho) a zwťstownli mU ťkoUce,
že syn jebo žiw jesto Tedy otúzal sc jich na
hodimx, w ktetouby se byl lěpe měle? J kekli
jemu: Wčern w hodiml sedan ostala ho zim:
Uice. d Tedy poznal otec, že to byla ta bodina,
w kteroUž jemU řekl Jcžlš: Syn twůj žiw jest,
a Uwčkil on i wssecken dům jeho.“ Tento drnkjý
diwxř) Učinil zase Ježlš, kdyť bdl pťissel z Jůd:
ska do Galiléy (46054.). W Kúnč galilrjskč
Uždrawil Ježlš nemocněho,který w anarnúu, asi
čtyry mlle wzdúlenčm ležel; tot důka;em, že jeho
wssemokjouct wůle ničlm obmezeUa nebyla. Kdož
jest š to, abd wypočltal wssrchny ty zú;ruky,
které Božský Spositel činřl Uejenom w Kúně,
Uťjbrž wůbcc w celč zemi galilejské.?! Sw.
ewangelista MatoUš prawt we krútce o zú;ro:
ctch tčchto: „Odch.izeje pak Ježtš wssccku Gali:

e) Q mčsič Kafnrmiu, od .skúnh asi 7o8 bodin feweroa
wýchodrxč wzdúsenčm, trprwč pozdčjč mluwili budcmr„

M) do Kúny galilej!lč.
PU) do Kasaruúu. Dobťe praws sw. Jan: „abd šstoupil“ (uc

áogeenáerč:t); nebof z Kefr Kend do Kasarnúu musi
ď bor dolů se šstnpowmi.

F w Kánč galilejskč.
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léu, Učil w jejich sskolúch a kúzal ewangelium
krúlowstwt (Božtho) a Uzdrawowal szelikou ne:
moc i wsseliký Uedub w lidu. A rozessla se o
Učm powťst po wsst Syriick); i podúwali UtU
wsscch zle se majlctch, rozličnť)mi Ueduhy a trá:
pentmř obkltčenbch, i kteťtž zlé duchy měli, inú:
mčstčUtků, i sslakem poraželchch, a Uzdrawowal jc“
(Mat. 4, 23u24). Nathanael poznal později,
jak sc byl mýlil, když kFilipowi opowržeUě
stralm Ježtsse Cbrista fe proUrsl: „Z Nazareta
může co dobrého býti?“ (Jan 1, 46).33)

Nawsstiwiwsse pamútnú mtsta UUUčjsstbthč
wesUice Kefr Keny, odebrali jfme sc dúle. Cesta
nňš wedla pěkným, dosti ssirokým údoltm, w Uěmž
sc Ualezú mnobo úrodnbch rollš a jcbož eryfokč
hory pončknd lesy pokrytrj jsou. Widčli jsme
tam Uťkolik rolntků (Fellahš), kteťt prúwč polc
fwú wzdělúwalie Do dťewčných pltchů fwbch
mťli po don buberchch krawúch zapkúbmlto, a
mtsto bičc nžlwali dlolchi)ch boll, kterýmiž krňu
wy bodali a k rychležssi chůši dobúnčli. Btd:
Ué to řfpťežent! Jaký púU au taký krňm

ů) Syrii slxljočdšclslš sowerxlč od Galřlčy lržtct, jejimžto
blawuim mestcm jest Damnssek

U) Sw ewuugelisiowč Malouš (10, 3) Mmek (Z 18) a
Lukaš (6,14) nažywaji toboto sw aposjola: Bnrtoso
mčjem(ďexruxolomewug)asw Jan (l 47) Nalbarmclem
Jméno Bnrtlzolomaeuď wwžunmenawú tolik co syu Tbol
maiňw Zdú je je uplnč jméno tohoto sw aposlolu bylo:
Nathanael synTbolmaiuw kacenč: BartolouxčxjNpostol
tculo kúzal po;dčxi fw rwauquřum w Judii a lřyl ua
roztaz klálc Gťsxyaqcsa Umučeu Jeho fw pošňslatky
boly r 983 pťenesfexlydo Řinm a uachú; eji fe tmu we
chxčuuč sw Wartoloměje ua oslrowč ťekt) Tilřery, išolx
cli gmx darlolonxeo Zwauě Bamátka jcho konú sr duc
:4 augustu
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auu Utyslel jsem U sebc. Btďnč wypadň turecký
Fellah we swém oblekU, a btdný jest také potah
jeho. Bthé, hUbeUékrúwh aUeb chatrnt wolci
pomúhajt seďlúkowi Ua poli; kůň Uebýwú Uiu
kdy zapkežen, ponšwadž tohoto jeU k jtzdč se
Užtwú. Nespalkilt jfem w Palestinč ani wozU
aUč zapkaženého koUš. Tamčjsst sedlúk Uemňže si
tedy zazptwati:

Můj koUtčkU,
Po poltčkU
Dobťe tahej pth!
Ll ty ploUžkU,
Můj zlasoUsskU,
Dobrý dělej ruch! (Rolnickú).

Nsi za bodinu cesty dojeli jsme w těmž údolt
k jeďUomu welmi pamútnčmU poli. Jako Ua pa:
mútUčm poli U Betléma Ua němž zbožUá RUtb
fbtrala druhďy klasy, zastawuje se poUtUtk rúd i
U tohoto pole N co jcst to za pole? Dle úst
Utho podúnt stalo se U pole toboto co sw ewaUu
gelista MatoUš wyprawuje slowy:

„Šel Ježtš w sobotU skrzc obilt a UčeUUťci
jebo, lačni jfoUce, počali trhati klasy a jtsti. Fa:
riseowé pak wiďoUce to, ťekli jemU: Hle Učenu
ntci twoji čiUt, čeho UeslUsst w sobotU činiti
OU pak kekl jim Což jste nečtli7 co UčiUil Da:
wid, když lačUěl i ti, ktektž š Utm bUli? Kterak
wssel ďo domU Božtbo a chleby poswútné jcbl,
kterýchžto UU: neslUsselo jtsti, ani tčm kteťtž š
Utm bdli Uež jeU sami)m kUěžtm? N Uebo zdali
jste Určtli w zúkoUě, že knčžt w fobotU w chrúmč
sobotU russt a jsoU bez hktchue? Nle prawtm
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wúm, žet wětfsi jest tuto Uežli chrňm. Kbyďyste
pak wědčli, co to jest: Milosrdenstwt chci a Ue
občti, Uikdy bdste UepotUpowali(tkchto) erinnťjch.
Shn člowěka jest zajistš pňUem i foboty“ (Mat.
12, 1n8). Z todoto pamňtlrého pole trhali
tedy w sobotU Učennici klasy a jedli. Dle zúx
kona Mojžtssowa bylo pocestlchm dowoleno, k
zahUúUt hladU klasy trhati, wythati a jtsti.ck)
Zlomyslnt farčseowč alc mťli jim to za zlé, jac
koby trbúUtm klasů, co nčjalou pracl den swňtečnt
zncucttwali. Protož krkl Jcžlš fariseům, žc i
Dawid a společUtcř jebo, když lačněli, w chrňmč
poswútnš chlebU jedli, což jim jank dowoleno
Uebylo,eeee) a že i kněži židowsstt zabijentm obštt
a rozličnon jiUoU i těžkoU pract w chrúmě pťi
občtowúnt potťeonU drn fobotUt aneb swútečUt
rUsst. Dúle jim Bún Jcžtš takě oswědčowal, že
oU jest wčtssl nežli chrúm t. j. žc on jest i pú:
Uem Uad chrúmem, aby prý tedy Uepotnpowali
UčeUntků jeho, kteklž jsoU w tom bez winy, pol
Učwadž todo UečiUili z lehkowúžnostť a swéwolnosti,
Uýbrž z potřeby, jsoUcc lačUi.

WystUpthce w tomto libém, od zúpadU k
wbchodU se túbnouclm údolt wždy whsse, dojeli
jsme asi za bodiUU Ua welmi úrodUoU ale cele
erzdělanou wýssinU, kteroU Nrabowé „šrňušl
Žslčmwee Uazťjwajt. Jest to rowina asi 3nue1
bodiny cesty dloUbú, tolikčž ssirokú a wc stkedU
swém pončkud pkibloUbenú. Wyjma Uškolik rolt
jsoU na nt jen pastwiska; a neUalezú se tam ani

je) Wsselrlžbdš do obist pťltcse srpčbo, natrbúš kscxsů a rukoU
wmuueš, ale jrpem uedudeš zitj. (Z. Mojž. 23, kščx)r

ee) Wiz t. krč!l.21, :Fns.i.
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jché wesnice. Na sewerném konci wtjssiny těto
jest epťtkrť) kopec majlct dwa wrssky, Ua které se
zdolU asi čtwrt hodiny wystupowati must. Wrssky
ty nejfoU sspičatě, Uýbrž rowně, tak že rowan
tato mú w děli asi 80 a w sstťi 75 kroků.
Kopec teUto, Ua který jsme imy wystoUpili, je:st
welepamútnb. Nrabowč bo Uazýwajt: dšedel
Pudg„ FrancoUzi: monc ůe Zč:rmonp Němci:
Berg dcr Srligkeiten. W Uasst ťeči mobl by se
jmerwati horoU blaboslaweltstwt; Uebor Ua boke
této Učil Pún Jcžtš oněm ctUostem, ktcrěž pode
jmenem „osmera blahoslawcnstwt“ znúmy jsoU.
Sw. ewaUgclista Matouš o tom zazUameUal jal
nňsleduje:

„Šli za Utm (Ježtssem) zústupowě mnozt z
Galiléy, a z Desttimčsttee), i z JerUsalčma, i z
Jůdska, i ze Zújordčmt. Wida pak Ježtš zústU:
py, wstoUpilna boru, a když se posadil, pťistoU:
pili k němu Učennlci jebo; iotewťew ňsta swň
Učil je ťka: Blahoslaweltt chudt dUchem, neo
bo jcjich jest krúlowstwt Uebeské.eťxe)Blahosla:
went tisst, Uebot oni zemt wlúd:louti bUdou.ťM)
Blahoslawellt lkajlct, nebo oni potěsseni budou.
Bluboslawelň, ktcťtž lačnčjt a žtžUčjt po spra:
wedlnosti, Uebo oUi Uasyceni budoU. Blahoslawent
milosrdnt, nebo oni milosrdeUstwt dojdou. Bla:
boslawent čistébo srdce, nebo oni Boda widčti
bUdoU. Blahosluweni pokole, Uebo oUi syUowě
Božl slouti bUdon. Blnboslawenl, ktcťsž protio

lu) Krnjina žu Jordán rm majtci lt) wčtssich aneb blawntch
mčst slnla: l)ec:apoliď (Desitimčsli). Wiz tarč Mar. b,
20u7, :ňl.

ee) t. j. duchem sprostnt. polornij
eu( c jj účasleustwt králowstwt Božido zde Ua zemi i potom

nu Uebi miti budou.
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wenstwt trpt pro sprawcdlnost, Ueb jcjich jest
ťrňlowsiwt Uebeské. Bladosiawent jstc, když wňm
zlokcčiti a protierstwt činiti a wsfcckozlé o
wňď ldoUce mluwiti bUdoU,pro mnc, radete
se a wcselte se, Uebo odplata wasse hojmi jest
so Uebesich.“(Mat. K. 4, 25uuK. 5, 1u12).

NeUt tkeba, abych čteUúťům popisowal blaa
žené city, ktcré se stktdaly w srdci mém, když
jfem llečel Ua boťe Dssebel TUba, Ua kteréžto
Pčm Jcžlš krúsUé toto UčeUl o osmerU blahon
slaweUstwt zwěstowal. Častokrúte jfem co knčz
toto sw. ewaUgeliUme) w kúzaUtch lidU kťeskaU:
skémU čiUěUbch wyklúdal; a hle, nin se mUč
nebodUémU sthowi PúUč dostalo wclikého sstčstt,
že jsem mobl pokleknoUti Ua témž pUttftě, kďe byl
Pún Jržtš fúm toto sw. Učent lidU pťednússel.
KťeskaUský poUtntk mň sice témčť Ua každčm mtr
stč zcmě palestinstě pťtležitost krozjtmúnt o žiwotč,
o kúzaUtch a o smrti Božského Spasitcle swého.
JsoU tam wssak pťcdce zwlňsstnt mtsta, kterú
zbožUšho poUtntka U wyšsst jesstě miťe k tako:
wémU rozjtmúxlt powszzth; mezi takowú mtsta
patťl uu Dssebcl TUba. Tamt kúzal Púrt qu
žtš; tam ozUamowal, kdo blahoslaweUstwt dojdc.
KU blaboslawenstwt wččUémU jest každý člowťk
powolňn, a každý můžc se blaboslaweným siúti,
wychfmižtulij fe, aby kanl ctnosti, za které Spaa
sitcl blahoslawenstrot flibowal. Jú co kUčz a
kazatcl rozjtmal jfem Ua též hokc flowa sw.
apostola Pawla ťkoUctho: „abych snad, an jiu

e) Kleré se čte na den slawný wsscch Swarbch a swčtic
Božich dne 1. Nod.
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me kúži súm Uebyl zawržen“ (Uš c:Um U!iio
pmšůioňršrim ipše ršpwduš šůic:imx l.
00r 9 27) Modlil jsem se i zde za wssechny
pkibUzné, pkútčly a znúmé, aby núš wssechny
wtra nasse w Ježtsse Cbrista spaseny UčiUila.
(LUk. 7, 50.)

Hora Dssebel Tuba mú mnos;o trúwy, ale
stromů na nt Uent. Na ďon wrsstch jejlch,
kterě jeU Ua Uěkolik kroků jedeU ode drUbého
wzdúleUy jsoU, ncspatknjt se žúdnč zdi aneb zťt:
ccniny, z Uichžto by se soUdřti dalo, žeby zde
byla kdy bUďto kapla aUeb nšjakú jinú bUdowa
stúwala. Wyblldka ď; této pamňtně hory jest
wbbomú. Ke stronš sewernč widšti hlnbokč
údolt a wysoké hory galilejské U mšsta SafedU;
k zúpadU: hory U Nazareta; lwbchodu: krajiml
okolo moke genezaretskčbo a okolo Jordúlm; kc
straně jižně pkehledUoUti lze celou tU wysokoU
rowinU, kterú U paty „hory blahoslawenstwt“
začlUú, a ke straně jibo:zúpadlň widtme wc:
lcbnb un Túbor. TUto pamňtnon pťekrúonU
horu Túbor, o ktcré později mlUwiti budrme,
widěl jsem Ua c,estčswč po Galilče již časiokrúteť;
wždy odpočtwalo Ua Ut oko mš še zwlússtntm
zaltbentm; pokaždémi pki tompťissla na mysl slowa
Dawidowa: „Hom (jcst to), w kteréž zaltbilo sc
BobU, aby pkebbwal Ua Ut“ (žalm 67, 17).
Konečně jrsstč podotýkúme, že Ua boře „blabosla:
wenstwt“ může se na Uosectm ollúťi i msse sw.
slonžiti. (ln (?ršjilšň ši pulď Gšlšdmrš ďUj
M(mtš cťšslš Uč!:xtitslůini).eř)

M) sixxogpettwščucxršje e)e:jjš cudxtoůi:l úi Perrš Z. pnš. 22ep
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Cestujtce dále wýssinou Nrd el Hama zwaa
nou ke straně seweroewýchodnt, dojeli jsmc asi za
hodinU k jednomn pahrbku, Ua němž sc spatkuje
Učkolik wcliki)ch, semotam roztroussených !amenů.
Nrabowč nazýwajt to mlsto ťťčdňššr on Wčdo
ďrčm)K t. j. kameny kkessanůw; Uejwčtsst kúo
men sluje: „stůl Púnč“. Jinak slowe mtsto
toto také Chamzc chobžat t. je mtsto chlcbň. Již
tato jmena swčdčt, že se zde Udúlo coš pamětio
hodného. Na tomto mtstě Učinil Pňn Ježtš
zňzrak, o nčmž čteme U sw. cwangelisty Marka
takto:

„Když opčt weliký zťistup (U Ježtsse) byl,
a neměli„ coby jedli, swolaw (Ježtš) Učcnntky,
kekl jim: Lttost múm Uad žústupem, nebo aj již
tťi dni trwajt še mnou a nemajt, coby jedli; a
rozpusttmxli je lačné do domů jejich, zbynoU
Ua cestě; nebo Učktekt z nich z daleka pkissli.
N odpowědčli mU Učrnntci jeho: Qdkud bude
!do moci je nakrmiti chleby zde na poUsstieě
J otázal se jich: Kolik chlebů múte? Kteťlžto
ťekli: Sedm. J kúzal zňstupu posaditi sc na
zemi, a wzaw sedm chlebů, dtky Učiniw lňmal
a dňwal Učenntkům fwijm, aby pťedklňdali: i
kladli pked zústnp. N měli maličko rybiček; i
těch požehnal a kúzal pked nč klňsti: J jedli a
nasyceni jfoU, a sebrali, coš pozůstalo drobtů„
sedm kossú. Tťch pak, kteťt jedli, bylo okolo
čtyr tistců; i rožpnstil je.“ (Mar. 8, 1au9
Mat. 25, 32u38).

Ze Božskb Spasitel na tomto pabrbkn ;úo
siup tak zňzračnkxm zpňsobem nofytil, wyswltú ze
slow sw. MatoUsse: „Bťissel (Ježtš) kmoťi
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galilejskémn, a wstoUpiw Ua ýoru, posadilfe tam“
(Matx 15, 29). Moke galilejské jest odtud jerm
asi hodinn cesty wýchodně wzdúleno; z moke to:
hoto měli Učennlci Učkolik rybiček. Mtsto toto
x;dň se toliko tomu newysokým pahrbkem bbti,
kdož fe k nšmU bllžt š wýffin; kU straUč se:
werné ale padá teuto pabrbek témšk pktmo:
púdně doublubokěho údolt a jest tedy boroU. Mu:
silot zde welikě množstwt lidu okolo Púnn Jcžtsse
fhromúždčlw býti; Uebo sw. Matonš prawt (15,
38), žc jen tťch, ktekt jedli,byli čtyry tistce mU:
žů, kromč dětt a žen. Tamtéž Učinil Božský Spau
sitel jesstč mUoho jiUých zúzraků; Uebot jak wyo
praije sw. MatoUš, pkistoUpili k PúUU Jcžlssi
zústupowé mUozt, majtce š febon Učmé, slepé,

kalbawč, mdlé a jiUč mUohé; i kladli je kaboUm
jeho a uzdrawowal je, tak že se zástnpomč diwio
li, widoucc, an Uěmtmlth, kUlhawtchodl, flept
widt (Mat. 15, 30au31).

Jesstč asi hodinn cesty jeli jsme po tčto
wr)ssiUč, a pat wždy bloub š hory sestUpUjlcr,
pťijeli jsme asi ku tketl hodiUč popoledUt k moři
galilejfkčmU. a sice do xměsta Tibcriady. Pke:
lwapil:li mne radostnč pohled na moťe galilejskú
a welmi krúsltš okolt jeho; byl ďych pki prw:
Utm pohledU Ua mčsto Tiberiadu uuo plakal.
Bylo mi jako prorokowi Jerrmiússowi, když n
Jerusalčma feděl a Uad zpusstčntm města bokkon
myslt wzdychal, kwllel a plakal. Jak hrozUč
wypadú lnčsto Tiberiaš! jestik z kokeUe wywrú:
ccno; jrbo zdi, brúny a domy jfon zbokemp;
podobú fe welikúUskč bromadě kamrnl, a nikdo by
nemyslel, žc w Učm lidč přebúwajť. Widčl jsem
w Jtalii, bltže Ncapole, zboťenú a zasypanň města



jsljjji
M P:jPlQjjošll

x

jjxe,a šz zu

,T:?
;;:ř

zš:(
r!,„U
lň„

x::ř?

MčstoTiberiaů.

P,„..“.a.meňackd

HerkUlanum a Pompeji z ale žádně z Uich nc
Učinilo na mne tak hlubokébo dojmu, jako mťsto
Tiberiaš. Qna mčsta zasypálta byla Wčsuwem
oheň sopttclm, pťi čemž ale Ulice, diwadla,
chrňmy, domy atd. z wčtssi čňsti zůstaly stúti,ck:)

. kdežto mčsto Tiberiaš zcmčtťeseUtm r. 1837
w prawčm slowa smyslU na kUsyroztrbáno bylo.
U města Ubytowúni byli pod černými stany

e) Mčsta Herknlmlum, Bompejř a jřuá byla zasypúna r.
79 po narozeni Christa Bciuae
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arabfstt cikúni (čengann). BUlo jich mnoho
mUžů,žen idětt; kowuli železo, kkičeli a žebrali;
podobali se uchfsim cikúnům, jako jedno wejce
drUbčmUe.

Črrnč wlasy, černě oči,
SnčdoU twúť:li nťkde znňš,
Nožku, jež se bystro točt,
Tam cikňna dtwku múš (Dle Uěmeu

mcckčboStr)

Knpitoln ofmnúctú.

Mťsto Tibcriaš Chaim Wrišman Klússtrr a kostrl
Frantisskúnstý Židé Tiberiaďssti Brotestantssll misioo
núťi Joscf Miklafewicz Safcd a okoll jeho Moťc
gcnesarrlskě anrb galilejské Zúzmky, které Bún Zcziš

na moťi tom Učinil

Dktwe nežli xo památnostrch města Tiberix
ady lnlUwitř počneme, bUde potťebl, abychom
nfpoň pončkud š hiftorit jrho žse obcznúmili. Dr.
Sepp twrdt,lle) že mčsto toto wystawčl Herýn
deš Nntipaš, a žc bo tak pojmenowal ke cti
ktmskěho ctfaťe Tiberia. Nynějsst Yraďořoé nao
waojt je Tabarřeh. Heršdeš Nntipaš byl za
časU Ježtsse Cbrista kntžetčm w Galilěe; město
toto nent tedy pklliš siarč. Mú se za to, že na

0) JerUjalcmuud daš heiligeLand Bd S lZZ
17
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jeho mtstě stúlo pked časy mčsto Rekkatb. které
pokolent Nestalimowll za podtl se dostalo (Jos.
19, 35). Že Herodeď Ua wystawerxt Uowébo
města toboto mnoho wynaložil, z tobo soUditč
lze, že w něm mčl i swůj wlastnt zúmek wo
KastelTabariaua welikouokroublici(amfitbeater) ;
welkolepé zťtceUiny oboU bUdow těch spatťujl se
posUd Trojhranné wysokomi zděmi obebnaně

město stojt na zňpadnlm bkel;n jezrra ǧeUeža:
retského (jinak moťe galilejskék)o) Ustnl podúnt
twrďk, že Božský Spasitel, ačkoliw U moke ǧexlil
lejského rňd sc zdržowal a tam mnoho zúzraků
čiUil, do měsia TiberiadU Uikdy newkročil. Je!
stit to takč k wtke podobtw; Uebot chlipnb a
Ukrutný Herďdeš tetrarcha (t. j. kmže) w Galilěe
(Luk. 3, 1), kterb dal sw. Jana Kťcstitele w
Samaťt stlti, hlrdčl také Ježtssc samébo jtti a
Usmrtiti,r:jakž wyprawuje fw. Lnkúš slowy: „Uslyo
ssel pak Herúdeš tetrarcha o wfsech wčcech, kteréž
se dúln od Uťbo (t j od Ježtsse); i byl w ne:
jistotě, protože bylo prawer od Uěktexych:
Jml wstal z mrtwťjch, a od jiných, že Eliňš
se zjewil oď nčktcrych pak, žc wstal jedeU ze
starť;ch prorokň. J kekl Hcrýdeď: JaUa jsem
jú stul, kdo pak jest tento, o kterémž jú takowě
wčci (t j diwy a zúšraky) slysstm? J bledal
bo (Ježtsse)widětč“(Lnk 9 7uu9) W Tiberiadě
pki dwoťe Horoďesa zdržowal se takě oneU nčen:
Utk Mnnahen o kterém we skutclch apostolu
fkbch (13,1) čteme: „Byli pak w ctrkwi kte:
rúť ťdyla w Nntiochii proroci a Učitelex mezi
Uiuxiž byl Barnabúš a Simon kterijžsloUl Čemý,
a LUciUš CUreUský a Manahen, krerbž byl spolU
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wychowún š Hrrýďesem tetrarchon“. Bo púdu
JrrUsalčma rstalw se město Tibcriaš městcm
židňm swatťxm: ncbot scm se odcbrala wysokú
sskola rabtnůw “(Miůraš šňňoj); od r. 200 až
450 žili w Tibesiadě nejnčenějsst židowsstt rau
btUowčllll)a složili tam tak zwanb Talmnd.“)
eAsi pňl bodiny zúpaďně od mťsta jest židowslý
bkbitow, na němž fe okazUjl broby mnobť)ch
tčchto ralxtnňw. Nž podUrš jest Tiberiaš židům
městem swatbm. Zcxko siaťt židě rúdi se oďrbta
rúwajt z eropy ko Jerl:falěmn, aby tnm zeu
mkeli a w údoll Josafatskčm pochowúni byli,
núpoďobnč žije i w Tiberiadě asi 4000 židů,
ktekt z Polsky,z Ruska a z jinbch zemt ewropa
sibch pochú;rji. Mluwilk jfcm tam nťmrcky 8
jedntm židowski)m lékaťcm, š Chaimem Wečša
nlanrm, kterb pochúzt z Brodn z Haliče, odkudž
we 14. rokU wěku swého do Tiberiaďy pťisscl.
Změno jebo Uwrdlo mi na pamět proslUlého
kardinúla a arcibisknpa LondbnskéhoWisemana;“ecke)
n blr! žid náš Ebaim chopiw se tobo twrdil, že
žest š ttmto slowútnbm kardinalem pokrewnš
žpťszněn.xř) Mimo židy jest w Tiberiadš asi
Mo sjeďxxocemžchŘekňw, něťosik set MuzUlmae
Uňw, jedna rodina protestaUtstú čttajlcleš hlaw,
a tufstm jeu tři kotoltci.

Nynějsil mčsto Tibčriaš nrobnúsil nni tťett
řll stmxěť)o x!xťsin jfbož Zřtrtxlliny jistť půloťjodinu

ej Dxx. Sxxpp x:wňřt we fwčm dksr jmena mnohých sloo
nxťxřuižch rcxldlx.lťl tťl!tesicxdskúchu

eck) W txlixkě boťc nkxux:ji sr jrskynť, we ktcrých rrý tito
rablucxwú co pouswwukci žilj.

ee“x“)Jn!č:w Wisrumu wyslowuje se w augsickč ťeči Wořšmru
xf) Lluo un nms!cl jsem si u od leama praotce wssechlidte

17P
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ccsty k jibu podle bkebU jezera fc túhnon. Cclě
mčsto nynějsst moblo bU fe snad obejtti za čtwrt
bodiny, kdyby to Ua straně wody možno bUlo.
Mťsto Tiberiaš Utrpčlo nmodo we wúlkúch za času
zpoury židůw proti Řtmcxnům a za čúsu kťižúkůw;
Uejwlce snad wssak zcmčtťesentm. Jako jest
sopka Wchw Uebezpečnbm soUseďcm italskěmU
mčsiu Neupoli, nňpod bnč mú, jak sc mi
zdú, i mčsto Tibcriaš Urbezpečného souseda w
bltzkč boťe, zntžto wychúzt welmi borkň flrnň
xwoda. Zemčtkesentm býwá 1oto mčsto nezťtdka
nawfstěwowúno. Zemčtkefent dne 1r ledna 1837
otťúslo mčsto Tiberiaš tak brozně, žc wy:
sokč jrho zdi, brúUy u domy sc roztrbaly a zx
wťtssi čústi rozpadly. Tek,dúž zahynnlo chmčnč
2000 židňw, a lékak Cbaim Weišmcm wypra:
wo wal mi še slzawbm okem, žc i jeho manželka
a dčti pod zbokcnými domy pochowúny byly.ť)
Nent diwu, že Uynějssi Tiberiaš anč mčsiU sc
Ucpodobú. Jen několik domů jest tam, ktcrč
w ptawdě domU Uazbwati se moboU ; ostutnl domy
json nizké, z wčtsst čústi z blúta dělaně, prctm
nenrpodobnč chyžky. Jako dlc proroctwt erúu
ssowa (14, 1) pysiné Samaťt, zabynulo imčsto
Tibcriaš. u

Téměk uprostked města, bned U bkth jea
,řera stojl nmlý srantisskčxnsktp klňsster, w němž
xfme sc Ubytowali. N kde jfme se mčli jindc
xxbytownti e? W Tiberiadš neni žúdněbo hostince;
a kdožbh chtčl U židů aneb U TUrkůw w btdných

e) Takowč zemčtťeseni potkalo toto Udobč mřsto takč r.
1759 a !? 1847.
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chi)žfúch jejich pťerrowoti? Každý kťesknnský
poUtntk, cestujlct po Palcstině, mňže se jistotně
pkeswědčiti, jak welikým dobrodinlm jrst takowb
klňsstcr, do něbož putthcl wždy lasknwč pobo:
stinU pťijmut bbwú.

Klňssteťtček tento mú w prwnlm poschodt
dwě swětnice, a dole jednu a kuchin. Jrst to
malý domek, jcbož dwůt mú sotwa 14 lrokůw
w déli a 10 w sslťi. Jebo obywateli bUli teh:
dúž, kdyžjsmc klússtrr ten nowsstlwili, frnUtisskňni
kněz o. EsibiUš a bratr laik F. RosatUš.Tento
poslednt jest již 37 let wr sw. zemi. U klňx
sstrťlčka tobotoa jest i kostčl. Powldú se, že w
Tiberiadě byl již za časů tažent kkižňckýchkaton
lický chrúm, jejž tam wystawčti dal kUlže
Tankrrd a sice na tčmž mlstě, kde nUnčjsst kostel
stojl. Podlé ústnlbo podňnl wystawrn jest UU:
nčjsst chrúm nn témž mlstš, kde stúl Pún Ježlš,
kdnž sw. Petra za knlžete a blawU wssrch apo:
stolůw ustnUowil„ dle slow sw. Matousse: „J
jút prawlm tobě, že ty jsi Petr (t. j skúla),
a na tč fkúle wzdčlúm clrkew son a brúny pekelné
jt nrpťemoboU. N tobč dúm kllče krúlowstwt
ncbeskébo, a cožbykoli fwúzal na zemi, budc swúx
žúno i na nebi, a coždykoli ro;wázal Ua zemi,
bUde rožwúzúno an Uebi“ (16, 18n19).3)
Buď si tomU tak ncď jinak, pozorUbodUo jest,
že obra; oltúťnl pkcdstawuje sw. Betra klečlclho
pťed Búnem Ježlssem, a nnd nimi Panml Marii

9) Jest sice ústnl podánt (G trxůimiono). že se to stalo w
Tiberiadč; awssak podlč tébož sw. Matousse (16, 3) s!alo
se to w krajinč měfta Céjaréy Filipowy. kterú jemeruě
od jezera genešaretskébo (aurb moťc gt,xlilejskčhodležeja
n nynl Banl Gad (Baniaš aueb tate Benješ) sluje.
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ď Božskhm dltětem. Na prawo a Ua lewo nau
chúzt se w arabské ťečč Uúpiš:

ť)nt ol uu lxčdňšmc Mň Ujédbšúďo č:j
1:Uc1šmt Udčmj dšici.

je)ut onj w Mššjťx šdšn UUZUelobgjji.

t. j. Ty jsi Petr, a na tč skúle wzdčlúm ;
ctrkew son.

Ty jsi Cbristxxš, SyU Boha žiwébo.

Welmi btdxch kostel tento jest 22 krokú
dloubb a dewět ssiroký; Ua každě stronš mú čtyry
malú kulatú okna a jedUo Uode dwcťmi. W
tojnto oknč wist zonek; ncbot kostcl Uemú an
wťže, an sakristic, ani stolice Dlouhi; čaš pťinúc
ležel Txxrkňm, kteks ho co chlčwa Užtwali. Poe
sitčstilo sc sice později Oo. fraUtisskúnúm, že
chrúm tenlo obdrželi; alc za pťtčiUou zlržch časů
ncbyli š to, aby tam Ufadili knčše, jenžby každoc
dcnnč služby Božt konoti mobl. Tyto sc koUúwalU
toliko jedUoU za rok a sice Ua deU flawUý
sw. Betra, a bylo se wždy jcsstč co búti,
aby Turci chrúm teUto sobš opět UepkiwlastUili
a z Učbo zafe chléw ncUčiUilie R. 1847 dojel
do Tiberiady nejdůst. arcibiskup zc Smyrlw
(in pmxc.), Monsig. Spacca:Pietra, ktcrý tcbdúž
co npostolfkiš jedUatel po Palestinč ccstowal.
Wkročiw do szsstěnébo chrúmU tiberiadského,
Uemúlo se Uad Ulm pohorssil. O. chualdo.
ftech wc fpolečnosti jcho se nachúzrl, prawil k
nkmu: Núm (sraUtisskúnům) wedc sc jako Púnn
Ježlssi, který Uemčl penčz, aby w Kafarnún plat
chrúmowý zaplatiti mohl. Pťikúzal tchdúž Pe:
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tromi, aby ssel k moki, wrbl Udici, a wzal rybU,
kterňž nejprwč Uwňznr, že w jrjlch ústech Ualezne
staterúe), ten aby dal co plat za Uěj a za sebc
(Mat. 17, 26). J md chreme, Uňsledujtce pťtu
kladu sw. Brtra, w témž moři lowiti“), a prwnt
rybu, která Uwú;ne, posslcme Uúměstku Pňna
Ježtsse, papeži Piowi 1)(., aby do úst jejtch
wložil pentz, jehož nňm k oprawent chrúmu toe
lzoto tťeba Tak se i stalo Ulowili rybn wlo
žili ji do silice (spirituš), a Monsignorr Spaccax
Pietra ji pťinesl do Řlma sw otci, kterb w
skutku prwut pcuťžitb pťtspěwek Qo Frantisskúe
Uům kuoprawrnt chrúmu jejich w Tiberiadě po:
slal. uu PilUč již zde š dčlUtky swými praco:
wal stolak bratr laik Simsorian, ťterý z JerU:
saléma zlússtč sem poslún bnl, aby aspoň Učkolik
stolic do chrúlnn zbotowil. Jednalo se o to, aby
w Tibcricxdě wětssl kláfster, a sice pouze pro
framisskúlm Uňrodnosti Uěmeckéwystawětť se dal,
kčemnž tak zwanň Kšllner:Bereiu (spolek kollnskť))
welkoU sUmUpeněz obětowati mlnil. Jako k. p. w
klússteřeU sw. Jana (Bňn (Jriomnj) samt sspaněl:
sstl u a w jinbch klússteřlchswe zemč italsstl fran:
tisskúUt jsoU, tak majl do klússtera Tiberiadskěho
jen samt Učmečtl frcmtifskúni přijlti, což se wssak
sotwa stane. Nejwětsst pťrkúžkouwtom jest tmnějsst
welmi Urzdrawč poUebl (klima)e Moke galilejo
ské mú welmi bluboké položent; ležtt wtcr Uež
600 stťewlců ksloub slržli hladina moke stťedoo
;cmnlbo a jest še wssech strch obehnúno wyfo:
kými hormni. Núfledťrm toho anUje w okolt

ek) jruž platřl čcUxUdrachmn
M) Mčsto Kafarnáum o kcerém pošdčji mlxlwiti budemc.

lcšelo jako Třberiaš Ua bťrbu rčhož xnoťc galrlcjjkčho
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jeho w létč parno až Uesnesitelnč. Prawilt mi
D. Efibino,u že temperatma w Tiberiaďč obUňsst
w zimě 7n12 stupňůw a w lčtě 37au40
stupňů tepla dle RenUmUr:a, a to u we stlnu.
Dú:li se wejce na slunce ža okno, bi)wú za
chwllkU Uwaťeno; ncchň:li se tam dčle, stwrdne.
Který Nčmec jest š to, aby snesl takowé parnoe?

W dáwné ďoďč býwali w Tiberiadě bisku:
powč sUfragúni arcibiskUpstwt Uažaretskčbo. Ny:
Uějsst hiskUp Tiberiadský (in pmer. insick.) jest
nejdůst. swčttcť biskUp Qlomúckť) Thysebčirt,
který sem darownl kalich a fchránkU Ua sw. ostat:
ky. Pozorubodno jest, žc žádntz biskUp in pčuxt.
ncsmt wkročiti (šud pc)šnš. šxoc)mmuniočdtjc)r

niď) do ono?xo mčsta newěťtctch, kdež biskupem
jest, čili od uěhož núzew swůj mú, a sice tak
dlouho Ue, dokud se mčsto toto w rUkoU ncwše
ťlclch nnchúzt. Wyprawomali mi Oo. Frnntia
sskňni o jrduom bistUpowi iU pčuxteijď, že chtčl
z Nazareta do JerUfaléma konňti cestU podlč
moťe. Dowčdčw se ale, žc by Ua tě cestě mnz
sel jtti skrze město CčsaréU palestinskon (Kaisaa
rich), odkud jmrno aneď titUl biskupa iU pňrr.
wcdl zmťnil ihncd úmysl swůj a UastoUpil na
jinoU cestU

Žide nmjt w Tiberiadě čtyry fyUagogU, z
nichšto jen jedna pěknou našbwnti se může; jestřt
opntťena sloupy a podobú sc ťeckčmU chrňmU;
ostatnt jsou bldné a welmi sspimxwér W oblcku
podobajl se židé tiďeriadsstt Ucmúlo židům pola
ským; Umjlt dlonbě, kadeťeUé wlasy, kulatč
plstěně kloboukd a dloth růzUobarewný knbát
podobný županu (Schlafrock) Jde o nlch powťst
ťe json welmi prawowčrni (ort.doůox); jejich
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zúkonnicř aUeb rablnowč (Gřx:š.obňm) jsoU prý
w zúkoně welmi zběhlt. Majt:lř židě wůbrc
obyčej, že modltce se Ustawičnť hlaon kýwajt,
pťewyssujl židč tiberiadsstt w zewnějsslm tomto
způsobu pobožnosti wssechUy ostatUt Zplwú:li
Chachamw chrúmě slowa žalmistowa: „dealtc
jej (Hospodřna) zwukem trouby, chwaltc jcj na
loutnu acitaru“ (žalm150,3); tUnastawujtnúbož
nt židč ruce swé k ústám, wydúwajtce blasitý zwuk
(tratrarú),podobnť) zwuku trouby; pki slowech:
.,na loUtUua citaru“, wydúwajt ústy swijmi zwuk
jakoby na ttjto hudebně Uústrojčxhrúli. Pťi slowech:
„chwalte jej na buben a we spolrčněm zplwúnt“
(žalm 150, 4) ldUanjt a zptwajt. Bři slowlch:
„Hrejte HospodiUU Ua hcxrfu, na barfn š hla:
fem chwúly, Ua trouby dUtč (iU Uxbiš ůuc:cjjio
bUš) a zwukcm trouby robowě“ (ž. 97, Znuš),
lzýbajt prsty a wydúwajt zwuk, jako by brúli na
harsy a na troUby. Pki slowlch: „Tak jc stt:
batř bndeš (Hospodine) w bouťi fwě a w hUěwU
fwém pťestrasstš je“ (ž. 82, 16) aneb: „hokcti
bude jako ohcň hnčw twůj“ (ž. 88, 47), wyja:
dťujt rozličnymř posuxlky a pťiměkelchm křikem
bněw Boži Bťi slowech ptsma fw wyjadťujt:
ctch Uaťtkúnt a bědowúnt k p.: „Hlaš Uaťlkúnt
slt;ssún jest ze Siona: Jak jsme pohubeUi a za:
banbeni Uúramnč“ (Jer. 9, 19); naťlkajt a
bšdet we chramč ižidč tiberiadsstl; slowem:
sadost a žalost a wssechny wússUč Ukazujt i zewnč.ňe)

N) Kdyš w jeduom blá;řnci kuěš w kázaut Uwedl ilowcx jež
mluwil Bnh z hoťtctbo kťe k Mojilssowi: Zzllj obuw
z noh twwch ueb mtsto Ua kteremž ftojlš iwaté jes:
hle! tu wssickni blúzui začali boty a stťewtcez noh;

zzoxlwuti
1 7ňexxu
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J protestantč Usisowali, aby židy tiberia
adské k blUdnémU wyznňnt swémU pťiwcdli; poa
stlali jim k lomu konci :aké bible a wsselijalé
drosiurky čili sirUčUé spisy. Nlc semer, jakéž
mezi Uimi rozséwali, nrpadlo ani wedle cesty,
ani Ua mlsta skalnatú, ani w trnl, an w doa
broU zrmi (Mat. 13), než, židé trhali knihy, jae
kéž jim postlány byly, a kožt zwazeb jrjich lúa
tali sobě botd a stkewtce.

Za časU Uasfrl;o pobytn w Tiberiadě pkio
jel tam pan Jozcs Miklasrwicz. c. k. rakoUsii;
konsnlúrnb jednatel w městč SafedU, aby Uňš
co spolUkrajany thtal a poztnrawilp Byl tak
laskaw, že núš, když jsme pamňtnň mtsta w okolt
moťe galilejskéhox nawsstěwowali, kawasy swými
dal doprowúzeti, což bylo pro bezprčnost Uasii
wclmi wbodno, a začež mU takč zde wroUct dtkh
wzdňwúme. Mčsto Safrd wzdúlcno jest od Tir
beriady sewrro:zúpadnť asi ssest hodin crsth
a stojt Ua sfpičatč, pkeš 2600 stkewtců wysokč
boke. Z Tiberiady bo lzc widěti. Zmlnilit
jsme se již, že pťed časy slulo město to Sefet
a že z okolt jeho pochúzel starý Tobiúš (Tob.
1, 1). Nynějsst mčsto Safed mú 6000 židůw,
kteťt prý jsoU wclmi fanatičtt; prawl se, žc
majt w mčstě tom 20 sbornic čili synagog.
Bťeď několikaulety pťissli i do SasrďU proc
testaUtsstt misionúťi, aby tamějsst židy obrúo
tilie Alc i zdr padlo semcno protrstantskčo
bo Učent na wclmi sspatnoU půdu. Židš sao
fedsstt odbyli misionňků protestalltskťjch takowbm
zpúsobcm, že tito Uznali za dobré, aby wyrazin
wssc prach z noh swých, odtud wyssli (Mark.
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6 11) Kromť zmlUěnnch 6000 židůw mú
město Safed jefftť asi 5000 obywatrlů Turkú
Řeků atd U hory, Ua ntžto město Saseo wy:
stawčUo jest ležt w údolt wesuice Ferem, čttajlct
asi 80 turrckč)chrolntků. Tamt prťg widčti mno:
bo zdt a žktccnin, z čehož se soudt, še tam pked
časy weliké město stúlo. Nťkteťt majt za to, že
na mtstč těchto zťtcenin stúlo mčsto Bethulia,
kdež přebizwala statnú Juditba a kdežHoloferno:
wi hlawu skalu Tut múme tedU již 1ťett mtsto,
kterč si pkiwlastňuje črst bbtč starodúwnoU Br:
tljulil lzř) Krajina okolo SafedU zďú se brzti wea
lepamútnú Wyprawowal Uúm pan Miklosewicz,
šc asi čtyry hodiny cesty od ScxfedU jrst arabo
skú wesnice Kupcrberam, kdež pťed Uěkolika lrty
celoU fbornici (FřdowskoU fskolU) š welkbmi po:
stawalni lwů a še starými židowslými núpisy atd.
wykopali. Nynt sc židé schúztwajt w této sbore
Uici k modlitbě; křeskan, jmenem KuriUrsim,
přebýwú w nt co strúžcr. Několik hodin ccstU
seweroezúpadnč od SasedU ležt také mlsto Gia
skala (el Dssiš)d Podle sw. Jeronyma (ůš
x:jrjš iljuštriduš o. 5.) mťlo sc dlouho za to,
že w tomto mtstk sw. apostol Pawel fe Uarodil
a že pozdčžji š rodičemi swými do TarsU se wy:
stěhowal. Me sw. Jeronym později důmlnku
fon změnild(oommšnc. iU špjšc. UČ ť)ldilšmcm
U. 23), poněwadž se Uesrownúwala š tlm, co

e) Wiš rap 1:1 Sauur Betlea a Safed (aurb Frrcm)
jsou txto tťi mism lmor jueliceš lig ogc Nam sc ždú,
žc smrobylá Bclhulia jesl Uyučjsjt Saumx; Uebok polo
zcni jeho bliže Dotbaiu a proti Esdrelouu srodonúwá se
.Zcelakl tim, co čtcmc w kuř;e Judith k 4 a 7



396

fw. Bawel súm o sobčr prawt: „Jút jsrm muž
žid, UarozeU w TarsU cilickésn,ňe) alc wUchowún
jsemw tomto městě(Jcrusalčmě) u Uoh Gamalieloc
wbch“ (SkUt. cxpost. 22, 3).

Dlouho již wyprawuji laskawťxmčthúťům
o mčstě Tiberiadě; axle Ucpopsal jsem jim jesftč
pamútUěho moťe aUeb jezera, U kterěhož toto
mťsto ležt. Moťc aUcb jezero toto sluje geUe:
saretské, galilejskě a také tiberiadskě. Pert
zmtnka čint se o Ušm w 34. kap. čtwrtě kn.
Mojžtssowy w. 11., kdežto co pomrzt zasltbellě
zemč uwúdt se takě moke Cenerrth.ckeue) PůwodUě
slulo tedh toto moťr Crneretb, pozdkji se UU7
zbwalo GcUesar; Uebot čtrřne,že Jonathaš Ma:
chabejský, wkda wojUU 8 krúlcm Demetriem, š
wojskem fwým se položil U „wody GeUesaree
(1. Mach. 11, 67); zemš U tčbož jezera lržtcl
slula takč GeUesar (Mat. 14,34) aneb jank
GcUesarcth (Mar. 6, 53). Mokem galilejským
sc jmente, že w zemi Galilše lcžt (Mat. 4,
18), a moťem tiberiadským sloň:e (Jcm 21, 1) od
mčsta Tiberiady. Pťedsiaw sobč, milý čtenúťi,
weliké l jezero; sedm hoditt cesty dloUbč, 2:3
bodin ssirokč a tčmčť še wffech straU wysokými,
dtlcm welmi pťtkrť)miborami obebnané. Jezcro
toto podobú se pončkUd hrUsscc na prawš straně
anroUbeUé. Bkcby jebo jsoU z wktsst čústi
wysokbmi růžemi bobkowými(UšriUm ojščmůšr.
arabsky: j)iňš) a jictým wzúcným, ltbrznoU
wůnijwwdúwajlctm kkowtm a kwtttm owčnčeny.
Welmi libb to pobled! Bo wodš plowajt lysky,

e) Mčsto TarsUB jlflži w Cilicriip
md) Wiz také 5l Mojz. Z, 17 u Jos. 13, 27; 19, Zď.
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diwoké lachnw„ Ucnasytowč (BelikaU, pšjiščmuď
omorotčúuš) a jint wodnt ptúci. RUb mú jeo
zero toto welikč množstwt; jest tam jistťx druh
ryb, který až podneš stuje: „rpba sw. Betra.,e
K tomuto drubu ryb patřila prý ona pamútnú
ryba, ktcrou tbž swe aposiol na ro;kaz mistra
(Mcxt. ulowil a w jrjtchť ústech stater nalrzl
fwébo 17, 26)a Jedli jsme w Tiberiadě rozličnč
wrlťé i ntalš lyby, a mrzi jimými takš rybu sw.
Bctra; zdútfc, že bostitel Uúš, o. EsibiUš, wssemoš:
Uě sr snažil, aby Uúš pkeswčdčil o prawdč slow z 1.
knihy Mojž. (1, 21): „J stwoťil Bůh welryby
welikč a rosselikoU dussi žiwou a k)ť)bajtct se,
kteroUž wydalw wody w tw.iťUostech jčjich, a
widčl Bůh, že to bylo dodré.“ J my jsme se
pťeswšdčili, že ryby z moťe galilejskčho jsou
dobrč. Stťrdem těhož moťc teče ua JordúU,
wychňzejict z wťjsse ležlclho ježerc: Mcromskčho
(cl Huleh) a tekouct k jihu údoltm El Ghor
(NUloU) do moťe mrtwěť)o, w Ušmž se, jak jfme
slysseli, tratt. Woda moťe genežaretskčbo jest
čistú a dobrú, a bodt se k pitl. W létš jest owssem
welmi teplú, stúwú se ale studenou, dú:li fe
do hltněnkjch ďtrkowatých (poršš) núdob, a Uechú:
li se w nich pťcš noc. Qkolt jczera jest welmi
úrodnč; mút stromy ftkowé, datlowé, citronowč
a jiUč. Krúsy moťo gerresaretskšho nrlzc tak
snadUo popsati. Stakt rabonwě Uwozujt prb
w jednom wýkladUžalnm (dliůrč:ďod Múuim
1!4, 1) Boha takto kkouclho: „Sedm moťt
jsem stwoťil, ale ze wssech jsrm si wywolil
moťe Genczareth.“ N wprawdě! nemobl jsrm
krúfe téhož moťe dosti se Uadiwiti;
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Zde jsem mUohť) deU sedqwal
N shllžel w pronděnl,
N přlwal wod Ume těsstwal
We zúťi wečernt. (J. T)

szwlússtně w dobť wečerUl jest pohlcd na
toto moře pkelibý a ke blUbokéan rozjlmúUt pou
w;buzUjlcl. Hned w prwnt wečcr Uasscho po:
bth w Tiberiadě wstonpil jsem Ua siřechU klún
sstera, kterú na způsob terasU zhotowe:m dyla,
a dswal jsem se na toto pkekrústtč moťe, jehož
blyssttct se hladina jako welikúnské zrcndlo pkedr
anoU ležela. Ncbylot Ua Ul cmi loďky spatťiti;
jakúfi tržkomyslnú (mclancholickú) tichost rozhostila
se po tomto moťi, a po celém okolt jeho TU sc
drUhdy rúd zdržowal Pún Jržlš š UčenUtkyswý
Uti; tU čimwal Umohé zúzraky, z nichžto Uěkteré
tuto Uwúdlme :

Jak sw. ewaUgelistowčwyprawujt, „přinutil
kdysi Pún Jržlš UčenUtky,aby wstoupili na lodičku
a pkedefsli jej přeš moťe, až by roszstil zústupy
(které brjl zúzračně chlebem a rybami nasytil).
N roszstiw zňstup wstonpil na horu súm, aby
se modlil. N kddž byl wečer,byl tam samotný,
lodička pak Uprostťed moke zmttala se wlnami,
nrbo byl wttr odporný. Pki čtwrtém pak ďdčnt
Uočnlmllc) bral se k Uim (Ježtš) jda po moři.
N widoucc jej, an jde po moťi, Ulekli se ťkonce:

e) t. je k ránu nsi k tťeti lgodislč Noc dčlili tcbdňž Ua
d čtwrro bdčnt každé po tťech hodinach Prwni bdčnt

bdlo od 6 hod až do 9.; drUhě od 9w12; trcti od
půlnoci až do hodmy 3., a čtwrrč od bodiny Z až do
ráua
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Obluda (jinna! strassidlo) jest to! a strachem
kkičeli. N bned k nim promluwil Ježlš ťka:
Doufejtež (tz j dobré mysli buďte), jdút jsem,
nebojte se.xN odpowťděw Petr ťekl: Pane jsinli
ty to, rozkaž mi ksobě pťijtti po wodč. N oU
ťckl: Pojď! N wystoupiw Petr z lodičky, ssel
po wodě, aby pkissel kJežlssowi. Nle wida
rottr tuhi)„ búl se: a počaw toUouti, křičel, ťka:
Pcme zachowej mne! N i hUed wztúh Zežlš
rUkn, Uchopil jej a lxekl jemU: Malowčrni); proč
jsi pochybowal? N jakž oniwstoUpilčna lodičku,
pťestal wltr. Ti pak, kteťlž na lodičce byli,
pťistoupiwsie klaněli se jrmU řkouce: Jistě Syn
Božt jsi Ty! a pkeplawiwsse se pťissli do zemč
genezaretské.“ (Mat. 14, 22rw34. Mark. 6,
4Zeuš4.)

Jinip žúzrak, kterťj Učinil Pún Ježlš na
jezeru genefaretském, wyprawuje sw. ewangclista
Lurúš tarto:

„Stalo se, kdyk se zňstupowé na Učj (Jen
žssse) waliti, abeq slyssčli slowo Božt, že on ftúl
podle jezera genezaretskébo. J Uzřel dwč lodě,
any stojt U jezera: rybúři pak byli wystoupili
a wyptrali fǧtě. J wstoupiw na jednu z lodt,
kterúž byla Simonowa, prosil ho, aby od zemč
odwczl maličko. A srdě Učil z lodičZU zústupy.
Když pak přestal mluwiti, řekl k Simonowi:
Wcz na hlubinu a rozestťete sttěllswě k lowent.
N odpowčděw Šimon, řekl jemu: Mistťe, pťeš
celou Uoc pracowawsse, nic jsme nenlowili; ale
ke slowu twémU rozestrU flt! N když to Učiu
nili, zabrnuli welité množstwt ryb, tak že fe trhau
la stt jejich. J pokynuli towaryssům, ktrřtž bylč
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na jiUč lodi, aby pťissli a pomobli jim Jpťiu
ssli a naplnili obě lodičky, tak že se témkř po:
topowaly Uzťewto Šimon Pctr padl k Uobonm
Ježtssowým ťka: Qdejdi odc Umc PaUe Uebot
jsem čločďěk bťtssnťxBc) Hrůza zajistě byla jej

. obkltčila, irossčcky, ktcktžš Utm byli, Uad lowem
ryb, ktčréž byli popadli; tak i Jakoba i Jana,
syny Zebedeowy, ktrťtž byli towaryssi Šimonoo
wi J dt Jčžtš Simonowi: Ncboj fe, již od
toboto časU lidi budrš lowitieeck) A pkiwezsse
lodi k zemi a wssecko opnstiwsse, Uúslcdowali ho “
(Luk5 1u11)

Na moťi galilcjském dokúzal Pún Ježiš,
že jrst púnrm crle pťtrody, že pťikazuje li wěe
trům a moťi posloUchajt ho

„Stalo se w jrdeU ch, že oU (Ježtš)
wstoUpil Ua llodičkn i učenntci jeho, a ťckl k
Uim: Pťeplawme. sc pťeš jezero. J wstoUpili.l
N když se plawili, Usmxl. J pťissla Ua jezcro
boUťe wčtrU, a naplňowaly se lodt (wodoU), tak
že byli w Urbezpečenstwl. J pkistoUpiwsseszdili
bo, ťkoUcc: Mistťe hynemed! Ll on wstaw, pohroo
zil wětrU abouťi wodnt, iUlehla a stalo se Utiu

fsens. J ťrkl jime: Ččdš jest wtra wasse? Ktc:
ťtžto b,ojtce se diwili fešwespolck ťkouce: J kdo
jest tento, žr i wětrům pťikazUje a moki, a poo
slouchajt hoč“ (Luk. .8, 22un25).elleeexe)

e) t. j nejsemt boden pťitomnosti tak swatčbo mUže.
e) Narážt se tn Ua jel;o budonct apostolskčpowolúni Mat

M) Prawil mi o Esibiuš že blubokost moťr galisejskčbo Ua
mnohých mtstech ertjzphtatclxm jest a že až podueš Ua
nčUl často!rúte drozUě boUťe a doonbiti powslúwajt od
glásltUě tebdúž když wttr wějr od sewerué slrauy uu od
hor libánskych
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Z mnobě jiné diwy a zúzraky činil na
tomto moki Božský Spasitel: zde sobč byl již
dktwe wywolil i mnohš zc fwých apostolůw, jenž
byli rwbúři. „Cbodé pak Ježtš podle moťe gax
lilejskčho, U,;ťeldwa bratry, Šimona, kteri;ž slowe
Petr, a Qndkeje, kratra jebo, ani pousstějt slt
ďo moke (Uebo byli rUbňki); i dt jim: Pojďte
ža mUoU, a Učinlm z wúš rybúkc lidt (t. j.
budoucnš již ne r!;by, ale lidi lowiti a do clra
ťwe nlé fbromažďowati budctr). N oni bned
opusiiwsse sltč núsledowuli bo. A popossed odtud,
Uzkel jiné dn:a bratry, Jakoba (syna) Zebedeowa
a Jana, bratra jeho Ua lodř še Zebedčem otcem
jrjich, Uni sprawnjt sltš swé, ,a powolal jich. N
oni hnrd opustiwsse sttš a otce núsledowali ho“
(Mat. 4, 18u22). 7

Za času Ježlsse Christa, kdyš Simon, Qn:
dťej, JakUb, JUU a umozt jint rybúři žde lou
wlwali, když welikš množstwt zústnpů za Spa:
sitelrm chodlwalo, musilo bč)ti U toboto moke a
w celém okolt jrho welmi žiwo. Jak mrtwo
wypadú to tnm ale nhnl! Nni jcdnč lodičky
jsrm newidčl na tomto pamútném moťi; Bcth:
saida, Kafarnúum, Cborazaim a jinú mčsta,
kterňž bixwala drubdy na bkehúch tčbož moke, zmix
zela; wyjma Tiberiadu, kterúž wssak od poloU
rozboťena jcst, a dwě btdně wefnice, Medssel (Maga
dala) a Sameb, nrnt zde žúdUébo žiwotu, žúdu
Uého obchodu; na celé tš krajinč rozklúdú se
jakčsi mclancholické ticho; celú krajina ta jesi
jako wynlkelú uu mrtwú. Nel;e mi popsati,
jak smUtnč mi bylo okolo srdce, kdyť jsem zcela
zamysslcn dlolcho do noci Ua stkcsse klússternt
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seděl a na moťe toto a mrtwč okolt jeho pou
hlědal; bylo mi, jakobych bdl osamčlťxm kmxtUsi:
únem. Llle Uebyl jsem zcela osumčlým; nčkdy
se objewila wlustowička, ktcrň lltajlc nud hladi:
Uou mokskou a lapajtc Uwussky zplwala. Zpo:
mlnúwult jsem si při tom na slowa pěwce Ua:
sscbo:

Wlastowenka tichým letem wečlr lltň,
Zpčwrm jako kU klekúnt lidi wttň (Sussil).

Kapitola dcwntcnúctú.

Rúnu Tibrrinděuuňw. Nussc prochúzka po mťstť. Zťťu
cruiuh starého mčxstu. Hrob shna po dceťi proroka
Muhnmch. Cbmnmh. Swntý strom. anichra. Jor:
dčm. Urn cl Kanmir. Krajiua grrnsruskú. Hašsan.

chfau. Bosra.

Kdo cestowúntm swč;m profpěchu nnbyti
hodlú, nnawt se nejeU dle tkln, nt)brž i dle dn:
cha; zapotťebt mu tedy, aby spúukem nočnlm tělo
i dussi občcrstwil a tak opět kU prúci a k dal:
sflmU crstowúut schopným se Učinil. Na mno:
bých cestúch swijch, kanných we tťrch dtlech swčta,
zaznamenúwal jsem si obyčejně do drUUtku fwčho,
co jsem kdc pamětihodllého widčl. Totéž či:
nil jsem i w PalestiUč. Na hrozných a Ucbeze
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pečnňch cestúch pnlestinských bbwal jsem wždy Ua
tčle i na dUssi UaneU; neboti dUchownt prúce
nu uanUje Dle slow Christa Búna: Zpirio
cuš quiůom pmmchš č:šc očUxGchčm on
ňrmň (duch zajisté ochotrU jest, alc tčlo Uemoc:
Uo) (Mat. 26, 41), mobU w prawdč ťlci, žc
Uejen tčlo mé UemocUo bylo, Uýbrž i duch tnůj.
šrouš Uimiš tšnšuo rumpirur (lUčisstčpťlliš
Uatúhnuté se strhň). JmUč bňwalo pro občelst:
went tčla i duchu zapotkebl spúUku. Nle joký
spúnek to b!)l w pmnútné Tiberiadč! W Tsfeu
Uině mnc mučily w Uoci žňby, azde uu blechy;
bylýt to w prawdč brožne noci, které jsenl zdc
Ztrúwč.l Nynějsst město Tiberiaš jest znamenité
pro množstwl welikánských blech; prawtmlť
množstwt mlUtm ťtci, že jest jich tum nekonečný
počet (jUťjUstš numk:ruš); prawlm:li welikúU
skbch, mtntm ťlci (pčr b)pč:rd()jčxm) že jfoU
tak erbyčejnč welikc, žeby skokem swym člowěka
skoro k zemi porazily Již starý židowsky búfntk
escšbuúš dšn 8310:!)0 exl ()ťwrjši (Ma(rdjššu
m()ui pšš 50) šwolnl: Zlokečcnúblrcho, mršUtb
l)oste lůžku mčho, jeUž w pitl krwe mé Uejwťtsst
slusk son Ualešúš a Uejskwostnějsstbody slawtš,
proč nli slaonsti a„ soboty mé Uepťtjemnými či:
Ulš ?W) KolUje w Galiléc přlslowl,. že w Tiberiadě
pamxjc nu krúl wssech blrch. Nle i Safed stojt
wzhlcdem toho wc zlš powčsti; powtdňt fe totižto,
šew lčtč tento krúl blech stčhUje se š welkoU čúl
stt komornlkň swi)ch z blUboko ležtct Tiberiaa
dy do SafedU Umjtclho wysoké položenl, aby pri;

zř) Dr. Sexrxpl Bd. 2. S. Učx.
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se tam ochladil a občeřsiwil.xe) Buď si tomn
tak ncb jinak, jisto jest, že mťsto Tiberioš mú
nesmtrné množstwt neobwčejně ldelikňch blrch, U
to jak w zimč tok i w létč, cxt jrst tam krúl
jejich dworem čili Uic. Jako w Eg!jptč, když
Bčch zemi tUto za časů Mojžlssowi)ch trestal,
byly žúby „w domcch, w pokojtch, w lůžkňch,
w posteltch, w domech flllžrďnlkůw, w peclch, ba
ix na ostntkúch pokrmů“ (2p Mojž. 8, 2); podob:
UoU mčxxou jsou w Tiberiadč wssudy au blechy.
Hroznútč to rúna pro Tiberiadčany! Nejscm ď
to, abych čtenúťům popsal, co jfem Ubobb od
tčchto krwežszniwř;chzwtťútek trpěl.Trpčlil owssem
i fpolucestowatelé Uloji, jenž sobč wclmi stťžowali;
zdú se mi wssak, že ďrabú krew moje blca
chúm Tiberiadslým nčjwlcc chUtnoti mUsila; Ue:
bot na mne na spůsob ozbrojenš armúdy Ustawičně
ďorúžely, tak še jsem fe prowčmU pčrpč:cUUm
mc)bijš (nstnwičněmu ť)ijbcxdlu)podobule Na spú:
Uek, ktcrébo jsem měl tnk welmi zapotťebs, ne:
bylo oni ponn;sslenlj Newtm, o kolik Uncit
(Uner) krwe jscm w Tiberiadč pťřssrle Na
žúby dsseUinfké a blechy tibcriadskč: wu nčzapo:
menU.“e)

Dnr 13. bťezna sloužil jsem w chrčxmč
tiberiadskčm mssi swnton. Clzrúm tento stojl tak
bltzko U moťe, že toto, kdUž wětrem rozbouťeno
jest, bez pochdby až na jebo zdi dorúžt. Tebdúž
miwajt frantisskúni, o. Esibiuš a laický bratr

e) Tyrolúci ťikajt: Jn dic Sommerfrifchle gehn„,
M) Egyptskč měfto Kairo trpt až podneš, Zdelikež:ány; w

zřmě má wclmi mnobo blrch a w lete wcan mnobo
slčuic, snad proto. ou žc urjem ňe:leaut.
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RosatUš, pťlležitost, zpomlnnti na BúUa Ježlsse,
ktert; na témž moťi wčtru a bonki pobrozil, Uacd
čež se stalo Utissenl (Lur. 8, 24). Zpomtltal
jsem i jú na Božského Spasitele, a bnl jsem
welmi pohnut sloužc mssi sw. Ua mlstě, w jen
hož okoll oU takowé diwy a zúzraky činil. uu
Pofnldawsse, prochú;eli jsme se po mčstě a po
bllzkém okolt jebo. Nemút město ani podoby,
ani krúsy (nou ešc ďpšoieď ei UšqUe Čewor
18. 53, 2); domd jebo jsoU zwčtsst čústi Ulzké,
peclm aneb chlčwům podobnč chýžky; prsst:li, bb:
wajl Uličky jcbo wydlúženy chmtrmžm blútem,
a:jestli sncho, broznkxm prachem Qbywatclé
tiberiadsftl mohoU za pčknčbo i sspatnébo powč
třl rozjtmati slowa Žalmistowa: „A zetrU jc
jako prach pťcd twúkt wětrn: jako blúto na Ulil
ctch fbladlm je“ (žalm 17, 43). Břeš UličkU,
mlsty tak úzké, žc sotwa fobě dwa aneb tťi lidé
wyhnouti UxoboU, jsoU Uatažcny plachty, aby proo
chňzejlct se od horka slmtečnlbo tak mnobo neu
trpčli.ee) Wůbec jsou obywatelé tiberiadsstl welo
mi sspinawt, obzwlússtně ale nu židé. Wyhúx
balt jsem ďojista každémU a pťúl jsrm si, aby
se Ume nedotchkali(lxojime tčmššre). Podinú
to wčc! Tak pklsUé zňkony dal Mojžlš židům
strcmy očifftowúUt, a židě tibcriadsstt,o ktčrkjch se
powtdú, že jfoU wclmi prawowěťlcl, zňkoUů teťchto

) Podoblmxu špusobem jiol i pťeš blxxďxll ulřci siplucl
skedo mťsm Scwxsly plnchty w lčtčxummenu alay pro
chúzrjiri sc borkeul nctrpčlř Tato ulicc S crpeš ;waua
jefl weťcjuou prochciškxu obnyattlU jest tcťd tlul člm
jest ooršo w Nime aucb Toledo w )čcapoli pwxo je w
Ui Uesnxt jeti uu wch
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neplnt. Dle mého UúhledU mkl by každý žid ti
abrricxdskťjdenUě čiUiti, co Uaťldil Mojžlš kočic
sskowúnt malomocněbo: „Ll když člowťk (malo:
mocný) zpeťe roUcha swú, okzolt wfsecky chlUpy
těla a Untyje se wodoU . . . e a dne sedmčho
obolt wlasy Ua blawě, ibradU, iobočt, i chlUpy,
powssem těle, a opět wypcre roncha a Umyje
tělo“ (3. Mojž. 14, 8n9). Nediwil jsem se
tomU, že blrsst krúl še swť)m dworem prúwě w
Tibrriadč trůn swůj založil; zdút se mU tam
dobťe býti. Zdú se také, že sspincxwt židč tibee
riadsstt nad blechamiť) ani se Uerozhorlujl, anš
sobč od Uich slawnosti a soboty swě kaziti dajt.
NeUt w prawdě din, že w tomto wrlmi Ueči:
stém městě, w jebož Uličkúch takě thplč psy
kočky atd. widěti, wznikúwú mor, jlmžto město
toto častokrúte již anssttwrno bylo. Tiberiaš mú
jerm jeden minaret (ssttblou wěž) pki turecké
messitě; š minuretU tobo wszzUje santon nťkoa
likrňte za drn mUšUlmany k modlitbč. W
orawdš hrozUé jest podtwúnt Ua brúny a zdi
xněsiskč a Ua mUohč domy, kterě r. 1847 žemě:
třesrnlm dtlem poronchňny a dtlem zcrla poboe
ixcny byly. TU widěti wUsokou zeď, jejtžto poa

. lowice zcela chkloUěna jcsi a již již sesuttm bro:
zt; tam zase jinoU zrď, kterú sice jesstš rowno
ftojt, nlc tak brozně dtrU mú, jakoby se bUlo do
nt z welkkjch děl stťtlelo. Zde ležt hronmda
famenl, tam oblouk cmrb sloup; jedna brúlm jest
tnk rošrndlň, že jsme pťeš Ui jtti nlnfeli: slox

M) ch xmdurmo nň;úwň je xu lxxtinilčx ťrči šwtťxitho toro
x.ulux ixxřir„xeueu(Zwlrax rxrčxždlridj poučx:ucxdš c!owx.xku poreid
;lods a drcllxžťřid
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wem xuw rozpadlé měsio Tibcriaš wypadú tak
smutně, žeby i Ua jcho zťtceninúch seděti mohl
Jeremiúš a kwlleti: „Ktcrak sedt samotné mčsto!“
(Plúč Jerem. 1, 1.) J Kastel Tabarich, 7býnmlťx
to hrad aneb zňmek chlipnébo a Uktntného te:
trarchy Herďdesa Nntipy, jcst z wětsst čústi zboo
ken. Powtdú sr, že židé tibrriadsstt až podUcš
Ukrutnlka tobo prokllnajt, jakoby pro jeho nessle:
chctllosti Bňh mčsto toto byl tak pťlsUč trestal.

deolednc téhožďne uěinili jsme wýlet do oko:
lt tibcriadskébo. Karawana nassc sklúdala se ze 12
osob. Jeli jsme od města kjibu poděl ďťebu jezera. 7je)
Sotwa jsme wdkročili z mčsta, nachúzeli jsme se
we zťtceninňch starodáwně Tiberiady, túbnouclch
se w dňli asi půl hodiny cesty. Stojtdaneb
ležt tum malé i welké zdi, sloUpy š krúsnými
Uadblawky, oblonU atd. Jen na jednom mlstě
jsem načltnl 20 welckrúsnt)ch sloupůw, z Uichžto
každý pčt mužských krokň dlouhý a z jednobo kUa
sn mramoru zbotowen jest. Na Uškterých mlstech
súhajt zťtceUiny tyto až do iezera. Nčkteťt
nmjt za to. že zdc také stúwalylibobrúdkn (LaUd:
kxčiUser, Billcn) bobatých občchů Tiberiadskuch
Bnď si tomu tak ncb Ue jisto jest že staré tyto
rumy co Učmt kazatelowé hlúsajl prawdx:, že
wssccko na tomto swěté pominutelné a marnč
jeft Kde jfou wssickni ti lidé kteťl welikú
stuwrnt tato stcxwčli a w nich pťcbť)wclli9 Črbo

jd) Žc ie roto je.ero w plimč sw rarč ,nxoťrm ux;wwú
pochál snad odtnd že ho nrlzc od seweru l jibu mleb
naopat aui pť blédxxonti J je;exo Bodnmjrč (Bodeusre)
podobň se Um čulu mnťi; aui toto se ncda od Uaýchodu
k zňepňdu pťcblédnonti



408

zakusil každý z nicheťejaký wedli žiwot jU jcxk
jej skončili? Mnč alespoň, prochňzejlclmU se w
tšchto zťtceninúch, pťissla Ua mUsl slowa moudrého
Salomouna: „Marnost nad marnosti a wssrcko
marnost. Co mú wlce člowčk ze wsst prúce
swč, kteroUž wedr pod sluncem?“ stšoojeď. 1,
2o3).

We zktceninňch těchto widkli jsmc takě roxza
padlč stawent, kteréžto MuzUlmané cp mssto swax
tč w Uctiwosti majt. Bowldú se totižto, že jest
w Učm hrob sUUa po dceťi proroka Mubameda.
Nčloliw stawent toto beze siťcchy a tčměk zcrla
rozpaďlé jest, sloužt pťece Turkům za messčtU;
shromažďUjlt se tam w jistč dny a kollúwajt tam
modlitby swoje. Jako tUreckš messity wůbrc,jest
i tato prúšdna a mú jen ke straně wýchodnt
we zdi wýklenek, aby modltct se Turci wčďčli,
kde lržt swaté mšsto Mekka, a kam tcdy modltce
se twúť son obraceti majl. W tomto wýklenku
stúla dosti wysokú hltUěUň Uúdoba, kterú asi do
polowice wodou naplněna byla. J tňzal jfem
sr, coby núdoba tato š wodou ww;nameltňwala.
Dixtwe než santon w těto messitš modlitby koeu
Uati začnc, umýwň se,š) Uačež mUZUllnansstt wě:
řlct woďy této nablrajl a pijl. Nchl jsem tak
sstasten, wiďčti w TiberiadčtUreckého santona; jsoua
li ale tamějssl santonowé tak sspanwt jako jeu
jich welebnt pňni soudruhowé aUčb kosrgowé w
Jrrusalémě a jinde, aUebo fllad takš jako židé
tiberiadsstl; trdy přcji neibožnť)nl Ulnžxllmanům
pijtctm takoon wodU pu dobrého chntuúut.

e) Majl tcdy také turečtl scmtonowé chwndoj
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Možno, že TUrcř o tUto w jak ji nazýwajl ua
„swatoU“ wodU se húdajt ancb ji snad i krúdňu
wajt, aby jim ttm wtce chUtnala; nebot „woda
kradenú fladsst jcstee (Bťtsl. 9, 17).

Na prochúzce swč ďojeli jsme k teplým
lúzntm, !teré se Uazýwajt Cbamath. Mút se za
to, že Ua jcjich mtstč stúlo pťcd časy město
Emath (aneb také Emmxš), které pťi dělcnč
zemč zasltbeUč po!olrni š)qtleftalimownuza podtl
se dostalo (JosUe 192 35)u Nynl tam stoji dwa
btdné domky, w nichžto lúzně ty se Uachúzcjt.
Woda wychúzi z bltzké hory a Ua Učkolika mtu
stech jrst tak wkrlú, že se z nt koUťt; Uebyl
jsem š to, abych w nt Udržel rUkU; múr až
pkeš 40 stUpňůtepla. Stry w fobě erbsaijc;
owsscm se rw nt ale nachúzt sůl; nrwydúwú ze
frbe strkoon wůni, ale chUtnú jako wakcnú woa
da mokskú. Bltzkú wysokú bora zdú se bhti
sopkoU; Uebezpečnťj to sonscd mšsta Tiberiaby;
kdc se nachúzt sopka, tamt býwú i časté zcmťtkcn
sent. Horkú tato woda trče do bltzkťho jezcra.
Horkč lúznš tibcriadské, od Nrabůw také Hama
mam Tabarirhňe) zwané, hojt prý pťrdewsstm wssex
lijaké drUhy kožntch Ucmocl (choroba, Hautkrančn
hrit). Do domků fami)ch, w nichžto lúzně td fe
nachúzcjt, jsme newkročili; Uebot se tam prúwč
koUpalo sedm židowek tibcriadských. J pomyslel
jsem si: Kťjžby wssickni židé a židowky ž města
Tiberiady každochně fe w tčchto lúzntch koUpali!
snad: kdy slanú a horkú woda tato časem pťcce
sspimt š Uich smyla. Pked jedUtm z tčchto don

ů) Slowo lmm wyzuamcnúwú tolit co: hortč.
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lňzebnlch domů siojl tak zwanb „fwatý“ sirom,
na jchož ratolesiech a wčtwtch dd wrchu až ďolů
wssclijalé hadry nawťsseny jsoU. Ubobt; strom
stojl tam co prawh badrúť (badrntk) a mUsl
ttpěliwě snůsseti, když každú churawú žena, kterú
w lňzni nemoci swč zbawena bbti chce a zdrawl
dostci donú, Ua nčj šx mt.o kUš hadrU powčst.
Bodiwnú to powčra!

Za půl drUbé bodiny dojeli jsme z Tibeu
riaďy kU konci jezera a sice konomU mlstU, kdež
z nčboee) ťeka Jordún wychúzl. Tamt jsme sc na
bťehu posaďili, abychom si odpočinUli. O jak krúsnú
to wybltdka! Jako welikúnské zrcadlo leželo
moke pťed Uúmi, obehnané Ua prawo a na lewo
wysokbmi borami, pťeš něžto ke straně sewernt
we welkě dúlce siakeček „welký Hermon“llelle) ssedi:
on hlawU son wyplnal. Nejsemď to, abych
tUto welekrúsnou krajinU Uúležitě popsal; ponťo
wadž ale půwabnú krajina tato zcela opUsstěna a
bez lidt jest, spočlwú na nt jakňsi tkžkomyslnost
fMelancholie), kterúby rozjtmawého ohledatele snada
no až k slžúm pohnUla. N pťec mň těžkomyslu
nost tato cosi wúbnčho do sebe. Pťehlédmlm toto,
zúzraky PňUa Ježtsse zaswčcené, w dúwně
době tak žiwé a nynt tak opUsstěUé a mrtwé
jrzcro, bylbych ťekl š búsnlkem:

Mutnš scdlm U jezera
We srdci krutb žal.

e) ilrabowr nnzywajt jezero toto: Zalxr ,kndšriořxt j
jezero Tiberindské

ee Brawil mi jeden Nrab že ceslU od moťe Tiberindskčho
až k „wrlféntu cxermonu“ zo 16 17 hodiu lze wqfonati



Pťxčšř UřUe to řúhUe k 1šščxxxx

Na Ultstečko mikě;
TU w trUchteUi se! žabčrxl,
DUtUúUt mUoť)š chwtlč.

Jak wan za wonU lomt
Sš š bťchU UasloUchúUt,
Slže ť)oťkš se Uti roUi,

W žem tšci je Uechúm. (Jx. T)

Nškoliť kroků od oUobo ertsta, kde teče š
;r;rra pamútslú ťeka Jordám, stúlo pťed čafy
uůsto Tax:ichecc. Brslo to Utšsto pewltš, obeťjnaltč
dr strcmě jřžUi JordúUe:U a šdrlchť)ch straU hlU:
mkizmi pťtkopy, ktčrš ďylo lžč wodoU UaplUiti.
ddčion tyto pkikopy Uespatťxcjt fe tam ždř aUeb
aaxjakšjiUš ZřťcčUřUU,wsse jšst poboťšUš a wyfokox:

xňon šarostlš. Nešůstal č šde: kúmeU Ua ka:ux
auerU. Řimfki) wůdcč wojeUski) TitUš pobiw zdč
dd bitwš židy, Utšsto TaricheU ž koťeU wywrútil.
élrabowě Uašťpwaji mksto, kde p„ewUš tořo Utšfto
Zdysistúťo, Tšrčx.jš t. j k)rad, pewlwst. Joltdci!t

uqchúšejtci ž ježčra xjosi asi 1ako Morawcč silUčP,
ueř čisioU wodU a tččč dosti pxr:xdko; kdyďy sc

,lllxd Ua prawo Učžatúččl, blslbrj tok jčho jesstš
uxudssi. Wš wodš žek)o ť)čmžt se wsselijcckš wodUč

ullxctwo, Um!š i wčxlčkš. Po!!šwadž lowitš m

leexlcřstiUš swoďodxw žjčst, střtteť PUU Mřklcxfewxřc:ze

dxluč UU ptactwo twto; alč wrřdto fč Um pťř

om jcxko Wetrowi pťř lowZUt ryb, kdyš cxčloU
aaxr prslcowaw Uic Ue:popadl. Břčkjy JordúUfkš
uexjt i šdč mUoť)o stromů a kťowt, kdčž Umožstwt

idxlwcxšžšcřtchptúťň sč Zdržujč. Sltšsscšk jfšmxšč?m
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i sedmiblúska aneb posměwúčla (Spottdogel, Umo
pč:jiď ščurulslď čili mocčwiUU ťxžxpojčxjičx)2jea
hožto UstawičnčmU sstěbetúllt jsem welmi rňd
UasloUchale J Ua toboto si Nimrod Uúš pUsskoU
znmtťřl a měl jsem welkoU radost, že i zde prax
cowal a Uic nepopadle Jordún jest prh zde
5u6 stťewtců blUboký. Widěli jsme tam i
maloU bthoU loďkU a pťi nt několik ot.rbmchch
Nrabů. Ebtčli Uňš Ua drUhoU straUU pkewézti;
my jsme alc Ueměli chUti,těmto Cbaronům swěťitiži:
wota swčho.xe)N kdožnúm za to stal,že by UúďNraa
bowč tito, zawolawssc kU pomoci obywatele bltzkč
wesnice SamahU neobloUpili ? N ktomu wfsemujest
w této krajinč mnoho bedUiUůw, pro jejichžto stúda
w údolt jordáUskčm wýbornč pastwy se Uachúzrjl.
Potkali jsme w skutkU Učkoliktěchto synůw a
dcer ponstč a widčlř jsme i stexda jejich. Že
Uúm nic UeUdělali, měli jsme snad děkowati to:
liko anU Miklascwiczowi, jejž co c. k. rakoUského
koUsUla znali; widělt jsem, že bo pozdrawowali.
Púlt tento zUú osobnč Uúčeltltky okolUtch beduinůw
a mlwú š Uimi častokrňtc w zúsežitostech úkednrých
rozličUújeďnánt. chaleko od wť)tokUJordúlm z jca
zcra widěti zřtccniny starčbo, z časUpanstwt ťlmskébo
pochúzejlctbo kamcmlébo mostu. Nrabowé Uazr)wajt
zťtceUinylytoť)mšl l(čmďtir. R.1158 dUe15.leia

e) Staťt pobaué mťli blUdUě za to„ že dusse zemťelých do
jiučxk;o swčxta od Cbarouu pťeď ťeku Scyš Ua loďce pťeu
plaweuw býwajt. Stčxžowala prň si jeduoxl Ubobá dUu
ssřčka Cbaronowi Ua bldnou dčrawou soďku, občudajtc
se, žc se utopt. Tcxk to máte, au odpowědčl jt Charoxl
m od té chwtle, co pťrjezd pťcď Smš Uronajmut jcst, Uea
dčxjese uic pro wsscobché dobro; ssetťtal u skrbt nájemu
utci něchtčjt Uičcho wyualošiti, abU ločdkauopčt oprawrlm
bňti mohla.
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zwltězili zde pod krňlem BaldUčnem Uť. kťeskanč
Uad Saraceny, pkř kteréžto bitwš arcibiskup
Petr z TýrU w čele bojowniků sw. kťlž nesi
(Wilken M. 53).

Krajina na wbchodUtm břrhU moťe geneu
zaretského ležlct jest tčž pamětihodna. SlUlat pťeb
časy krajan gerasenskň čř gergesenskú a byla z
wětsst čústky od pohanů obydlena. J tam pťř:
chúzel často Bún Ježtš a čřnil tam mnohé zúa
zraky. Swatý ewangelřsta MatoUš wyprawuje
w 8. kap. jeden ze zazraků těch takto:

„Když pťissel (Ježtš) za moke do krajiny
gerasenskč, potkali fe š Utm dwa posedkt, wUssedsse
z hrobů,ňe) UkrUtUt Uňramně, tak že žúdný nemohl
tou cestou choditi. N aj, zkťikli, kkouce: Co je
Uňm a tobě Ježlssi, Synn Božlř Přisselx jsi sem
pked časem trúpit nňš? (t. j. wzdal se Uúš,
opUskUúš, SUUU Božl a pkedčasemnúš Uetrap !M)
N bylo Uedaleko od Uich stňdo welikě wepťů, pa:
souc se. th pak dUchowě prosili ho, kkoUce:
Jestliže núš wymttneš odtUd, possli nňš do siňda
wepťů. J ťekl jim: Jdčtc. N oni wysscdsfc,
wesili do wepťů, a aj hnalo se prUdce wssecko
siúdo 8 wrchU dolů do moťe a ztonUlř we woo
dúch. Pastýťi pak Utckli a pťissebssc do města,
wyprawowali wssecko, i o těch, kteklž bhli Ulčli
zlé duchy. N aj wssecko mčsto wysslo w cestU
Ježtssowi a Uzkewssc bo, prosili, aby uoldsselz kan
čin jejich“ (aby snad skrzc Uěho wětfft sskody Uer

ee) Již jsdue se šUliuili, že lo Palcfliuč chudobul lidč časlo
i we skčxlxmtých hrobowťjch jejkyuich :dťebčjmajlr

M) J ;lými duchy posrdll u;nali Ježtsse ša Solla Božtbo;
a o Nčlmn!“?
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trpčli. Wňžili sobě tedy užitku časUčho nad Užitr!
wččný, tterýž se jim poskytowal pkttomnostt Z:u
žtssoon.)

Sw. ewangelistowč Marck (5, 1m20) a
LUkúš (8, 26m29) mlth toliko o jednom pofe:
ďlém, čož alc fw. Matoussi nikoliw ná odpor
nestojt; Uebot možUo, že tito dwa sw. ewangelix
stowé pozorltost swou hlawně na jednoť,o z tčchto
nesskastných obrátili, který snad Uejwtoe zUkil. Lidé
tito bqli skUtcčně ďúblem posedlt a Ue snad je:
Uom Uemocnt (k p. padoucnl, mčstčntci, těžkomya
slnt atd.) Nemoce nemoboU prositi, aby byly
poslúny do stúda wepťů; a ptsmo prawt zťetelně,
žc zlt dUchowé Jržtssc o to prosili. uu

O. EsibiUš byl rjiž dřtwe cestowal w oné
krajině, lterú ležt wýchodnč od jezera genezareta
skčho.Qns mi prawil, že tam uu a sice nedaleko
tčhož jczera uu nachúzt sc wefnice, kterúž slch
Hašsan; jestit prý to siaré město Kariotb (Jos.
15, 25. Jer. 48, 11, Nmoš 2, 2), oded pou
chňzel Jidúš, jenž Púna Ježtsse za tkicet stktbr:
nhch zradil.ee)

Na wýchodnt stranť moťe genezaretskčbo roz:
prosttrajt sr welikě rowiny, pkeš kterč by se pět,
ba i deset dUl cestowati mUsilo. Jest to bbwalú
ktssc Búsanskú, jejtžto jednotliwé prowincie slth:
Gaulonitiš (DžaUlaU), AUranitiš (HaUrcm).Trau
chonitiš (Elledža),JtUrča a Emnlkra. Broti Mojžtu
siowi a liduisraelskému wytúbl Qg, krúl z Báfam:,
oc wsstm lidem swým, ale byl poražen (4. Mojž.

e) Judaš Jsrarčoc (Jčdúš Zssrnrřotskč;)wyznamenúwá rolčr
co: Jidáš. muž z Kariolu.
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21, ZZwoZZ). Jemu wzatú zemč dostala se za
podtl sUUům Gadowbm, Rchnowtym a polowici
pokolent Manasesowa (4. Mojž. 32, 33). Tento
od Jsraelitů pkemoželch krúl búsanský, Qg, zůu
stúwal w NstarothU a w Edrai (5. Mojž. l, 4).
Mú se za to, že nynčjsst Tell Nsstereb jest staré
Nsiaroth, a až podneš jest w ktssi búsanské mtsto,
které sluje Edrei. Země Bňsan slula tebdňž
„země obrů“ a sňm krňl Og bylz pokolent obrů
čili welikúnů; jeho železnč lože, které Uápotom w
mčstě Rabbathu synů Nmmonlle) se Ukazowalo,
mělo zdělt drwět loket, sztťt čtyry, podle mtry
lokte mužské ruky (5. Mojž. 3, 11). JméUo
Búscm promčnil Jair, syU Manasesůw, dle jmeUa
swébo w „Hawoth Jair“ t. j wrš Jairowa
(Z. Mojž. 3, 14). Búsan musila býň tehdúž
zemť welmi úrodnú; nebot prawt Mojžtš we
swč plsni (5. Mojž. 32, 14), že jedl lid israelo
stý „múslo ze skotů, a mléko z owcl š tukem
berčmkň a skopců synů Bňscm, a kozly š tUkem
pssenice nejwýbornčjsil.“ Zemč Búsan musila
tehdúž mlti mUoho lwů; Uebot když Mojžtš pked
smrtl son dwanúcteru pokoleUt israelskémU Udě:
lowal požthúnt, kekl k Dúnowi: „Dan, lwtče
lwowé, poteče sstčdťe z Búsan“ (5. Mojž. 33,
22) t. j. juko mladb lew, ktelý Ua kořist son
rychle dorúžt;eeelle)Na wttězstwi, kterého Jsraclitě

jř) Město Nabbatb Nmmon (později Fisadelsia Uynt Nmman
zwané) ležclo ji;nč od ťtsse búsanske w zemi Nmmonit
skoch u W ťtssi básanske lcži ncdaleko hor Haurauských

e (Dsscbel Hanran) mčsto Salcha ancb Sqlchad Jcst to
snad ouo Sclcha o ktcrčmž se zmiňujc 5 kn Mojž
3 10

“) Brawilit jsme w kap 8 žc jmčnoJordún wwzrmmmúwú
toljk co „od Dúml tcloncč.“ ,Zdaliž pak by fc nedalo
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dosúhli Uad obywatrli búsanskými, narúžt Dawid,
kdyš w žalmU 67. prawt: „Zajistě že Bůb rozo
tluče blawy Uepkňtel fwčzch (t. jj nepťútel lidU
israelského). Řekl Bún: Z Búsan obrňttm (je),
obrúttm (je) w hlnbokost moke,“ t. ju kdyby se nea
pťútelč lidu israelfkébo i Ua hory ďúsaUské
Utekli aUeb w blubokosti moťe se schowali, Bůh
jich i tam dostihne a potrestú. Řtsse bňsanská
jest sice z wčtsst čústi rowinoU, ale mň takč wy:
sokě hory k. p. Džebel meraU. (Wiz také
žalmy 133, 11 a 135, 20). Prorok Jfaiúš
pkirownúwú pyssnč, wysokomyslné a hrdé lidi
k cedrům libanským a k dubům ďúsanským (2,
13). Zdú se, že dUby búfanskč byly proslulé;
Uebot prorok Ezechičl prawt, že Ti;rssti tesali
duby z Búsan k weslům (27., 6); i prorok
Zachariúš čint zmtnka dUbechwBúsanu (11, 2).
Q UyUčjsstm pod wlúdU TUreckoU patktctm Búu
sanu platt slowo zproroctwt Nahumowa: „Nozgt
Uemobl se Búsan“ (1, 4). W zemi této jest,
jak se zdú, múlo lidt; zdržth se w Ut z wčtsst
čústi toliko beduinowč š welikými stúdy swými;
o tčchto se nynt může ťtci: „Paseni budou w
Búfan“ (Micheúš 7, 14).

Q Esibiuš a p. Miklasewicz mi prawili,
že we krajinúch búsanských zdržujt se takě Uúčele
Utci bedUinsstt Mahumed DUchy a Fesal, o
kterť;chjsme mluwili w kupitole patnúctč. W ťtssi

jmčno jcbo i od tčchto slow odwoditi 7 Pokoleni Dánou
wo bydlelo owfsem mezi JafoU a Jerxxsalěmem; ale i
prUdleý Jordán tekoUci dilem poděl dťebů ťisse búsanskč
může ke kwn pťirowuárt býri. Latinský tcšt prawl: „slnor
lšršiccxr ůo ZnZaue
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bňsanské ležt také staré mťsto Bosra (Uynt Bon
stra, BUďscreth). Toto město a pkedmčstl jeho,
jakož i mksto GaUloU w Bňsam:, dal Joer za
podll syUům Gersonowým z rodU lewitského
(Jos. 21, 27). Na trptctbo Mesiússc potahuje
sw. ctrkew núsledetct slowa proroka Jfaiússe:
„Kdož jest to, jessto se béke z Edom w roUsse
skropeném z Bosry? (tim:tiď WďridUď ůš
Zoďm) teU wýtečný w roUssc swém krúčejc we
množstwt stly swédeěJú, kterýž mlthm sprau
wcdlnost a jfem obrúnce k wyswobozent. Proč
pak jest čerwený oděw twůj, a roucho twč jako
těch, kteťlž tlačt w prchx?“ (Js. d63, 1on2)
Ctrkew pťirownúwá zde trplclho Spasitele, jehož
oděw krwt skropen byl, k obywatclům Bosry, ktcťt
od sbsrúnt a od tločent čerweného wlna mlwali
roUcha čerweUč skropeUá. Krajan okolo Bosry
mUsl hroznť wypadati, splňujrxli se na Ut až
podneš slowo Hospodan skrze proroka Jeremiňsse
ťkoUrtho: „Skrze samého sebe pkisúhl jsem, dt
Hospodin, že w pUstinu a w pohaněnt a w
pousst a dw zlokečeUt bUde Bosra, a wssrcka mšsta
jeho budoU w pustirm xwěčné“ (Jer. 49, 13); a
siowo, kterě mluwil Hospodin skrze ústa proroka
Nmosa: „PossiU ohcň na Theman a zžlťe domh
Bosry“ (Nmoš 1, 12).

uudo:d:oouuu

18“
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Kapitola dwacútú.

Nespúnil Silnú rosa. Nedosiatek weťejných hodiU. .aůin
el ú.ina. Mcdšel (starč Magdala). Dalmam:tha.
Jizda .pťeš rowiUU genezarctskou. šin ol Mu aneb
l(ben Wliuž!ob (snad starě Korozatm2) Tanm aj
Jub (snad starě Bctsatda?) Betsaida Juliaš. Tcll
Hum (staré KafarnaUm ?) Jrzero Meromsté, Césarča

Filipowa. Bhssltý bedUiU.

Dne 14. bťera sloUžil jscm o půl fsesté
bodině mssi swatoU. Kostel Tiberiadský mú
toliko jcdeU oltúť; jessto Uúš tu ale bylo Uěko:
lik kněžt, z Uichž jedeUkaždh na tomto pamútném
mtstě mssi sw. sloUžiti chtěl, začaly se msse sw.
již časně rúno sloužiti. Nent tkeba, čtenúťe Ujiu
sstowati, že jsem w Tibcriadť wždy wclmi rúUo
wstúwal, a to za jistoU swrchU již Uwedenon
pťtčinon: bylt jsem tomU wždy rúd, mohloli jsem
ťtci: „Noc pkcdcssla, den pak se pťibllžil“ (Uo:
prušošďšit, Čieš čmtšm UppropquU:Mit.
Uom. 13, 12). Býwaje wždy Unach jlzdou
Ua koUi a nemoba w Uoci fpúti, mčl jsem we
dloubých Uoctch owssem dosti časn, rozjtmati o
slowtch, jrž bhl prawil kdysi JakUb kLabanowi:
„DUem i Uocl wedrcm jscm; sc trúpil a odchňo
zel seU od očt mých“ (kUšičdčdtque šomnm
Ud, ooujiš meiš 1. Mojž. 31, 40). Na7mUť
sc w Tiberiadě eryplnila siowa pťtslowt Saloo
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mounowi;ch (3, 24): „Když půjdek spňti, nen
bUdeš se bňti; odpočineš a libb bUde sen 1wů1“
Bňl jsem se zajisté noci, erdpočinul jsem, aniž
jsem mčl jakébo an Řtkňwň se, že Uoc jest
nepkttclem člowťka (die Nacht ist dcš MčnschcU
Feind). Q prawdě toýoto pťlslowl jsem se w
Tiberiadě dostatečnč pťeswědčil. Platilat jistotUě
ne toliko o mně, nťjbrž bcz pochyby i o wssech
ostatntch spolUcestowateltch mojich slowa: „Nebr
oni Uespt . . . a wzdaluje sneseU od nich“ (Pťtsl.
4, 16). Nebnlo núm tehdúž zapotkebt, aby nňš
nčkdobUdil Uebo abychom jedcn drUhému pťipomto

nali slowa apostolowa: eeHodina jest, abychom
již ze sna powstali“ (Řtm 13 11) Podobalt
jsem fe tedy w Tiberiadě krúli Nswerowi, o
kterém ptsmo sw. prawt, že noc strúwil bez spant
a žc rozkúzal sobč pťinesti knihy pamčtnč a
letopisy prwnčjsstch časů (Esther 6, 1). J jň
jfem se w noctch zabýwal ďe starými, pamútnbx
mi wěcmi, které w okolt Tiberiadském se Udúly.

Nlr laskawý čtcnňť snaď ťekne, že jsem
mohl raďčji powstati z lůžka swčho a trňwiti
noc prochúzentm se po stkcsse aneb po drooťe
klússtcrntm. Toho jsem Ueučinil za dwojt pťs:
činou. Prawilt jsem již, že blcchy opanowalh
„celou TiberiadU jako za časU Mojžissowa žňby
celý Egypt anebo za nynšjfsich časů celý potok
U Dssenina. Jsou i tam tyto drňždlct blechy
(pUjiooš irritčmcšď) nejen w domech, Ubbrž i
we dworech a na stťechúch. Widěti žr skňkati na
Ulictch, k čemnž ani zwčtssowactho skla potťrbt
nexatš ano powtdú se, že kdo dobré Ucho mú,
slysst prý je i „kýchati a kasslati“; nebylbych sc



420

jim tedy ani Ua dwoke an na stkcfse wyhm:l.
Za drnbé jscm Uechtěl Uocř na dwoťe ancb Ua
stťcsse trňwiti, poněwabž to wěc zdrawt lidskému
Uebezpečnú. W Tiberiadč (a we sw. zemi wůu
bec) bb:oú we dne Uňramnč horko, za to jsoU
tam ale Uoci nad mtru chladUé a proto lze
sUadUo fc zachladitif. Prawili jsme již, že w
Palestinč témčť po celé léto neprsst; za to tam
ale padúwú každoU Uoc tak silnú rofa, že jt zeo
mě skoro jako po slabém dessti powlažena bhwú.
Již Grdeon whžďaw romw Uaplnil rosoU Uúdoo

bU (aouwbam rorš implexsir SoUdc. 6 38)
Silnú rosa jest pro Balestinu Uúhradou za désst;
až epodUeš může každb tamčjsst fellah ťtci ď Jou
bem (29, 19): „Rosa pťcbhwatibude na žUi mé.ee
Každh ccstthct po Palesttnť mtwň ráno pťtleži:
tost, rozjtmati pťi pohledU Ua tkpyttck se krua
pčje rosnt krňsnú slowa téhož Joba: „Kdo zplo:
dik ťrUpčjerosy“ eť(quiš ššnuir Zrijjuš roriš?
.jod 38 28) Bňl jsem se tedy zachlazent,
jrhožto núslrdkem bych byl snad l do nebezpečnéncx
moci Upadnoutimohl; UechtčtjsemwTiberiadč Uoci
trúwiti pod sstrým Uebem,aby mi Ucbylo ráno ťtci .
„Hlawa mú jest pan rosy a kadeťe mé plUy
krupějt nočntch“ (Ptseň Šalom 5 2) Myslclt
jsem fobť: kšrršnůum qUoů uoU toUčduůuw
(dlužnol snússeti, čeho odstranti nclzc) a snússel
jsem, ačkoliw Urtrpčliwť co drUhý Jthda bm
Salomo al Charisi Ustawičnčsittpúnt dorúžejtclch
Ua mne krwežtžniwých dwoťentnů znňmého již
krúle tiberiadskčho x

Posntdawsse čerUé kúwy o chlcluem, wydali
jsme sc okolo hodimp 8. opčt na ccstU. Prau
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wlmxli okolo 8e hodiUU, čiUlm to za pťičinoU,
že w Tiberiadť Uent wcťejnťgch,obchých hodiU.ee)
NUǧličaUčťtkajtwe pktslowt: Mme iď mondeskee)
(čaš jsoU pentzc) t. j. časU mň sr dobkeUužlwati;
Uebot čascm lze ztskati wssecko. také pentze. Caš sc Uru
čUje ť;odinami, a proto bhwcajt Uetolilo wanglických,
Ut;brž w cwropsthch mťstúch wůbec bUď Ua wťžich
mtcb Ua jinbch wekerých bUdowúch Umlstěny
obchč hodin. W. Nsii tomU tak Uent; we mčc
stúch tUreckbchweťejnbch hodiU Uenaleznrš; mtsto
bodiU zastupujt U Turkůw MUezzimowč, kteťi
Uťkolikráte za den š manretů wolajtce k modlitbě
wszzth a způfobem ttmto i bťh časU ozUan
mujt. StaUe:li sc, že takowý MUezzim dopstane
dklwc chUt k jtdlu, wolú také dťlwe š wťže, kteu
rbmžto během i čaš mylnč Udúwú. Pťihodilot
se dosti často, že jsme w Palestinč Ucwědčli, koa
lik by bylo bodiU. Wstúwali jsme, kdUž již byla
wyssla hwčzďa ralmt (jšm1uoiď orto oiůero).

Qkolo osmé hodin pUtowali jsmez Tibrriu
ady dňle a sice le stranč sewerné, podél bťchu jezec
ra genesaretského; Uebot i tam Uúm bUlo mUohň
pamňtnú mtsta anssttwiti. Wyjeli jsme ďranU
sewernoU, kterú aspoň poUčkud jesstč brňnč se podoa
bň; Uebot ostatnt brňny jsou poboťmy. Bťehy jezeo
ra kc straUť sewerné jfoU též z wťtsst čňsti hornatč
a mtsty welmi pktkré; myslel jsem častokrúte, že
se mne již zmocnt dUch zňwratiwb (gpirit:Uo

ař) Měs!o JcrUsasěm mú uspoťi dwoje weťejnč dodiny birt;
jcdnd uu framifskúnskčul llússteťe sweSalwútoraa drnhc
na jednom ťeckěm loslcle. Bodiwnémll bitl tťchto ťeckých
bodin jscm Ule nrrogumčl.

ee) Wyjlow: Taim ia monnč.
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mrtišeiuio Js. 19, 14) a žc ď koUťdolů do
propasti spadmle Lllc prňwč w oUeU den Ukúr
zalo fe patmč, že Bůh andčlům swbm pťikůzal,
aby mnc ostkthali na wssech ccstúch mňch; nebok
mUc tobo dUc potkalo Uesstčstt, o Uěmž Utže laa
skawčho čtcnúkc zprawiti mtnlm. Wykonawsse
asi hodiUU cesty, dojeli jfme k potůčkU, jehož
woda z Učkolika studúUek wycházt a do jezcra se
wylěwú. Nrabowé jmeUth mtsto toto éin šl
šiďďg (studúnka Jcžtssowa). !NUozt twrdt, že
zde se pkihodilo, co wyprawuje sw. ewangclista
JaU těmito slowy:

„Botom se opět zjcwil Jcžtš (po swčm z
mrtwých wstúnt) Učenntkům U moťc Pbcriadstébo.
Zjewil pal se takto: Byli spolU SimoU Petr
a Tomúš, jenž ssowe Bltžcnec, a Nathanael,
jenž byl z Kúny Galilejskě, a synowš Zebedeowiee)
a jiUt dwaz Učenntků jeho. Dt jim imon
Petr: JdU lowit ryb. ŘkoU jemU: Bůjdeme i
my ď teboU. J wyfsli a wstonpili na lodi a
tč noci Uic nepopadli. Když pak bylo již rúUo,
stúl Ježtš Ua bkth, ale UčeUUtciUcpoznali, žeby
to byl Ježtš. Tedy ťekl jim Ježtš: Dttky,
múte:liž co k jtdln? deowěděli jemU: Ne. Dt
jim: Wrztež stt na praon stramx lodt a Ualcn
znctc. J wrhli, a již ji Ucmohli UtúhUoUtipro
množstwt ryb. Tedy řekl Učelmtk tcn,eďe) ktcréu
hoždmčlowal Ježťš, Perrowč: Pán jest co! Šio
mon Petr, jakž Uslysscl, že Pún jest to, obestkel

e) Jalub a Zan, jenž pochúzcliz Jasic bltže Nazarcta.

ee) te j. Jan, miláček Pánč.
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se suknt, ncbo byl nahee , a pUstil se dodmoťe.
Ostatnt pak Učennlci pkiplawili se na lodt (Uebo
Uedaleko byli od země, jen aš dwě stě loket)
táhUoUcc stt š rybami. N jakž wystoUpili Ua
zcm, Uzkeli kcťawé uhlt položrné a rybU swrchu
položenon a chléb. Dt jim Ježlš: Bťfineste z
ryb, kteréž jste Ulowili nyUt. Wstoupil Šimon
Petr a wytňhl stt na zrm plnoU ryb welikých
sto padesáte a tki, a ačkoliw jich tak mnoho bylo,
Ueztrhala se ftt. Dt jim Ježtš: Pojďte, obča
dete. N žňd:ch z těch, ktcktž občdwali, ersmčlil
se ho túzati: TU kďo jsi? wěďoUce, že Pún
jest to. J pťissel Ježtš a wzal chlčb a dňwal
jim, též i rybu. To již po tkett se zjewil Ježtš
Učcnntkúm swhm, když byl wstalz mrtwých“
(Jan 21, 1uo14). Tak se tedy wyplnila slowa,
jež byl PúU Jcžtš po swém z mrtwých wstúnt
mluwil U hrobU Uábožným ženňm: „Nebojtež se
jdčte, zwěstthc bratklm mhm (učcnntkům), a!
jdoU do Galiléy, tamt Ume uzťt“ (Mate 28t
10). Totéž pťedpowědťl také aUděl Uábožným,
žeUúm (tamtéž 28, 7).

Pro Christa úmor pťekrutb
Upadli Učni w zúrmUty,
NU PúUU w zlosti útokU
Smrt dúna od zlhch otrokú.

Řečt wssak anjel prawdion
Wčstil ženňm radost žion:

eee) t. j. beš wrchnlk,o roucha, jal rnbňťi pii loweni obyčejnč
býwajl.
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Hned stňdU, jenž se k Bňml zUň,
Sňm BňU raďostnou zprúwU dň.eee)

Q půl defňtč bodině dojeli jsme k wesnici
McdželU (starodňwné to Magdala). Těto malé
a welmi bldné wesnici wede se jako mnobým
jiným mtstům palestinskhm, o jejichžto prawém
jmeUU mezi Učemei rozepře jcst. Nektekl se doa
mnlwaji, že nynťjsst Meďžel jest býwalé staré
mčsto Magdalel, kterě pki dťlent zemč palcstinské
lidu z pokolml Neftalimowa za podll sr dostalo
(Jof. 19, 38). Sw. Matouš Uazýwútuto kraa
jinU, we kteréž Medžel ležs, uu Magedan; wyu
prawuje totiž, že Ježtš roszstiw zňstUp lidU,
jejž byl zňzračně chlebem a rybami Uasytil,
wstoUpil Ua lodičkU a pťissel do koUčin Magen
dan (15, 39). Bltže Magedam: mUsilo za času
Ježtsse Christa stúti také mčsto DalmanUtha; nex
bot sw. ewangelista Marek (8, 10) prawt, že
tehdňž BňU Jcžtš plawil fe do krajin dalmanuta
skhch. Qd mčsta MagdalelU, Mngdaly (aneb,
jak je nyUějssi Nrabowé nazýwajl, MedželU) obu
držela jméUo fwé sw. Maria Magdaléna. Sw.
LUkúš wypraije, že mezi nňbožUými žcnami,
jrnž od Bňna Ježlsse Uzdraweny byly, nachúzela
se takč Maria, jenž slowc Magdaléna, z ntžto
bylo sedm zlých dUchů wysslo (8, 2). Tato
Maria Magdalčna Uňslcdowala ď jiUými Uňbožn
nými ženami z Galiléy Pňna Ježtsse a byla š
Uimi i pťi Ukkižowúnt jeho w Jerusalémš pťta

jll) Hymnnď : Priotou ount :pootoli. Wiz hhmny clrrewnl
od Ft. Sussila.
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tomUa (Mat. 27, 56. Mar. 15, 40. Jan 19,
25). Titčž ewangclistowéwyprawujt, že Maria
Magdaléna fc Unchúzela také mezi ončmi ženami,
kterč fe odebrali ke hrobU, aby tčlo Búně on:
Uými mastmi pomazaly, a kterk)m andťl z mrto
wl)ch wstúnt PúUa Ježťsse zwčstowal. (Mat. 27.
61 a 28, 1; Mar. 15, 47 a 16, 1uu9;
Luk. 24, 10; Jan 20, 1. 18.) PoUejprw
zjewil se Bún Ježtš Marii Magdalénč a prawil
k Ut: „Nedotýkrj se mne; Urb jsem jesstč neu
wstoUpil k otci swěmU; ale jdi k bratťtm mým
(k Učennlkům) a powťz jim: WstUpUji k Otci
swému a k thi wassemn, k Bohu swémU a l
Bohu wassch.“ Tato Maria Magdaléna zwťu
stowalaďe) Učemttkům, žc se jt zjrwil PúU a co
jt powťdťl (Jan 20, 16w18). NyUčjsstweo
snice Medžel jest malň a wrlmi btdnň; jrjt
Ulzkě, pectm podobně chUžky jsoU z wčtsst čústi z

e) Mú se wůbcc ša to. žc jcst to tčxže karia Magdalěna,
o Utžtosw. ewangeliftowé(Mat. 28, 8alZ.Jan 11, 1uZ
a 12, lu8) wyprowujl, že byta sestra L,ašara a sestrd
jedo Mcxrtby z Bethanie a že w„ domě Simona maloo
Uwcnébow Betbcxuii. a w domč Simona Farisea cho
rusalěnxě (Luk. 7, 36au:1e7) druhou mask z Uúdoby alaa
bastrowé na hlawu Búně wylila. U jezera genezarctr
skčbo mtwali nejcn dobati Rimanč nýbrž i židč lčtoo
blxúdky swoje. Jrslit l wiře podobuo. še tato Maria
pochúzejlc zš zámožué rodiny Lazarowy a bywssi dťiwc
weťejnou brlssuict wuMagdalelu u téhoz ješera letolžrúo
dek swůj mčla, kdež se rúda ;držowala; a pončwadz za
pťičiuon bobatftws a rozkossučho žiwota swčbo wůbec
znúmou ofobon byla„ dali jt jmeuo Mugdalčna, jakoby
se ťeklo: N“ǧaria z Maqdalesu aneb z Mcšgdaly, jakož sc
byl takčJidúš jmenowal JsskariotskýmanebSimonu.stanao
nejfkúm. Q tčto Mmeii jsme mlmoili pťi popisowúul Beu
thanie (w kap. 7. todoto dilu) a pťi popisowúui zřlccUin
chrúmu. kteryž stáwal w Jrrusalémč na mjfrč doxnu Siu
mona Farisca (kape 24. dll l.).
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hltny stawěny; co w nl z kamrne stawkno jest,
nčpodobú se domům, ale.owssem zťtceninúm ancb
bromadúm kameňi. Několik kroků od wesnice
stojt stawrnt čtwerhranné, na jcdno poschodtwya
soké, majtct mtsto stťechy tarasy a wnitk snad
také dwůr. Jest to w celč wesnici jedinúz
pewného kamrnc wystawenú bUdowa, kterú (w
ewropskčm fmyslU) jmeno nu domU zasthuje.
Powtdú sc, že stawent toto čili mnohem wlce
ono, jež Ua jeho mtstč w dúwnč době stúlo, bkjo
walo lctobradcm Marie Magdalény. Jini po:
klúdajl za ďýwalh letohrad Maťt Magdalény
zťtceniny z wclikého kamenného stawent, jakéž
U MedželU se spatťujt Tolik jest jisto, že
tato Maria w Mngdale se zdržowala a odtuď jmeu
no swé Magdaléna obdržela

Wesnice Medželňe) ležl kc straně jiho:zúpadnt
U paty wysoké hory a kc straUě wýchodnt Ua
bkth jczera. Qd strany zúpadnt končt sc ždc
údolt, které Llrabowé tamějsst jmenujt Wady el
Hamam (údolt holubl, Tauďentbal). Ttmto údo:
ltm widěti od MedželU onU pamútnoU boru, na
ktcré Bún Ježtš kúzal zústupům o osmeru blau
hoslawcnstwt (wiz kap. 17.). Ke straUč scwcmé
rozprosttrú fe rowina podobU půl městce majtct
a k zúpadU horami owčnčenú, jejtžto dčlka (od
jihU k scweru) asi hodinu, a sstťc (od wýchodUk
zúpadU) asi půl hodiny cesty obnússt. Mnozt
popisowatelé sw. země jmentt rowinU tuto roo
winoU genesaretskou. Jú bych ji nazwal maa
loU rowiUoU Esdrelonskou, jtžto co sc týče úa

u) Jiui Nrabowč mi ji jmcnowuli: Madssdcl.
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rodnosti welmi se podobú. Qd straUy fewerox
západné (ňedaleko od SafedU) túbne se do těž
rowiny také údolt Leimonské (Wady el Leimon).
RowinoU toUto, nemajlct rolt, ale opatťenoU
mnobým kťowtm a stromowtm, teče k jezcrU gea
UezaretskěmU mnoho dosti silnbch potoků, podél
klerých nachúzejt se wbbornú pastwiska pro stúda
hord bedUinskbch. Jdouce rowinoU touto, kdež
se nenalezú žúdně uceesiy,potkali jsme tam mnoho
bedninůw. Pan Miklasewirz túzal se jednobo
znich, oded by byli a kdc se še stúdy swými
dťlwe zdržowali. „U DamasskU“ odpowědťl bc:
tmina TUs jsem se pťeswčdčil, že bedUinowč z
mtsta na mtsto pťechúzejt a nikde stúlého bth
nemlwaji; jsoutě w prawdč swobodnt synowč
poUsstt asiatskňch.

BedUin powužUje celoUNsii za son wlast;
proto býwú še stúdem swbm dUrš zde, zejo
tra jinde.

Wlasti milú,
Roztomilň,
W tobč chci jen žtti;
Poskthješ
Wssebo hojnost u
Blahě žiwobytl.

Hrošnút byla jlzda Uassepťeš tUto rowinU.
Brodili jsmc se bakinami a plawili pkeš wody
mnohbch potoků, pťeš kterč neUt mostů. Na
mnohém mtstě, ťde se Ualezalo mnobo stromů a
kťowt, mUslel jsem, že zůsianU jako drth Abfoc
lon wiseti. J mčmU kontčkowi se tato jlzda
neltbila; Uebot býwal časem již welmi Ucwrlb.
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Dkkowalt jsem Púm: Bohu, když jsme tUto oba
tižnon a UebezpečUoU cestU za zúdy mťli. Nsi
o půl jedenúcté hodinč dojeli jsme k osamělčmU
rozpadlčmu stawenl, které kdysi khcmem bt;walo,
t. j. domem, we kterém lze cestujtcim pkenocoo
watie Nrabowč Uazýwajt Utlsto toto Ain el Tin
(te j. stUdúUka flkowň7 Feichquelle); bez pochyby
od stUdúUky, kterúž na bllku jest a u ntž snad
pťed časy sikowé stromy stčiwcxlya Jmenujc sc
mlsto toto také Khan (aneb Chan) Mim;eh t. j.
mtsto kaciťůw Powtdú fe, že sanatičtt rabonwé
z Tiberiady nňsledownlky Ježlsse Ehrista (kke:
stany) potUpnk Uazywali: Minym, Minyeh (od:
porntky, zaptratele cmcb kactťe) a žc mčsiu Kao
farnúU, kdež Bún Ježtš rúd sexzdržowal, dali
potUpnč jmeno Kafarminai t. j. dům hostinský
aneď mtsto kaclkůw. Z toho dokazUje eDr. Sepp
(Bd. U. S. 170 et ššq.), žc U Uynkjsslho
Khanu MiniebU aUcb U stUdúUkyšilx e! MU
stúwalo pamútné město Kafarnúum. Nenl to
sUadnoU úlohoU, Udati š jřstotou, kdc w Paleo
stinť toto aneb ono pamňrné mčsto kdysi ležclo,
a Uejmčnč se to dú dokúzati ze jmen Uyněj
sstchUe) ChaU Minyeh siojt U paty wysoké hory,

sn) Slyssclik jsmc, že stcerč mčsto Luža aueb Bčthel sluje
nyut BetiU Cnmuš u ElKubcibed Sichenl aneb Sichar
Nabluš Napllw; SexmexricxmSebastieh aueb Usbusle a že
jsou tťi mista (Sanur. Bet lea a Snsed) chž o sobč
twrdi že stojt Ua mlstč kdc za starodúwuých časU stúwala
Belhulia Nrabowč chž u jezcra genezarelskčhopťcbuwajt
a popijowmclč sw zcmč maji za to že Kafarnúum le
žclo jesstč asi hodiuu crsty od thmu Minycl;u dúle k
wychodu asi uprostťcd sewerutho bťehn tčhož jezera tam
lde a; nodueš wids:ti ;ťlccllinm welkého mčsta jcš
Nraldowe Tcl Hum ucxšnwaji Soudimt že lakč Ua usiut
podunt kterě u tamčjsstch obywnlclll de zachowalo, ohled
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kterň rowinu tU ke stranš fewerUé owčnčUje.
Hned Ua bllku jest skúla welikú, kterú skoro
pťlmopúdrxě do jezera se spoUsstť. Nčkteťt majt

otakč za to, že na mtstč zmtněnčho Kbúnu Miu
nyehu stúwalo město Korozaim, kterémU, jakož i
Betsaidě, hrozil Pún Ježtš kka: „Bčda toďč Ko:
rozaim, bčda tobč Betsaido: Uebo kdyby w Tbru
a SidonU činěni byli diwowé, ktektž činťUi
jsoU wc wňš, dáwno by byli w žtni a w popclř
pokánt činili. Nle wsfak prawtm wúm: Tbru
a Sidom: lehčeji bUde w den soUdUh, Uežst wúm“
(Mat 11, 21w22) Jint znscprawt, že pao
mútnč Korozaim leželo asi dwě hodiny dúle seu
wernť odtUd, wlce kr straUč jordňnské

U Nin el TinU dali jfme fe na prawo a
jcli jsme na sewerném bkrhu jezera gencsarcta
stěho. Cesta Uúš wedla pťeš skúlU swrchU zmt:
nťnoU. Prawill jsem již Uěkolikrúte, že Bůh kažu
dčmU poUtUtkowi ccstthcth po sw. zemi Ustao

brati dluzno Já aspon jscm nepošoromal jebU poloha
nwnčjsslho 4Eiu ol Mnu takowá byla, žeby tam pťed časy
bUlo stáwalo mčstoanž jscln tam kromč rošpadlčboKbam:

Minyebn jakych šťlce Uin wřdčl Drž lm se tosbo co mio CsibiUš a katoličtt Arabowč jenž w Uassč společnostť ll
sc nachú;eli, o poťožcnl pamútnUch na bťchU ješera gcneu
zaretskčho lcžlcsch Určst wyprawowali Prawil jscm swru
chn že toto jcšcro jcst nin jako utrtwč; kromč Tibcriau
dU Maqdaly Samabu a Tcmur ajanu Ucuim cclčm
oroli jrbo mista w Učnxžby lidč pťcbťawali; stará mčsta
a mčstečta (Kafarnmun Bctbsaida Rološaim „a jřnú)
ležl bUď we žťiceninach aucb ;mřžcla zccla Zc tato
mčfta ležela U lc;era geue;mrtskěs)o uo o tom swčdči
sw ewaxxgelistowč; alc kdc wlastnč býwala uo o toxrt
jcft rošeprc Uležt Učelltť lntčxr jnúiošď liZ šďt Nčy
popisnjeu!e památná tolo mssta jat núm od tanlčjsslch
obywatelů ndúna bUlcx7a jak jsme jc widčli
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Uowil snad zlússmtho anděka, kterb by ho na l;roze
nbch a Uebezpečnbch ccstúch chrúnil a opatrowal.
Na wysoké skúle U Nin el Timl měl jsem pklu
ležitost, o tom se pkeswšdčiti; ncboc bych tam
byl mútem o žiwot pťissel. Pkeď zmlněnou skúlU
wcde cesta, kterúž jen od koňů a oslů wysslapanň
a tak úzkú jest, že jedeU kůň za drUbúm jtti
mUst. Dolc Ua prawo jčst pťlmopúďUť moke
chczarctské: a ble! Ua tomto UebezpcčUémmtsté
uu pťckotil se kůň můj. SnadUo jsem mohl i
š Utm šc skúly spadnoUti a se zabiti. Nndčl
strúžce Umc ale opeltrowala Ranil jsem se
owssem trochn Ua lewé Uoze, tak žc jsem po dlan
boU chwtli Ua Ut Uastoupati nemohl; ale
čaď zahojil tUto bolest. Tehdúž jscm měl pťtn
činu, wzdúwati Bohu dtky a Upamatowati se
na welebnťj hmeUš, kterl; sw. clrkew Ua slawe
Uost aUdčlů strúžců k ncssporúm zptwú:

Bčjme o anjeltch, jcslžto za průwodcc
K poUti dúni ďyli od Uebeď Uúm the,
be kkehkostlidskú takoU majlc strahu
Nepodlchla léčkúm wrabůeck)

D 11. bodinč dojeli jfme k maličkčmu
mistU, jež Wrabowč chzť;wajt TaUUr aj JUb
(prc Jobowa). deUd toto jměno pochú;t, Uel;e
š jistotou Udati. Plsmo sw. Uwúdl dwa mužcs
jmenem Job. Jedrn z nich byl onrn Zob trpěx
liwý, ktcrú pochúzrl ze zrmě HUš (l)rbrrjsky: an
či Uc) lterúžto zcmě byla čústl Nrabie pnsté, mczi

.x Wjť: Btjnlell) cjrka od Fr. Sussilň. ((auetwň(xš jmmixuum
zxx:xljimuš.ǧ
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zemt idUmejskoU a chaldrjskoU (snad w Uynějsstm
Hauranu). Dmbý muž jmenrm Job byl jeden
zcsyUůJšsacharowhch (1 Mojž. 46, 13.).Možno ale
také že toto mlsto an od jcdnoho ani od drnhéboz
Uichzmcna swél o Urobdržcťo, Ubbržod Uějakél;o Uůčcln
Utka beduinůw ktcrý snadJob slus Tanur aj Jub
jmenujc sc zlússtě jedUa starú wěž kterú w tomto
mčstč se Ualezú. Qd začútkU 17. kťeskanského
stolctt jmerwaTo prb sc toto mlsto také: Tabo:
ga, Tabiga aUcb Tabga. Tcmur aj Jub mú
Uškolik Utlýnů; Uebot se tam walt wctmi silnh
potok z bltzké bory a tcče do jezera. MUfeli
jsmc se pťeš Uěj pkeplnwiti; staré zklcenin a
kamrny, jichš tam dosti widěti, dokazujt, že zdc
w dúwnč dobš stúlo Učjakč pamútné mlsto; ale
kterč e? Ze slow Ježtsie Christa kUčenUtkům
kkouctho: „Pojďme do okolntch mšsteček a měst,
abych i tam kúzal“ (Mal. 1, 38), Uelzc Udati,
kterú města a mčstečka by tU bhl mtnil. M se
hňdajl UčcUto půwodnl jmer tohoto mista, Uúm
bylo powědlno, žc jest to starobylú uo Betx
saidaxňe)

Betsaida wlastnť Bethsaida (t. j mtsto ry:
búkůw) bylo město, z kterčho pochúzeli Učenntci
PúUč: Filip7 Qndťej a Prtr (JUU 1, 44 u

2 21). W Betsaidě, jižto fwl Marek městečx
kem nazbwú, zdržowal se často Pún Ježlš a či:

, Ziui maji za to že Betjaidu (pošdčji Betsaida Juliaš
zwaue) leželo asi dobrou hodiuu cefty seweruč od jrzera
geneznretskěho nu lex.dčm bťehl ťeky Jordánu Tot fe
wssak zdá býti jine Bersaida (wiz: .)og ňncq xsllll
4 6 Z 5 ll.,9 jajjl10,7: j)ain715;Ujolou
in dlštkd. 16d
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Uil tam mnohě zňzraťy. O jrdnom ze zňzraků
těch wyprawuje sw. ewangelista Marek, an plssc:

„J pťisili (Ježtš a Učenntci jeho) do Beto
saidU a pťiwcdlč k nčnm slepébo a prosili bo,
aby sc ho ďotekl. J Ujaw slepého za rUkU, wywedl.
jcj wen z mčstečka, a plinUw Ua očč jeho a
wložiw Ua Učj rUcc fwé,a otňzal fe ho, widťlo
liby co? N on pohledťw kekl: Widtm lidi, jako
stromy chodtctck). Potom opčt wložil rucc na
oči jeho, i počal widčti a Uzdrawen jrst tak,
že jasně widčl wssccko. J odeslal jej do domu
jeho ťka: Jdi do domn swého, a wejdeš:li do
městečka, nepraw o tom žúdnému“ (Mar. 8,
22u26).

Celě mokc tibcriadskč wůbec jest sicc welmč
pamútné; alc nejpamútnějsit jsoU pťcdcc sewerni
asi 3 hodiny cesty obnássejtctbťth jeho. Tamt
ležu!lyeumčsta Korozaim, Betsaiďa, Kafamňmn a
jinů, w nichžto Pňn Ježtš nejwtcc se zdržowal
a kdež welmř mnoho zůzraků činile NyUt fe
húdajt Učenci, kdeby wlastUč to aUeb ono město
bylo leželo, a UejsoU š to, aby dúmnčnt
swú dňwody dokúzali. Zřtcenin, rumů a kae
mrnt jest tam dosti; ale bobnžel! že na odpor
znúměmU: „ďď.xč 10qUUUtU:x“ (kament mluwt),
kameny tyto pťedce powčdčti nemohoU, zc kteréo
ho města tU pozůstaly. J já nemohu dokúzati,
že Ua tom cmeb onom mtstě to aneb ono město
leželo; Uebot Uwádtm toliko, co mi Ua mtstech
tčchto sdčlrno bylo. Zmizela tato města š powrchu

k) t. ju nemohU jesstč twúťnosti a postawy jejich jasnč
rože;n:xti.
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zcmě a pozůsialč z Uich kament hlňsú až poďUeď,
jak se wyplnilo hrozlri slowo Spasitelowo: „Bťda
tobě Korožnine běda tobě Betsaido.. A ty
KasarUnUm zdaž se wywýsstš nž k Uebie? Až
do pekla ďstouplš „(Mnt 11 21au23 a LU!
10, 13uu15). N že Božský Spasitel obywnteu
lúm tčchto nynt zanklých mšsi, jejichžto bi;walt
obywatelé pokúnt činiti nechtěli, i wěčným trrstem
brozil, wyswttú ze slow jebo, zazUameUnných U
sw. Mat.: „Kdyhy w TýrU a SidúUU činťni
byli diwowé, kteťtž činěUi jsoU wc wúš, dúwa
no by byli w žtUi n w popeli pokúnt čiUili. Nle
wssak prawtm wúm: TýrU a SidoUU lehčeji bUde
w ch soUdnb, Uežli wúm. N ty Knsarnúe. . .
kdyby w Sodomě činťni byli diwowé, ktcťiž
jsou čiUčUi w tobě, sUadby byli zůstnli nž do
tol;oto dUe. Llle wssak prawtm wúm, žc zcmi
Sodomských lehčeji ubUel!xew deU soudlch Uržli tobťeee
(Mat. 11, 21::24).

Brawili jsme, že bylo jesstě jinč měsio,
kterě Betsaida slUlo; lrželot sewemč od jezera
genezarctskčho, a patťilo k tetrarchii Filipowě.
(w krajinč gaUlonitsié aUeb w nynťjfsim Dssaulaml)
Ke cti dcery rlsnťe NUgUsta dal tetrarcha mťstU
tomU jmeno „Betsniďa Juliaš;“ zťicminy tčto
Betsaidy jmennjt Nrabowé El Tell. Slysseli
1sme, že Hcršdeš Nntipaš, který byl ďal Jana
Kťtitele stiti, tnkč Jržtssc jtti hledal. To kdUž
Uslyssel Ježtš, opUstil zem Herúdcsown a pojnw
UčeUntkU, odessel ža moťe gene;aretské do onč
krnjiny, we kterě pnnowal tetrnrcha Filip, bratr
Herďdefa Nntipy. Zdú se tedy, že U této Bet:

19
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saidy sc stalo, co wypraije sw. Luťňš (9,
10ou17):

„A pojaw (Ježtš) je (Učemňky) odessel fon1
kromt Ua mtsto pUsté, jenž jest U Betsaiďy. A
když zwčdťli zňstUpowé, ssli za ntm: i přijal je
a mlUwil jim o krňlowstwt Božtm, a ty, ktcťt
Uzdrawent potťebowali, Uzdrawowal. Počal pal
se den Uachylowati. A pťistoupiwsse dwanňcte,
ťekli jemU:Roszst zňstUpU,at rozejdoUce se do
mťsteček a do wesnic okolnlch jdoU a naleroU
pokrmy, nebo jsme tuto Ua mtstě pustém. J
kekl k Uim: Dejte wy jim jlsti. Ale oni ťekli:
Nemňme wlce Uež pčt chlebů a dwě rUbU, lcčx:
bUchom my snad ssli a nakoupili pro wssecken
teU zústup pokrmů. Bylo pak mUžň okolo pěti
tistců. J ťekl Učenntkňm swým: Rozkažte jim
posaditi se, w kažďém ťadU po padcsáti. J učia
Uili tak a rozkúzali wssem posaditi se. N wzaw
pťt chlebň a dwč ryby, wzhledl k Uebi a požca
bnal je i lňmal a rozdúwal učelmtkům fwým,
aby kladli pťed zústnpy. J jedli wssickni a Uac
syceni jsoUl A sebrúno jest, což jim bylo ostalo
drobtů, dwcmúcte kossů.“

Sw. LUkúš prawi, že bylo tehdáž U Betu
faidy mlsto pustč, a tak jest tomU až podUeď.
Brawili jsme swrchU, že i nyUl jsoU za moťem
genezaretskbm ke straně wl)chodnt welikňtlskš poUu
sstě, w Uichž wclmi mňlo mčst se nale;ú; jsou
tam z wětsst čústi jen pastwy pro stúda bord
beduinských. J rowina esdrelonskň, a wi)ssina Arduel
Hama u hory osmera blahoslawenstwl mohoU se
pousstt Uazlhwati, jessto Ucwzdčlúny jsoU; wůbec
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jest celá sw. země, wyjma nčkolit krajin, ponssttz
Wyplnilo se slowo, které pťedpowěděl prorok Dan
niel o JerUsalémě a o fwatyni jeho, o lidU
židowském a o zemi jeho: „Zabit bUde Chri:
stUo, a UebUdc lid jeho, kterýž bo zapkc. N
město i swatyni (chrňm jerUsalémský) rozmece lid
B wéwodou, kterbž pťijdee); a koUcc jcho pohuu
bent a po tonci boje uložené zpnsstěnt . . . pťca
sianc obět a občtowňnt a bUdc w chrámč obawa
Uost zpusstčUt a až do skonánt a koUce trwatř
bUde szsstěn“ (Dan. 9, 26uu27). Qhaonst
zpusstěnt widěti po celé zemi palestinskě. ou

qustiwsse zpusstěně město TanUr aj JUb,
které núm za BetsaidU whdúwúUo bylo, dojelč

.jsme o půl dwanúcté hodinč k welkolcpým zktcru
Uinúm Tell Humu. Jo toto mtsto wede se spor mea
zi Učenci. JedUi prawl, že slulo pked časy Kesar
Technmim t. j. wesnice hraničná; židč prý je Uan
zýwali Kefar Tanchum, poněwadž tam jcdeU
slowútnh rabin jmencm Tanchum pochowán byl.
Jint powtdajt, že slselo Kesar NachUm t. j. weu
fnice proroka Nabuma (aUebNachUma,) kterb pou
cházel z ElcesU či Elkosse, města to we krajinč
galilejské.eeeď Nwssak nejen o býwalé, nč;brž i o
Uynějssi jmeno tčchto žktcenin od Nrabůw Tell
HUm zwanbch, hádajt se učenci a UemoboU fc
ani w tom sjcdnotiti, jak sc toto jměno psúti má.
Jedni plsit: Tell Hum, drnzt: TelbUm, Tcllbewn,
Talhcwm, Talhewn atd. a domntwajt se, že

k) t. j. Řtxnaué pod wůdcent Titemu
mz) Jcsloli tomu tak, ftňwulo na, mtslč rwuččssiho Tcll HumU

mčslo Elceš.
19uru
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x zde stáwalo město DalmanUtha (Mar. 8, 10);
jiUt ptsst: TillUm, Tellmn, Tella. Tell wya
znamenúwú w arabské keči tolik co: pahrbrk;
a Hanm tolik co wclbloudowé; dlc toho by
tedy Tell HUm wyznamenúwalo tolik co pabrbek
welbloUdůw. Nle jint opčt cwrdt, že celé to
jméno Tcllx Hum pochúzt od ťeckébo cšjou
nion a žc wyznmnenúwú tolik co mssto celnč
čili eelna.ňe) J zde tedy widtme, že ze jmena
ďokúzati sš Uedú, ktrrč mčsto zde pťed časy
stúwalo. Ze tmn skUtečnč welkě, a jak ze
zktcenin soUditi lžc, krúsUé mksto leželo ou tot
wčc patrUú jest. O. EsibiUš a kutoličň
Nrabowé Uúm prawili, že zde býwalo pamútnč
mťsio Kafarnaum.ee“ee) Zťtceniny Trll Hum jfoU
w prawdě welkolepé. Ležtr tam sloupy korynt:
ského slohU š pkekrúfnými Uadhlawky, kamennč
dwčťe še wfselijakými ozdobami, a rozličné zbyta
ky a pozůstatky welkých a krúsných budow.
Nrstojlt již ani jednč celš zdi, wsseckozmia
želo š powrchU země. Z welkých čtwerhrcmu
Uých scmotmn lršlctch kamcnů ale foUditi se dú,
še zde bxžwaly welikč budowy. Dalrko poděl bťeo
bU jezera od zúpadu kwýchodU, jakož i ke strank
sewrrné, túk)noUfe tyto z řtceniny, jenžby sotwa ža
dobré pňl boďťny obejtti se mohly. Na Umohbch
mssirch widčti júmh a w Uich kusy silných zúu

qw)Wiš: Jerusalem Und daš h. Land d. Dr. Sepp. B. 2.
Sr 189.

“) ijlčno Kafarnanm dá se rowuč tak snadno odwoditi od
„x“řecheNahmn“ uned „Kefar Tanchmn“ jako od „Kafar
Minyeh.“
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kladných zds, z jejichžto tlonsstky soUditi lze, že
na Uich . synugogy aneb jině podobné weliké
ústawy fe nalezaly. Jestit to prawš město šsU:
tin, w Uěmž nepozůstal kňmrn na kameni, kterb:
bd nebyl zboťen. Welikč tyto rozpadliny jsoUz
wčřsst čústi porostlč wysokoU traon, we kterč
stúda welbloUdůw se pasoU: a pončwadž se rozproz
sttrajt na pabrbku (Tcll) od je;era poznenúhla
fe wznússejtctm, ďali jim snad Yrabowč jmeno:
Tell HaUm aneb Tell Hum, tl j. pahrbek wel:
bloUdůw. Když jfme fe w tčchto zťiceninúch pro:
chúzeli, púsli se tam prúwč welbloudowé. Polon
žent tkchto, zťtceUiU jcst takowé, že leži z ččxsii
Ua půlostrowu; nebo pahrbek wblbú do moťc, z
čehož soUditi lze, že zde snad bbwal i přtsiaw
pro lodě. Nrchceme se š Učenci búdati, zdaliž
zde leželo mčsto Kasar NahUm čili jinak Kefar
Techum aneb Kofarnm:m. Pťipomeňmrž sobč
radčji, co w Kafarnúu za časU Ježtsse Cbrista
pamčti hodného se Udúlo.

Když Pún Ježiš Uslyssel,žcby Jan (Kťtitel)
wsazen byl (do žalúťc), odessel do Galiléycke); a
opusiiw město Nazaret, pťissed bydlil w Kafara
UúU pomoťském pťi krajtch ZabUloUstť)ch a Nefa
talimskbch (Mat. 4, 12au13).M) W městě
Kafarnúu čiUil Pún Ježtš mnobo diwů a zú:
zraků.

„Když pak wssel (Ježtš) do Kafamňa (tak
wyprawujt fw. ewangeliftowě), pťistonpil k nčmu

e) t. j. do pobnuskč Galilčy či do čáftky lč pomoťskč krnjiu
ny„ kde panowal Filip, bratr Herodrsa Nmipo. a 1ejlmžu
to blawntm mťslem bylu Brtsuida. pťtjmim Julichd

eee) U Kufarnúu byly branice těchto don pololrni.
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setntk prose ho a ťka Bane, slUžebUlkmůj ležt
doma silakcm poražený a zle se trúpt J dt
jemu Ježtš: Jň pťide a Uzdrawtm bo A oda
powtdaje setUtk ťekl: BaUe, nejsem hoden, ubyo
wssel pod stťechu moU, ale toliko rci slowem a
Uzdrawen bude slUžchsk můj Nebo i jň jfrm
člowčk pod moct postawený,e) maje pod feboU
wojúky, a dtm tomUto: Jdi a jde, a jiUčmU:
Pkijď a pťichňzi, a slUžebnlkU swémU: Učiň toto
i UčiUt. Slysse pak to Jcžlš, podiwil se a ťrkl
jdoUcim za seďoU: ?lmeU, prawtm wúm, UeUalezl
jsem tak weliké wtry w Jsraeli.eeee) Wrawtm pak
wúm, že pťijdou mUozt od wýchodn i od zúpadU,
a stoliti bUdoU š Abrahumem, a š Jsúkem a o
JakUbem w králowstwt Uebeskčm, synowé pak
krúlowstwt wywržeUi bUdoU do temUosti wnčjsst,
tamt bude plúč a skťlpťnizubů.eeeš) J ťekl Ježtš
srtntkowi: Jdiž, a jakď Uwěťil, staň se tobč. A
Uzďrawen jest slUžebntk w tu hodinU. N pťisied
Ježlš do domU Petrowa, Uzťel tchbni jeho, ana
ležt a mň zimnici; i dotekl se rukn jejt a ostan
wčla ji zimUčce; i wstola a pofthowala jim.
A když byl wečer, podúwuli mU mnohhch, kteťt
měli zlě dUchU, iwymttal dUchy slowem; a wssex
ckd, kteťtž se zlc mťli, Uzdrawil.“ (Mat. 8, 5
až16. Mar. 1, 29u34. a 2, 1nu12. LUk.
7, 1uu10.

e) t x. wyšssi moci podrčznnž a zase jřným pťedstawený„
moba jim roškazowati

M) Setntk tento ldyl jak se zdá pohanem a mčl w Ježčsse
Elxrista a w Uxocjeho wětssť důwčrn ncžlř mnozl z era
elitůw

eee) t. j mnozt z narodů cižtch, pohanských budoU pouěwadž
wc mnc Uwčťť účcxstcnslwlnuti we krúlowstwl nedeskěm,
ldežto naopnk židč ncchticl uwěiiti, zawrženi budou.
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„A když pťissli (Ježlš a Učennlci jeho) do
anarttáa, pkistonpilik Petrowi ti, jeUžwybtrali
plat (chrúmowý) a ťekli jemU: Což misir wúš
(Ježlš) nedúwú platU (chrňmowébo)?ee) N oU
ťekl: Dúwú. A když wssel dǧo domU, pťedesscl
ho Ježlš, kka: Co se tobč zdú SimoUe? Krúlowé
zemsstt od ktrrých berou daň nebo plat? od syo
nů:li sPých čili od cizlch? N on ťekl: Qd ci:
ztch. Rrkl mU Ježtš: Tedy synowé jsoU swo:
bodni.ee) Nle abychom jich nepoborssili, jdi k
moki a wrz udici, a tU rybU, kterúž nejprwč
Uwúzne, wczmi, a otewra ústa jejt Ualrteš stao
tcr, ten wrzmi a dej jim za mne i za sebe“
(Mcxta17, 2Zn2š).

J we sskolúch w KafarnúU Učil Ježtš Cbri:
siuš, jak wyprawujt sw. ewangelistowé. „J wessli
(on a učenntci jeho) do Kafarnúa, a hUed w
sobotU wssed do sikoly Učil je. J diwili se Uúu
ramně Učent jeho,xckee) Uebo Učil je jako moc
maje a Ue jako zúkonntci. J ďyl wc sskole jee
jich člowčk maje dUcha Uečistébo a zwolal: Což
je tobě do núš Ježtssi Nazaretski)? pťissel jsi núš
zkazit? th kdo jsi: Swatý Božt!xlx)J pobrou
zil mu Ježtš řka: Umlkniž n wyjdi z člowčka!
J polomcowaw jtm dUch Uečistý, kťiče hlasem
welikbm, wyssel z něho. J diwili se wssickUi,
tak že se túzali mezi sebou ťkouce: J co jest to?

e) te jl platU dwon drachrm ku potťebúm chrúmowým no
aš půl zlatčbo flťb. (2. Mojža 10, 11 atd.)

M) N tedd i jú„ jakožto syn Božt mám bipcřprost dsatu, jau
rýž na chrúm Boži se wdbtrú; od Syua Božiho uelze
danč wybtrati pro Boha.

eu) Jako w Jerusalémť a w Nazarelč diwiti se jcbo Učeul.
x!x)t. j. BobU zaswčcený Syn Boži„ Mesiaš (Mat. 8, 29).
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jakéž jest co Uowě Učent, že w moci i dUchům
Uečisibm rozkazUje a posloUchajt bo e? J rozcssla
se powěst o Ušm bned po wsst krajině galilejskč
(Mar. 1, 21u28. LUl.4, Zlm37).

W KasarnáU dal PúU Ježtš Učenntkům
swbm, húdajtctm sc mezi sebou, kdobU z nich byl
wčtfsim (te j. pkedntm chwbšsilm Mat. 18, 1),
toto panUčeUt:

nCche:li kďod prwntm býti, bUdet ze wsscch
Uejposlednčjsstm a flUžebUikem wssech. Y wzaw
pacholútko postawil je u prosiťed Uich, kterčžto
když bUl objal, ťekl jim: Kdožbdkoli jedUo z ta:
kowbch pacholútek přijal wc jmeUU mém, mne
pťijtmú, a kdožbykoli mne pťijal, Ue mne pťijto
mú, ale toho, ktcrýž nme poflal.“ (Mar. 9,
32wu36). Po prwntm zúzrakU, kterb byl Pún
Ježtš Učtnil w KňUč galilejskě proměnčUtm wody
we wtno. wstoupil on, i matka jebo, i bratťi (přtr
bUzUt) jcho, i Učenntcř jrho do Kafarnúa. (Jan
2, 12)a Z Kafarnňa byl onen krúlowskh (úťedc
Ust)e jebož syna PúU Ježlš Uzdrawil (Jan 4,

6uo54 .
Když bUl WáU Ježtš 5000 mUžů chlebrm

a rybami zúzračně nasytiw zUamenal, že lid chce
bo Učiniti krúlem, Ussel opět na borU súm je:
ďinťxl Když pat byl wečer, šstonpili Učennlci
jeho k moťi. N wstoUpiwsse Ua lodt, plawili
se pkeš moťe do Kafarňňa; i bylo již tma a
Ježiš (jcsstč) ncpkissel k Uim. Moťe pak sc
ždwlhalo dUtlm welikčho wětru. :Trdy odplawiwssc
se aš pčtmccitma nebo třiceti bonů, Uzťeli Je:
žlsie, an jde po moťi a pťibližUje se k lodi, i
búli fe. QU pak kekl jim: Jút jsem, nebojte se.
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Tcdy chtťli ho wztti na lodt; a bnrd byla lodt
u zemť ku ktcréž se plawiliš) eDrUhčho dUc
(když Uzťel) zústnp, kterýž stúl za mokem (a byl)
widťs že jiné lodičky tU Ucbylo, než ta jedna
a žc Ježtš nebyl wsscl š Učenntky swUmi na
lodt, alc Učcnntci jeho fami se byli plawili;
jinč pak lodt pkiplouly od TibcriadU bltzko mt:
sta, kdrž byli jedli chléb, když dtky Učinil Pňlt:
protož když Uzkcl zástup, že tU Uent Ježtssc ani
jeho Učcnntků, wstoupili (také) Ua lodt a pkiplao
wili sc do Kafarnňa blcdajtcc Ježlssc. N na:
lezsse ho za moťem. ťrkli jemu: Mistťe, kdy jsi
scm pťissel,e? deowěděl jim Ježtš a řckl:
Amen, chn prawlm wúm; bledúte mnc, Ue
proto, žc jste widěli din, ale že jste jcdli z
chlcbú a Uafyceni jstc Prachte o pokrm, nr
(o ten) kterhž hyne alc kteryž zůstúwú k žiwotU
wěčUémUMlř) jrjž Syn člowčka dň wňm; Uebot
tobo zpečelil Bůh otcc Miz) Tcdy kckli jemU:
Co budemc činiti, abychom dčlali ďtlo Božte?xř)
Odpowěděl Jržtš a kckl jim: Totot jest dtlo
Božt, abystc wěřili w toho, ktcršhož on poflal.
Brotož kekli jemu: Jakčž pak ty znamcnl čiUtš,
abychom widěli a tobč wčřili co dťlúš ečxjxxjx)Qt:
cowé Uasii jedli maUUU na ponssti, jakož psúno

jř) t j lu lrnjiuč w utž bylo měslo Knsarxtámn
eee) t j o pokrm Uehyuonci chš driwú žiwol wččuo Jesl

šde ťcč o UejswčtčjssiSwútofti Qltařui w Uiž PčxU Je
žlš co po!rm žiwota wččuého ie podúwa.

wmu) t j Zjewuč Zázraku jalo pečcli oswčdčil ho byti dcircem
tolzoto Uehyuox:ciho doksmu

f) a zlskali oneu polrm uebyuox!cl7
řllř) t j wylaž je Učjatym Zemlneuiut ď Uebe abychon Uwr

ťili že pofláu jU uúď zúzračuč krmit jako Mojžiš lid
jwůj na poussti

19Bš
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jest.o Chlčb o Uede dar jim jtsti (Ž. 77, 24).
Tedy ťckl jim Jržtš: AmcU, Amen prawtm
wúm: Ne Mojžlš dal wňm chlčb š Uebe,ll)
alc Dtec můj dňwň wúm chléb š Uebe prawý.
Nebo chléb Božt jest ten, kterýž š Uebe ďstoUpik
a dňwň ažiwot swčtU.ee) Tedy ťckli k UčmU:
Pam! dňwejž Uúm wždycky chléď ten. J ťekljim
Ježtš: Jút jsem chlčbžiwota,ck“) kdo pťichúztke
mUě Uebude lačUčri, a kdo wěkt we mne, Uebudr

žtžUiti Uikdy. Nle ťekl jsem wúm, žc jste i wia
děli mne a erěťtte. Wsselko, co mi dňwň
Dtrcxlx), pkijde ke mUč, a toho, kdož kr mně
pťichňzt, erywrbml wrn; Uebo jscm oskoUpil
š Ucbe, Ue abych činil wůli son, ale wůli toho,
kterýž mUe poslal. Tatot pak jcst wůle toho,
ktcrýž mUe poslal the, abhch ztoho, co mi dal,
ničehož Ucztratil, ale wzkťtsil to w deU neja
poslchčjfsi. N tato jest wůle Otcr mého,
kterýž Ume poslal, aby každb, kdo widt syna
a wěkt w Uěho, mkl žiwot wččný a jň ho
wzkťlstm w deU UejposledUějssl.ňxř) Reptali
tedy Židě Ua to,xlxlxxjx)žr ťekl: Jú jscm chleb
žiwý, kterbž jscm š Uebe šstoUpil, a prawili:
Zdaliž tento Ueni Ježtš, syU Jozrfůw, jehož

n) tl j. mamm, ačkoliw š oblak pndala, nedyla prawým
chlebem ncbeskťjm.

ee) Zde Pún Zežtš zťetclnč prclwip že jcst chlrbem ncbeským,
xclikož skutcčnč š nebc šstoupiw na swčt pťissel kc spau
fcnt lidu.

mm) t. j. chlčb žiwřj obžiwujics na wčky.

,s) Koho Qtec swo;l milostt wede.
ckxlx)K ziwotu wččncmu. z

xlxst) Ncmohli tčto ťeči pochopiti, jcssto jej za pouhčho člowčla
měli.
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otcc i matkU md znúmee? Kterakž on tedy
prawt: S Uebe jfem šstonpil ? Tch odpoa
wčdčl Ježtš a ťekl jim: Nereptejte wcspolek.ckr)
Žúdný Uemůžc pťijtti ke mnč, lcč thc, ktcrýž
Umr poslal, pťitúbne jej: a jú ho wzkťtsim w
den nejpoflednějsst. Bsčmo jest w proroctch: Z
budoU wssickni Učeni od Boha (Js. 54, 13). Kae
ždý, kdo slUsselod the a naučil se, jďe ke mUč.n)
Ne žeby ldo widěl Otce, lcč ten, kterhž jcst od
Boha, tcnt widčl Otce. NmeU, amen, prawlm
wúm: Kdo wěťt we mne, mú žiwot wěčný. Zňt
jsem chléb žiwota. Otcowč wassi jcdli Ua poussti
manUu, a zemťeli: Tentot jest chléb š nebc šstUa
pthct, aby budc:li kdo zněbo jtsti, Ueumkcl.che“)
Jút jsem chlčb žiwý, jenž jsem š ncbe šstoupil.
Budeali kdo jtsti z chlcba tohoto, žiw bUde Ua
wěky, a chléb, kterýž jň dúm, tčlo mé jest (jrž
wydám) za žiwot fwčta:xř) Tcdy húdali se židč
wcfpolek kkouec: Ktcrak Uúm může tento dúti
tčlo swé k jedčnt?xřř)Brotož kekljim Ježlš: Nmm,
ameU, prawtm wňm: Nchdetexli jtsti těla Syna
člowěka, a ptti jeho krwe, Uebudete mtti w sobť
žiwota.xřuřxlx)Kdo jt mé tčlo a pijc kcew mou, mú

e) adpste snad tim samčmU Bohu se neprotiwilid
U) chtš chtěl šidům tčmito slowy ťtci: Wy pak se zpečujete

ke mnč pťijtti, proto že Boba UeposloUchútee
uť) tj j. smrrt wěčnou; či: prnwý chlčb a nebe mUsi déwati

msmrtelstlr
xř) t. j. na smrtr TU již Pén dále pťistnpnje k wyswčtleni,

tteralby ou byl také potrmem, a dt zťejmč, že jcho tčlo,
majtc býti ! wykoucht swěta Ua smrt wddéno, bUde
rtm žiwým pokrmem. „

st) t. j. bned Uynt ža žiwa. Zidč totiž myslili na jebo pťtu

tolǧkné hmotnč tělo, žeby sUad za žiwa dělici a jisti seme o.

xjxskf)stčdčUje Pán Ježlš opčt. že tělo jcho jest po!rmrm
a krew jebo núpojcm. owssem tak, jnkž to potom pťi pon
slednt wečeťi nstanwil.
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žiwot wččný, a jň bo wzkřlsim w den nejposledu
nčjssl Nebo tčlo mč prúwč jesk pokrm, a krew
mň prúwě jrst núpoj Kdo jt mé tčlo a pije
moU krew, we Umť pťebbwú a jú w něm Jako
mnc poflal žiwl; Qtec a jú žiw jsem pro the,
tat i ten, kdo jt mne, žiw bUde pro mne.ee)
Tot jcst chlčb, ktcrý š nebr šstoupil: ne jako
otcowé wassi jedli mamm a zemťeli. Kdo jt
chléb tento, žiw bUdc Ua wkky. To mluwil (Je:
žtče) Uče we sskole w Kasarnúu. a.JaU 6, 15 až
60)M).

W Kasarnúu byl celntkem MatoUš, kterého
Bún Ježiš powolal a za swébo apostola wywolil.
Tbž Matonš sepsal napotom ewangčlium, w nťmž
(Kap. 9) wyprawujc o mnohých diwcch a zázra:
ctch, které Půn Ježtš w Kafarnňu Učinil. Tam
bdla k. p. také uzdrawena ona žena, kterú dwa:
Uúcte let krwotok trpěla. JairUš, jehož zemťeloU
dceru Pán Ježtš opětk žiwotU powolal, byl kntu
žetem ancb pťedstaweným (Urodišxlwšošu) sskoly
židowskéw Kafarnúll (Mat. 9, 18uu25. Mar.
o, 22u23.LUk. 8, 41u42). W témž mčstě
Uzdrawil Bún Ježtš dwa slepč a jednokxo němébo
a Uzdrawowal wsselikou nemoc, i wsseliký nea
dUb (w lidu). W Kasarnúll a w okolt jcho zdro
žowal fe Pún Ježtš nejwtce; tam takč činil ncju
wlce zúd;raků a diwů; proto Uazýwajt také fw.
ewangelistowč KasarnaUm „mšstem jeho“ (Mat.

š) Ukn;uje se tu účixlek bod:eébo pťijimúui Púna Jržisse w
uejswčtějjjt Smúrosli; učřUkcmttmto jesr uplnč ioojeut
w jedUo 8 Cbuiscem jc;ro se ua jewo daUci mysli jrd
eem wůli a celým šiwotem

e ) Uwedlř jdme šde celou tuto ťeč uebok ji Wixl Ježiš jal
jw cwanqelifla šťejmčpxxwt dxšel w starnňu
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9,1. Mar. 2, 1). Zdú se, že Kafarnúx:m bylo
welké a hlawnt mčsto, nebot tam byla ťlma
skú posúdka, blawttt židowskú sskola, úťad celnb
atďd Nčkoliw tam ale Spasitel tak mUodo zúzrao
ků činil, pťedce mU wssickUi obywatelé Uwěřiti
Ucchtěli. Jsou:li (jak se k wtke podobú) žklceUin
Tell HUm zbytky wclkěbo a pyssnčl;o wěsta
Kafarnňa. tedn widlme, jak se wyplnilo hroztct
slowo, ktčrč Božfkb Spasitel Uad stilnto městem
a obywateli jeho wynefl, řka: „N ty Kafarnúe,
zdaž se wywhsslš až k nebie? Llž do pekla šston:
piš; nebo kďyby w Sodomě Učinčni byli diwowé,
ktcktž jsoU činčni w tobě, snad by byli zůstali
ož do toboto dne. ?lle wsiak prawtm wúm, že
zemi Sodomski)ch lebčeji bUde w den soudný.
nežli :obč.“ (Mac. 11, 23u24, Lur. 19, 15).

Nsi hodinU prodleli jsme u zktcenin Tell
Humu. Jak smutně to misto! Za časU Ježtssc
byla na břebúch jezera geUezaretstěho lidnatú mě7
sia a městečka, a ble! Uynt jest celň ta krajina
jako wymřelú. Llni jedné lodičky nent na jczeřc
tom widčti; tam kde stúwula mčsta, a kdc fe hre
nuli za Jcžtsscm zústupowé lidU uu pason se
welbloUdowč a oslowé. Bylot mi ř zďe okolo
srdcc jako trUchllctmu Jcremiússowi. bu SmUtno,
tcskno na wsse strany, kamkoli jsem se obrútil.

Nsi hodinn cesty wýchodnč od zřtcenin Tell
HUmU wylčxwú ťeka Jordún wody swč do jezera
gellczaretského,z Učbož u staré Tarichey, jak
jfme slysseli, opět wychňzt. Nsi 5 hodin cesty se:
wernk od téhož jǧzera jcst malě jczero Mcromskě
(81 řlujeřx), též asi 500 stťewlců pod hladinoU
stťedozcmnibo moťe ležtcl. J toto jezero protěkú
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Jordňn. Nad jezercm metomslým ke stranť sea
weroowbchodlňwc wzdúlersti asi 5u6 bodin,
tčmřť U paty hor Nntilibanstých ležt městoBaal
Gad. Pked časy slUlo Banea, potom pak od Fic
lipa tetrarchd rozsstkeno a zwclebeno bywssi, kc
cti ctsake Tiberia Cěsaréa Uazwňno jest; jmeno
Césaréa Filipowa wedlo od téhož Filipa. J do
krajinx tohoto města pkissel Pún Jcžtš, jak wyu
swttú z ewangelia sw. MatoUsse, kdež se wypraaije:
. „Pkissel pak Jržtš do krajin Cčsarčy Filie

powy, i otázal se UčeUUtkůswých kka: Kým prau
wt lidě býti Syna člowkka?e) N oni kekli: Nčn
kteťt Janem Kťtitelem, jins pak Eliússem, jint
pak Jeremiňssem aneb jedntm z prorokůe“) Dt
jim Ježtš: Wy pak kýmmUcbýti prawtte? an
powěděw Šimon Petr kekl: TU jsi Cbristuš,
Syn Boha žiwého.“e) Ll odpowldaje Ježtš kekl
mU: Blahoslawený jsi Šimom, sym: Jonússůw;
Uebo tčlo a krew nezjewilo tobč (toho), alc Otec
můj, kterýž jest w Uebestch.xř)J jňs prawtm tobč,
že ty jsi Pctr (t. je skúla), na té skňle wzďělúm
ctrkew swou, a brňny pekelUé jt .nepťemohou.st)
N tobk dúm kltče krúlowstwt nebestého, a coža

e) t. j. co soUdt lidť o mně, za koho mne majteě
ee) t. j. soudk o tobč, žeš nťkterý weliký prorok, jenž zase z

mrtwých wstaw na swčt pťissel.
Mm) t. j. Mcsiúšs SUU Boba prawčho, siwoťitele ncbeš i zeo

mť, jehož ctt Jsracl. ,
xlx)t. j. nepoznalš tobo obecným. laždcmu člowčku pťirozeo

nýnť wripem a rozumcm, alr působenim the mčho ner
beskelyod

ejdjx)Latinskč slowo „petxuee whznaquáwú tolir co „skúla“ a
Pcrruď tch mule. který pewnč xako skála stojk. Us!anou
wuje tcdy Bán šketm za hlawu aneb zúklnd clrkwe swé,
tterú ani mocnos:k perelnou pťrmožena nebude.



447

bykoli swúzal Ua zcmi, bUde swňzňno i Ua Urbi,
a cožbykoli roszwňzcaluUa zemi, bUde rozwúzňno i
Ua nebi.ee) Tchdy pkikúzal Učennlkům fwbm,
aby žúdUčmU neprawili, žeby on byl Ježiš Chrin
stuďeeee)ee(16, 13u20. Wiz takéMar. 8, 27u30.)

Qbčerstwiwsse sc studeným mafcm, pcčcUýa
mi rybami, chlebem a werm, kterčž starostliwb
Q. Esibiuď š feboU byl pťiwezl, nastonpili jsmc
o půl jedně hodině na zpútcčnt cestudo Tibrriady
a sice opčt pkeď Tam:r aj JUb, Nin el Tin a
Magdalu. Potkalit jsme na tč cestě mladého
beduina, mUže to welmi krúsnébo a pikoU asi na
dwa sňhy dlouhoU ozbrojeného. Jel Ua wbborném
loni kamsi k Jordúnu. Jako pyssný sarisčUď hleu
dťl na núď ď opowržliwťjm okem, jakoby chtčl
ťtci: Dťkuji tobč ů Bože, že ncjsem ja!o tito
lidě! deadal, jakoby byl Ua febe potahowal
slowa wlasteneckč plsnk:

Kdyby krúl sscl kc mně súm,
Řka mi: „Jú ti zlnta dňm,
UčiUtm tč welikčho,
QpUsttš:li domu swého.ee uo

e) Swúzati a rozwúzati wyzlšamcnúwá tolik co: zawlrnti a
otwirati, a wc smysln wyšssřm zapowtdati a dowolowntř,
zadržowati a odpoUsstčti. Pún tedy nstanowil Petra za
kltčntťa či wrchniho fpráwce clrkwc swč a njistil ho„ že,
cokoliby on dle tčto sobč danč moci ťč:dnč Ua zemi nstau
Uowils schwáleno bUdc i na nebi, rownč jakoby Bů
sám to dowolil Ueb zatúšal. Petrowi nústUpnici w moct
tč json ktmssti papežowč.

Mld) pro Uwarowánt wsicňkého nedorozmnčnt a z nčho poo
wstati nlohonctho pozdwižent lidU proti ťúdnč jwčtskč
moci ťtmského paaowúnt, lessto židé Umsleli. že Cbristnď,
dotomck Dfawidůw, ťimskčho panowánt je sprosrt. Wime,
že Bún Jezťš Ussel, když lid do chtčl trúlem nčiniti (Jan
1, 49u6, 15).
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„„Zlata Uechsi“, jemu dtm,
„„Z u (Nsie) se nikdy Uepusttm;
Důstojnosti nechci mtti,
Cbci jen wěntým wu (bedUiUem)býti.““)

(Štr.)

W baťinňch ncdaleko wesnice MrdžclU byl
by se Uňm brzo jeden osel Utopil. Stňlo Uúš to
nemalčho namabúnl, než jsme Ubobébo Jsachara
z toboto nebezpečenstwt wyswobodili. Q půl ssesté
dorazili jfme sstastnč do Tiberiady.

wuuw:o:ocnuu

Knpitola jedcnndwncútú.

deezd od Uwťe galilejského Chan Tudssúr Hora
Túbor a pamálné Udúlosti, jakez se nn ni sběhly Ko:
stel recký a swarhně katolikůw Mnoh9 malých a wela
kých plúků. Dodrú woda z cisteren Zeny bedninské a

ssperk jexich

Dne 15. bťezna okolo čtwrtč bodiny ramtt
odjeli jsme z Tiberiady. Nent tkeba, abhch Uji:
sstowal čtenňťe, že jsem se šc srdcem tčžkým od
moťe galilcjského odebtral. Který prawý a citelu
Ub kťestan moblby bez bolUé mysii opUstiti tUto
welepamňtnoU krajimx, we které Božský Spasitel

e) W pňwodns pčsnčrsiojčmrseo: Z Asie u z šech. a mlo
sto: beduinrm n Cechemd
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tak rád se zdržowal a kdež túk mnobo diwů a
zňzraků činile?! derawowal jfem swrchU Učkou
lik tčch zúzraků, kterě Pún na moťi Tiberiadn
skěm a w okolt jebo činil; ale sw. ewaUgelista
Jan swťdčt stran zňzraků Christowbch: „Jestis
pak i mUoho jinbch wěct, které Učinil Ježlš, kte:
réž kďyby mčly každá obzwlússtnč psúny bbň,
múm za to. žeby ani swčt Uemobl obsábnouti
těchknih, kteréžby mčli psúUybýti“ (Jan 21, 25).
S lttosiným tedy srdcem opUstili jsme toto památné
dčjisstě Uesčtslných diwů a zúzraků. Q. Esibiuš
a pún Miklasewicz pronúzali Uňm mnoho la:
skawosii, začcž jim zdc wťelé dlky wzdúwúme. J
Chaim Weišman pťissel, aďy se š númi rozlou:
čile Jeli jsme z roelkš čcisti toUž ccstou, kterou
jsme byli z Našareta do Tiberiady pťijrli. Wy:
stoupiw na borU, poblédl jsem jesstě jednou
dolú na moťe Tiberiadfké a prawil jfem k fobč:

J když si w ssUmotu
Wlnky š wětwtm hrajl,
Sl;e mé žcxlostUě
K Uiln kanUc padajt. (W. P.)

Na wixssiUčNrd el Hama zwanč jeli jsme
opčt wedle onobo pamútnčho mlsia, kde byl PúU
Ježlš, zúsiupy lidu chlebem a rybami nasytil.ee)

e toto mtsto skutečně jest oUlm mfstem, kde
Spasitel tento zúzrak UčiUil, dofwčdčch takě sw.
Jan, an prawl, že do Kafamúa za Ježtssem přiu
ploUly jiné lodl od Tiberiady, bllško mlsta„ kdež
bUli (zústupowé) jedli chléb (JaU 6, 23). Qkolo

jd)uWi; kap. sedmuá:tou dila toboto.
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ssestě hodiny jeli jsmc okolo Dssebeln TUbU čili
okolo bory osmera blaboslaweUstwt, a odtud dali
jsme se ke stranč jihoe;úpadnt. BezkonečnoU tou
rowinon, wc které welmi málo rolt, za to ale
welmi Umobo pastwy se Ualczú, dojeli jsme okolo

Qč llusld luellum?“ex “jej x

HoraTcibor.
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poledUe k jakěmUš welkémU osamčlémU stawenl,
které se podobalo Uějaké pewnosti. Powldú se, že
sem se odebraly wojska kťcskanskýchkklžúkůw, když
od anků ď hory TúborU zahnúni bylť. Mlsto
toto jest Uynt shromúždisstěm, na nťmž beduinowé
sc schúzlwajt za pťtčinou dobytčtch trhů. Proto
sluje toto mtsto: Chan Tudšar (hospoda kupcůw)
aneb také CbaU cl SUk (Chan aUeb mlsto trbowé.)
OdtUd jsme mšli jrsstě bodinu cestUk hoťc TúborUe

Cestowali jsme k pumútUč boťe tě libým
údoltm, jež owlažUje potok, a w Učmžto fc na:
chňzi mnoho dnbowijch stromůe Q boťe této čint
se we staré.m zúkoUč často zmlnka. Slyssmež Uěo
které ze znamenitějsslch Udúlostl, kteréž fe U hory
té zběhly a o UťchžPlsmo sw wUptaije Bo
smrti wUdce Noda čiUili syUowč israelfstl zlé
pked obličejem HofpodiUowým a dal je Hospon
din w rUce Jabina, krúle Chanancjskébo, ktechž
kralowal w Nsornee) a měl wůdce wojska swého
jmeUcm SisarU, súm pak bydlil w Haroseth
Uúrodů J wolali syUowé israrlsstl k HospodiUU;
Uebo mčl dewět set wozů š kosami a za dwaceti
let Uúramně byl potlačowal je Byla pak cho
bora prorokyně, Umllžclka Lapidothowa, kterúž soUo
dila lid w tcn čaš. N seděla pod palmou, kteo
rúž jmenrm jcjtm sloUla, mezi Ramou a Betheo
lcm na hoťe EfraimU; i wstupowali k nt synoa
wě israelsstt ke wfselikčmU soUdU. Kterúžto pon
slala a powolala Barúka, syna Nbinoemowa z
Cedrsu Naftalimowa M) a kekla k nťmU: Pťia

ee) Mčfto Asor (Uysli Hazor) lrželo seweroZúpadnč ucld je
šcrem Meromskrxm

Rd) Mťsto Cedeš (Kedeš) lcželo těž jcxkoAzor ua borách ch
tcxlimských
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kúzal tobě HospodiU Bůb israelskb: Jdi a wrď
wojska Ua l;orU Túbor, a wezmcš š frďoU deset
tistc bojowUtků ze synů Neftalimowých, a ze synů
ZabUlonowbch, jú pak pťiwch k tobě k mtstu
potoku Cisonu Sisaru kntže wojska Jabinowa,
i wozU jebo i wsseckomnožstwl jebo adúm jc
w rUkUton J ťekl k Ut Barúk Půjdeš li še
mUoU půde; Uebudeš:li chttti ďe mUoU, Uepůjďu.
Kterúžto řekla k němU: Půjdu sice š teboU, alc
tenkrúte UebUde připsúno tobě wttčzstws, Uebo w
rUkU žee.lydúU bude Sisara. Wstala tedy Deb:
bora a fsla š Barúkem do Cedesu. Ktrrýžto swo:
law ZabUlona a Nestalimaeš), wsioupil š desiti
tistci bojowntků maje Debbom w towaryšstwll
swém J oznúmenojrst Sisarowi, žewstou
pil Barúk, syn NbinoemUw na boru Túbor;a
shromúždil dewět set wozů š kosami a wsselko
wojsko z HarosethU Uňrodů kU potoku Cisonu.
J ťekla chbora kBarúkowi: Wstaň, Uebotemot
den, w Uěmž dal Hofpodin SisarU w rUce twč:
hle! oUt jest wůdce twůj. Sstoupil tedy Barúk
š hory TúborU a dcset tistc bojowniků ď Utm.
J pťestrassil Hospodin SisarU, i wssecky wozy
jebo, i wssecko množstwt ostrostt mečc, před obli:
čejem Barúkowbmeeeš) tak welice, že Sifara šskou
čiw š wozu, pkssky uttkal, a Barák honil uřtkan
jtct wozy a wojsko až do Harosethu núrodů“elle),
a wssecko množstwt Uepťútcl padlo až do posleďr

e) t j lřdz tčchto dwon pokolenl
u) Z dopnsitčut Boštho pťipndla na Sisnru a na bojownsky

jel;o takowá hrUša že wssickui pťed mečem Barákcwým
Utiknli

ťee) Mrew toto slnlo Harosetb UárodU,pončwadž w nčm pťcn
bňwal lid z rozličukjch Uúrodč:.
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Utho. Sisara pak Uttkaje pkissel ke staml Júhrly,
maUželky Habera Einejsiého; Ucbot byl pokoj
mezi JabiUem, krúlem Nsorským, a domem Han
bcra Cinejskeho ck) Wyssedssi tedy Júbel w cestU
Sisarowi kekla k němU: Wejdi ke mnč pane“
můj, wejdi, ncboj se Kterýž wsscd do stam: jex
jtho n pťikryt jsa od nt plússtčm kekl l Ut: Dej
mi, proftm maličko wody, Ucbot žtžntm wclmi
Kterúžto otewťela lúhwici mléčnoU a dala mU
plti a pkiťryla bo. J kekl Sisara k nt: Stúj
pkeďe dwekmi staUU, a kdyžby pťissel nťkdo ptaje
se tebc a kka: Jestli zde kdoe? deowlš: NeUt
žúdnéhoe“) Wzala tedy Júhcl, manželka Habco
rowa, hkeb od stanu, wzawfsi tčž i kladiwo a
wssedssi tajUč a tisse, položila Ua židowiUU hlawy
jeho hkeb, a Udeťiwfsi kladiwem wbodla do mozkll
až do země: Kterýž ch še smrtt spojiw zhynUl
a Umkele N hlc Barúk, honě Sisaru pťichúzel, a
wyssedssi Júhcl wstťlc jemu ťckla mU: Bojď a
Ukúži tobč mUže, kterčhož hledúš. Ktcrýž když wyu
sscl k.Ut, Uzkel Sisaru, an ležt mrtwý, a hťeb,
un wěztw židowinúchjeho. (SoUd. 4, 1n22)22“)
Na toto wltězstwt Barňkowo nad wojskcm Jau
diUowixm pki potoku Cisonú U kjory Túboru pou
tahUje se Dawid, když proti nepťútrlům fwým

e) Hubcr Cinejskb pťebýwal w údoll Scmtint nedaleko Ceu
desu(Soudc 4 !!)

ee) Qbúwul se Sisara že bo Barák ždc nalezne
“e) Tak oswobodilaJúhel u U pozdťjiiJudttb oo lid isra

elský od ncpťútelň Zdaliž tUto dwč Udntnč žcuU Uejjon
pťedobrazcm blahoslawené Purmy Marie klerá blawu
pekeluého hada (ďábla) zetťcla, a Spasitclem. kterého ďo
rodila celč po!oleni lidskč od žahynntt ofwobodilu? Poa
šoruhodno jeft že dlimo sw j o Udntltčšcnč Júhcsc tato
slowa pronússi: „Požcbrmná šnď mczi ženami Zúhele
(Solldc 5, 24).
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Boba o pomoc prose prawt: Učiň jim (nepkúo
telům mt;m) jako (Učkdy) Madianskýme) a jako
Sisarowi, jako Jabtnowi pťi potoku Cisom:
(žalm 82). Krúsné, wysoké hory Tábor a Hero
mon mčlaDawid na pamťti, an prawil: „Tňbor
a Hermon we jmem: twém (Banr) ptesati bUdoUe
(ž. 88). Napomtnal je takkka, aby Bobu stwoo
kiteli swémU chwúlUwzdúwaly. uu Hora Túbor,
w celém okolt Uejwyšssl, pťesáhú Uejen rowiUd
esdreloUskoU a Nrd el HamskoU, nťjbrž i wssecky
okolnt nižsst bory; onat jest lakkka králoonU
celé Galiléý, jako jest U moke stojlct wysoká hora
Karmél králownoU nad moťeme K tčmto borám
pkirownáwá prorok Jeremiúš krále babylonskčho,
o kterém pkedpowkděl, že Ua Egypt pkitúhne a
že ho thbt. „Nazowte jmeno Faraona krúle
cgyptského: HlU! pťiwšdl čaš (t. j. hlUk wojnd
Ua zem egyptskoU). Ziwt jfem jú (dt král, Hon
fpodin zástupů jméno jeho), že jako Tábor na
horách a jalo Karmel Ua moťi pťijdc“ (Jer.
46, 17uu18). Na wysokťzchhorňch stawtwaly se
chrámy pohanskbm bobům. Brorok Qfeúš obwiňuje
kuěži a sprňwce israelsté š Uepťtkladnébo žiwota
a z Utodlňťstwt ťka: Slysireť to kUčžt, a pou
zorujte dome israelský,i dome črálowskč) poslouo
chejte: nebo proti wúm soud jeft, protože osidlem
Učiněni jste stsúžie“) a sit rozestťenú Ua hoťe
TúborU (t. j. že jste lid k modloslužbě U oltňkň
ua tčch horách wystawených zawádťli. Qseáš 5, U.
xu Má:li jméno téco pamútné hory psúti se

e) Wiz Soudc. 7. jr „
ea, r„ j. na slrúži (na hore Mašsi)e



455

Túbor aneb Tbňbor, w tom Učenci se ncsrownúu
wajt. Jméno Túbor wyznameUúwú prý tolik co:
čUb, wbssina (Bcrgkuppe, Hďhe); dle jinbch wya
znameUúwú tolik co „stan“. Nrabowé Uuzýwajt
horu tuto: Dssebel TUr. Pťedstaw sobě, milý
čtenúťi, wysokou borU, majlcs dole tak weliký obu
wod, že byš jistč cestu 3uu4 hodin wykonati
muscl, Uežli byš ji kolem obessel. DobroU hou
diUU jest ti na Ui wystupowatt; je:stit še wsscch
stran pťtkrú a dUby obfa;cua. Se tťt stran stojt
samn o fobč; toliko ke strcmč seweruč souwist ď
l;orami na;aretskť)mi. Wťjsska jejt obnússt pkeš
1700 stťcwtců Uad hladinou mořskou. Tak stojt
pamútnú tato bora Túbor, juko panujtct krúl
nad celoU okolnt krajinoU a může se w prawdě
ťtci, že jcst to hora, we kterěž fe zallbilo BohU
(žalm 67, 17). Dojedsie lčbbm lesnatbm údoltm,
w nčmž hordy beduinfté pod núčelntkem Hanwau
raha Nchillim stany swč měli,k boře Túboru, po:
čuli jsme na Ui wystupowati. thchě promčo
Uěnt Jcžlsse Christa, které dle ústnlbo podúnt na
této boře se Udúlo, a pro kterč tuto horU w prawdě
„swatou borou“ Uazbwati slusst, myslel jsem U
sebc: „Kdo wstoupt Ua horu Hospodinowu? anrb
kdo bUdr stúti Ua mlstť swatém jehoe?“ (žalm
23, 3). DobroU hodiUu bylo núm wysiupowati.
WrssedeúborU Uenl sspičatb: jestit to rowina
čtwrt hodiny cesty dloUhú a asi 6u8 minut ssin
rokú. Mohloby tedy dosti welké mčsto Ua nčm

stúti. A w skUtkU spatťujt x,se tam až podneš zťto
cenixm wclikých stawelll. therbramtč a kUlaté
Umčle tesané kamcny ležt buď w hrouladúch na
sobě aUeb jsou semotaul rošbňzeuy; i čústky pco
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wných zdt tam widětil Co jsou to za zklceUiny?
Slysseli jsme swrchU, že již Barúk bojthc proti
Sisarowi š 10 000 UlUži Ua boťe Túboru se
položil Hory tčto užtwalo se wždU co pewnosti;
i Řlmanč a wojska kťcssanskbch kkižúkůw fe na
ni Ufadili a pewUč hrudy tam wysiawčli Stň:
waly talé na boťe Túboru klússtery a kosteld,ck)
ale r. 1263 dal Sultan Bibarš wsseckastawcnt
pobokiti. R. 1283 Uulczl tam cestthct Broťarď
wclké zťlceUin wsfcch tčch stawent, w Uichž di:
wo!ú zwčk se zdlžowala.

JdoUce dúlc po rowině hory Túboru, pkissli
jsme asi w prostkedu jcjtm k nowému kostclU
ktert) sobč tum wysiawčli rozkolnt Řekowč TeUto
chrúm, 25 kroků dlouhťj a 16 ssiroky, mú maloU
kUpUlu a tťi lodě, na každě stranč třemi piltťi
od seďe,oddčlcné; dcstti okUU padú do nčho deUUt
fwčtlo. Powtdalo fe mi, žc ho Rusowé doboto:
wili za dwa městce; měli prý tam sio dwacet
pracowntkň. J zde jsem widčl, žc Rusowš wssecko
wynaklúdajt, aby sobě wcsskerč swatynč pkiwlastu
Uili. Jakú to bana pro latoltky, ktcťt ncsjcda
noceni jsouce, ani wlastUt swatyně na boťe Túa
boru zachowati nemohoU! „Synowč tohoto swčta
jsoU opatrnčjsst w pokolent swem Uežli synowč
swčtla“ (Luť 16 8) Rozkolnt Řekowč, obzwlásstč
pak Rusowé, jsou w prawdč opatrnějsst, 1edUúll
se o to, aby sc Ufaďili wc srop zcmi, nežli katou

ck)Jlš !ldamnanuš w 7 a Wilřbalduš w 8 stolett twr
dt še Ua hoťe Táboru dyl klússtermnichuma toslrl,
Mojšlssowl a Ellússowj žujwťctuy (jdj eZc sluslt: mwna
Uccrjum mt)uncdoruw ec jxača ecrješj:d cxouďocmm e!:xyl:
dloii čšcťleline jtjoer 8 Tlliljdšmi)
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ltci, a wynaklúdajt Ua kUpowúnt a bUdowúnt rozx
dtlných swatynt wtce penčz nežli tito, o čemž sc
ihned pťeswědčtme. Pki chrámu wdstawěli RUsou
wé jesstč jiné, klússterU podobné stawelšl, w němž
bez pochyby mnissi pťebbwati bUdan Ze jich staa
went tohoto chrámU a klússtera mnol;o pcněz stálo,
dá se z toho souditi, že, jak jsem sám widěl,
každb kUB wúpna, a wsse, čehož ke stawěnt zapou

tťebt, oď oslňw a koňů w kosstch Ua horU donáa
sseno bylo. RUsowč mUseli w prawdč již dťtwe
pťemýfsieti o slowtch Cbrista Púna: „Kdo, chtťjcl
stawěti wěž, nesedne prwé a nepočltú Uákladů,
kteťtž potťebni jsoU, bUďerli mtti dosti k dokonúnt,
aby snad, když položil zúklad a Uemohl dokonati,
wssickni to widoUct Ucpočali se jemu posmlwati
ťkoUce: Tento člowčk počal stawťti a Uemobl
dokonatiee (Luk. 14, 28uu30). Nusowé dokonalř
zajisté Ua hoťr TúborU dtlo swé; Uebot byli, juč
jsem sňm widťl, š chrúmem i š klússtcťtčkem již
hotowi.

Rowina na boťc Túler túhne sr od
srweroozúpadx: k jiboawýchodx:. Dossedsse Ua
jihoowtžchodnt koUec jejt, pkissli jsme ku swau
tyni katoltkňw. Tamt se Ualezú podzemnt jea
skyně, 7 kroků dlouhá a čtyry ssirokú; jest to
wlastně podzemnt kapla, w ntžto se ale Ucnalezá
an oltúťe ani čehoš jinébo, čeho se pohledúwú
ke službňm Božim. Nad toUto jeskynt stúwal
pťed časy kostel, jehožto zklcenin až podncš
widčti. Co jest to za pamútné mtsto? Dle
ústntbo podňnt pťemťnil sc zde Christuš Pún,
což sw. ewangelista MatoUš wdprawx:je:

„Bojal Ježlš Petra a JakUba a Jana2 brae0
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tra jeho, a wedl je na horU wysokou sonromi
a promčUil se pked Uimi. J zastkwčla se twúk
jeho jako slUUce, a roUcho jeho UčiUěno jest bilé
jako snth. A aj Ukňzali se jim Mojžtš a Eliúš
rozmlonwajice š Utm. J promluwiw Betr, kekl
Ježtsiowi: Pane, dobke jest Uúm zde býti, chceš:li,
Udčlejme tU tki stánky, tobě jeden, Mojžtssowi
jcch a Eliússowi jeden. A když oU jesstě mlun
wil, dle oblak. swčclý zasttnil je. A aj, blaš
z oblakU kkoUct: Tentot jest Syn můj milť), w
Uťmž jsem si dobťe zaltbil, toho poslouchejte. J
nflyssewsse to UčeUUlci, padli na twúři swé a
búli se welmi. N pťistoUpiw Ježlš, dotekl se jich
kka jim: Wstaňte a Uebojtc se. N pozdwibsse
očt swbch, žádněbo eriděli, Uež samčbo Ježlsse.

xN když šstUpowali š hory, pťikázal jim Ježtš
kka: ŽúdnčmU neprawte o tom widčnt, dokUdžby
Syn člowťka newstal z mrtwkjcheck) (Mat. 17,
1 uu9. Mar. 9, 1euu9). Na těto pamútné hoťe
Tňbom proměnil fe tedy Ježtš a Ukňzal se we
swé slúwě Uebeskč. Stalo se to we pťttonmosti
Mojžtssr, Eliússe, Betra, Jaknba a Jana, mua
žůw to nejpťcdnějsslch ze starého a nowčho zá:
kona. Tito mčli býti swčdkowč jeho Uebeské
flňwy a stwrzowati prawdu swědectwt, kcerěmU
dal Bňh otec kka: „TeUtot jest SyU mňj milý,
w Učmžjsem sidobke zaltbil, toho poslouchejte.“eťe)

l
e) Borom sc již nebylo obúwatř„ žcby bo lid za krúle swťra

skčbo mtti chtčlu
Md) Krč:snť slowa tato wykláda jw. paprž Lco, jrnž w ťcči

swč o přcmťnčnl Búnč dl: „Nn thc krkl : Temot jest
Syn můj milý„ w nčmž jscm sobť zaltbil, tobo poslouu
chejte! zdaž ttm Uebylo zjrwnč jako slyssúno: Tentot jest
Syu mňj, jenž mú bhtnost ze mm a Bc mnou a to bez
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Stalot prý se to na oUom mlstč hory TňborU,
kdež swrchu zmlněnú kapla se nachúzt. W též
podzemUt kaple sloUžili jsmc Utsse swaté; oo.
Wácflaw Netherda totiž, Deogratiaš Bcck a
jň; Llraťwwčnňm pťi nichpťisthowali. Q. Jeo
zualdo wčděl, we který den z Tiberiady Ua horn
Tábor doraztme; proto nňm tam poslal z Nan
zarrta Uosect oltúť, messnt roUcha acd. Modle so
na tomto welepamňtnčm mtstě, rozjtmal jsem
slowa krúsného hymml: „Clúoumquš ()brix
ďtUm qugeritigee, we kterém swe cřrkewUa den
promčnčnt Pňna Uassebo Ježtsse Christa (6. au:
gUsta) takto prozpťije:

Totč krňl jcst zemč cclé,
TeU jest kntže Jsraele,
Qn byl sltbrn Nbrúmowi
N potomkňm na wěk nowý.

časueě PoUťwadž nmt ani ploditrl zplozmčho prwnťjsst.
ani zplozený plodirrle pozdťjssle Trntot jcst Syn mňj„
ltrrčhož odr mnr nrwzdalujr Božstwi, Urdčli moc„ ucodo
lnčujr wččnost.Trmot xrstSyn mnj, nr za synapťijarý. uýa
brž wlastns; Ur odjinud stwoťený, Uýbrǧ ;e mnršplozrm);
amžz jinč pťirozcnosti mnť podobným ucinčný„mšbrž ž mč
podftaty rowrn mnč zrošrný. Trmotjesl SUU můje skržr ňxču
hož wssecky wťci nčinčuy jsoU, a brš nťhož nic neni Učiuču
no; ktcrbž wssr. co jň čiuim, tčž spolu še muou čini.
a wssc, co jú působim, nerošdilnč a Uerožlučnč ďr mnou
pňsobi. Tobo trdy. w Učmž jjrm si we wssrm dobťe
zalibil, a jebož eučeniul jsrm ojwčdčeu. jeboi potorou
oslawrn, toho brž wúljáui poslouchejtr, protožr ou súm jest
prawda i žiwol. ou sňm mú moc i moudxxost.“ Což pak
by l touluro swčdectwt ťckl Urznaboh Rčuau. jeuž bošu
stwi Jritssr Cbrista šap!rá? Q tomto ncssknsluilowi plati
zajislč slowa lw. Jaua rkonctbo: „Kdo jestlhciť Uežli :ru,
ldož zapirú, zr Ježiš ncni Cbristuš 7 Trnt jest autikrist.
jcnz zapirú the i Syna. Kdokolizaptrú Syna, nrmá
mxi thr ..... Kdo newčkt Synu, činl jrj lbúťeul,

20rxe
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Prorokowč o Uěm swčdčt
N š nlm wedoU swatč keči,
Qtec pak núm prawt o nčm:
Chodtwejte wezdy po nčm.ee)

Pamútnú swatyně proměnčnt Ježtsse Christa
Ua hoťe TúborU Uúležt oo. Frantisskúnům; ku
konci r. 1631 obdrželi ji od emira Fakardina.
Bod zťtceninami starčho kostela wystawěl frcmtia
sikún o. ť)Uojo ČU ť)j:wšlxm r. 1763 kaplU,
kterň ale, jak jsmc swrchuprawili, zccla prňsza
jest a fkoro již sesUttm hrozt. R. l858 sjedo
Uotili se pan knlže z Lšwensteiml a pant drao
běnka Moria z Dictrichsteina, a poslali welkoU
sUmU peněz oo. frantisskúnům k tomU účelU,
aby Ua mtstč promčněnt Púnč opět malb kostcl
a klússteťtčrk wystawěn byl. J spolek „Kďlner
Bercin“ zwanb dal k tomU 12.000 srankůw.
W skUtkUse tam již stawťlo, a katoličtt obywaa
telé Uazuretsstt ď radostt pťi prúci pomúhali;
ale nedowrdla se práce tato kU konci, poněwadk
od wqšsslbo úkadU zakúzúna byla (Moj 1858
ďi poďe mano pšr rjalxmxo 1Untic:8 ()biššn,
nj unl jňroro prešo pgrto 19. popnjéwiouo
ogttojiaš ůi Umčrot, mg Uou Zi poté oone
ůurro o.tmminoper šUperioroproibixiono)“)
Dalsst stawěntzapowědčlnejdůsi. patriarcha chmu
ďišnore Uajeršň, a siecproto,že chtělna hoťeTáa
boru Ustanowiti swětskéhoknčze,což se ale š úmyflem

ncbd mwťkt swťdectwt kterčž wdswčdčil Bůh o Syml
swém (l Jcm 2 22w28 a 5 10)

e) Wiz Hymmp clrkewnt od Fr Sussila
ee) krogpom šonšralw ůoua ouotoůin ái el“erra x„ paš.

19w20.
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swrchU jmenowmlých obou dobrodiltcůw nesrow:
núwalo. Katoltci tedy začali fwutdlti Ua hoťe
TňborU stawěti, ale nrsmčli jidokonati. Rusowk,
kteťt Ua té boťc, jak jfme swrchu podotkli, kostel
a klásstcťsčck swůj majt, moboU se Uynt katoltc
kům posmtwati, kkoucc: „Trnto člowčk počal
stawěti a nemohl dokonati!“ (Lukl 14, 30).

stloužiwsse msse swaté, prochňzcli jsme sc
na rowinč bory TúborU a obdiwowali jsmc se
krúsUé a daleké wyhltdce, kterú se pkcd númi kc
wssem stranům swěta otwtrala. Jest to w prawdě
wťjbled, kterébo snudUo popsati Uelze. Ke straně
zúpadnt widtme celoU rowiUU rsďrelonskou, wc
wzdňlrnosti horU Karmčl; k jibu se pťed nňmi
wdptnú bora „malý Hermon“, U jejtžto paty wio
děti pamútné Naim. Hora tato jest od nňš asi
hodinU crsty wzdúlena a zu nt jsoU woprahlé
bory Gelboejské. Kdo mú dobré oko, widt š Túbora
w rowině esdrelonské ležtct wesnicc El Fuleh,
Snnam, SerUm, Dssenin da jiné, a o Uěco dúlc
hory eflaimské U Samaťt. Ke strcmě wčjchodnt
widime pťcš rowim: Nrd cl Hama s údolt, ktee
rť)mžto tcče Jordňn, a krajinU U moťc Tiberiadn
stého; k sewcru pkchltdúmc hon; galilejskč až k
SafedU, ba až k „welkěmU Hcrmonu,“ kterb Uúm
jako kmet sscdiwou blawU son Ukazujc. Wýl
hled to w prawdť pkckrňsný! Dlwaje se š bory
TúborU Ua cclé toto okolt, pťeswčdčil jsem se,
že json lidské oči Uenafycené (Pťlsl. 27, 20);
Uemoblt jfcm se krňsc, již jsem tU spatkowal,
dosti nadiwiti. N jatů citU pojtmaly tehdňž dUa
ssi moji! Wždwt jsem poblédal š pamútné hory
Tňboru, Ua ntž Pún Ježtš sc pkcměnil, Ua cea
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loU tU krajiUU, již Božský tcnto Spasitel poswěu
til swatbmi kroky swbmi, a w Utž činil ta!
mnobé zúzraky. W prawdč i o Umě platily
tehdúž slowa Božského Spasitele: „Blahoslawenč
oči, kteréž widt, co wy widtte“ (LUr. 10, 23).
Pťcswťdčil jsem fc, jak prawďiwě popsal SchUc
bcrt borU Túbor a krúsné okolt jejt, an we sw.
sl. na sir. 175. ptssc: „Jako zlato mczi jimei
towy, tak jesi Túbor UejkrúsUčjfst mezi wssemi
borami Ua okrssku zemstém; jako krUpěje rosUč
Ua ltstkU růšowém, zobraznjtct na jasněm powrn
chU fwém blaUkthú Ucbesa a slUUcčnt paprslck,
tak stoji tU „bora swatú“ Uad zelerU rowinou
csdrclonskoU, a Upomtnky wzrůstajlct we sttnU
dUbňw jejsch jfoU spanilejssi Uad paprslek slUneč:
ný a nad blaUkyt Uebeď w zrcadle krUpčje rosně.
Nle i bez tťchto Upomtnek wszdil by poubý
pkirozeUý dojem, jakýž tam Ua smysly čint kwěn
touct a zelenajtct se bltzké okolt, jakož i daleu
ko do očl padajtct wzdalersi, poUbb tento dojem
wszdil by již w každčmpoUtnlkU, wystoUpiwsstm
na lýorU Túbor, ohlaš slow: „Dobťet jest
zde býti!“

Že ctrrew katolickú horU Túbor za „swatoU
borU“ powažUje, wyswttú z toljo, že Uúbožným
UoUtUtkům na ni ponmocUbch odestků Udčluje.
(lUůUjšeUtiUš pjenšriše iU monto Přmborck).
Na hoke TúborU, ktcrúž dubowtm porostlú jcst,

jř) Zapomnčli jsduc š wrchU ozuámiti. že ponrulci plnomocu
mžch odpufllúw účastuými se slúti ntobou talč w Nazau
retč o w Kánč Galilejské. Na jiUých mtstech sw. šrmě,
kde jsme tobo ;ťejmč Ueredli, udčluji je odestly scdmi
roků a tolťkčžťwadrach (ln Ujijď locio šnnt luňuxjšouu
tiuo oeptem šnnorUm et dotiůem quaňrašenarum).
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držt se Umobo ptňků, jejichžto ltbeznémU zpěwU
jsem welmi rúd UafloUchal. Slysselt jscm tam
také ptňčlů, kteťt se dle zpčwU podobali UassemU
slawtčkowi. Zdúlot se, jakoby zpčwci tito až po:
dneš zwěstowali radost, jakěž byli zakUsili Petr,
JakUb a JaU, když Bůh otec wydúwal o mi:
strU jejich swědectwt, žc jrst milý Syn jeho,
w Uěmž se U:U zaltbilo.

Llch slawtčku, ptňčkU můj,
RozUmtm jú tobš; x
Ty, ty mUčprozpěiješ
O radostné době. (Machúčck).

Nle hora Túbor mú takč bojnost wětsstch
ptúkň. KroUFtlit se Uad Ut lUňúcř a pak jistý
drub wclikúnských ptňků čeonxbilých, Uassim stran
kúm (oorruš pioň) podobných. Na mé dotazo:
wánt, jak ptúci tito se jmentt, odpowčdčlose
Uti: Uquijorce (malt orlowé). Zdús se k wtťe
podobno, že Ua strúnlch TňborU takč žakalowě,
wlci a snad i jiUú zwěť se zt!aržx:jel

U jižnt paty bory Túťer ležt btdnň we:
snice Debmieh; jestit to staré město Dabcreth,
wedle kterébo túhly se meze pokolcnt ZabUlonou
wa (Jos. 19, 12)e Mčsto samé núlcželo pokon
lent JsacharowU a bylo jedntm z měst útočissta
Uťzch.(Jos. 21, 28).

Na boťe Túboru Uachňzejt se dwč nad mtrU
blUboké cistcrny, jejichžto woda welmi stUdeUň a
k pitt dobrú jest. MUsim w prawdě ťtci, že
jfem w celě sw. zemi Učkde tak dobrě a čerstwč
wody nepil, jako Ua hoťe TúborU. Nejwtcc jscm
se ale diwil, že woda ta také čistú jest, kdežto
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obdčejnč woda z cistmn množstwlm wodntch zwlo
ťútck se hemžt. Q Učkdejsstchoďywatellch hory
TúborU ncmňže se ťlci, co prawt prorok Jereo
miúš (2, 13): „Kopali sobč cisterny, cisterny
rozpnkané, kterčž nemobou držeti wody.“ Posa:
diwsse se nednleko cisterUy pod jedUtm dUbem,
občctstwili jsmc se studeným jtdlem, které nňm
sem byl poslal o. Jezualdo z Nazareta. Wino
cenc MansUr nestačil nabtrati z ciskerUy wody;
pilně, jako Rebeka, wňžil wodU, dúwal nňm ptti
a pak také nassim koňům a oslům. Kdybych
byl mčl trhdúž, jako služebntk lerahamůw, zlatč
Uúussnicc wňžlct dwa lotU, a zlatč UňramUice
zttžt lotů destti (1. Mojž. 24, 22),byl bych je
dal ruu MaUsUrowi. N bylo mi w skutkU, když
jsme pkissli na horU Tábor, jako Samsonowi
w Ramathlechi, když prawil: „Hle! žtžnl Umtu
rlim“d (Sondc. 15, 18); mohlt jsem také ktci
slowy proroka Jsaiússe: „Jazyk můj žtžnt Uschlee
(Jf. 41, 17). Wincenc MaUsUr byl nasstm
Mojžlssem, kU kterému jsme na cestúch po Galilée
wolali: „Dej núm wody, abychompili“ (2. Mojž.
17, 2); na hoťcTáborU nemělt wssakMansur pťt:
činy, wolati ď Mojžtssem kHospodiUU: „Co učintm
š lidem timto? Jesstě maličko a ukamente mne“
ť2. Mojž. 17, 4). J mladtr Řehoř Michael,
jcnž dlc twrzent swěho nebyl katoltkem, nýbrž jen
Frankem,itcn núm pilněposthowal. Slowem n
Uúm se wedlo na hoťe TúborU dobke, tak že jfme i
w tomto ohledn mohli ťici: „Dobťe jest Uňm
zdc býtř!“ Qbčerstwiwsie se stUdeným jtdlem a
wodoU š wtncm smlsserU, UastoUpili jsme na
ccstu do Nazarcta, kteréžto mčstečko od TúborU
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pončkud seweroazňpadnč lcžt a asi 3 bodind cesty
od Ut wzdňlelto jest. Dole w údolt potkali jsme
Uťkolik bedUinck, prochňzejletch se podčl potoka.
Byly to prawé krasotinky, ktcré bp w Ewropč,
jak za to múm, obliby nedossly. Nebtd a pye
sky měly Ua modro tetowané (tčitowirt) t. j.
malowanč jakousi modron barwou, kterň wtcc
Uepnstt; i okolo očt mšlh kroužky modrou bar:
wou zmalowané. Oble! jcjich byl sice jako
oUeU cikňnek zcela sprostý, alc Uikoliw roztrbaný;
i Ua čelech měli znúmč obruše, a Učkterč z Uich
i UúUssUice a nňramnicc. Ze tento U žen beo
duinskbch obyčejný ssperk již prastarh jest, wyswltú
;e mnobých slow ptsma sw. We :1. knize krúl.
(9, 30.) čtemc, že bezbožnň krňlowna Jezabel,
Uslyssewssio pktjesz krúle JchUa do Jezrahele,
zmalowala oči swč ličidlem (ďcidium). Prorok
Jeremiúš pťirownňwú mťsto Jerusalěm k anUť,
wyčttň mu bkichy jeho a prawt: „TU pak pon
bnbeUú (dcero Sionskň) co učinlš? Když sc odčo
ješ ssarlňtem, když fe ozdobtš zúpoUou zlatou a
zmaluješ ličidlem oči swč, darmo se bndeš sttou
jiti; pobrdlis tcbou milowmci twoji, dUssetwé
hledati budoU“ (Jer. 4, 30). Prorok Ezechiel
obwiňujtc lid israelský a jůdstb z modlúřstwt
w podobenstwi o don newěstkňch,prawl: „Pon
stlalU k mUžům z daleta pkichňzcjlclm, k nimž
byly posla poslaly: protož hle oni přissli: jimž
jsi umýwala se a pomazowala ličidlem oťt
swbch a ozdobowala se okrasou žeUstoU“ (Ezechš
23, 40). nn

Když krúl Dawid wedl wájnu š Nbsoloa
Uem, byl lid jeho zemdleU hladem a žtžnl (2.

20Bů
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krňl. 17, 29); p starěm Tobiňssowi čteme, že
od pochowňwňlň zemťclých sc Unawil (Tob. 2,
10). Když Holoferneď město BethUlii obleýl,
zemdleli obywatelé. jeho samým kkikem a plňr
čem (JUdith 7, 22); když tňhl JUdaď Machao
bejskťj proti Seronu, kntžeti wojska fyrskébo,
byl jebo lid zemdlen postem (1. Mach. 3, 17).
J my, doraziwsse po sscsté hodinč do Nazau
reta, byli jsme zemdleni a unaweni trmňcee
Utm, kterč jsme byli na cesiúch pťetrpčli. J
mladtr Řeyoť Mřchael byl od ustawřčnč chňze
welmi .unawen; alc i tU nepozbyl wcselofti my:
sli a zptwal bez Ustúnt. N proč by byl Ucu
mťl zptwati e?

Zpěwem srdcc pookťcjc,
Cttt jemnť blal;oU slask,
Zpčw Ua bolest balsam leje,
Zhojt wsscckutajnou ftrask. (A. B. M)
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Kapitola dwaadwacútú.

Pomnik zabitého Turka. Beduiné z pokolcni Sbebsowa
Wchice Malnl Dsseda a artich Pahrbek Tel el
Kasiď Brorok Eliúš„a kněžtBúlowi Brorok Eli:
seuš chnice BalataSeik Město Kaisa a jeho okoli

Nkka ancb Btolomaiš

.pnaupu

Dne 20. bťezna wddali jsme se o půl
ofmé bodině rannt na cestu a jeli jsme k hokc
KarmélU. W Uasst společnosti Uachúzeli se ta!é
oo. chualdo, Wúclaw, Deogratiaď, Fr. Syma
soriárx, Wincenc Mansur a nčkolik mladých
Nraďůw. Cesta Uúš wedla Uedalcko wesnice Jae
sie, rodilmébo to mlsta swe apostolůw Jakuďa a
Jana, synúw Zebcdeowých. SestoUpiwsse š hor,
w Uichžto lcžt Nazaret dojeli jfme w údolt ke
hromadě kameUů, scstawených na způsob malé pyn
ramidy Co to za pomUtk? Bťed Uťkolika lety
byl Ua tomto mtstě jcden TUrck obloUpeU a zaa
wraždčU, a Ua pamútkU této Události sestaweno
tam ono kamenl. Jak mnobem lépe jest to U
kkestanůw, kteťt na takowých pamútUých mtstech
stawtwajl ďuďto kťtž, sloup š nějakym poswút:
Uým obrazem, aneb podolmb pomntk š Uúpisem,
w Učmžto okolo jdoUctch prostwajt, aby za dussi
zde zemťelého Ueb Usmrceněho se pomodlilč. Nedň
fe Upklti, že kťlž, sloup ď obrazcm, kaplička aUeď
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jiné poswútnč pomUtky, jak je we kkeskanských
zemtch na ccstňch wldúwňme, w srdci mnohčho
okolo jdonciho UúbožUoU mUsslěnkU wzbuzujt a k
modlitbč ho pobňdajt. W .zemtch tUreekých coď
lakowého Uespatťtš. Zemťe:li nčkdy MuzUlmaU
Uúhlc, aneb byl:li nčkde zawražděn, postawt se
mu Ua pamútkU uu hromada kament, ja!o by
dle znúmébo: Uďaxg 1quUnturee kameny mlUš
witi a okolo jdoUcim wyprawowati měly, co Ua
tomto mtstť pamútného se pťihodilo. Wzdělúx
wúUt takowúch pomUtků Ucstojt owssem mnoho w
žemi turccké; majtt tam !amcUt nazbdt. Kdykoo
liw jfcm takowý ponmtk widčl, bylo mi, jaťoa
bUch zemkrlého zde Turka slyfsel wolati: „Pťi:
walte již nynt ke mně ťúmen welikb“ (l. krňl.
14, 33).

Hora Karmél jest od Nazareta ke siranč
zúpadnt 7:8 hodin ccsty wzdúlena. Bylo .Uúm
opět jeti pťeď welkoU čúst rowiny esdrelomské.
W údolt, U kterébo rowina opět začsnú, dorazili
jsme ke stanům beduim?iwj Tito synowé poUsstč
patkt k pokolent podUúčclUtka Sbeba, bratra
HoUworah:Nchilliowa. Sbeh nezdú fe býti kke:
slúnům pťtzniwbm, a častokrútc prý se ijúdťil,
že Ucmůže pochopiti, proč bratr jcho kťestany
Uazarctské tak zastúwú a podpornje. Ncopowax
žUjr se wssak š lidem swým kkeskanúm Ubližoo
wati, poněwadž bratru swěmu podrobeU jest a
jeho se bojt. thali se na núš tito beduinowé
owssem jaro by byli chtčli ktci: KdUbUchom jen
smčli! Bylo jim snad jako lissce, ltcrú nemo:
boUc dosúhnoUti hroznů, na nčž lasiominU mčla,
těssila sama sebe tlm, že prý jsou bcz toho trpké.



469

Swobodnt; pňn Borch twrdt w dopisU swčm z
JerUsalémaee), že bedUiUowé ncjsoU co loUpežnlci
ncbezpečni, tomU ale odplrúme. Q. chUaldo,
kterb již pťeš čtrnúcte let co dUchownt sprňwcc
mezi Nraby žije, zUú dobke arabskč bedUiny; Uji:
sssowal mne wsiak, že žúdnčmU z nich pťtliš Uea
důwěkUjr. Lotrowstwt zdú se býti již staroU wlastc
nostt Nrabůw; nebot čteme 2. Baral. 22, 1.:
„Tedw nstanwili krúle obywatelč jerUsalěmsstt
Ochoziússe, syna jebo nejmladsslho mtsto Uěbo;
nebo wssecky starsst, ktektž byli pťed Usm, pobili
lotťi arabsstt, kteťtž byli wtrhli do ležent.ee
Ncchali jsme tedy beduiUů z pokoleUi Sbehowa
š pokojem, a děkowali jsmr PúnU BohU, že i
oni Uúď Ua pokoji nechali. W rowině esdrelono
skě jeli jsme jeU skrze tki wclmi bldUé wesrtice:
MalUl, Dsseda a Hartich, jejichžto ntzkč chť)žky
perlm z bahUa stawenixm se podobajt. e pax
lúcowč tito dloUhotrwajtctmi dessti za časU zim:
nťho častokrúte jako sňl aneb cUkr we wodě zcela
se rozpoussttwajt uo dút se andno myslcti.
Hroznú byla jtzda Uasse baťanmi rowiny této,
w nichžto i zde mnoho želw (t:eštUůo) se Ualczú.
W poledne jsme dojeli k potokU CisoUU, kterl;
zde dosti ssiroký jest a podlč bory KarmélU teče;
musili jsme se pťeš Uěj š koňmi pťeplawiti, je:
ssto i zde žúdUčho mostu UeUt. Mostů jsem wiu

zd)QesterreichischerBol!šfreuud Nr 90 Jahr 1884 Prá

wť w tero krajinč kterou nyni po:šsUjrme pťepadliarabssri lotťi Dr Seppa (2 Bd S.;459) zdc takč
pťepadli obloupili a poranili bedUine frantisskúna braa
tra laika Feliše který sobč o szdowúUi Uowdch
warban w Nazaretč welkych zásluh wydobyl (wiz kap.
16 roholo dilu)



470

děl we sw zemi welmi múlo; powtdú se, že
slowo ponl:ikox (Uejwyšsst kUčz, papež) pochúzt
od slow: ponď a kčwšro (mosi stawčti), w skUtkali
tomU tak, tedy Uemajt Nrabowé UižúdUě schop
Uosti, aby fe z Uich stali „pontiňoďď.“

Několik lkrokxe!lUa prawo od oUobo mlsta,
kdež jsme pkeš potok Cison se pťeplawili, widčti
pahrbek, který Nrabowé Uazýwajt Tel el Kasiš
(pahrbek kUěžt) Dťtwe Uežli čteUúťům ozUňoj
mtm, co Ua tomto pahrbkn pamútnébo fc stalo,
chci je poUčkUd serúmiti š horou Karmčlem,
U jejtžto paty ajfme se octnUli

JměUo Karmél wyznamenúwú tolik co:
húj, leš zabradnt, sad (4. krúl. 19, 23. Js.
10, 18 a 37, 24). Karmél UeUt toliko jcdu
Uotliwou, osaměloU horon, Uýbrž twoťt cclé po:
hoťt, asi 5u6 hodin cesty dlouhě, k:eré U mťa
sta Kaify začtUň a pak od scwern k jihou
wýchodU do rowin esdreloslsté se túhne. Zú:
padUč od DsseUan spojnjr se pohoťt toto š hou
rami eskaimfkými. Hora Karmél obhrazUje teďy
rowiUU esdleloUskoU na způsob mezt. Ke strcmč
zúpadUt rozprosttrú se mezř Karmčlem a moťem
skoro w podobč ser dosti ssirokú a úrodUa roo
wan Bowtdň se, žeby tomU jeUž by chtčl celé
pohokt KarmčlU obejtti, cestU asi osmi mil wy:
kanti bylo Štkka KarmélU UeUtwssudy stejna;
mňme za to, žeby ho na sewcrUém koUci jcbo
za 4uu5 bodiU bylo lže pťejtti; Ua jiho:
wýchodUtm konci jest aleo mUobo ssirsst. Wýfska
jeho Udúwú fe na 1200 stťewtců nad hladiUoU
moťskoU; jestit Ua Ušm wssak Učkolik jesstč wyšo
ssich wrssků, č p. El:Meherka 1500 nn Ešfeo
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sid 1620 stťewlců. KU straně seweroozňpadllt kona
čt se Karmél téměť pktmopadUě u moťe stkedoa
zenmtho; U paty jeho teče potok Eison, jrnž woa
ďy fwé U Kaisy do téhož moťe wléwú. Dosti
často jsme sc již zmlUili, že hory palestiUské wňo
bec jsoU fmUtUě, wyprahlé, UeúrodUě. Docela
jank siojt wssak to ď borou Karmélem, kterúž
jest krúsUúp lesUatú a úrodnú, a zdú se, žc tomU
již za starých časůw tak bylo; Uebot již prorou
kowé Jsaiúš (35, 2) a Jerrmiúš (50, 19)u mlUu
wt o krúse a úrodnosti Karméll:. W ptsni fwč
pťirowUúwú ŠalomoUU krúsU choti swč kU krúsc
Karmélu; prawtt: „Hlawa twú jrst jako hora
KarmélU“ (7, 5.); a prorokowé oznamujtce ;ponfsk
celé zemč co trest Božt, pťedpowtdajt pokaždé,
že „Karmél wyschm“ (Nmoš 1, 2. NahUm 1, 4.
Jsaiúš 33, 9). Karmél mú mnohú ůdolt a w
nich dostatek wody. TekoUt z Uěho do mokc sikea
dozemUtho ťeky: Nabr Serla (keka krokodilůw,
Krokodilenflnš) a Nahr el Nachdar. Mú takč
hojlwst stromů oliwowbch, wawťtUowbch (duxruš
nodiliš), dubowť)ch,jedlowbch a jiUbch; Uachúzrjt
se Ua Učm ř wýborně pastwy (Jer. 50, 19.
Nahmn 1, 4). Kamcnt Karmélu jrst wúchUě;
nalezú se w Uěm welmi mnoho malých i weliu
kbch jeskynt, we kterých, jak později wyprawowati
bUdemr, již w dúwné dobč mnozt sw. poUstcw:
Utci žili. Již w starém zúkonč byla hora Kar:
mél welrpamútnú.

JedeU z. ktúlůw, jež Josue pki dobytt země
chancmejské porazil, byl JachaUaU z Karmélu
(Jos. 12, 32). Hranice země, ktcrúž se dosiala
pokoleUtJsacharowu,túhly se až ke KarmélU (Jof.
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19, 26)e Na horn Karmél pťissel krúl SaUl,
když byl Nmalechitskýchpobil (1. král. 15, 12).e)
Welepamútnou stala se hora Karmél prorokem
Eliňsiem. Když za časU modloslUžebUého krúle
Nchaba a jebo bezbožné manželky chabrly po
tťi leta a ssesk mčstců (Luk. 4, 25e Jak. 5,
17) nrprsselo a núsledkem toho byl w Samaťt
powstal wclikh blud, pkipifowal Nchab winu tour
boto wsieobecného trestn prorokU Eliússowi. Elic
úš ale dokúzal Achabowi, žc hladem ttm winen
jcst on súm a dům jeho, ajesstospUstiwsse se prax
wébo Boha, stali se modloflužebntky. J žúdal
krúle, aby poflal a shromúždil wesskercn lid
israelskb Ua horU Karmél, a prorodkůBúlowýcheeš)
čtyki sta a padesúte, a prorokU bújů čtyťi sta,
kteťtž jedt ze stolu Jezabcl (t. j. kterč tato bezu
božnú krúlowna wydtžowala)e J poslal Nchab ke
wssem synům israelskhm a sbromúždil tU proroky
na horu Karmél. Pkistoupiw pak Eliňš ke wssea
mU lidU kekl: J dokawadž kUlhati budete na
dwě strany (t. j. dokawadž bUdete se wrtkati, jednak
Hospodina, prawého Boha, jednak zase bůžka Búla
se držtce)? Jestulil Hospodin Bohem, núsledujtež
bo (samého): jestli ale Búl, núsledetež toho. N

w

n) Břipomináme. že bpl jesstč jirlb Karmél (Kermel). Učkoc
lik hodin jihoa wychodnč od Hebrom: nozdčxlem)j Zdú

sc núm, že do toboto Karméln pťiǧsel Saul a že tamtatč sc stalo, co sexwyprawuje (1. tr lj kap. 28) o krúli
Dawidowi„ o Nabalowi a o manželce jeho Lšbigaili. Z
tohoto Karmčlu byl takč Hcfraj, jech zc triceti rekúw
Dawčdowých (2. rrena 23, ZZ).

Mř) Prorotowé Búla aj dňjů byli modlúksstt kučžt a bydleli
do wesskerě zelni w bájtch.x bohyni smilftwa (Llslaroth)
slonžsce.
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neodpowěděl mU lid slowa. J ťekl odčt Eliúš k
lidU: Jú jsem samotuý pw;ňstnl prorok Hospoo
dinňw (nebot ostatnt dala Jezalxel nsmrtiti); proa4
roků pak Búlowých jrst čsyři sta a padesúte mužů.
Necht jsoU núm dúni dwa wolw, a oni necht wy:
ďerou sobč wola jedUobo, a ;sekajtce ho na kufy,
Uecht jej wložt Ua dktwt, ale ohně at Uepodklú:
dajt; a jú také připsawtm wola drubého a wlou
žtm Ua dťtwl, ohně pak nrpodložtm. W;ýwejte
wy jmena bohů wassřch, a jú w;i;wati bUdU jmeo
Uo Hospodina mčho, a bňd, fterýk wyflysst strze
oheň, ten ac jest Bohem. Odpowtdnje wesskeren
tid ťerl: Welmi dobré ro propowčdčnt! Řekl cedy
Eliúš prorokňm Búlowým: WUbeřte sobč wola
jednoho a pťiprawte bo (k oběti) Urjprwé; Uebt
jest wúš wlce; a wzňwejle jmer bohů wassich,
ale ohnť nepodklúdejte. Kleťtžto, když w;ali wola,
kterébož jim dal, pkiprawili ljo; a w;ťjwali jmee
Uo Bálowo od jitra až do poledne, ťtkajtce:
Búli, wyslyš núš! Nlc Uebylo bsosu, an kdoby
odpowěděl; i stúkali přeš oltúť, ktrri)k byli Udč:
lolie N když bylo již polednc, pofmtwal se jim
Eliúš ťka: Kťičte blasem wwšsstm, nrbo bůh
jest osnad w rozmlouwúnt„ aneb w bofpodč jest,
aneb na crstč, aneb snad spl, aby se probudil.
Kťlčeli tedy blasem wčlikk)m, a ťe;oli se wedle
obyčeje fwěbo Uožmi, a bodali se sspicemi až se
krwl poltwali (aby tlm sptsse milost bůžka swčbo
teoyprosili)l Kdt)ž pak jiš bolo š poledUe a oUi
jesstč prorokowali, pkissel čaš, w něnňto obět
obětowúna btzwň,e) cmiž byl (dotUd) slyssún blaš,

e) t. j. slálc se modlili, wolali, prosili až dorťasU zúpalnč
oběti we chrúmč Jerusalčmském w hodinU trett.
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aniž jim kdo odpowtdal, aniž Uflyssel; iťekl Eliúš
ke wssemU lidU: Pojďtež ke mně. A když pťiu
stoUpil k UkmU lid, oprawil oltúť HospodiUňw,
ktcrýž byl zboťeUý.ee)N wzal dwanúctc kamenů,
wedlc počtš: pokolenl fynň JakUbowbch, k němUžto
stala se ťeč Hospodinowa ťkoUct: Jsrael bndea
jmeno twé. N wzdťlal z tťch kamenů oltúk we
jmeUU HospodinowU, a Udělal stroUhU wůkol olu
túťe, zsslťt jako don brúzdiček a Uarownal dťto
wt, a rozfekal Ua kusy wola, a wklndl je na
dktwt a ťekl: Naplňte čtyry sstowae wodoUe a
wltte na obět zúpalnoU i na dťtwt. N opčt
ťekl: Učiňte též po druhé. Ktektž když Učinili po
drUhé, ťekl: Jesstč i po tťett totěž Učiňte.ckck)J
Učinili po tkett, a tekla woda okolo oltúťe a
naplnila stroUhU. N když byl již čaš, abd oběu
towňna byla obět zúpalnň, pkistoUpiw Eliúš proa
rok ťekl: Hospodine, Božc Abrahamůw a Jsákůw
a Jsraelůw, Ukaž dUeš, žc jsi ty Bňh w Jsracli,
a jú (že jfem) slnžebntk twůj, a že jsem wedle
pkikúzúnt twého Učinil wsseckywěci tyto. Wdsiyš
mUe,Hospodine, wyslyš mne: aby poznal lid tento,
že ty jsi Hospodin Bůh, a ty žcš obrátil zasc
srdce jejich. J fpadl obeň HospodiUůw, a spňlil
obťt zňpalnoU,i dťlwt,i knment, tčži prsk iwo:
dU, kterúž byla we stroUze, strňwil. Což když Uzkel
wesskeren lid, padl Ua twák son a kekl: Hoc
fpodin ont jest Bůh! Hospodin ont jest Bůh!

e) Zdá fc, že prwě„ Uež chrúm jerusalémský posrawen bdl,
stcil Ua dořc KarmélU oltúť, ua ltrrčm prawčmu Bohu
se obětowaloe i

ee) Bťilázal to Eliúa učinřti, aby zúzruk Božt ttm patru
Uějsst se ukúzal.
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N ťekl Eliúšk Uim: Zjlmejcež proroky Búlowy,
at ani jedeU z Uich UeUteče. Kteréžto když zjtu
mali, wedl jc Eliňš k potokU CisonU a pobil jc
tam.cke)J ťekl Eliúš k Nchabowi: Wstup, jez a
pt; Uebo szk welikého ďefstě jest. WstoUpil
Nchab, aby pojedl a Uapil fe. Eliúš pak wstoUu
pit na wrch KarmélU, a skloin se až k zemi,
položil twúk son mezi kolena fwú, a kekl ke
lUžebnlkU swšmU: WstUp a pohleď proti moťi.

Kterbž když wstoUpil a pohledl, ťekl: Nic UeUt.
J opčt kekl jemU: (Jdi a) anrat se po sedm:
krúte. Když pak po fedmě ssel, aj oblúček malh
jako sslčpěje člowčka wystupowal zmoťe. Ktea
rýžto kckl: Jdi a rci Nchabowi: Zapťrž wůz
swůj a jeď dolů, aby tč Uezastihl désss. N když
se obrútil sem i tam, hle, Uebesa zamračila sc
a (pkissel) oblak a wttr a byl désst weliký“ (3.
krúl. 18. 18n45).

Na boťe Karměln zdržowal se takě prorok
Eliseuš; tamr k němU pkijela žena ze SUUamU,
prosic bo, aby jejl zemťelé pachole kžiwotU
wzkťtsil (4. krúl. 2, 25 ua a tamtéž kap.
4:.)Me) Q krúli Oziússowi se čte, že měl také wi:
Uice a winaťe Ua horúch, i Ua KarmélU (2. Bar.
26, 10). J k Uúroďům byďltclm Ua KarmélU
poslal krúl NabUchodoUosor posly, wyzbwajc jich,
Uby se mU podrobili (JUditb 1, 8).

Posadiwsse se Uedalrko pabrka Tcl el Kau
siš pod stromem, občerstwili jsme fe stndedchm
jidlem a werm. Barno bylo weliké; slunce cclh

Žl“)To prý se ftalo Ua swrchU zmtněnčm pahpbku, lterý až
podneš Tel rl Kasiš t. ju pnhrbek lnťžť sluje.

M) Wřz lc!pitolu čtrnáctou tohoto dtluj
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deU púlilo tak nňramně, že se mi celě tělo por
tem zaliwalo. Nent tťeba, čtenúťc Ujisstowati, žc
jscm potťnlm tlmto a obtsžnou jlzdou co nějao
koU těžkoU pract welmi UnaweU byl.

Jest dojista weliký ro;dtl mczi pňsmem
(Klima) asiatslým a ewropským. Zde mlwúme,
býwú:li w městctch juliu a angustu welké parno,
pťedc aspoň Uěkdy désst aneb bouťkU aneb aspoň
zamračelxě nebe, čtmž zemš opět schlazena býwň;
ale w Palestinč tomU tak Uent; tamt mohoU
obywatelě, jak milr Uastalo jaro, až do pod:
zimka zplwati:

SlUnko Uad hormni,
Na Uebi ni mrňčku. (Kamarbt)

TU sobě dojista častokrúte pťúwajs, aby po:
wstal prorok Eliňš, ktert)žby jim trochu desitě,
alrspoň pro ochlazent země, od Boba wyprosil.ee)
W Uesmtrněm parnU jeli jsme dúle, ožrjsmc
okolo tťett bodinn dorazilik wrxsniciBalat:SeikU,
kterú jako wlasstowčt hnl;do na sewerUé stráni
KarmélU wzdělúna jest. Okolo čtwrtč hodiny do:
stali jsme se do města Kaifd, kdež jsmc nawsstswili
tamčjsstho p. farúťe, o. Nlberta z kňdu Kar:
melitůw.

Město Kaifa mú rozličnň jmena; slujet tou
tižto: Kaifa, Kefa a Hcsa. Powtdú se, že jméno
toto pochúzl od keckéhošepdčw, což wy;Uamcu
núwú „hlawa“ (c:šput) aneb takč pťrdhoťt U

e) Arabowč nazýwaji w ťeči swč horU Karměl: Dssebel
Mar Eldaš t. jj ýora proroka Cliússe„ a potok Cison:
Nabr el Mnkatta t. j. ťeka Udúwent. snad proto, že tam
prorok Elřúš dal pobiti knťzr Bálowy.
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moťe (Kap). Možno, že jmrno swč obdrželo od
bllzké hory Karmělu, kterú zde co pťedhoťt těmčk
kolmo do moťe padú a proto také kap Karmél
aneb kap Kaifa slnje. Něktcťt majt za to, že odu
tud pochúzel ncjwyšssi knčz Kaifaš, ktctý Púna
Jcžsssc k smrti odsondil; Uebot jměno Kaifaš aneb
Kaiafaš wyznamenúwú tolik co: z Kaifh pochúa
zejtct aneb do Kaify patklcl. U Řekůw slulo
toto město: onmninopojiš aneb zkrňtka: Sya
caminon, snad proto, že zde Ua bkth mokském
rostlo mnoho morussowých ftků (ťioug Zsaolxwu
rUď). Nazýwalo se také Porfyria (Wilhclm don
Tyruď l)(. 13); a nynčjsstmUzulmansstt scdlúci
a bedninowé nazýwajt je: šmmšw. Z tčchto
rozličných jmen nedň se soUditi, žeby toto mťsto
bylo již za starých časů pamútné býwalo. Nynťjsstho
času mň jeden clrkewnt hodnostúť, wydawatel
sw. ostatkůw w Řtmč, co bisknp in pčuetibUď
iUňáejiUm titUl: epiďoopuď korpřxžrriše.
Nynčjsst městečko Kaifa čttajtct asi 3000 obyu
watelů jest, jako městečka sw. zemť wůbec, dosti
btdné. Jeho brány nejsou wzdčlúny ani ze sasirU,
ani ze smaragdu ; jcho zdi nejsoU z kamcnt skwosto
Uého; ulice jeho nejsoU podlúženy kamcntm bto
lbm a čistým (Tob. 13, 21uu22), uýbrž za
sucha mnohým prachem a w čaď desstěnúramným
blútcm. J zde jsem widěl dosti Uečistotd, jakéž
w mťstúch wýchodnlch wůbec widčti. chplé psy,
kočky, osly a jinú zwlťata Uechňwajt obywatelé
krajin wýchodntch Ua Uliclch ležcti; i obywao
telé města Kaify nečint tedy wť)minky. O mrta
wébo psa dbú sc na wýchodě welmi múlo: kdc
padl, tam zůstane leržetioMusilo to jiži za časU
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krúle Dawida tak bbti; Ucbot prawil Mifiboseth
k Dawidowi: „J kdo jsem jň, žc jsi se oblédl
Ua psa mrtwébo, jakýž jsem jú?“ (2e krňl. 9,
8.) J w Kaifě a w okolt mčsta toboto jest mno:
ho psů, a múm za to, žeby na cestujtctm, kdUbU
Ua poli Umťel, posud snadno se wyplniti moblož
co bUlpkrdpowčdělprorok Jebu rodinč trúlc Baasy:
„Kdo Umke z rodin Baasowd w mčstč, budon
bo jtsti psi, a kďo Umťe z Učbo w krajině, bUe
doU bo jtsti ptňci Uebesstt“ (3. krúl. 16, 4.).
Bylby to pohťcb krúlowský; ncbot i krúlownu
chabelU jcdli psi na poli Jezracl (3. chš.
21, 33).

Položent města Kaify jest pčkné. Ke straně
zňpadnt rozprosttrň se nekonrčné stťcdozemnt moťe,
k jihu widtmč wyfokoU horU Karmél š klásstrrcm
karmelitňnskbm; k wýchodU a kscwcrn welmi
úrodnoU rowinU, ktcrň wc způsobu půlkrUhU wya
sokými horami obthúUa jcst. Rowan tato, od
Kaify až do Mka (od jihU k sewerU) fe túhnouct,
obnússt 485 bodin cesty. Nazýwajt ji: rowinU
Uon aneb Nkkon (šc:rg). Mimo potok Cison,
ktcrý Uedaleko Kaify wody swč do mokc wyléwú,
tckou toUto rowinou jesstť jiné malě ke!U a
potoky, mczi Uimiž také potok BelUš, Ueda:
lcko mťsta Nkka. Powtdú se, že tcnto. potok
š seboU pťiwňdt sklenný ptsek (ckch. dšU. U.
10, 2). W této rowinť byly mezc tkt po:
kolent, Nserowa totiž, ZabUloUowa a Jsacha:
rowa; požoruhodnč jest požehnúnl, kterč dal Moju
žtš Zabulolwwi a Jfachatowi, ťla: „Wrsel fe
ZabUlone U wyjiti fwém, a Jsachar w stúnctch
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fwť,ch. Swolajt na horU lidi, tam občtowati bU:
doU obšti sprawedlnosti, kteťtž rozwodnčnt moke
jako mléťo šsúti budoU a skryté poklady pw pt:
skU“ (5. Mojž. 33, 18u19). N Job, chtějeUkúo
zati, že Uloudrost nemůže za žúdUoU ceUU koU:
peUa býti, prawt: „Newyrowňá se jt zlato ani
sklo“ (Job. 28, 17). Nejkrúfnčjsst domy w Kaifč
jsoU domy amerického, anglickšho, francoustébo,
rakoUskčho a rUského konsula. Město, ačkoliw U
moťe lržl, ncmú žúdného pktstnwu. Welikč lodi
UemohoU až k mťstU připloUti, pončwadž starý
pťtstaw ptskem zccla zanesfen jest. Jc:li moke
rozbonon, wdhýbú každá loď pktstawu, aby roz:
kotúna Uebyla. Kaifa jrst pro plawce tak neďrz:
pečné misto, jako Jaffa. Nle i tehdňž, když moťe
tiché jrst, Uemůže se žúdnú welkú loď městU pťio
bltžiti, ba i malě loďky nrmoboU tam za pktči:
noU ptskU dojeti. Cbceeli kdo na paroloď sr ďou
stati, dú se na ramrnúch Uěktcrého Nraba až k
lodičce pťenésti, na ntž pak až kparoloďi se pkea
xplawl. Nebezpečné to pťenússeUt! Qbywatelé mča
jsta Kaify jfou z wčtsst části muzulmané; kťeskau
nů rozličnčho obťadU(ťiituď)jesi tam asi 1100.
Bltže mťsta stoji na pačjrka jakýsi starh hrad,
který se podobá nčjaké pewnosti.

Staropamátné jrst město Nkko7ležtct asi 4
bodiny cesty srwerně od Kaisy; i toto mčsto mň
mnohú jmena: Prolomaiš, lekaron, Llcrč, leka.
Poněwadž pťed čafy w tčto krajiUč pkebťjwallid
z pokolent Nserowa, zdú se, že o tomto městě již w
knizc Sondcůw (1, Zl) kčč jesi, kdrž se prawt:
„Nšser také nezahladil obywatelů Nchoe“ Jofef
FlawiUš (šlxtiq. l)(. 14, 2) jmente toto mču
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sto: Nkc, kteréž jméno w ťecké ťeči tolik wyznan
menňwň co: sspice, osk, bodcca chaleko„mčsta
začlna totižto poboťt El Bešsara (pohokt zwťstoo
wúUt) zwané, které téměř kolmo pktkré jest a jaa
ko sspičatý bodec do moke sňhú. Jmeno Btolo:
maiš obdrželo toto mťsto od Btolomea Lagia,
který je wybojowal. O tomto starém a památu
Uém mťstč čte se mUoho we .zknihúch Mnchau
bejskú o

idě w Galilée bydltct wyprawiki k Jůdou
wi Machabejskéml: poslh š listem, stěžnjlce si xrd
Učm, že se sebrali proti Uim obywatelé z Mo:
lemoidy a z Týru a ze Sidonu U že je utlaa
čujt (l. Mach:, 5, 15). J poslal jim Judaš.
bratra swébo Simona še tťemi tistci mUžů Ua
pomoc; ŠimoU pobčl w nčrolira bčrwách pohany
a.bonil je až kU brúnk mčsta Btolemaidy (le
Mach. 6, 21uo22). Město Ptolemaidu opann:
wal lrál Bleš:andcr„ fyU Nmiochůw (ze Sdrie),
a kralowal tam (1. Mach. 10, 1). W Btolcn
maidč flawil tť,ž Mez:andrr swadbu swou ď Kleo
opatrou, dcerou egyptskťho krúle Btolomeo (1.
Mach. 10, 57p58); tam také welmi slawUk
pkijal Janthu Machabejskěho, kterénm pozdkji
Nklaron a wsseckykončiny jebozk wlňdmxtt dal
(1. Mach. 10, 89). Od téhožBtolomea, který
napotom proti Nleč:aUdrowi powstal a jcmu krňo
lowstwt w;nl, obdrželo mťsto Mka jmer Btoo
lomaiš. Bozději byl Jonatbaš Machabeiský wex
wúlee od TryfoUo, wůdce wojska krále Demetria
w Btolcmaidk zruzen. Se 40.000 k bitwě wyu
brantxch mužů wytúhl Jonathnď protijTryfonowi
a stňl U Bethfanu (Beifan, Scythopoliď na rou
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wink Esdrelon). Wida Tryson, že pkichňzt Jon
nathaď ď wojskem wclikhm, aby wztúhl na Učho
rUkU, búl s: A pťijal kjo š počestaostl aschwúlil
jej wsiechněm pkňtelům swbm, a dal mU dary, a
pkikňzal wojskům swbm, aby bo posloUchali, jako
jcho samého. J kekl (TryfoU) Janthowi: Proč
jsi trúpil wsseckcn lid, pončwadž Ucnt wúlky mrzř
Uúmi? A Uynt odesiliž je do domů jejich sobč

pak wybcť múlo mUžů ktektžby š teboUbyli,a
pojď ďe mnoU do Btolemaidy, a dúm ji (toto
mťsto) tobť, i jiné pewnosti, i wojsko, i wsfecky,
ktektž Ustanoweni jsoU nad wčcmi, a nawrútě se
odejďU: nebo proto jsem pťijcl. Tedy (Jonau
thaď) Uwťťiw jemU, Učinil, jakž ťekl, a propnu
stil wojsko, a tňhli do země jůdské. Nechak pak
pťi sobč mUžů tki tistce: z nichžto dwa tisice
poslal do Galilčy, tisic pak sflo ď Utm. Nl:
když wessel Jantlxaď do Btolemaidy, zawkeli
Ptolemaidsstt brúny mťsta, a jali jej, a wssecky,
kteňž byli wesili š.nim, pobili mcčem. J pou
slal Tryfon wojsko a jtsz ďo zemč galilejské a
na pole weliké (Ešdrrlon), aby thbili wssecky
towarysse Jonathowy. . .x J plnkali (židé) Jou
nathy, i těch, kteťlž š nlm byli (Usmrcrni), Uúa
ramně, a Jsrael kwtlil plňčem welikým (1. Mach.
12, 11u52). Podlé smlomdy, kteron Učinil
krúl Nntioch Enpator š JUdoU Machabejskúm,
sial se tento wůdccm a kntžetcm také Uadeou
lemaidoU; nle tčžce nrsli Ptolemaidsstt tuto smloUu
wU, poněwodž židům Uedůwťťowali (2, Mach
13 24u25) Žc w Btolcmaiďěbrzo powstala
kťestnnslň obrc a že ji sw Bawel anssttwil
wyprawuje tbž sw. apostol súm: „MU pak pkem

21
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plawiwssc se od Týru, ďstoupili jsme do Ptolco
maidy, a lpozt:rcxwiwssr.bratkt, zůstali jsmr u nich
jeden den“ (Skut. apost. 21, 7). Býwalo zdr i
sldlo katolických biskupůw. Dr. Sepp (Bd. ll.
S. 425) uwúdl jmena Uúsledujlclch biskupůw
ptolemaidských: ClarUď r. 198, Zleneúš 325,
Nektabuš 381, Pawel 451 a Jan r. 536. Lčta
Búně 638 wybojowul toto město Kalif Qmar.
R. 1101 dobdli ho pod krňlem BaldUinem l.
wojska křeskanskú.R. 1187 padlo opťt pod moc
TUrkůw; alc r. 119l znowa bylo od kťeskanů
wybojowúUo.e) Kťestcmskň wojska zde bojowawsst
nrsklúdala se toliko z Nčmcůw, nýbrž i z Nnn
gličanůw; bojowalt zde i súm krúl anglický Ria
:bard, š pťtjmtm Lwt:Srdcc. Tento krúl dal zr
zúwisti prapor Uěmecký Bc zdl města Ptolemaidy
sironUti a posslapatř. Když se byl Nichard Ua:
wrútil do Ewropy, jal bo Lcopold, wčwoda Ra:
kouský, a uwťznil jej w zúmkU Důrenstrim:,
bllže Kremže Ua DUUaji. e

Mnoďo krwc stúlo toto město kťeskanské boo

jowntky, a konečnč r. 1291 padlo pkrce pod moc

e) Za časůw kťeskanskýchbdli jesstč núslcdnjtct la:oličtť biu
skupowč we Wolemaidč: Jan r. 1133, Rorgo aueb Nou
qcr UU. Bedťich 1152„ Wilém l. UšZ, Zoscřuo aneb
Žoril U79, Rustn 1:84u1l87 (po nčm následowalř
dwús jichžtonmexta udána neisou). Jan lla 1202. Teduld
1205„ Waltcr 1212, Jutob z Witry l216, Jan lll.
áo krorjno a po nčm Randulf 1230, Walreš lla l253
Florenc 1266 a koncčnč Wilčm ll., Tomúď a Eliú .
(Wiz T:)rjSepp. Jerusalrm und dua heilige Land Bd. 2.
S. 435 nnd 136.) Když kťesknnčJerusulčm pošbyli. odea
brnli se parriurchowč Jerusalčnxsstt do Prolenmidyl Poo
lledntm z nich byl Mikulúť. Teprwč po nplwuuti půl
ssesta slolert byl patriarchát jerUsulčmskú opčt zťjzcu; za
putriarchu usrauowcxt dáouexišul Ualoršn..
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TUrkůw. thUili jsme se snad již w l. dllu ton
hoto cestopisU, že do Nkky čili Ptolemaidy pťiu
ssel takč fw. Frantissek Nsiskb a že tam prwnt
klússter řúdU swébo založil. J ťúdy Augnstiniau
nňw, Kťtžowlltkůw, Dominikúnň a Cisterciukůw
mřly zde klúfstery.

Akka (aneb, jak je Wlachowéjmentt, šori),
ždú se bt;ti město weliké, ohražené wysokýnxi a
pewnbmi zděmi. thalt jsme se na Uě z Kuify
a 8 hory KarmélU.

uuoowšooun

Kšxpitola tťiadwacňm.

Klússterna hore KarmélU Rúd u bratrstwo blah chn
Uh Marře áš monte ()armel NěktcrěUodpifh z kniu
hh, w nizta se zapisUji prťchozs Moťe Skola prorockú
Zúzrak Studúnka Eliússowa a prwnť klússter Mčsla

Cčsarča Paleftinslú, Týrnš, Sidon a Sclreftcxd

Libým oliwowť)m lestčkem podél bkth moťo
skébo wedla núď crsia na borU Karmél, kamž
jsme z Kaify asi za l)odinU dojcli. Na této
dlouhé a fsiroké boře Uent mčsta oUi wesnice;
Ualezút se tam toliko klússter Karmelitúxxůw, w
němž jsme wrlmi laskawč pobostinu pťijmnti bUli.
Mrzi wssemi klúsiterU swaté zemč jest klásster
na hoťe KarmélU nejwětfsl a nrjpěknťjssi. Jestit

21er



484

to bUdowa Ua dwť pofchodt wysokú, majtci w
deli 71 a w sstťi 40 krokň; hlawnt strana
(Kgqmš) bledt k zúpadU a mň w jednom kadť
16 zamktžeslbch oken. Podobá se pewnosti, čchož
taťé potkcbl, jessto každé chwlle pkepadeU bbti
může. Welict psowé obcházejl Uočntho časU klůu
sster a ochsaňthdho od zlomyslnbch TUrkůw a
od zlodčjů. Neradil bych zlodčji, aby w nočnt době
kU klússterU se pťřbltžil; psowé ti by ho zajisté
sskuredčthtali.

Nynějsst klásster byl r. 1827 stawěn od
bratrů Karmelitúltůw:Jana Křestitele(Sioro.nui
ZUttiotg.) a Karla (()Urjo), z nichžto prwnějsst
Ukkolikrúte témťť celoU Ewropu již procestowal, sbta
raje kUstawěUtpotkebné penize. Bratr Jan, jehoža
to podobizml jsrm widťl, musel bbtidež w prawdč
swatb, že tak častok Uebezpcčnč a dalekč cestť pťco
moťe z Nsie do Ewropy odbodlati se mohl. Uprostťcd
klásstera stojt kostel, stawčlch r. 1837, jessto kostet
dklwčjsst r. 1831 od fanatických Turkůw zboťen
byl. W pťedstni chrúmonmt widěti pozorUhodné
wypUklé práce z kamene (SteiU:Reliefš), pťedu
staijtct obět EliássowU, obět kUěžtBúlowbch a
Usmrcent jich; mimo to jest tam tabula, jejlžto
nňpiš fwčdět, že chrám trnto, co se týče odesta
kůw, zcela rowen jest hlawntmu chrňmU Latca
ranskěmU w Řlmě. KU konci se žňdú o „Zdráwašee
za dobrodinre. Nápiš ten znl takto: u

j). 0. U.
.Qoůem ťmlm nepr()pjwt.:xrrlm tUijZ priu

mam in orde j)eipgrňe ňiGUrčxrusk. M. ()čnxg
melitšrmu ůjšc:čdlošatorum ou:xjšy tjckeljum
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ejeemoďžsniď roďtitUcUmz č!.Uc:tušxurx7owatňm,
ťgtrišrobšli ťiomšngš Bšlxegtoriď, ()UmiUm
eoojeďičueUmť)rinoipi. ()Unonioi Dgtergnšnu
šoď; wtiď šmrUmůom M. k“. ďUďošptiG Zuw
Ziljočw titulo priůšm ůoowrgtňm Uššrša
šňnt, ďudmittunt:. ďču:riš iuňujšxelxcšiš,quip
duď šnáem 13t8mnšugiš šUUáet ooe:jeďiš,
ňiw.nt.
71. láUš .)uličaďUťP.1). 7. 0l01)000)(1xl.

lmplomtur Žre pro douštšotore.

Ehrúm jcst kulatťj a mň w průmčrU 24
kroků; krúfnú kupula jeho š bwězdami jest Ua

xmodro malowanú. Malba stčn chrňmowých jest
prawň mtchanice rozličných xbarew: modré, btlč
a žlnté; welmi nepěkný to pobled. U portňlU
čili núwratt chrúmowébo Ualezň se Uúpiš, doswěd:
čujlct, že co we chrúmU tom znowu wUstnwer
fe Uacházt, po oplakúwúUt bodném wywrúcent
jeho opkt ke cti Rodičky Božt Karmelsiě wzdě:
lňno bylo r. 1835. Znt pak Uúpiď ten doo
slownč takto:

CUoů ťwjo iU tšmpjo ošrnitur exn
štont:Um ůš onso Žršijo 63 ť)eů(m .1Uo
ďtinišui fmtršš Gorumque šoůUjšš ť)šrtšu
Uopšď airšď poďt lňorimgdijem Rerďioo
Uom in oUltUm thoremque 1ooi j)šipčwge
Uiršiui úš monte ()Urmejo ůemti gUimi
ďjšnum poďUšre. éx!wo U ršpčwata Zgjute
dsl)t)()())()()(si.

Presbyterinm ležt o jcdeUúcte stnpňů wbsse
Ucž ostatnt chrúm, a mú 12 kroků w déli a tou
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likéž w ssiři. Tumt fe Uachňzt hlawnt oltúť,
majlct Ua wrchU we wbklenku mezi čtyrmi
sloUpy fochu Pamly Marie pode jmcnem:
„Karmélskč.eeSocha tato pkedstaije Marii fedtct
Ua trůně; Ua lewé rUcc mú Božskč dttč Ježlssc
a Ukaznje touž rUkoU sskapUllť; praon rUkoU
objtmň Božské dttč. Maria a Ježtš majl Ua
sobčkrúsné, draboceUUěssaty, a Ua hlawách kornny.e)
Mimo hlawnt oltúť mú chrúm Ua boťe Karmélu
w lodi swé jrsstč dwa jčnč, z Uichžto onen Ua
prawč sirmtč zafwěcen jcst sw. Petrowi, a oUeU
na lu!waťustraUč sw. Jaml Kktiteli. Presbyterixxm
jest dlúždčné jistbm druhem barwcnbch blyssttclch
se cihel, N;Ulrjoš zwanňch. Na lewé stranč

e) Widč:t iiem U.x,muobňch poutnických miňech sochy Banny
Marie ca:dobe:le odčrmi uňbošuých poutuikůw. Co sc ale
bohmstwi lukowých ozdod týlu, ucui snčxdUad sochu Buuny
Maric ualešajtct sc uad hlnwntm“ oltúťcm chrúmu zwnu
nčbo„couďujucrix šssljcrtoruxu“ (potťssitelky!lčžurmoucenť)ch)
we sspanťlskčm mťjlč Walcuciiu Socha tato pťcdstmďuje
Bumlu Marii co krúlownu ncchp držtci ua rukou Božu
skč dt!č (xežtsse. Bodslawet tčro sochy jesi siťibruý. Na
čtyťcch prslcch Pau:ly Marie uučital jsem čtrnáctc zlau
tých. dobrčxmi ďrilijuuty dojčx;cubch prflcnťǧ;jejt núručtd
;druoolčwď) jsou diuxnau:y aš přeplnčuy. Suty a toruuy
Božskčbo dtrčǧe a Mulry jeho lťphti jc dobrými pcrlmni
a zlatýmř retčzty. w nichšlo opčt wsfelijuké drabokue
mcny sc Ualcžuji. choxn pcrťy w !orunč any Murie
zasuzcué wáži n půl drUl;e libry a mezč nlmi nalcžú
xe jcdua co oťech welilú; tnrotxjest darem uesstastnč lrá:
lowuy frmrcouskč Maric Nmonic: Núussuice iochy jsou též

brilijanty přeplnč:uyu Bohxtstwi wsiea? tč to. od núdoža:lých poutniků z úcnj k Pmluč Murli cm loženčpchobčta
uich darúw Uuusjlody uikoli po tistctchl nýbrž po miliouech
se počltcxtil powčxžimcalč7co jcn jedua dobrá perla stojt.
xďohleduuw ux ryto drcxbčs š dulckčjch končin zemč pochúu
zcjtci a Puuue Marii odčtowunčdrabolnmd, pcrly a jluč
ozdobo ze šlata a slťiHra, potal;owul jsrm nn Bšnnu
Marii slowa z pťtslothasomounowých (Zl, lo): „Zmu
starcčnou kdo nalczue? Zdalcka a zposledntch loUčil
jefs ceuu jejl.“
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presbytcrřa Uachúzt se salristie a Ua prawč lapla
sw. Jozesa. Loď chrňmownt wydlúžděna jest čtwer:
brannými, btlčzmi a čermhmi kamenyePod presbye
teriem nalezň fe jcskyně, sedm kroků dlouhú a
tolilčž ssirokú. do kterč se z lodt chrúmu pťeš
pčt stupňů dolů sestUpuje. Stčnou a podlahou
této jeskynč jest ou skúla; nachúzt se w nt také
oltňť. Slujct „jeskynč Eliússowa“ (šroctčd úi
ďčmto Mičd), ponťwadž tento sw. prorok w nt
se zdržowal. U jrjtho oltúťe může se za zlňsstntm
dowolrntm papcžskťym sloužiti každodennč msse sw.
lU cti tébož prorofa (úe 8. pr()pdštš Tjiš);
podobnč dowoleno jcst sloužiti U hlawntbo oltůke
každodelmč mssi sw. ku cti BaUUU Marie Karo
mčlské (š. ZlmxičdeUirš. ůš mGUtš ()řuxmše
jo.ef) TeUto chrúm zafwťcenb Balmčx Marii jest
blawnlm cdrňlnemd a takťka kolčbkou bratrstwa
sw. sskapullťePanny Marie Karmelskč (Mariani:
scheErzbrnderschast deš h. Scapnlierš dom Berge
Karmcl). NebUde fnad od mtsta, promluwtme:li
zde o tomto bratrstwU, jakož i o ťúdč Karmee
litňnů. u

Katolickú ctrkew slawt dne 16. leia kc cti
blahoslawené Pmmy a Matky Božt Marie slaw:
:tost, kterú sluje: „slawnost Panny Maric Karo
mélské.“ W ctrkcwntch bodinkúch těž slawnosii se
wyprawuje, že Uábožnt mnžowé, jenžto již od
starodůan podle způsobu žiwota prorokňw Elio
ňsse a Elisea na hoťc KarmélU swatš žiwi bb:
wali, za času Pňna a Spasitelc Jržtsse Ehrista
kúzantm sw. JaUa Kktitclc na pťtsstt Spasitelowo

e) Jat se nalrzň w Mijaln klmskěm na den 16. leiexn
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pťiptawmi bywsse prade sw. ewangelia poznali
a ji ď radostt pkijali. MUžowč tito ctili Uau
potom welmi i matku Bňm Ježtssc a wystnwťli
k jejt cti na onom mtstě hory KarmělU, kde byl
Eliňš spatťil tajnoplný obláčck co pťedobraz
Pamlh Marie (3 krňl 18 44) kuplu. pki kteu
réž BobU pťlsnbm a swathm žiwotcm sloUžili a
Krňlonmě nebeš wrouct úctu wzdňwali; proto
také slUli: „brutťt blaboslawrné Banny Marie
Ua “hoťe KarmélU.e S počňtkU žili co poUstewo
ntci; později sc wssak fpojili a wedli d žiu
wot společUý. Tak powstnl ťcýolný kňd skara
melitňnůw. Prwnt llússter Karmelitňnů nrstál
wssak Ua mtstě, kde nynějssl stojl, Ubbrž, jak po:
zději wyprawowati bUdU, asi půl druhé hodiny
dále. W letopisech UyUějssibo klússtera zaznamea
nňno jest, že Panna Maria pťichňzela častokrútc
z Nazareta Ua boru Karmél, a že jejl rodičowé,
sw. Joachim a sw. Nnna, obťtowali statky swč
poUstewnikům Karmélskťjm. Prwntm pťcdstao
weným aUeb generňlem w klňsstcke fpolečuč žijiu
cich Karmelitúnů byl Bertbold r. 1156, drUht;m
Brokard; za času tohoto generala pkedepsal sw.
Nlbcrt, patriarcha jerusalčmskb, Karmelitúnům
pťtsnoU kebolu (1209), kterňžto od papeže Hou
Uoria lsl. r. 1221 potwrzena bylcxdSw. Ludu
wsk, krňl francouský, ktcrý byl 8 kťižúckč;mwojo
skem pťissel i Ua borU Karměl, powolal Karmeo
litňnů do Ewropy, a sice do FraUcie, a darowal
jim r 1259 i w Paťtži klňsster Řúd teUto xrozl
silťil se rychle po wcsskerbch zemlch ewropských
W Nnglicku žil jeden wclmi bobabojný Karmeu
litňn, jmenem Šimon Stock (tak zwmch, ponka
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wadž co poustcwnlk po nmobú lrta w doupnan
tém paťer (Stock) se zdržowal). TomUto sw.
mUži zjewila se r. 1251 blaboslawenú Pamta
Maria, odewzdala mU sskapnllk (oogpulšw
SchUlterkleid,núrameUnsk) Ua důkaz obzlússtnt náu
klonUosti a podporh swé, a oznúmila mU, že
wezme každébo pod fon zlňsstUt ochraUU, kdož
ctnostnk a bobabojxtč žtri, a tento fskapUltk Uositi
bude.lle) Tak powstalo bratrstwo Panny Maric
Karmělské, které od papeže Jana )()(U., Nlen
š:cmdra 7., Klementa Nl., Pia 7., Řehoťe
)(lll. a konečnťr. 1612 od Bawla U. potwra
zeno a Umohbmi odestky obdaťeno bylo.

Pked časy stúlo Ua hoke Karmélu soUčasUť
sedm klňssterů; Uynějsst klňsster mú seďm kUťžt a
tolikéž bratrů laikůw. Bťedstawenbm (pkeworem,

e) Ze blahoslawenú Pcmna Maria nmohým fwťtcům a
swťticem Božtm se žjewila a iest wčc nepochykmcij
Sw. JlOefonš aneb leonš (ř 877), arcibiskUpw Toleu
dU we Spanťlsku. obdržel od Wmmy Marir messni roon
cho„ což ťimskčj brewiúť wyprawnjr takto: ()um č:uiw
llňoplwugux exň pršc:og mštutilwď k)xpecmriouix Zo.
tho dl:njuš iu occlegieuu uooco eňešču:ouňedrešs:sooo
miteď čjuď in eoc!ššiao limioe fulšxore quoůšm rďa
peutiuo ůgterritš ršcrooegďerunt. ljle roro iutroo
pic!uď Uú Urxm prošwomw, riršinčšm ipšnm ňůit ot
Uckomrit ad ďuůoque soďteňx, qun. iu ďacriňcjiu
Utorgrur, šccďpic. Zrčwe ťčomčw. 28. .sčwugrii. Dtte
17. junia 1861 byl jsrm w Toledč a widěl jscm w tuu
mějsstm stoslčuém chrúmč ouo pamúrnč mis:o, kde Panna

Maria sw. Jldefonsowi se Žjewila a jemU roucho odeuwždala. Widčtř tam w jcdn laplc w kamenč wyllačenř
sslápčje Pamm Marie a pki nich teUto Uápiš: é.ňoradio
mUZ ju looo, Udi Ztďcermxt pcňďďr Bjuď (klmtťti se
budeme na lestřěj kdc ftúly nodw jejl Z. 1Zl.) RoUcha
samého. kterč w klcnotnici tčhož chrúmn se chonaei7jsmc
newidťli, pončwadž núm je dozorce klenotniec pro
wrlřkou ospalost (bqlo to okolo drUhé bodiny popolednl)
okúzati se zdrúhal.

21Me
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prior) klússtera jest o. Hiacynth U Gonoopa
l:iono, a prokuratorcm (sprňwccm) o. Galgano,
rozeUb Wlach z Toskúny. Chodby klússternt jsoU
wysoké, čisté a mnobbmi obrazy okrňssleně. S
Ustrmlttm widěl jsem w refektňťi, že mň o. Hi:
acynth na stole pťcd seboUUmrlčt blawu. Strassné
to „momonro mori“ (pamatUj Ua smrt), kterč
jest š to, abU wssechmx chut k jtdlU odejmnlo.
Jeden Karmelitált jest také lékaťem a ďrUhý léo
kňrntkem. Statek kU klússtcrU patklct obnússt
prostranstwt Ua 7000 kroků, a Karmelitňni pou
žlwajt Ua Uěm prúwa útoč“:sstUébo (asdl, Nsylo
recht). Pťtjmy klňsstera púčt fc asi Ua 18 až
19,000 pžastrň; wydňUt jeho asi Ua 150,000
piastrlta Ze wddňUt tak weliké jcst, pochňzt odu
tUd, že klňsstcr wssechny poUtUtky pobostimx pťijt7
mň. Nemohlby jistč obstáti, kdyby z ewropských
zemt Uedostúwal peněžité podpory. Tak dostúwň
k. p. z FraUcic ročUš 200 skaUků Rozumt se,
že zňmožnt poUtntci, jenž tU pohostinnu býwajt,za
potrawU, za byt atd. Karmelitúnňm dle libosti
swé UějakoUnúbradn poskthjt. Podtwal jsem se
do kUiby, do které pťtchozt, jenž pobostinstwt klúx
sstera Užili, wlasinorUčně jmena swň zapisujt,
pťipojujtce obyčejňč k podpisU swémU ptsemné dtky
za poskthUté pohostinstwt. Několik z tčchto podo
pisů chci zdc doslowUě Uwésti:

7yBollc4 Tage lag ich an dem Berge Karx
mel schwer kraUk, ich genofš aber wčihrend meia
Uer KraUkbeit doU deU Karmeliten deš Kondenteď
die beste Bslcge. Doktor UUd Medicin faUd ich
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hier im Kloster; beide dortresflich. Gott dergelte
eš diesen gUten MčinnerU. 17. Nod. 1861.

Kooperator Priester Wolfgang Prandl
auo der Dioecesc Regenšburg in Bayern.

(t. j. po čtpry dni ležel jsem těžce Uemocen Ua
boťe KarmélU; byl jfem ale w Uemoci swé od
Karmelitúnů klňsstera toboto co Uejlépe opatrowúU.
Lékake a léky, a to wyborUč, obdržel jfem oď klňsste:

pa. Račiž to Bůh tťmto dobrbm mUžům odmčUiti.ell)
š nc)cre j)čxme ČU monr ()Umel Uo

mGUr, d(muemx št š10ilxo. ŽUx bc)nď pčreď
ůU oGUWUr reoodnšiďďéwoe č:t: Usseorion

pGur 1eUr šršc:ieUďš or oGrůi318 doďpitšjiré.

4. 0otodre 1861. Dš 15. c:šrarčwo frčmqgiďe.
Z. ej. 0rombé 68 UoUdUiU,

miďoiouuajm Upoďtoliqug.

(t. j. Pannč Marii Ua hoke Karmélu budiž
lúska, čest a slúwa. Dobrým otcům klňsstcra
wdťčUost a oddanst za jejich laskawé a srdečUé
pohostiUstwt).

ť)er ďempre ric:oUoďošUte Ui remronůi
e ůššni resišic)ďi Gčnxmolitšni por 173,ňešoo
onšš e mritšrero!jďďimg oďpitď.lirš rioeu
xKUtU.

Mlšwo 1859. MUmM ť)euošrilxo
Tmmšuuol .Žsštril:o
ůš Ziooáičd, Bioiličd.

e) S timto kučzelšl skssel ǧfem se po dčji w Jerusalčmč;
ncmohlt Karmclrtáml dosll se wynu weilřtřz
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l(t. j. powždy wdččným bUdU welebme a důe
stojným kehokUtkům Karmel.itúnům za srdečnč a
lúskyplnč pohostinstwt, jakéhož jsem U Uich dossel.xe)

UNG řmre třúš ňčxžxsiďitšů t!xe oc)nu
rent Gu nwut ()ňrmej čmň řueššrštšťuj k()r
tjw Uttentiou :wň ř:oopit:xliss ďřxorm Uš dž?
třw dwrbe:xo.

8. Mšs 1861e Cere()ršč:Bmiňx dl. Ž.
ssm. ()Mežs ť)c)rršďtšr Tnšjšmů.

(t. jz anssttwili jsme dncssntho dUe klússter Ua
hokc KarmčlU a jsme powdťčnými za ssetrnost a
za pohostiUstwt, které Uúm od bratkt prokúzúno
bylo.)

Nalezli jsem w knize pktchoztch do klússtera
,Karmčlskébo i podpisy w keči kecké, arabské a w
jiUbch; wfsichni poUtUlci děkUjl srdcčně otcům
Karmelitúnům za laskawé pohostinstwt; kterého U
nich dosslie thUil jsem se w kapitole 15. tog
hoto dtlU, žc Uúčelntk bedUinskb NchilliaHanao
rah obdržel za podporu, ktcré byl popkúl kkcska:
Uům Uazaretským, od srancouskšho ctsake Napoo
leona Ul. ťúd čestUé legie. Francouský konsUl
Bentiwoglio, který tomUto UúčclntkU ťúd tcn

e) Zdú se„ žc teuto italský poUtUlk, jak fe fúU: podepsal
(umide pcčlošrino) w skUtku „pokorným pournikemee byl.
Pťichúšiwajik ale do Palestiny obzlásjtuč z Frcmcie lalč
pouruici, ktcťll jat se zdú„ polory Uežnaji. a m pohledáa
wúnt pokrmů a netpojů až pťtliš drzi dichxjtj Wyprawoo
walo scmi. žc FraucoUzowč žúdaliw jčduom llássleře wlna
bUrdegulskčho (Uoue roujouu qeru uoug špportď alu
riu úš lšoráoan:.) Nno, myslel jsem n sebe: Zdčleť
prodawačům a kupte sobč (ico ačl muůguteď cc edu:xip
tQ 7odi8 Uutx 25, 9).
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odewzdal, bUl těž Ua boke Karmélx: a Uapsal do
zthťUč kUihU1ato slowa:

„Dš c:oUďUl ůš ť“mnoe ššt: arrisé ů
GUissa šd dorů ůš UZžxjšU 18 23. jUin 1861
poUr ršmšrtre šx šj:ije, ŽšďepGřxškj?wůouixx
ůďď 8u7ir0nď ůo Pťxčddor, 13. owix úo 18.
lxešic)n ckslonnmxr áe 1U pmxt ůo jsťe)mpšo
wUr ůšš Krgnqňiš pou:e 13 nodjš ooUůUite
ůš oď obok šd 1Pšš3n1 ůeď o.řxrotjexxďponu
ňant 188 érénšmontš ňépjorřxNW ůš Zžxriš
fšnnšš 1860. (t. j. koUsul fraUcoUskýpkibyl
do Kaify Ua lodi „EUlaU“ dUe 23 jUUia1861
by odcwzdal Nchilli owi, UňčelntkUbeduiUůw w
okolt hory Túboru, kťtž čestné legie, propůjčený
mU od ctsaťe fraUcoUského za sslechetnost,š jau
koUž fc měl UúčelUtk tento kU kťeskanům po čaš
politowúnt hodUhchUdúlostt w Syrii r. 1860.)

Méjčdw 00U8U1 0. 8. Zšntirošljoe
jck. Zouj:ožk.

Dne 21. marce sloUžil jsem U oltúťe blac
boslcxchč PaUUy Marie mssi swatoU. PosUi:
dawsse, činili jsme, wedeUi jsouce mladým Karc
mrlitňnem, o. Galganem, wýlety w okolt hory
KarmélU. Powčtrnost byla wbbornň.

thročiwsse z klússtera,widěli jsme pkedseboU
chmtrné moke. D jak pťekrúsný to pohlcd ! Kdo
moťe eriděl, Ucmůže sobě o Uěm poij Učio
Uiti, byt se mU i sebe lépe popsalo. Pomyslt:li
sobč člowěk, že ccloU zem Ua wodť objcti může,
tak že Ua totéž mtsto,z nčbož bhl Ua lodi wyjel,
opět se dostane; tU pochopnje jistotně slowa z 1.
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knibh Mojžissowy (1, 10), kdež o stwokeUtswěta
ťeč jest: „N Uazwal Bňb e . . shromňšdťnt wod
mokem.“.e) N ble! jako w lúhwi shromúždil
Bůb wssechny wody mokskč (qu ooušreššo
Ziout jU Utw ňqušoe mšria. 98. 32, 7).
Nt jcst moťe toto tiché aUeb bouťliwé, musi člowěk
pki pobledU na Uč wssemohouctwsti Božské se
obdiwowatie „Kterbž boUťtš blubokost moťe, szk
wlndbitt jebo. Ty (6 Bože!) anUješ Uad moct
mokskoU,pohUUttpak wlU jeho ty strocheš“ (qxú
oonturdgš pwkunůmu mariš; quj ůomjnď.r
riš p()tšštšti mšriň, mocUm UUcemňuc:tUUm
qjuď tU mitišňg 98. 64, 8 et 88, 10)j
Když jsme se dtwali Ua moťe š hory Karmélu,
bylo tiché a jako zrcadlo hladké. Hora Karmél
jest pktkrú a tak wysokú, že Ua Ui od moťe asi
půl hodin wystupowati jesk Nsi w polowici též
hory, a sice kU straně fewerUé, stúwal kdhsi klúu
sster karmelitúnský. O. Galgalto Uúm royprawo:
wal, že jrďeU passa ze Jean deNkrU dal klússter
tento zbokiti a sice k žúdosti tUreckť;chsantonů,
kteťt si stšžowali, že je zpčw bltzkhch Karn
mrlitúUů w Uúbožnbch modlitbúch jcjich nchlt.
Zktccnim; zbokeného klússtera widčti tU podnrš.
Pťi témž klúfstekc nachňzela sc také kapla blahoa
slaweněho Šiman Stocka, o Uťmž jsme se swro

e) Koule zemč, již Stwoťitel wykázal pokoleni lidskému za
obydlt. w nčmžby sily swč trlelnč i duchownt wywťnoe
walo„ssle tilo,zdokonalowalo n bčhem ttm pro žiwot jiný.
nedomljej ci, wččný se pťiprawowalo, koUle tato jcst
1,896.900 krút mensst než siuuce; objem jeji obsahuje ču:l)o
mil ; aď deset tistc zemt tak welikhch jako jest rrúlowsiwt českč
(9418 mile) wesslobh se na powrch jejtj Celú ta koUlc
zemska je wodou obehuúnu. (Wřz wsseobecuý dčjepiš Joa
sefa Frant. Smetand dtl l. scr. l, 2).
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chU zmtnili. Kapla ta jest 5 kroků dloUhá, 4
ssirokú a mtwula oltúktk. W letopisech klásstera
zaznameUáUo jcst, že bl. Šimon Stock putowal
do Jerusaléma, že pťissel Ua horU Karmél a že
pťi tšto kaple se zdržowal..

U paty hory KarmélU dosili jsme k weliké
jeskyni, ktrrú 18 krokň dloUhú a 10 siirokú jest.
Na lewé strcmť mú wťskleUekpčt krokň dloUhý a
tolikéž ssiroký; podlaba a stěUy jejt jsoU poUhoU
skaloU. Jrskynč tato sluje „sskola prorokňw“
(Prophetenschule), poněwadž se w Ut prorok Eliňš
š Učenntky fwbmi zdržowal a jich tam wyučoc
wal.ck) Tato býwalú sskola Urorokňw jcst nynt
mesiitou turcckoU. Widěti w nt obraz pňlmčstce,
několik starbch zelrných a žlUtbchpraporů, bthý
korUnUt swtcen a uu kolébku. Možnň, že w kou
lěbce tčto tureckb santoU při jeskyni pkebbwajtct
kolébňwú dšti swoje. Q. Galgcmo mi prawil,
že tbž santoU žebrúwú každoročnč w klúsitcťe o
Uowb oděw, a že súm fcbr za účastntka ťňdu
karmelitúnského poklúdú. Slyssel jsem, žedi Nrao
bowé muhamedansstt, ďydltct okolo bory KarmélU,
prorokU Eliňsii welikou úctU prokazth. Nrab
sUadnčji pkisúhú skrzc proroka Muhameda aneb
snad i strze PaUnu Marii, nežli skrze pro:
roka Eliúfse. Ebce:li se kdo pťcswčdčiti, smteli
Nraďowi dňwěťowati, at mU ťeknr: pťisúhrj mi
skrze proroka Eliússe! Zďrňbú:li se Nraď, Eliússe

e) Žc prorokowe storého zukouu sskold mčli w Uichžto žáky
w Božskych wčcech wyučowuli, wijita ze mUohych mtst
pijma sw. Již prorok Samuel mčl w Nojotd:l w
chslmtčxjžály swě (l trál. 19 29) Tukowč žúly mčli
take proroci Eliáš u Clichš (l lrúl ll), 12 a: král
2 12Pťtslowt:15“819152,.,1811121,.4
4, 1. 10, 20. atd.)
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za swědka wztti, Uent thčnt jebo Upkimné. un
Jako Arabowč okolo bory Karmšll: žijtcl nechtějt
pťisúbati skrze proroka Eliússe, rownč tak prý
nepťisahaji obywatclé mčsta Bejruta skrze sw.
ryttťe Jiťtbo

W klňssteťe Karmelitňnůw zachowalo se núo
slednjlct podúnt. Jedna arabskú žena sbirala Ua
boťe Karmčln sUché dklwi; Uedajte ale pozor,
dostala se rUkoU do želez, kterč tam Ua wlkh,
lewl;ardy a jinú zwikata Uastražem; ďyly. TU prb
wykťikla: Swatý Eliňssi, pomoz mi! Na zwou
lňnl to pch železa ihUed se otewťely, načež žrna
zdrawou ruku wytňbla. x

Q Galgano Uúďzawcdl kc studúnce proroka
Eliússe. StUdúUka tato asi půl drUbě bodiny od
nynějfstho klňsstera wzdálčnú Ualezú sč we blUbo:
kém a úzkem úšlabt ke siraně jižUt. Z btlč skúa
ly wychňzt woda a shromažďuje se asi 10 kroků
dúlc w Uúdržce ze stúly wytescmé a we čtwern
braUU 10 kroků čttajlcl. Mčl jsem chut napiti
se etéto čistě wody; pozbyl jfem jt wssak řbned,x
Ubltdaw, kterak w Ul jedna sspinawú arabskú
žeUa owčt stťewa prala. Nedaleko od studúnky
této widčti na prawo weliké zťtceniny.i prwnibo
klússtera Karmelitúnůw, jenž siUl „klússter bltžc
stUdúnky sw. Eliússe“ (il ooUWUco preďšed 1n
foutann o. j)ličd). W tomto kťúsiteťe pkebbu
wal prwnt generúl Karmelitů, jmcUowaný již
Bertbold; tamt bylo od Saracenů Usmrceno
mnoho zďožnbch Karmelitů. Wamětihodno jest,
že tebdúž jeden w powťsti swčtce stojlct Kara
melitún, jmenem Q. Nngelo, jenž pťebbwal w
w jednom klússteťe w Sicilii, mťl zwlússtni wiu



497

dťnl. Spatťilt andťla, který bo we snňch Uan
pomtnal, aby se odebral Ua horU Karmél, bh
tam bltže studúUkUproroka Eliússe ležtct mrtwoly
oněch fw. mUčenlků pochowal. Q. Nngelo wyplc
niw, co mu od anděla Uaťlzenobylo, anrňtil
se do Sieilie a byl tam r. l220 co horliwý
kazatel 5 rmmmi Usmrcen. TeUto sw. mUčenlk
Nngrlo pochúzel z JerUsaléma ze židowskbch
rodičů, kteťl pozdťji wlrU kkestaUsioU pťijali, a
byl od Brokarda, drUhěho grnerala kňdU karu
mrlitúllskěbo k ťúdU tomUto pkiwtělen. uua Neu
daleko studúnky sw. Eliňsse ležt Ua břel;U moťa
skěm wesnice Tyri aneb Dora, we kterěž pkebý:
wajt kťestanům welmi Uepktzniwl Drusowé.

Doprowúzeni ol Galganem chodili jsme
po bťth moťském. Na bťebU tomto ležl w meno
sst Ueb wětsst wzdňlersti od sebe nčkterú staroa
bylň mčsta, š nimižto laskawé čteUňťe seznúmiti
mtnlme. Ke straně jižnl za wesUict Tyri leželo
mčstoCěfarěaBalestina (také Cesarea Stratonowa)
zwané. Jmeno toto dal mčstUtomU Herňdeď weo
liký ke cti řlmského clsaťe (latiUsky: ogeďšr)
NUgusta;pťtjměnt „Stratonowa“ obdržela od wčže
Stratonowy, kterúž dťtwe Ua tom mtstě stúwala.
Jozef FlawiUš wyprawuje, že Herůdeď wyUaložil
deset let na wUstawčnl todoto mčsta, a že jc
opatťil chrňmem, welkťxmi stawbamř a pťtstawem.
Césarea bylo jednlm z Uejwťtsstcha nejkrúsňčjsstch
mčst palestiňských; bydlelol w nčm zwlússtně Umoho
Řekňw.xe) W Cčsarče pťebýwal rake fchtr ťtm:
siý, jmeUem Korneliuď, núbožný a bohabojný to

e) Wiz Kirchenlešicon Bd. 2u Su 211.
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mUž, ku ktrremU sw. Petr z Joppe (z Jafy)
pťissel, a jebož i ď celým domem jebo pokitil
(skUt. apost. k. 16). Do Césaréy pťissel také
Učentk Filip, pokťcstiw komornlka krúlowny moU:
ťenlnské Kandace (skutk. apost. 8, 40). Když
Řrkowé frou Pawla l;údajtctho se ď nčmi chtčli
w Jernsalémě zabtti, dowcdli jej bratťt jeho dc
Cčsnréy, a odtUd ho propUstili do Tarsu (sk.
apost. 9p 30). Herbdeš doslechnnw, že sw. Pctr,
jejž byl dal UwčzUiti, andčlem ze žalúťe wnswou
bozen byl, opustil Jrrufalčm,d a odebral se do
Césarép a pkebýwal tmn (skut. apost. 12, 19).
S. Pawel pťissrl na swbch cesiúch častokrúte do
Cčsaréy (sk. apost. 18, 22. 21, 8 a 16, 23,
23 a 33). W Cčsarče musil také sw. Pawel
postawiti se na soUdU pťed wlodaťem Festem a
krúlem NgrippoU (skut. aposi. kap. 24 a 25).
Na mlstě zboťrnšbo pamútného města Césurěy
stojl npnt blďnú wchice Kaisarijeh.eje)

Sewernč od hord Karmélu, we wzdúlcnosti
nťkolika dnt cesty, stúwalo na bťebu tébož stkedoe
zemUtho moťe dstaré a pamútné mčsto Tbruš, jex
hož pozůstatky Uynt Zor ancb SUr slujt. Již w
knize Josue (19, 29) nazbwú se měsio toto mča
stem nejohrazenkjsstm (cirjtm mUnitiššimš).
W Tbru panowal král Htrum, kterb wyprawil
k Dawidowi posly še dktwtm cedrowým a ď te:

e) Prawili jlme w kape 20, že bylo jesstč jiuč mčsto w
Palesiinč, ktcréž slulo : Cčsarea Filipowa. Btdná wesnicej
na jebo mtstť nynt slojlct sluje: Baniaš aneb Benjeď.

Ležt ast půl hodiuy ccsty od pramenu ťekyJordúňn, a mú
welkou jcskyni. ze ktcrč sc prýsstt čerstwá woda; spau
tťuje se u nl také Uxuobo welkolepých zťtcenine Na
bltzku sloji starý brnd.
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saki a zedUtkU (2. krúl. 5, 11)e Wyslancowé, jež
ďyl krúl Dawid po zemtch swbch rozeslal, aby
sečtli lid jeho, pťissli také Ua bllzko Týru (2.
!rúl.724, 7). Jmcnowunb již krúl Htram stúl i
še SalomoUnem w dobrčm pťútelstwt a poslal
mU kU siawent chrúmU Hospodinowa potkebné
dktwt cedrowé, a dťtwt jedlowč wedlé wssi wůle
jeho (3 krúl 5,10) Z Tbru pochú;eltakč
Htram ťemeslntk ďtla z mědi, mUž plný moUu
drosti a rozUmnosti ktesébo krúl ŠalomoUn pou
wolal do Jerusalčma aby mU dělnl pťi chrúmě
wssrliké dtlo jeho (3. krúl. 7, 13614).Q městě
Tbru a obywateltch jrho čiUt zmtnkU Dawid w
žalmtch 44, 13. 82, 8 a 86, 4z Krcisné polo:
žrnt tébož mťsta popisch prorok Qseúš, twrdě,
že TýrUš založen jest w krňfe (9,13) Brorok
Ešrchiel ltčt krúsné položrnt mčsta a bohatstwt
jeho takto: UŠ Tbre, tdš ťckl: Dokonaké krňsy
jú jscm a w srdci moke položeUť).Qkolnl twoji,
kteťtž tč wystawčli, doplnili krúsU twou. Z
jedlowt (bory) Sanir w;dělali tč še wssemi paa
žentmi mořskřxmi; crdrn z Libaml wzali, aby
Udělali tobč žezlo. DUbU z Búscmu tesali k we:
slům twi)m, a lawičkU twč weslúťskč Udělali tobť
ze slonowých kostt iUdickUch a korúbowé domky z
ostrowň wlcxsktxch Lodt mokskč, kUlžata twú
wknpectwt twém, i naplnčn jsi a oslawen núu
ramnť w srdci mokc“ (kap 27) Nle prorok Ezen
chiel pkedpowtdú také zkňzU toboto mčsta a dt:
„Nj jú (prawt Bún Bůb) powstaUU proti tobš
Týrc a přiwedu na tč núrody mnohé, jako
wstUpUje moke zmttajtct fe. J rozmccl zdi TýrU
a zboťt wčže jeho, a wysiroUhúm psach jeho z
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něbo a obrňttm jej w nejčistsst skúlU. . . . Nj
jú pkiwch na Týr NabUchodonosora, krúle bao
bylonstěho, od půlnoci, krúle krúlů, š koňmi, i š
wozu, a ď jezdci, i še zústupcm a š lidem wclikým.
Dccry twč, kteréž jsou Ua poli, mečrm zabije . . .
a tarasy a berany zkldt protizdčm twbm, a wťže
twé zbořl wňlcčnbmi Uústroji swbmi. Qď množstwt
kont jeho pkikrhje tě prach jejich, ode hťmotU
jc;dcň, a kol i wozů pohUoU se zdi twé, když
wchúzeti bUdc do brcm twých jako skrze průchody
města zboťeného. Kopyty koni swhch posslapú
wssecky Ulice twé; lid twňj mečemazbije a sochy
twé Usslechtilé Ua zem padnoU. Pohnbt žbožt
twú, rozchwútajt kupectwt twú a zboťt zdi twé,
i domy twč pťekrúsné zťltějl a kament twé, i
dťlwt twé, i prach twůj U prosiťed wod položt
(t. j. do wody whúzejt). . .e A we;mouce Uad
teboU unaklkúnt ťeknou tobč: Jak jsi zhymllo„
ktrréž bydltš w moťi, město slowútné, kteréž jsi
byso silUé Ua moři o obywateli swbmi, jichž se
wssichni strachowali .. . . w inec tč obrútlm a
Uebude tě wlce, a když bUdcš bledúno, Uebudeš
Ualezer wlce Ua wčky, prawt Pún Bůb“ (kap.
26, 27)2) Bldnň a malú wesnice ZUr aUcb
Sur jest mlstem, na Uěmž stňwalo welkč a pyssUě
město Tbruš.

Jesstě dňle za Thrcm leželo an bkehu
ftkedozemntbo moťe staré mčsto Sidon, Uynt
Saida zwané. Zdň sc, že toto mčsto obdrželo
jmcUo swé od Sidona, prworozeného syUa Chw

e) Nápodobnť pkedpowldali šbokcxňmčfta Týrn i prorokowč
Jsajáš (23, lů)x Jerrmiúš (17, e). Amoa (1, 19).
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naanowa, potomkaNoemowa(1 Mojž 10,15)
Patriarcha Jakub, žebnaje synňm swbm, prawil,
že ZabUlon na bťth mokském bydliti bude a
Ua pktstawU lodl, a že dosal;owati bUde až k
SidoUU (1. Mojž. 49, 13). JosUe pobil wssechny
krňle channncjské U wod Meromskýche) a dnal
je až k SidonU welikémU(Josue 11, 8). SyUowč
israelsstt kU stachm bťichňm Uowč pkidňwajtce
sloužili takč bohům sidonstým (SoUdc. 10, 6).
Wyslancowč, kterčž byl král Dawid rozeslal, aby
sečtli lid, chodili takč wůkol podlc Sidonu (2.
krňl. 24, 6). KUpci sidoUsstt, plawlce se pťeš
moťe, pťichúztwali takč ldodTer (Jsaiúš 23, 2).
Tbž prorok prawt: „Zastyď se SidoUc: Ucbo
prawt moke, stla moťskú, (t. j. Týmš mčsto
pomokskč) ťkouc: Nepracowala jsem kU porodU, a
ncporodila jsem, a Urwychowala jsem mlúdcncň,
aniž ke zrostupřiwedla jfem panen“ (Js. 23, 4),69
Prorok Jrremiúš pťedpowldal trest Božt tnkě
wssem krúlům tbrským a wssem krúlům sidonu
stť)m (25, 22); dúle (47, 4) prnwt tbž prorok:
„Rozmetún bUde Tťzruš a Sidon še wssemi jiu
nými pomocmi swťzmi.“.Hroznč tresty prorokowal
i Ezrchiel o SiďoUU těmito slowU: „J stala sc
keč Hospodinowa ke mnť, ťkoUct: „Synu člowěčt,
postaw twúk swou proti SidonU a prorokowati
bUdeš o Učm a dtš: Toto prawl Bún Bůh:

e) Q tomto jrzeťr mluwili jjmr w kap 20
U) Womoťskčmesto Sidou bylo tatťka mattou mčsm Tťxru .

toto posiednčjssi mčsto ftalo le wssslk nupotom pťedxxsul a
urjrrwučjffjm me;i jiuými .llc leruš byl zpusilěnx 8
krajiuon swou trxrskou a sidouskou a šr wsfrmi měňd,
Ucrúž k učmu patťila xtniáš nnzywá mčflo Tqrueš wb
slowuč „puuuou, dceron Sxdonskoue (2Z 12)
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Nj jú na tě SidoUe, abudu oslawen u ptostťed
tebe, a zwčdt, že jú jsem Hospodin. kdyžučintm
w Uěm soUdy a poswěccn budu w Uěmee) N poe
sslu na něj mor i krew na Ulictch jebo: a
padnou zbiti mečem U prostked nčho wůkos, i
zwědt, že jú jsem Hospodin“ (28, 20un23).
N skrze ústa proroka Joela prawt Hospodin:
„Co mně a wúm Týre a Sidone i wsseliký
kraji Palestinskbch? Zdaliž wy mnč pomstU Uac
wrútste? N msktte:li wU se proti mně, brzo
rychle nawrúttm odplatu wúm na blawn wassi“
(3, 4). ZkúzU pyssnbch měst Tbru a Sidom:
pkedpowťdčl také prorok Zachariúš ťka : „Tbruš
a Sidon. . . pťijali sobě moUdrost welmi.ee)
A wzdělal Týruš pewnost son a nasbron
mňždil stťibra jako zemť a zlata jako blúta
Ulic. Nj Bún wlúdnouti bude jtm, a potepe
na moťi stlu jeho, a oU súm ohnčm spúlen budcee
(9, 2uwa1)e Za času bratťt Machabejských see
brali se proti židům w Galilée bydltctm, aby
je zabili, i obywatelé Týru a SidonU (1.
Mach. 5, 15.) W krajinňch tbrských a sidonskbch
uzdrawil Pún Ježtš dc,ech ženy chanancjské,kterú
zlým duchcm trúpena bdla (Mut. 15, 21ao28
Mar. 7, 24uu30).d Qbywatelům mťst Koron
zaim a Betsaidy, nechtlctm pokňnt činiti, hrozil
Pún Jcžtš ťka: „Běda tobě Korozaim, běda
tobě Bctsaido! Uebo kdyby w Tťer a w Sidonn
činťni byli diwowč, ktcťtž činěni jsou u wúš,

u) t. j. já dokúži zjewuě, žr w tomini joudůswých fprawedu
sxwý jsem a swaný.

ee) t. j. ačkoliw se ;dajt sobč wcsmi moUdťi a opu:rňt,
pťrcr pomsty Boji ncnjdou.
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dňwnoby byli w žtni a w popeli porňnt činili.
Nle wsfak prawtm wúm: TýrU a SidoUU leha
čeji budc w den foudUý nežli wúm“ (Mat. 11,
21uu22. Luk. 10, 1Zuu15z) Když sw. Pawrl
na cestě swé po moťi ďo Řtma se plawil, pťio
ssel také do Sidonu. Setnlk JUliuď, kterchse
kn inlowi přtwčtiwč měl, dopustil mU w Siu
doUč jttiku pťútelům a péči o sebe mlti (SkUt.
crpostl 27, 3).

Mczi Tkjrem a Sidonem ležt na bťth
mořském btdnú wesnice Surafend, starě to mčsto
Sarefta.ee“) Když za časU Llchaba, krúle israela
skébo powstal bwl weliký hlad, stala se ťeč Hou
spodinowa ku prorokowi Eliňssowi ťkonci: „Wstaň
a jdi do Sarcfty sidonskč, a pobUdeš tam; Uebo
jsem tam pťikúzal žrně wdowč, abd tě krmila.
Wstal tedy a odssel do Sarefty. N když pťissel
kU brňnč města, Ukúzala se mU žena wdowa
sbtrajtct dkťwt; i zawolal ji a ťekl k nt: Dej
mi trochU wodd w Uňdobě, abych se napil. A
když ona ssla, aby mU ji pťinesla, wolal za ni
ťka: Pťineď mi takš, proslm, košlsek chlcba w
rnce swé. Kterúžto odpowčděla: Ziwt jestxHoe
spodiU Bůb twůj, žet nemúm chlrba, leč mouky
w Uúdobk, coby mohl w hrst wztti, a maličko
oleje w lúhwici: ble, sblrúm dwé dťlwek, abych
ssla a Udělala ji sobě a sUnU swému, abychom
ji snčdli a potom zemkeli. Jlžto Eliúš ťrkl:
Neboji se, ale jdi a Učiň, jakž jsi kekla: wssak
mně nejprwé Udělej z tš monky malý podpou

e) čkarmelita Q Galgano. jeuž dul podčl bťehu séhoš mou
rc, cestowal, ošmimčl lni laskawě, jak nynt f!ará a pau
nmtuá tato mtsta jc jmcunji.
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pclnb chléb. a pťineš ke mně: soďť pak a sym:
swému Udklúť potom. Toto zajisté prawt Hoo
spodin, Bůh israelskh.Neubndet mony w nňdobě,
aniž oleje w lúhwici ubude, až do dne, kdyžto dú
Hospodin (zase) dčssk na zemi. Kterňžco ssla a
Učinila wcdle slowa Eliússowň: a jedl on, iona,
idům jejt, a od coho dne w núdobč mouu
ky nenbbwalo, ani w lúhwici oleje Umensseno
jcst, wedle slowa Hofpodinowa, kterúž ďyl mlnn
wil skrzc Cliásse. Stalo pak se potom, že se
roznrmohl syU tč ženy hospodyně, a ďUla Uemoc
jebo welmi tčžkú, tak žc nezůstalo již w nčm
dhchňnt. Řckla tedy k Eliússo!šdi: Co mnč a tobť
muži Božt? Břisscl jsi kc nmč,ujabd pťčpomenuty
byly neprawosti mé a abyš zabil syna mébo?
J ťekl k Ut Eliúš: Dej mi syna swébo. A
wzal bo z lůna jejlbo a ncsl jej na wečeťadlo,u
ldežto on pkebýwal, a položil ho na lůžko swé.
J wolal k Hospodinu .a kckl: Hospodine Bože
můj, takéeliž tU wdowu, u kteréžto žiwnost jakoUž
1akouž múm, zarmoutil jsi, aďyš Umoťil syna
jejtho? J roztúhl se, a zmčkil se nad pacholetem
třikrúte, a wolalk HospodiUu a ťrkl: Hospodinr
Bože můj, prosim, nccht se anrútt dussc paa
cholrte tohoto do wnitťnostt jcho. J whslyssel
Hospodin blaš Eliňssňw, a anrútila se dnsse
pacholete do r.ěbo a ožilo. Z w;nl Eliúš pnchole, a
sncsl jez wečekadla do nižsslho domu, a dal jc matu
ce jeho a ťekl jt: Hle, žiw jcst syn twůj. J kekla
žena k Eliússowi: NyUlt jsrm po tomto pozUola. že
jsi ty muž Božt, a žc slowo Hospodinowo w ňstech
twbch prawě jest“ (3. trúl. 17, 8ou24).

eu.o;ne;oau
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Kapitola čtyryadwacútú.

deezd š horh KarmčlU. údoli š řekoUNahr cl Mao
likem. Serrieh aneb Seforišj Zahrada frantisskúnů.
Mč onrlnocněnč. derzd z Nazareta. Nrsstěsti rnského
kněze. Nocleh U Dssebp. Radost žen arabských. Dojezd

do JcrUsaléma.

W sobotU dne 22. marce, Ua deU sw.
biskupa Patricřa, sloužil jsem časně rúno mssi
swatou w jeskin sw. Eliússe. PosUtdawssc oda
jeli jsme o půl sedmč hodiUč do Kaify. Pohlcdu
Unlt jsem jesstě jedUoU na krúonU horU Karmčl
poswčcerU prorokem Eliússem. U Kaify ležcla
prúwť rakouskú paroloď „Stambul“ a chystala
se k odplUtt. We welikč toUžchosti po drahč
wlasti fwé prawil jsem k sobč: Zdali pak tě
kdy jcsstť spatkim milň wlasti mú? a mčl jscm
chut, na tčto lodi odjeti. W Kaifč jsmc nawsstlu
wili c. rakouskěho p. koUsula, který Uúš časton
wal černoU kúon a rozličnýmřlahůdkami. Qdu
počiUUwsse u Učho chwllkU, odebrali jfmc sc dňlr.
Ccsta Uúš wedla z čústi rowinon esdrclonskou,
kdež jsme se pťeš ťeku Cison pkeplawili. Pak
jsmc sc dali Ua lewo k sewero:wbchodu a dojeli
jsmc za úěkolik hodin do jednoho welmi krňfllěho
lesUatého údoll, w nčmž tečc dosti silnú ťeka,
zwanú Nahr el Malik, kterú pozdťji š ťekoU

22
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Cisonem se spojuje a U Kaisy wodU swč do moke
wléwň. Jak jsew se radowal, že jsem zuse jen
dUou tekouct wodu wuokekuwidčl ! Zazptwalt jsem si:

Teč stružeUko, teč,.
Neď wodičkU preč!

Plyň wodičko, plyň,
Pak si odpočiň! (Klicprra).

W tomto údoll jest Uěkolikmthů, z nichžto
1eden Karmelitům Uňležt. Řehol:ttci tito jej prou
jednali za ročných 3000 fraUků, a mimo to doo
stáwajtz nkho mcstčně obilt w ceUě 200 franků.
Často núm bylo pluwiti se pkeď keky a přeš
hlUbokč bažin; nebot mostů zťtdka w Balestinš
widčti. Dosti časio prosil jsem andčla strcižce,
aby Uúš od Uesstčstt zachowal. Jeho opatrowúUt
Bylo núm ttm wlce zapotťebt, jessto jsme na
této ccstě semotam potkúwali Beduiny. Q půl
xdruljé hodiUč popolcht dorazili jsme do města
ScforisU.

Pkedstaw sobč milý čtenňťi welikou, Ua wyu
soké a sipičaté boťe ležtcl dědiUU, podobajtct se
B welmi btdnhmi chýžkami a otrbanými tUrco
ckými obywateli .swými prawé peleffi lotrowské,
a tu mňš pked sebou město Seforiš, které jinak
také Diocésarea a Serrieb slUje. NeUt w něm
ani okrasy ani podoby. Cestthct š Uúmi frantio
fskňU, laický bratr Simforiún, mi prawil, že
obywatelč mťsta tobo jsoU kkeskanům Ucpřtzini
a lidš wclmi sspntnt (mojtc) oňtciri). Umějt
prťp takč dobťe u kamenowati. Qded pocheelzt
jméno Seforřš, Uel;r š jistotou Udatil Mú fe za
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to, že Ua jebo mlstč stúlo kdysi ono Kitron aneb
Cctron, o kterém řeč jest w knize soudcůw (l,
30), kdež sc prawl, že ZabUlon též ncwyhladil
obywatelů Cetronských. Josef Flawiuš čint časton
krúte žmtnku o tomto městě a p rnwt, že bylo
Uejsilnějsitpewnostt w Galilée (Žnc. )(lsl. 12,
5. )(UU. 10, 9e dšU U. 187 11). Po zkúze
JerUsalěma byli w mčstě Sesorisu, we starbch
židowskbch spisech takč ,Zipporiš zwaném, Urja
wyšsit sskoly rabtnůw. Tamt prb jest také poa
chowúno nčkolik židowských swatbch, k. p. Rabbi
Jůda š pťtjměntm „swatb“, a slowútnl rabto
nowé Hakadoš, Chija atd. Řtmarlč nazýwali toto
měsio DiocésaréoU. R. 339 zboUťili sc zdejsst židé;
Caesar Galluš potrestal jich ttm, že měsio jejich
zkazil. Scsoriš bylo tuké sldkem kťeskanských bia
skUpúw, mezi Uimiž dle jména znúmi jsoU: Bia
skUp MarcelliU, kterb obcowal fněmU w Cakin
bradě, a Cyriakuš, jenž r. 536 sněmu w JUUu
salémě pťttomen byl. (Jerusalem UUddaš h. LaUd
don Dr. Sepp. Bd. U. Se 98.)

Dle ústntbo podánl měli sw. Joachim a
sw. Ynna, rodičowě blaboslawené Panny Marie,
w mčstč Sesorifu dům, na jehožto mlstč pozdčji
chrúm wystawen byl. Nawsstlwilit jsme i zťtceu
Uiny toboto chrámU. Mú se za to, žc chrám
ten od kkižúkůw znowU wystawen, ale od tUrkňw
opčt wywrňcen byl. Jak ze zťlcenin jeho soUditi
lze, byla to krúsná a welikú stawba, wzdělaná ze
čtwerbramchch kamenů a opatťená tťemi loďmi,
z nichžto jeu wrchnt čúst U presbyteria a Uěkolik
sloUpůwš krásnhmi nadhlawky pozůstalo. R. 1841
započali tU frantisskúUř alespoň maloU kaplU staa

22M
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wěti; awssak Uebylit jesstč ani tki dni UplyUUly,
a keholUlci mnseli jiť, od TUrkůw donUceUi bywa
sse, od dalsst prňcc UpUstiti (ma nou šw.no
Unc:om pgššati tre šiomi ůi 1:čuxmeo7qučmůo
i rďjišjoši ďi ňůůšro Uďtrettj ůgi Pumbi
U ůoďiďtšrš.ck) Ncmlnwil:li bratr Simforian
prade, kdyžprawil, žeTUrci w Serrich jsoU
„mwlco oactiri“ (welmi zll) 2 Netrpčjlt zde kkea
skanů; toliko na slawnosti sw. Joachima a sw.
Nnny dowolnji oo. frantisskňnům, sloUžiti lam
na nosecim oltúki msse swaté.

Pkeš hory a doly, pkeš kekU a bažiny wen
dla nňo cesta ze Serriebu opět k Nazaretr:o
Parno bylo (dne 22. bkezna) w prawdě nchen
sitcdlnč: země pod nňmi takkka jako oheň púlila.
Múm za to, žc w těch hlUboťých údoťtch borko
Uejmšnč 30 stnpňůw dle ReaUmUra obUúsielo.
Núsledkcm tohoto nesmtrnčho borka jsem nčkolik
dnt Ua lo oUemocUšl. Nsi za dwě hodiny dojeli
jsme do jedné weliké zahrady, núlcžejsct klňsstcn:
srantisskúnskémx: w Nazaretč a rozprosttrajlct fe
na zúpadnt strňni wUsokébory. Jrst to w prawo
dě krúsnú zahrada, o kterčby se zptwati mohlo :

W lrse hczkoU zahradU mňm,
Zdělal jsem jň ji sobě súm,
Zasadil ťúdnš koťcm nt
Stromy bUstého lUpenť.

W zahradč tč milo brokň
Woda struhoU nehlUbokň;

e) ťrošpocw gxonoralčaůollš cuntoňiu ňi tonxa oanta ňaM
anno 1856 aj 1862 k:š. 20.
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BlaUkyt do Ut libě hleďl,
Wodu modrbm jasUem dčdte (SUssil)

A jaké stromy Ualezajt se w zahradč těto?
Smné takowč stromy, jakěž U Uúš jenom we
sklenisstlch chowúny býwajt: stromy ftkowé, ci:
tronowě, pomorančowé atd. Zahrada tato pťiu
nússt ročně 10 až 20,000 citronň. Sto citroUů
lze tam dostati za 6 piastrú (18 kr. stktbra),
kdežto we Wthi jeden citroU sUad 10 kr. stojl.
W zahradč této prýsstt se také z hory potůček
š doďroU a welmi čerston woďoUd Kdežto U
Uňš w mčstci bkerU zemč častokrúte jesstč sněbem
jako pťtkrowem pťikryta bťxwú,stňla zahrada tato
tehdúž prúwč w úplUém kwětU. N jak pťekrúsnň
a dalekú whhltdka Uaskytnje sc z této zahrady!
Pťed sebon widtme hlUbokéúdolt; za Utm wyšsst
a Uižsst pahrbky a hory, jedna wedlc drUhč a
Ueb jedna nade drUhoU tak feťaděně, žeby Dawid
o Uich kekl: „Hory poskakowaly jako skopci a
pahrbkowč jako berúUkowčowct“ (žalm 113, 4).
Dúle widtmc wysokoležlct Sefnrieh, prawé to mčsto
wzdělanč Ua hoťe (ojsimď Zuprď, wcmrďm pou
šiceu.); a jesitš we wětsst wzdňlersti widčti wysoké
hory libanské. Na lewo objeije fe zrakU UassemU
bora Karmčl a ncskoUčeUčmoťe. Wřxbled to wela
kolepý a pkekrúsný. un N jakým způfoďcm pkiu
sfel klússter k držent této zahrady?

Jeden tUrecký passa w JeaU ďPNkrU,jmeUem
Dssabar, který ostatnč kťeskanům welmi Uepťta
zinhm byl, milowal pťrce tehdejssthoprokurutora
aUeb sprúwce klússtera fraUtisskúUského w Nazao
retč tak, že ho mezi swé chlepsst pkútelu počttal.
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Z lňsky k Učmn darowal passa klússteru Uadzmtu
UěnoU zahradU. Nčkolik let Ua to onrmocněl těžce
passa tento, a cltě, že Umťe, dal we swč poslednl
wůli zuznameUati jmena tťinňcte Uejlepsslch pkúl
tel swbch, mezi Uimiž bylo i jméno prokurutora
klňsstera frantisskňUského, š ttm naťtzentm, aby
třto bt;walt dobťt pkútelš jel;o, jakmile zemťe,
l:smrceni byli, pončwadž by bez Uich, jak doklúu
dal, an.w nebi bbti Uechtčl; bylo prťz by mU
tam bez Uich pťlliš smuter Lékak zesnulého
passy byl ale dobrbm pkttelem o. prokUrútora
a dal mU wčaš po zwlňsstntm poslu dobrou
radu, aby w útěkU spúsy hledal, což sei stalo.ee)
Nent tedh radno, wchňzeti we pkútclstwl š tUu
rcckým passetem, byt i na důkaz pkútelstwt krň:
onU zahrařm chtěl darowati. Nčkoliw podlé flow
sw. Jerondma prawé a pewUěpkňtelstwl pozůstúwú
w tom, žc pťútelč totéž chtčnt i UechtčUt mnjt
(ďšúem 78118 or šňůšm Uouš, 83 ůemum
ňrluš čunjaitiš šďc). jednal pťece Uadzmlnče
Uý kr smrti pro nic a za Uřc odsoUzeUb prokuo
rútor dobťe, když útěkem dokúzal, že š tureckým
přttelcm swým w Uebi bť;ti Uechcc.

Q kwardian wčdčl, we kterf; deU š horw
KarmčlU skrze Serrieb do této zahrady dojedeme;
postarak se tedy laskawť, abychom zde stUchťjm
jtdlem občerstwrni byli. Pťissclt Uúm semz Nan
zareta wstklc š několika klússternlmi služebnlky.

.Nent tťeba, aďhchom čtenňťe Ujisstowali, že Uúm
po tak daleké o obtlžnč cčstě jtdlo a piřt Uúlcu

e) Tuto hřslorii wyprawowal mi co skUtečnoU Událosi prdu
lurátor llásstera srantřsskúUskčbow Nazaretč Q. Jeru
aldo di Genowa.
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žitě chUtUalo. Patřili jsmcř tchďúž za1iftš kpočtU
tšch, o Uichšto Dawid prawt, žcxblad trHšti bU:
doU. 1ccko psi (žalm 58, 7); ax žtžšň Ullsse byla
jlako žtžšši jelelm, kterb dr)chtt po stUdUřcťch wod
(žalm 41, 2). J roškúšal Uci!Uotec kwardťmt,
aďychom se wč sttUU stromň pomoraxtčowi)ch a

Ktkowťjchposadili, c: rošdáwal Uúle chlšb, ryby,
Utaso a wsse, což fem pťiUesier brslo; i 1čdli
xjsme a UafyceUi jsme byli. Mšťič jfme wťce, Uež
Uúm bylo potkeďi; Učbos pozůstaťo jšsstš Uškolik
xkossúdrobtň. WosilUšUi a občerstwexú ďywsse, wU:
dali 1fmc sč Ua dalfft cestU a dojeli j,sme sskastUš
Bo Nažarčta, od křerčho žať)rada tato asi hodiUU
Wsiy wzdcilesla jčst.

W Nažaretě ždržšli. jsmč se jesstš 2 dUi a
swštiťř jfmč tam slaonsti fw. mechcmdšla Ga:
ťxričla a žwěstowúUt PUUUU Marie (dUe 24. a
25. bťežlm). Ncisledkem UčfmirUšbo borka, kterš
,jfmcx br)li Ua cčstš že Schriehxc sUússeli, Upadl
jsčxU do Uemoci; bolclač UtUč welmi ťslawa a ct:
til jsem w cčlšm těle wrlikoU slabost. LšťúrUtk
klússt.erUt pmwil, žc to btsla slabú pojewka zak)o:
ťeUt od slUUcč (SoUUeUstich) a dal Uú lšk, kte:
Uým jsem š pomoct Božt opšt ďrzy fe žotawiť.
Na deU žwšstowáslt WUUUU M.arče sloUžil o.
Wúclam Netť)erda dole w jeskin, tam kde „Slo:
Udo tčlčm UčiUšUo jest“ š četUoU asisteUct slaw:
UoU mssi swatoU, pťi kterš jsem k)rúl Ua warhatm
U pťi Utž ode Uer slošeUš k)UdebUi skladby se
prowozowaly. Ebrúm byl UúbožUýxUlidem přepl:
UšU; pošorowal jsčm Uteši jiUi)mi takš jedUok)o
FraUcoUze, ktčrťp co lškccř w tUreckšlU wojskU sloUžt.

Slrjssel jfem, že katoltci Uazarčtsstť jfoU wůbec
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Uúbožnt a borliwl, a že po celh půst masitých
pokrmů nepožiwajl.

Dne 26. bkezna o 7l bodinš raUUt opUstili
jsme Nazaret a Uastoupili jsme Ua zpútečnl cestU
do JerUfaléma. .Dragomanem a wůdcem Uúm
byl opčt mladý WiUceUc Mansur, a we společu
nosti Uasst nachúzeli se také bratr laik kUchať,
KoUstaUtin, jeden kněz z piemontského mčsta Wera
celli, jeden kUčzz RUska, a UškolikhoUičůw (man
on.ri) koUť a oslůw. Jessto každý rozjtmawý kkeu
skaU mčstečko Nazaret, kdc wtělenlm Syna Bou
žtho spasent se Uúm stalo, za dUchowUt wlast a
otčinu fon powažowati mUst, bylo i mUč še
srdcem truchliwým šx mčstečkem ttm se loučiti.
Tam, kde cesta za horu se točt obrútil jsem se
a poblédnuw jesstč jedUoU Ua toto pamňtné a
swaté mtsto, poslal jsem Ueposskwmčně Pamtť
jesstě poslednt „Zdrúwaš bUďMaria!“ Se slzau
wým okem prawil jsem tu k sobě:

BUď š Bobem, krúsUú wlasti mú,
K Uťž jen mé srdce láskU zUú,
Buď š Bohem, twůj mateťský kllU
Nawždy opoUsstt smutný syU. (Picek.)

S bor Uazarctskbch wedla Uúš cesta dolů a
pťeš rowinU esdrelonskou. Powčtkl bylo sspatné,
Uebo! núramnč prsselo. Q půl jedné bodině dou
razili jsme do Dsseninae) mtsta to, kdež BňU
Ježlš Uzdrawil deset malomocných. (Luk. 17, 11 až
19). Qkolt města tohoto powéstltč jest za pktčiUoU

e) Bamútná mtsta, do kterych jsme na zpátečnt cestč swč
do Jerusaléma pťissli, popisowali jjme již wc pťedcsslých
!apitolňch dlla toboto.
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Umobhch žab, kterčž Ustawičnbm krkúnlm obtlžUýu
mi se stúwajt. SpomeUUl jsem si Ua krňonU
UkoltbawkU, kteroU mi tam w Uoci (ze dUe 7.

dUa 8. bťezna) tito skňkajlct tworowé Božl krkali.
Posadiwsie se U DsseUan, občerstwili jsme se
studeným pokrmem, jcjž bUl Fr. Konstantin ď sea
boU Ua cestU wzal. Kdoby byl onen mladb rUský
kněz, jenž ď nňmi jcl, Uemohl jsem se niktcrak
dowědčti; otňzkňm mhm se wždy wyhýbal. Jak
na Uěm widěti bylo, pochúzel z rodU wyšssiho a
byl muž welmi wzdělaný; Uebol mlUwil wýbornť
i polsky, fraUcoUzsky a italsky. Zdú se mi, že
byl zc swč wlasti wypowězen; Uebot se zdržowal
již po dloUhť) čaš dllem w Balestinš a dtlem w
Egyptě. Wyprawowal mi, kterak katolickň cirkew
w RUskU welmi se potlačUje, že prb k. p. we
mnohých krajinúch knšžt ch potajt kťttti, mssi
swatoU sloUžiti, zpowtdati a lid wyUčowati smčjl.
Zdú se, že kněz tento, pod zloU hwčzdou Uaro:
zen byl; wssUdy ho Uesitěstl proUúfledowalo. Je:
ch z počestmých obywatelů dsseniUských,ktcřt núš
U jtdla sedtctch obchúzeli, Ukradl mU plňssk, a to
tak Umšlbm způsobem, že to kUčz pťtliš pozdě
znamenal. Stojlt Dsseninsstl w powčsti lotrů
(1Uc1ri), a žc powěst tato bez přlčřny o nich neu
kolUje, dokázala i tato krňdež.

U DsseUan wystUpowali jsme opět do bor
samaťskť)ch, a Uastňwala Uúm opšt obttžUú cesta.
Núš dragoman WinceUc Mansur měl zwlússtllt
chUs, za kterouž na cestč těměk z každého potoka
pil. Zdút se, že na sebe potabowal skowa Dau
widowa: „Z potoka Ua cestě ptti bUde“ (žalm
109, 7). Dkdinúm, jejichžto tUrcčtt oďywatelé kťe:

22xexx
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skaUům neptlzniwi jsoU, jsme sc wyhýbali wssea
možně. We wesnici Nbathii hrozila Uúm nadějnň
tureckú mlňdež kamenowúntm; Uznali jfme tedh
za dobré, wesnici té se wdhnonti, jrssto jsme smrtt
sw. Štěpúna zemťlti nechtčli. Jedouce také okolo
SaUUrU, starě to Bethulče, dorazili jsmc o půl
ssesté hodinč k wysoko ležlcl wcsnici Dssebč ancb
Djebč (Gaba). Krajina U Dsscby jest welmi
krúsnú, hory jejt jsou wysoké a lesnaté a majl
mnoho wody.

Zmlnili jsme se, že w Balestině nrnl hou
spod, w Uichžto by se pťenocowati mohlo. Wyu
dajluli se cestujlct Ua dalssl cestu, musl š sebou
wzlti stany i pokrmy. Každé mtsto, kde rozbijt
stany, mohloby se nazbwati Sokotb, kteréžto jmro
no wyznamenňwň „stany“ (1. Mojž. 33, 17).
Sotwa jsme byli rozbili stany swé U wesnice
Dsseby, hrnUlo se k nňm již mnobo starých i
mladých Turkůw; dlwali se zwědawč, jsme:li lidč
a jact lidč jsme. Fr. Konstantin Udělal ohcň a
nawaťil jidla. Nčkolik set kroků od UassehoSou
kothu měli Sokotb swůj cikčmi(arabsky: čcngana).
Krúsnň to společuost, Uocowati š cikňny pod ssta
rl;m nebem! Možnú, žc obywatelé Dsseby náš
také za čengany drželi. Jesstč pťed několika lety
nebylo bezpečno, U Dsseby nocowati, pončwadž
obywatelé tšto wesnice mnohěbo cestujlciho obloun
pili. Z obywatelů těchto najali jsme si dwa
muže co nočnt strňžce SokothU nassebo. Kdyby se
núm byl kůň, osel aUeb cožkoliw jinčho ztralilo,
wesnice Dsseba bylaby núm to musela wynahrao
diti. Jest to moudré Uaťlzent ďe strany passy,
žc cestujicsmn, wezmenli sobč z wesnice aspoň
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jednoho obywatrle co UočUlho strňžcc, owssčm za
plat, celú wcsnicr za majctnost jeho stúti Ulusl.

Núš kUchak,Fr. Konstantin, rozený to Wlach,
byl milý člowčk. Měl welkoU chUt Učiti se ťcči
Uěmcckě.Když mnc pťi jtdle poblzel, abych pil
wsno (dšrn sino), tňzal fc, jak se to ťlkú w
ťeči Učmecké. J ťekl jsem Um: Trinkrn sir
Wein, aneb zkrúcenť: Trinken!š Wein. To wssat
bylo pro jebo měklý wlaský jazyk pťlliš twrdé,
a proto ťlkal: Trinťe SchweiU (t. j: pt prase)!
Z tobo wyswttň, že mi wyUčowňnt ho kcči
nťmccké k welčkě cti ncbyťo.

Múme U núš w obyčeji, že sobť nržli se
na odpočinUtl odcbekemc, jcďen druhémU „dobron
noc“ pkňwúme. Cestujtclmn w Palcstinč a odpoo
člwujlctmu pod stonem, byloby storo Ua zbyt
„dobrou Uoceepkňti aneb mU ťlci: „deočiňž
zde tčto noci“ (k. Ruth 3,13). Kdyby Umť byl
U Dsseby cclý swět dobré noci pťúl, bylbych tam
měl pkece noc wclmi sspatnon. W Tiberiadč mnr
mnčily blechy, U Dsscnina žúby a U Dsscby jscm
musil snad jesstč horsst Ukoltbawku poslollchati.
leečen, jak jscm byl, položil jscm Unawenčúdy
swě na zem, a hlawu na tlumok. „DobroU nocee
prawil jfcm také sům k sobč; ale jakú to noc!?
Strňžcowé nassi chtlce zlodčjským obywatclům
Dsscbským dokúzati, žr bďt, Ustawičně stklleli, a
jeden z boničůw nassich, jmcncm JusUf (Josef),
sedč U ohně zplwal bez Ustúnl: .AU Učuxi! .Au
mddi! .)U nmxi! .ja ršddi! ů ohni můj! ů
Pcme můj! a hneď na to zase: Bčmora Mčueia,
orš pro Uodiď (Swatň Maria, orode za núš)!
Kňral ho z toho oe Wňclaw thherda, a tňzal
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sc ho, proč tak Ustawičnť kkičt. MUsim zplwati
wua odwčtil mladtk JUsUf run Uebol bych UsUUl
J zpťw tohoto arabskčho mladtka mčl do seďe.
cosi zwlússtntho. Bylt mčkký (moU), pohybowal
se mezi tony d, Upš, ka, o, U wždy tromolmxu
ůo t. j. ď tkesoUctm fe hlaseme Zpčw arabst:ý má
do sebe coď welmi tťžkomyslltčho, až kU plúči dou
jlmajtctho, a pohyije fe wclmi zdloUhawě. Bo
jednč hodiUč rannt začal santoU š minaretU blizké
wcsnice Dsseby raUnt son modlith zptwati a
mUzUlmaUy k modlitbě bUditi. Mčstc, jehož tebdúž
Ubbwalo, a rannt hwčzda stúly prúwč Ua Uebi
tak, že twokily znameUt mUhamedúUsič wtry.
Možno, že prúwč proto TUrci mčli Učjakýswútek
a že tUdy santon tak čafnč Ua minaretn zptwal.
Jeho též mťkkť), welmi zdloUhawý aWwždy se tťe:
soUct zpěw welmi mUoU pohm:l. Cinlc to Ua
mUe wždy hlUboký dojem, widim:li tkebaď i bloU:
dtctho we wlťe, an k BohU fe modlt. „Púml
BobU swémU klančti se bUdeš.“

DUe 27. bťczUa urůUo odeďrali fe rUskb a
i.talský knčz ď jedntm boUičem do města Sebaste
(Samakt), a odtUd do NaplUsU (SichemU); my
ale cestowali jsme zrowna pkcš hory do NaplUsU,
kdež jsme se š Uimi opkt šhledali. Ubohčbo on
skébo kUěze pronúsledowalo Uesstěstt Ua wssech strao
Uúch. W Samakt mU Ukradl kdosi opšt jimď ssat,
a w SichemU stala se mU Uepkljemnú pklhoda,
kteroU zde obsstrUč wyprawowati mtnlm. Když
totiž ďe spolUccstUjlctm fwhm pkcš mčsto jel, wy:
stoUpil proti UčmU jedeU TUrek a wzal mU koUě,
doklúdaje, že kůň tento jemU pkiUúlcžt a že mU
Ukrach ďyl. Ubohý knčz nemťl Uynt koně, Ua
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Učmžby š númi cestU konati mohl; pkissel knňm
pěssky ke studnici JakUbowě. kdež jsme zattm oda
počlwali. Fr. Konstantin wrňtil se do mčsta, sscl
ke Kadymuee) a prawil, žc knčz ten tht w Je:
rUsalémť U fraUcoUskčho koUsUla žalowati, Ueon
dcšli mu kůň jeho opťt nawrňcm. Bňzeň a tken
seUi pkisslo Ua Kadyho. J odcbral se hUeď š Uča
kolika wojňky a pťiwedl Turka i š Ukradeným
koněm Ua mtsto, kde jsme odpočtwali. TUrek do:
stal dobrou bastonaďu t. j. wl;prask od wojúků
w Uasst pkttomnosti, a Kady obdržel od kUěze
dobrý bakssiš. Pozdčji jfme se ale dowěděli, žc
kůň ten skUtečUč w NaplUsU Ukraden a do Nao
zareta prodún byl. Ubobb Turek dostal tedy masta
noU bastonúdx:, ač byl kůň ten w prawdť wlastu
Uictwtm jeho, za kteroUžto pklčiUoU mU takč poo
zději skUtečněanrúcen byl. TUrci jsoU welmi
powkrečUt a majt za to, žc kůň„ pro kteréhož max
jitel jeho od oUťadu trcstčm byl, jest koUěm nea
sstastnbm a že pňnU fwěmU jen k samčmu Uex
sftčstt býwú. Núsledkem Uepktjemnš Udúlosti š !oc
Uěm ttm mnseli jsme fe U SichemU o dwč ho:
din déle zdržeti.

Mezi ttm co jsmc U stUdnicc JakUbowy
odpočtwali, potkaly Uúď jesstč jinč nebody. Qsel
Uesouct kuchakowi wsseckajtdla: chlšb, maso, wcjcc,
sůl atd. dostal najeďUoU chUt wňleti se, dal se
teďy do wúleUt, a ďťhem ttm potlonl welkoU čňst
swčřenť)ch mU wajec. Nťkolik set kroků od Uňď
pňsl se ijlch hťebec, pkckrňsný to arabský bromch

e) Každý pťedstawený aneb pťednosta mčsta tnreckčho nan
zýwú se Kady.



518

lůň, ltcth ď nasiimi koňmi a osly rwůtř se jalo
Bylot to strassliwé podlwúnl, a stůlo to nemňlo
ptúce, Uež jsme tomnto boji koncc Uččnili.

W nasst karawanč nachň;eli se takč dwě
pant. JedoUce od stndnicc JakUbowy dúle, sessli
jsme se še dwanňcti ambstbmi ženami, které jako
prawé cikúnky oblečeny dy!y a Un blawňch kosse
ď blinčnbmi hrnci nesly. Slyt z mčsta Sichch
do okolnlch wefnic a jewily welikou radost, spau
tťiwssc dňmy ewropské. Jedna ztťchto nrabstých
žen, wzawssikonce ssútku swěho do prstů, zptwala
a tancowala pked oslem, na lterém jednn z tčchtá
ewropski)ch panl jela; ostatut ženy postlaly těmto
dúmúm polibentčka a jewily radost son dtlem
zpčwem, dllem tcmcem. S počňtkU jsmc se doo
mnlwnli, žc tyto nrabskě ženy dúmňm těm sc
wysmlwajl; nle tomu nrbylo tak. Nassi mukkno
rowé (lgoniči), jenž arabské keči rozumčli, prawili
Uúm, že tyto ženy tlm radost swou Ua jewo dúwax
js. „Mňmet radostnad pant touto“ (UerjckUefmb
Uju čot) uu prawila jedna z 1ťchto žcU; onat
se Uňm llbs ; my jsme jesstč žádUé pnnt z Ewropy
newiděli: ťekni wu prawila dúlc k UassemU drnu
gomanowi uu těmto pělně oblečenbm paničkúm,
al jedou ď nňmi do nasst wesnice a at U Uúš
pkebýwajt.“ Již jsme sr byli od tťchto žen, tnm
kdc se cesta dčls, odloUčili, a ble! ustawičnč jesstč
radostl tancowaly.

Radost pollbentm a taucem na jewo dáwnti,
bylo již za siachch časůw na whchodč w obyčeji.
„W mne poltbt pollbenim úst swbche u prawt
w plsni Šalomomwwč (l, 1) erěsta k ženichu,
čili we wyšsstm smyslu dusse ke Spasiteli swěmu.
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Bňn Zežtš prawil k Šimonowi: „Wsscl jsem
do domU twého . . . . ncpoltbil jsi mne“ (Luk.
7, 44oš7), a sw. apostol Pawcl plsicwdlistU
swém k Ntmanům: nWoztdrawte sc wespolck pon
lcbentm swacýmee (Řlm. 16, 18), a napomlnň
i w jiUl;ch listech swhch, aby kťestané způsobem
ttmto sc pozdrawowali (1. Kor. 16, 20. 2. Kor.
13, 12. 1. Thesš. 5, 26). N co se tbče tancr,
čtcmc, že krňl Dawiď poskakowal zc wsst ssly
pťed Hospodinem (2. krúl. 6, 14), když archa
Bňně ďo mťsta jeho pťenessrUa byla.ee)

Pťcď hory a doly efraimskč konali jsme
cestU son dúle, nna wečer jsmc ďorazilř kwen
snici LUbbanu, U kterčž jsme pod stany pkenoo
cowali. Na těto crstč nepřihodilo se Uňm nic
zwlússtnlbo. Dnc 28. bťezna po púté hodinč
wečcrnl ďostali jsme sc sstastně opťt do Jerua
saléma.

e) Zpúsob tancowánl jest owssem U rošličnňch uárodů roza
ličný. Q. Je;Ualdo widčl w Damasskn tnucowati jednu
žřdrwku, lterá jeu na prstech nohoU swých poskakowala a
l tomu pťednimi prstd rnlou lwých tleskala. Byla prů
to prawú Bepita.
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Kapitoln pťtndwncútú.

deezd z JerUfale!maj EmaUš. Ramleh. Kněz Ortřo a
otror Abdallah. Keť rrinný. Hučeni moře. Jafsa. Cesta
nasse Ua moři a co jfme Ua ni widčli. Bouťc na moři.

Dojezd do TerstU.m
W JerUsalémť pobyli jfmc jesstě až do

23. aprile; siawilit jfme tam bod welkonočnt
a jiUč swútky, jak jfme je čtenúťům swým již
w 1. dili cestopisU toboto popsali. Nawssttwiwsse
jcsstě mnohokrúte wssecka swatú a UtrpeUtm Spau
sitele Ježtsse Cbrista pamútUú mlsta w JerUfae
lémš a w okolt jrho, odjeli jsme z JerUsaléma
dUe 23. aprile we stkedU po slawnosti weliko:
nočnt. Pro mUožstwt poUtnlků, jenž w ten čaš z Jeo
rUsalčma domů fc odebtrali, Ueďylo sUadUo do:
stati koUt a oslů. Kdežto obUčejnť za Uaijtého
konč z Jafy až do JerUsaléma 30 piastrůw
(3 zl. stťtbra) fe plattwú, platilo fc tebdúž za
jednobo koně ncb za mezka 80 piastrů a za osla
40 piastrů. Myslel jsem U sebc: Jessto za něo
mébo osla tolik fc platt, začby stňl osel Balamůw,
kterřj za dopUsstčntm Božtm jedUoU mlUwil a
sobť stěžowal, že jej pňn jebo ďije (4. Mojž.
22, 28). Coby se bylo mUsilo platiti za Ua:
ijtěho welbloUda, tot ani newtm. Tehdňž byloby
býwalo dobťe býti Jobem, ktcrý měl tťi tiftce
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wclbloUdň a pčt set oslic (Job 1, 3). Ncnt
tťeba, čtenúkům oswědčowati, jaké city proUikaly
srdcc mé, když jscm se loučil š Jernsalémem.
Nčkoli jsem již Uúramně toUžil po drahé wlasti
swé zc kterč jscm již témčť půl roku wzdňleU
byl a po drahť)ch pťthzUých a pkúteltch swbch;
UicméUě mi bylo welmi smUtUo když jsem zc
swatého mčsta odjlždčl „Jcstliže zapomcUU Ua
tcbe, JerUsaléme, bUdiž w zapomeUutt dúUa prau
wice mú“! tato slowa Dawidowa (žalm 136)
pťitaUUla mi Ua mysl, když jfem JafskoU branU
wyjtždčl a Ua zpňtcčnt ccstu z Nsic do Ewropy
a do wlasti swč UastUpowal. Prawil jsem dúle
k sobč š Dawidem: „Pťilni jazyk můj k dňsntm
mým, UebUdU:lipnmatowati Ua tebc: Uepťedložtmx
li jJa!rUscxleěUtUa počňtku weselt swého“ (žalm
136); t. ju UebUdcoliJcrUsalčm mbm chpkedněju
sstm a Uejwětsstm potčsseUtm. N w prawdě!
Wykonalt jsem již mnobé ccsty; prossel jscm tak:
ťka wesskery kraje ewropské; widšl jsem již
mnobú krňsnň, welikú mčsta a pamútnosti jejich;
alc Uejwtce mUe tčsst, žc jscm widěl uue Jc:rufcxuj
lém Na Uťj bUdU zpomtnati po celý čaš žiwota
swého; onl bUde ml)m Uejpťchějsstm a nejwštu
sstm potčsseUtm

Z JerUsalčma š Uňmi jeli chdůste kUstoš
(strúžcc) BanweUtUra U Solero Q Wúclaw
Netberda a bratr laik Fr Eriušeppčš) odebtrau
jtcr se do Řtma kU slaonsti kanUisace Japcmu
skýchmUčenUtkúw Q Heribert Witsch, še kterým

e Tento Ubohý bratr, ktern mluwil osmero ťečt, bohUžel již
zemťel
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jfmc byli cestU z Ewropy do sw. země konali, a
kterb Uúm mnohé slUžby prokúzal, doprowodil Uúď
z Jerusaléma až do Jafy. J o. Deogratiaš
Beck a mnozt jiUt, jež jsme we swatém mčstť
co wclmi dobré dUssc znúti se Uaučili, doprowou
dili Uňď daleko za město. NeUl tkcba, abych
čtcnúřům oswědčowal, žc jsem ďc wssemi tčžcc se
loučil. Loučenl jrst wždy trnchlň hodinka, obu
zlússtně alc tenkrňte, když loučtct se tUssi, že na
tomto swštť již wtce se chcjdou.ee)

Wyjcli jsme z Jernsaléma okolo 7 hodin
raUUt. Odrútil jsem se jesstč mnobokrúte Ua
cestě, a poblédaje Ua mčsto swaté JerUsalém, tňa
zal jfem sc sňm sebe: Zdaliž pak tč kdy jesstč
fpatťlme? N když jsem na JcrUsalčm Uaposledy
pohlédxtul, bylo mi zajisté, jako tebdúž, když jsrm
ho byl pťed půl rokcm ponejprw spatťil t. j.
plaknl jsem Q pňl jedcnúcté hodině dojeli jsme
do Enlausu;M) tam floužili w bhwalěm domť
Kleofússowě fraUtisskúni oo. Nrchangelo xa Jsie
doreťešeďe)msse swaté Ua Uosectm oltúři. Qbčera
stwiwsse se studeUým jtdlem, jcli jsme ď hor dolů
a dorazili jsmc pťeď rowiUu sňronskoU o 6 ho:

e) Duc 14 aUgUsta 1884 nawssttwil mue Q Dcogratiaš
Beck uawrútiw sc z Beňcsliuy do Bawor Wykoualt cc
lou tU ccstu z Bležxaudric Ua Uarolodi do Tcrstu a od
tUd ua želežuicřpťcš Lublauu Stdrský Hradcc a Wtdcji
do Mnichowa za dcset dnt. Bráwč sto lct pťcd Utm ce
slowal jedcu baworský srautisskán ktcrý sc těž O Dco
rutiaš jmeuowal rakc co misiouáť do sw cmť a po
ťrcbowal kU wykouáus tčto ccsty sicst mčsicU pončwadž
tehdáž mli parolodi mli žclezuic jcsstč ltcbylo Zdalťž to
ueut pokroke? Q Deoqratiaš Beck mi prawil šc sc
odebeťc co misionáť do chriky. do diocesy anfatskč.

U) Wiz lupřtoltl 9 toboto 2 dtlc
Ue)oee xsiřor pochúšclz Cbedu (Egcr) w Ccchácha nmorátil

sc též již do swe“ wlasti.
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dinč na wečer do Ramlth, kdežjsme w tamčje
sstm frantisskňnsiém klňsstrkc laskawě poýostimm
pťijmuti byli. Jakým dobroďiUtm jest klňu
sster takowý pro cestujlci w Palestinť, již i z toho
souditi lzc, že dwa ďni před Uňmi w klňsstekex
tomto 82 poutntkůw UhostěUobylo. S númi
pťenocowal w klússteťewp. (Žiuďšppe šntonjo
()rtiď, kněz ctrkewnt z diocésy a republiky Guaa
timalské w Wnerice. Tento wbtcčxch kněz koupil
od jedUoho Turka w Ramlebn mladébo, asi 13
lctěho otroko, jmencm leballah (t. j. stha Božt),
za 2500 piastrů (250 zl. stťb). Mladý otrok
tento bUl mouťentn a pochňzel z besinic. Byltč
to otrok Uadzmtněnšho Turka, kterémn byl ale,
pončwadž š ntm snad zlc zachňzel, častokrúte
Utekl; proto bo chtčl Turek již dktwe klňssterU
prodati. Poněwadž ale klússter Uchl š to, aby
takowon sumu penčz na otroka wyUaložil, koupil
ho tento amcrickh knčz. Dne 24. aprile byl oo
trok Nbdallah w kostelc w Ramlehu od faráke,
fruUtisskúna Q. NUtoUia, pokťesična obdržel jmec
no Josef Serapion. Qtec nadzmtněného kněze
mlwal též otroka, ktcrý také Josef Serapion slul
a který byl po mnohú lčta panu swěmU wěrnč
sloužil. Kmotry mlabému kťrskaml tomuto byli
welebný kněz Qrtiš a wyfoce rozená hrabčnka
Maria z Dictrichsteinůw. Josef Serapion jel š
dobroďincem swizm do Ncapolc a snad ido
Řtma, aby tam ďo nějakého ústawu odcwzdňn a
pro úkad misionúťský wzdčlúU byl.cke)

e) Spančlňm jcst dowoleuo, w cř;ich dtlech swčta otroky
kUpodoati; alc zúkon pťedpisujc. aby jc dali ihued pokťee
sliti. Jas mile wfsak olrok pokťeslěnjesl. uo pťeslúwá býti
olrok enl a sctiwú se jwoboduým
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Dne 24. aprilc sloUžil jsem w Ramlehx:
w kaple sw. Nikodema mssi swatoU. Pončwaďž
jsme město Ramleh již wrj. ďtle cestopisUtohoto
čtenúťům swým popsali, mlntme jen zde jesstč
ozmimiti, že tamějsst fraUtifskúnský klňsster mú
jesstě jednU wěc,x kterňž jest pamětihodna, a sice
n winnh kek, kterýby wssim prúwem winným
stromem sloUti mohl. TeUto kek jest welmi
tlUstý a w ratolestech swých tak rozsúhlý, žc celý
čtwerhranný ďwůr klňssternt wyplňuje. Widčl
jscm již mnohč welké stromy, jichž kotuna tak
rozsúýlťx dstlU působila, že jsrm obchúzeje ho do
kola 60 i 80 kroků napočttal:xe) alc tak welia
kého winného keťe, jak ho mň klússter w Ramu
lth jsem jinde eriděl. Jest to prawé UUioU:u
(wěc, kterú sobě rowné Uemú).

Q tťett hodinš popoledUl odjeli jsme z
Ramlehu, a o půlsedmč hodiUědorazili jsme do
Jafy. Jesstš jsme bylř dalcko oď mčsta, a již
jsem slyssel moře strassně hUčeti. J túzal jsem
se Br žalmistoU: „Cožt jčst ti moťe“ (žalm 113)?
a jako odpowěd pkitaUUlo mi na mysl, že Bůh
porUčil, abd se pohmxlo moťe a ponst jcho
(žalm 95). Tento hrozUý bluk moťský Uwedl mi
též w pamět slowa Spasitele pkedpowldajtctho
poslednt aUeb soUdnh deU: „BUdoU zUamenl na
slUUci, a na mčstci i na hwčzďúch, i Ua zemi
soUžent Uúrodů pro boUťi hlukU moťského a
wlnobitt, tak že schUoUti bUdoU lidě pro sirach“
(Luk. 21, 25n26). Myslel jsem si také,

e) šakowý s:rom jsem widčs w rowinč csdrelonskč ncdalrkoaisy.
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že obywatclům Jafskťjm a obywatelům wsscch
mčst ležlclch Ua nějakém bťth moťském, bUde w
oneU deU snad Uejhůťe. Hlnk rozboUťeného moke
dú se chlépe pkiroanti k ustawičnčmU, pronikcxl
jtclmU kwičent a hromobitl. PkižUúwúmt fe, že
búzeň a tťrsent pkifslo Ua mne. Krúsnú to čúka
pro budouct den, kdež jsem na moke wydati se
měl. Pťúl jfem si, býti holUbicl, bych mobl toto
nesmtrnč moťe pkeletěti, a tak do Ewropy sc
dostati. „Kdo mi dú kktdla jako holubici, a pon
lettm?“ (žalm 54). Dojeli jsme do klússtera
Jafského, jenž ležt welmi wysoko, a w Učmžjsme
opět laskawš pobostinma pťijmuti byli. Brwntm
zaUeprúszšntm mým ďylo, whstoupiti Ua pa:
wlan a dtwati se Ua moťej Jaké to strassné poa
dtwúUt ? „Pozdwihly ťeky, Hospodine, pozdwihly
kcky szkU swaěhod Pozdwihly ťcky wln swých
nadc zwnk wod mUohých. Diwnú jsoU dettmoťe,
(wtcc) diwnťx jrst Ua wýsostech Hospodin“ (žulm
92)j Moťe dnlo a pěnilo se, syčelo a hťmťlo a
wybazowalo brozné wlny. Jedna wan hnala
druboU a pťčskakowala ji; bylo to, jakoby se
wlny mrzi scboU rwaly. Tnt jsem porozuměl,
proč Jsaiúš, pťedpowtdaje zpusstčUl krúlowstwt
a UúrodU damaskčho a israclskébo, prawil: „Bču
da, množstwl núrodů mUohbch, jako mUožstwt
moťe szčlctho, a hlnk zústUpů jako zwnk wod
mUobých. Zwučeti budou Uúrodowš jcxko zwnč
wod wszlých“ (Jsaiúš 17, 12uu13).

Dosti daleko od Jafye) ležely w moťi čtyc

ee) Prawili jfme již dUprwui čňsti toboto crstopifU. žc Jafa
uemú pťlslawu; proto se také w čnš bouťl žádná loď
nlčstu uebllži, poučwadž by rozkotcina byla. Mczi tlm,
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ry parolodt, a sice dwě tUrecké, pak anglickú loď
„beorne“, ktcrú očekúwala korUnUlho prince
Waleského, a rakoUskúloď „moř:iůuobemg ()gu
rojiug“, še kteroUjsme my jeti měli. N jak se
wedlo těmto lodtm a obywatelům jcjich w tomto
wlnobitte? „Tit widťli skUtky ospodinowh a
diwy jeho Ua hlubinč (mokské). ekl (Hospodin)
a powstald wttr bouťliwý a wUzdwibly se wlny
jebo. Wznússely sc až k nebesům a šstUpowaly
až do propasti . . . zkormouceni jsoU a motali
se jako opilt“ (žalm 106). thal se šr mUoU
Ua rozboukem! moke takě arabský mlcxdlk Michael
Šamř, o r:erem jsem w prwmm duU pťi popčl
sowúnt Jasfy wyprawowal; i túzal jsem sc bǧ,
mú:li jesstk chut, jeti še m!tou do Ewropy. Q
Uikoliw! odpowčdčl mi.

W pútek dUe 25. aprile sloužil jsem U lec
wěbo postrannlbo oltúke mssi fwr:tou Ua teU
úmysl, aby Uúm Bůb fskastňého cestowúnt Ua
moki popkúti rúčil. Bůh whsiyssel modlitbu mon
„a proměnil boUťi jebo (moťe) w powětřt tichě:
a Umlkly wlny jebo“ (žalm 106). K dewútč
hodinč pťijela od BcertU k Jafě fraUcoUskúpao
roloď „Hyřmspe:“z Krúsmi to podtwaUú! Nsi dwě
hodiny dťlwe bylo we welikš wzdňlersti Ua moki
jako mračiUko widčti; byl to koUť této lodt, který
se wždy wtce rozssiťowal, až pak se objewil jako
čermž pUUttk, kterb, člm wlce se bltžil, ttm wěto
sstm se stúwal, až konečnč welikúUskú paroloď
„Hydaspe“ dojela jako obr ceston bčžeti maje

co jsme w JerUsalémť hod wrlikonočni slawili, šadynžllo
U Jaffy 13 wřtfsich a mensstch lodi ď lidem, ďe zbočtm
a še wssim, co na nich bylo.
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(t. j. o Zúwodžalm 18)e Tato loď ztroskotala se
r. 1864 w mokskčúžině RhiU mezi Singapou
rem a Suezem.

OpUstiwsse okolo defúté hodiny půdu sw.
zcmť, jeli jsme w kocúbccna paroloď „šrodiůUe
ořwmo. ()Urolinn,“ kterú Uúš do Aleš:andrie w
ngptč dowézři měla Q Heribert doprowodil
Uúš až Ua lodi Čtm wtcc se bllžilo okamžeUt
Uasseho odjezdn, ttm mi bnlo smUtnčji Diwal
jsem se Ua ptsečné bťehy Nsie, probčhl jscm jesstč
jednoU w dUchU wssecka ta swatá a pamútnú
mtsta, kterú jsem w Balestinč bUl ansstlwil a
myslel jsem U sebe, že této fwaté země již wice
nespatťlm. Jafa, brúna to fw. země, jesi od Nleu
š:aUdrie 270 mokski;ch aUeb 54 nčmeckých mil
wzdúleUa. Brwntm kapitúnem Uasst lodl byl pan
Grubičič; dwhým p LUkowiča tkeňm (Schiffš
lieUtcnant) p SkUrbilč; lodntm lékakem byl
p Josef Nitssc Byla to welikúloď majtct dwa
komtny, a nachúzclo se na nl wefměš 505 lidt
KaždoU hodimt zpotťebowala půldrUbé tUny (27
centUýků) Uhli. Parostroj jejt spúlil tedU každoU
bodim: za 30 šlz Uhlt.eř) Na prwnt tktdč jsme
platili za jtzdn 32 zl. (Ua drUhé se platilo 22 zl.
stťtbra), w čemžto již i strawowánt zahrm:to bylo.
LodUt mnžstwo sklúdalo se mimo prwntbo kapitúna
jesstť še 49 osob; poutntků a jiUých cestujtctch bylo
na lodi 455. Wětsst čúst poretntků byli welmi

e) Bončwadž pcuoloď cestu z Jaiy až do Alržexudxic pťi
dobrčm powětťt asi za :Zo hodiu wykoUá žpolťebuje jen
Ubll za 900 š.l slťtbr.a Z toho foudřri lše še takowá
paroloď pťedslmouje uúmmnd kapitúl (flojlk asi ;a Z aš
609 000 zl stťb..) a žc wrlmi mnobo fpotťcbuje Muohý
weliký statet nekupuje se za tak drabč pcutze, jato lakou
wý koráb
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sipimwt Řekowé a ŘckyUě, w jejichžto ssatech
hemžily se jisiú čerUňa bllú koUsajtctzwtťňtka, jichžr
to člowěk čistotn milujtct Ua sobě netrpt. Pěknú
to společnost! myslel jfcm U scbe, a wyhbbal
jsem se každému z nich co nejwlce. KapitúU
GrUdičič Ustanowil Ua lodi zwlásstnt oddčlent,
w němž Řekowé zdržowati se mčli, a zakňzal jim,
aďy meze oddčlrnt toho UepkrstUpowalil Nwssak
pkestUpth:li lidé pťikňzant xBožt,.,pkestUpowali xi
Řekowě pťikúzanl kapitňnowae Spinawt Řekowé
chodilř Ustawičně semotam, až ostatnt ccstthct si
stěžowali. J rožhorliw se kapitňn, zawolal jeo
ďnoho Uňmoťntka, kterého znal co muže úsilnéhoj
cnergického), a pkikňzal mU, aby neposlussnč

eky a Řekynč w poťúdek Uwedl. Námoťntk
pťissel, a pobledmlw dna UsspiUčný lid teU, počal
se kťižowati, a mluwil, jako zléj dUchy zukltnujc,
w latinské a italské ťeči: „lu uc)miuo l)štriš
ot siisii oc BpjritUš ačmc:ti Ž.mod. Mšr 13
miďorjc:orňiš ůi 1)jo! MU. quňjš šeUtš?!
(We jmeUU Otce, i Syna, iDUcha swatébo
Nmeňe Bro mi!osrdenstwt Božt! jaký pak to tu
mňme lid? !) Ceho kapitún newhmohl, wymohl
tento nňmoknlk hrubými slowy; dowedl fspinawé
Řeky snad w lepsstm pokňdku Udržcti, nežli Nlea
šander Weliký aneb JuliUď Caesar swé armúdy.
Bylo na nasst lodi také nškolik mUzUlanůw,
ktekt majlce š sebou santona, w Určité bodiny
modlitby swé wykonúwali, neohltžrjtce se na
posmťch spolUcesiujlcich. Když hodina ta Uastala,
swolal santon wčťsct swě a napomtnal jc!
modlitbě. Pohleď Ua tyto anky mne wždy wela
mi dojal; od modltctho se Turka mohlby si
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Umobý wlažUý kťeskanpťtklad wztti a naučiti se, dúa
wati BobU, což Božtho jrsi. Jak mnohh kťestaUzau
Uedbúwú wykoUúwúUt núbožcnstbch swhch powiUu
Uostt z búznť pked lidmi ! Bloudtct we wlťe TU:
rek Uestydt se za swčho proroka Muhameda; ont
jej wyznúwú wssndrj a Uefftitt sc z búzně pťed
lidmi, konati w Určiton hodinU modlitby swojeu
N jak Umohb kťrstaU zdrúhú se Boha swého modu
litboU wekejně wyznúwnti! Jak mUohý zaptrú
stutkem Spasitele swčho Ježtffe Christa, jeUž byk
ťekl: „Každčho, kdožkoliw mne wyznú pťed lidmi,
wyznú i syU člowěka pťed andčly Božtmi. Kdou
by pak mne znpťel pťed lidmi, zapťtn bude pťed
andčly Božtmi“ (LUkz 12, 8wu9).

Q pňl jedně hodině popolednt odjela loď
„Hydaspe“ a Ua Ut odjeli také Uejdúsiz KUstoš
BanwentUra 3 Solero, o. Wňclaw Netherda
a Fr. Giuseppe. J my jsme měli w tuto hou
dinU odplouti; poUěwaďž ale asiatskú possta, kteu
roU loď Uasse ď seboU wztti měln, z Jasy dloubo
se Uepostlala, musil kapitan GrUbičič až do siesti
hodiU Ua wečrr čekati. KoUečUěse wytúhly kotwy,
a my odplouli. S Bohem Nsie! S Bohetn pao
lestiUskú swatú země!

Moťe bylo tichč, Uoc jasUú. Jak pkekx:úsný
to pohled na Uebe, na Uěmž Ua miliko hwězd
se tťpytilo! Nn wrchU Uebe, a dole nestončrné
moťe! TU jsem poro,;Umťl co chtěl Dawid ťtci
slowh: (Hospodine) „Kterbž rozprostlrúš nrbe jako
opoUU, kterýž kryješ wodami wťssosti jebo (žalm
103). Kterť)ž shromažďuješ jako w lúhwi wody
moťské a je chowúš (jako) w pokladnictch proe
pasti“ (žalm 32), t. j. držtš moťe w bťrbňch jako

23



530

we skladč zawťeně. Ǧ, toto Ueskončenémokc musi
člowěka kc hlubokěmurozjtmúnt powszditi!

Wstaw w sobotu dne 26. aprile z lůžka
swěho, widčl jsem opět na moťi pťckrúsný wýa
chod slunce. Jaké to podtwúnt! Jako ohuiwú
ýbrowskú koUlewystUpowalo slunce z moke. „Jak
wclict jsoU skUtkowé twoji Hospodine! wsfecky
wčci š moudrostl jsi Učinil: UaplUčUa jest země
zbožtm twbmee (žalm 103). Pluwba nasse byla
sstastnú. Sluncc wystupowalo wždy wbsse, až bylo
polche; my jsme sc plawili Ua wysokém moťi,
a eridčli jsme lcč nebe a wodu. Hle! tu pťi:
letčla kťepelka a zcela unawenú padla na nassi
loď! Ubohú kťepelka! ncwtm, lctělaali z Nfriky
ancb z Bsie do Ewropy aneb naopak; tot ale
wtm, že ,o nt tehdúž zptwati se Uemohlo:

Kťeprlcčka wolú z žita:
Pojď ke nmť! pojď kc mnč!

(Z polsstiny Hanka.)

Ubobň kkepelka tato padla jednomu kupco:
wi z Nlešandrie prúwč k UohoUm; i chytl ji a
praroil, že si dú zhotowiti žwlúsitnt klcc, w ntžby
ptňčka toboto chowati mohl. Qwsscm pamútný
to ptúk, chycený na wyfokčm moťi. Synům israu
elským dal Bůb na poussti Sin kkepelky(2. Mojž.
16, 13), a kUpec tcnto mohl se boUositi, že mU
dúna kťepclka na moťi.

deoledne Uúm poroldal kapitčm Grubičič,
žc widt dalekohledem koUť parolodt „Hydafpe“,
ktcrú každoU bodinn 9 moťski)ch mil (skoro 2 nču
mccké mlle) Ublhú. Tot bylo důkazem, že jsme
lodt té fkoro dohonili. Pozdč na wečer dojcli
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jsme k Nlešmldrii w Egyptě; ponwadž ale tan
mějsst pťtstaw pro mnohé skúly nebezpečlch jest,
ncmohli jfme w noci do něho wjeti a mUseli jsmc
fe témťk celou Uoc š lodt potUlowati. Dne 27.
aprile po ssesté hodinť rannt chli jsme do přto
stawU. W Nleš:andrii jsme se zdrželi jen tki hou
diny; ncbot paroloď „WUlkan“, kterň Uúš do
Terstn dowézti měla, chystala sc již k odježdU.
Nawsstlwili jsme we frantisskúnském klňsiteke jesstč
chd. strúžcc sw. země, o. Bernardina 3 Solero
a jiUě sznúmě oo. frantisskúny. Zde se nassc
crsta dělila. O. Bernardin a jeho spolUcestoe
wacelč jeli pťeš Malrn do Řtma, a my r
Terstn.

J núš „Wulkan“ patkil l welikým lodtm;
parostroj jcho mčl stlu 400 kont.eť) Pertm
jeho kapitúnem byl p. Prum, mUž to welmi
wzdělaný; mlUwils německy, italsky, francoUsky,
aUglicky a ťecky; drUhý kapitún jmenowal se Mao
rowič. Odjeli jsme okolo dewúté hodiny rmmt.
CcstUjlcich bylo na lodi 76 a mezi nimi nachúu
zcl se také p. Kďnig, krúlowskb prUstý generňlnt
konsUl z Nlešandrie š rodinoU son, UťkolikNno
gličanů a Nngličcmek a p. Limberger, proa
testantskť) misionúť, nawraccjlcl se z wbchodUt Jnu
die do EwropU. Pťichú;el z mťsta Bombawe,eexe)za
kteri;m jeho misioUúťskú stacc jesstť 400 anglio
ckr)chmil (80 německč)ch) wzdúlena byla, a mčl
š scboU manželku, pšt chlapečků a dťwčútko. Dčti

e) Lodť, ktcré z Brémw a z Hamburku pťeš atlamické moťe
do Amerity se plawiwajt, majt parostroje Ua 709 i 800
kont silnčp u

jm) Z Bomdchr až do Snezu potťebuje paroloď 12 dUl, a z
Kal!uty do Suešu 29 dnll

23Md
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tyto dle welikosti wedle sebe postawcné nazýwal
kapitún žertowUčoršečmetti (plsssaťywarhanowé).
Nčkoliw bylo moťe ttochU Uepokojné (takowý Uem
pokoj Uazhwajt númokUtci: mčudčctš), mčli jsme
pťedce plawbu pktboďnou. Q pňl sednlé bodiUě
Ua wečer, když jsme již dúon toliko Uebe a
wodU widěli, hle! tU pťiletčla k nasst lodi wlao
sstowka. Ubohb ptúček! odkud pťissel u kdož to
wt? DloUbo sc U Uúš držel, posedúwal tu a tam,
a odpočinuw sobč Ua stožúrU letťl opět řnúleč.a

Možnú, žc ccstowal z Nfriky do Ewropy; zda:li
se tam dostal, Ucwtm.

J w pondělt, dne 28. aprile, plawili jfme
fe sstastně. Widěli jsme toliko nebe a wodU, a
po celý dcn potkali jsme jen pět plachetmžch lodt,
které, jak fe zdúlo, do Nlešandrie se plawily.
„Š, to moťe weliké a prostranné rUkmna (t. j.
rozsúhlé) . . . tn lodt pťechúzcti bUdoU“ (žalm
103). Spatťiti loď uu jest pro cesiUjlctna moki
wždy prawým diwadlem; wždyt fpatťujt Ustawičnč
toliko Uebe a wodU, a jsoUce Ua loď fon obmco
zeUi, podobajt se w prawdčeuwězltkným. Na pewné
zemi ceftowati, jest jistč wěc mnohcm raďostnšjfsi;
tU spatťUje oko cc stujtctho wssclicoš, a protož i
duch jeho rozličnbmi wěcmi zabbwati fe může;
Ua moťi ale widt oko wždy jen Uebe a wodu, a
to čnscm Unawt.

Núš „WUlkaU,“ ktcrý š to jest, aby Uwezl
1100 tun,ee) Ucbyl tentokrútc pťetlžen, a protož
také rychle Ublhal. Za plawbu z Nlešmtdrie až
do TersiU obnússely pťljmy jeho od 76 cestujlu

B Jedua tuna (Tonur) obuúsji 18 čcxxtnýťň. x
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ctch 7000 zl., a za zbožt, které wezl,. pťcď 3000 zl.
Když jel z Terstu do Aleš:andrie, wezl mimo
zbožt jen 4 cestUjlel na drUbé tktdě a mčl pktn
jmů jeU 2500 zl. střtbra. Pťtjmy takowé lodi
zdajt se bhti weliké; než slusst powúžiti, že loď
takowú stojt 600,000 zl., welikh to kapitúl, max
jtcl Uěsti úroky; toliko mužstwu platt se městčně
2000 zl.; a jak weliké jsou osiatUt whlohy!e)
Wýbornb kuchať Ua lodi „WulkanU“ pochúzel z
italské rodiny Jnco:ttrerowy, kterú (jak jsme w
1. dtle prawili) mú snad zasltbent, že žezlo kU:
chakské Uikdy od nl oďňato Uchde; byl totižto
bratrem kuchaťe Ua lodi PlUtoUU, na ntž jsmc
sc byli plawiliz TerstU do Nlešandrie

Štastnč jsme Ubthali Ua lodi dňle a mohli
jsme w prawdč ťtci: „ŠtasinoU cestU Ucmil Uňm
Bůh spasent Uasseho“ (žalm 67). Na wrčer po
ssesté bodinč widěli jsxne wr wrlkč wzdúlenosti kr
stranč wýchodnt hornatý ostrow Kandii (aUeb
KrélU).d“)

C Dne 29. aprřle mčl jsem pťtležitost, widčti
lodnt dalekopisnýnústroj (Schiffštelegraph). Sklú:
dút sr z 10 malých praporň, z nichžto mú jeo
denkaždý wtce barew. Barwd ly rozličně sestaa
wenč twokt abccedU, kreré Uúmokntci rozumějt.
Potkú:li jedna loď drUhoU a potkebujeuli od Ut
k. p. Uhll, wody, pomoci aneb cokoliw jiného,
aUeb múeli jt Uěco důležitého oznúmiti, dň kapia
tún nčkolik těch barewných praporů wzhůrU Ua

ej Brwui kupitáu má mčsičuč 150 zl a mimo to !dyš jest
a lodi swou na ccstč i demti plat; k tonnl dostúwú i
Uplnou strcxwu

M) Tcmo a muohč jinč ostrowy popsasi jfmc již w l. dtle
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stožňr wztýčiti, a kapitún drubé lodl poznňz baa
rew, co se mn oznumuje; podobným způsobem
dň se. také odpowěď. Tťett kapitún, p. Compcmiza,
kterh již pťcď 30 let Ua moťř sloUžil a téměk
wc wssech dtlech swčta bhl, Ukňzal mi také ochotu
Uč Umohé swčtelskč čili zorebně Uústrojc (optische
JUstrUmente), jichž UňmokUlci Užlwajl. Takowý
welmi užitečuý Uústroj jest tak zwaný ()tt:čmte.
Nústroj tento sklňdú se ze mUobých stel, ktcrúž
na způsoď dalekohledU (Fernglaď) rozdllUč sestao
weUa jsou, a jimiž swětlo mUohonňsobUčse odrňžt.
Dlwúxli se kapitún skrz Uňsiroj thto Ua flUnce
a widt:li, že co čerwenú koUlc Ua bladiUč kaské
ležl, tedy wt, že jest prúwč uao poledUe. Tento
swčtclskb Uústroj jest welmi potťcbný; Uebot bez
Učho ncbylo by sUadUo, na kai čaď š jistotoU
Určiti. Pki každém zemčpisUčm stUpUi (geograa
phischer Grad) od wýchodu k zúpadn Uastúwú
deU o čtyry minnty pozdčji. Bčhcm ttm počtUň
w Jafč deU o Uěco dťtwe Uež w Weš:aUdrii, a
zdc zase dkiwe Uežli w TerstU.ee)

Qkolo jedenňcté hodiny jrli jsme wedlc
ostrowa Ccriga. Pohlcd Ua hornatč ostrowy, jak
z mokc wystUpujt, jest welmi krúsný. Kdykoliw
jfem tnkowý ostrow widčl, pťissln mi w pamčt
slowa žalmistowa: „A pkenesseny budou hory w
prostťed Utoťe“ (ec trčmďkerromur moncšď iUe
oor mxgrčg.Žalm x:š, Z)e Z ostrowa Ceriga pťix

e) Proto jdoU bodinU w Baťiži pťirownaji li se k bodinám
wtdcňským práwr o pul bodiny pozdčji W .skehlu Uad
Rýnrm !de sezučlna srancouská železnice widčri dwoje
bodinh; nčmrckč ukazujt k p již půl patě a sram:ouskč
teprwč čtyrd
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letčlo k Uúm osm brdličck. Zdúlo se, jako by
núm boly chtčly krútlon UúwsstčwU Učiniti; nc:
zdržcwsse se dlouho, odletěly znfe. O pňl sedúxé
hodiUě Ua wečer widčti jsme na prawo pewnoU
zem t. j. dolnt dtl Řecka, ktrrťpPeloponesUš aneb
takč Morea sluje. Zemč !ato mů welmi wysoké,
sspičaté a od slUUce wypúleUč hory. SmutUht
to pobled! .

Dne 30. aprile o siestč hodině rannt jeli
jsme zcela bllžko wedlc ostrowů Zantc a Cefa:
lonie. Tato Cefalonia slujc „welkú“ na rozdtl
od „malč Cesalonie“, kterú Ua bltku se nachúzt a
takě „Jthakaee fluje. Dkolo 10. hodiny jeli jsme
wcdle ostrowa fw. MaUra. W poledne jsme wia
děli Ua prawo wysokě od snčhU btlč bory w Epiu
rU, a okolo druhé hodiny jelijsme wedle ostrowů
Paš:o:a a Llntipašopa. Potkali jsme něko„liklodt
a i mnozt ptúci núš na lodt anssttwili.

Po tkett hodinč Uúš potkala paroloď PlUto,
kterú Uúš byla půl roku dktwc z Terstu do Wx
lez:aUdrie dowezla a ktcroU jsem w 1. dlle po:
psal; i tentokrúte jela do Mešandrie. Nynt jt
welel kapitňU Remedelli, pochúzejtct z Dubrowa
Utka (Ragusa w Dasmacii); kapitan Duskowič
byl již Ua černém moki a welel parolodt „LU:
ciferu“. Plnto uwital nassebo Wnlkňna tlm, že
jemu ke cti rúnu z. dčla wystkelil. WulkaU Uce
mohl Plntouowi okamžitč cti tčto prokňzatř,
ponšwadž z jebo čtyr dčl nebylo žňdnč Uabito.
Co pak sobč asi mysleli bratři kuchaťowé, z nichžto
jedeU z Ewropy do Nfriky a druhý z Afriky do
Ewropy se plawil, když zde Ua polowičnt cestk
Ua moťi se potkali?
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Okolo púté bodiny dojeli jsme do KorfU,
kdpž loď Uasse pťcd mťstem se zastawila, majtc
wssrlřčeho potkebl. Dowczlo se Ua nt z města 60
tUU Uhlt, masa, wajcc, mléka, owocc, chleba a
jiných wěct, mezi nimiž i nmoho beček wodh k
pitte Wulkún brúwň š sebou pokaždé10 tun (asi
250 wčdrr) črrstwé wody k pitt, a spotťeije
každo„u hodinu 1 libru oleje a též tolik loje co
mazadla Ua kola U parostroje.

Mezi nassimi spolUcestthctmi nachúzel se
také pan Mariette, krditel pťi wykopňwánt mu:
mitck) a starožitnostt U africkbch starbch mčst:
MemsisU, Thebenu a Heliopole. Jel do Lona
dýna k průmyslowé wbstawě (JndUstrieoNušstelu
lung) a wezl š seboU drabocennb zlatb ssperk po
jakési králowně egyptské, ktert;ž pki jedUom z
těch mčst wykopňn byl. Wyprawowal pan Man
riette, že jednoU ro nepkttomnosti jebo wykopali
dčlntci mnmii jedné egyptské krúlowny; pončwadž
prý jiu alc zbawili lňtek, jimiž obwinuta byla,
začala prb bntti, za kteroužto pťtčinoU ji bohna
žel do NilU whoďiti mUseli.

Byla Ua Uasst lodt tqkč jedna starň pant,
dle Uábožhnstwt kkeskanka ťeckšbo wyznňnt. Mluc
wlc o Jcmsalčmě prawila, žeby tam mezi Řcky
a latoltky takowébo nepokoje a takowých swúrů
Uebylo, kdyby prb katoltci snňssenliwčjsst byli.
Alc wždyt prňwč proto uu prawil jsem jt uu

e) Mumienň nazňwast sc tťta starých trálú„ králowen. knťžt
ancb jiných wznessených osob cgdptských. klerú Uabalsae
mowaná a w draboccmxč lútky obwinntú do zcmč wložeu
na bdla. Muohč z takowých mumit ložrld snad w zcmi
již po Uťkolik tistců let, Uežli wUkopúUd dUlU. W mUch
w aniuť widťl jsrm ř balsamowauč kočkydpsy atd.
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ztratili katollci mnobň swe mlsta w Palestinč,
že r Řerňm až pnlčš ústupnč jsoU. Poe
dúsli se tam Řekům prst, chúpajt fe celé ruky.
Pant tnto mlUwila wrlmi rúda o wěcech clrkrwu
ných, ačko!iw i jt platt napomenutl sw. Pawla,
jeuž dt: „Zeny at we shromúžděnlchmlčt“ (muljou
reď inp eoojeďičdterčmt:. 1. Kor. 14, 34); jej,
nůbožnč rozpráwky mťly do sebe takowou crnut
jato kouť smotek (cigarck), jež UstuwičUě koukila.
Na mne to čintwá wždy odporuý dojem, slysitm:li
rozprúonU žcnu, kterú mluwt rúda o lwěcech,
jimžro nikterak nerozUml; úsměwně dulo by se
takowé ženské ťlci, že „jako pklwaly wydňwú
ťeči moUdrostiswč“ (tňquňm imbreš mjrtjt.
ejquiU ďUpieUt:iUeďučw Sirach k. 39).

Milrým spolucestowatelem na WUlkúně byl
Uňm frantisskún laik, Fr. GiUfeppel Ztrúwiw deu
set let we swaté zemi, ochurawěl, a proto se wrau
cel do klússlcra fw. Frantifska (8. Mršnoešoo
ůe 13 rišna) do Benútek, w němž dťlwe žiw byl.
Pokornťx trnto syn fw. Frantisska srdúwal obyr
čejně Uěkde w koutkU na lodt a modllwal se tůu
žeUec: proslwal také bezpochyby o fstastnoU plamp
bu. derawowal mi, že když pkrd destti lety
cestowal do sw. zcmě, loď, Ua které se tebdúž nuo
chúzel, w pkehrozné bouki na polo ztroskotúna
byla, a žeby išc spolucestowatelř sdobmi byl jia
siotnť wc wlnúch zahyUul, kdyby jim nrbyla jedna
welků angliůeloď z Korfu Ua pomoc pťijela.
Ubohú bratr Ginfeppe byl již tedy takč okusil,
jak must býti okolo srdce tonouctm na moťi,
když majlcc smrt pťed očima, wolnjt: „Pune!
zachowej náš, hyncme!“ (Mat. 8, 25). W tatowč

23Bť
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bodince porozumt zajisté každh slowům Dawidoa
wbm: „Wyswoboď Umc Bože! Uebot jsoU wzessly
wody až k dUssi mč. Pťisiel jsem na blUbiUU
mořskoU a bonťe potopila mne. Ustúl jsem, woa
laje (k tobč); chraplawč UčiUěUo jest hrdlo mč,
zemďlely oči mé“ (žalm 68). Prawil jsem již,
že powčrečnt nňmoťnlci brutra ťeholnlka Urrúdi
Ua lodi widtwajť. Bratr keholntk ng lodi u
zlč powťtkt (UU ťrčxl:o8u1 borůo uu tšmpo c:čx.ca
tiw) u jest přtslowtm jejich: ťeholntk bbwú
jim Jonúsiem t j prorokemzlého powčtkl Přiu
jdeuli ťebolntk w kajtctm roUchU swem Ua lods
mňžet w prawdč ťtci: „Položil jsem za roucho
swč žlni a byl jsem jim za přtslowt“ (pc)šxu
Uoutimšmum mšum aůioium št kg.otuďZUm
jUiď jU pmxčddc)jď,mpď 68)

Núš „WUlkún“ se w KorfU Uakrmil, t. j.
dostal Uhls, oleje, loje a wsieho, čehož jcmu a
obywatclům jeho l dalsst cestč zapotťčbt bylo. Q
půl osmč bodiUť odjel. Když začal kola swú poo
hybowati a wlny brúzďiti. powstala wclikú zmaa
tenice mezi rybami moťskými, kterč. ou jak Daa
wid prawt nu „prochúzcjt stezky moťskč“ (žalm
8). Núranmč mUožstws welikých a malbch ryb
bdlo se shromúždilo okolo lodl, a když tato začala
se pohybowati, polekaly se Ubobé ryby tyto, nea
wčdonce, co se to děje, a wyfkakowaly wysoko nad
wodu. Toto wyskakowúni wsselikých ryb obwesen
lowalo núď nemúlo. Pozdwiblyt se wzhůrU a Uč:
kolikrňte seboU otočiwsse, padly do wody a zase
hned wyskočily. WulkaU jim mgsel Uabnatč hrozu
ného strachU. Kdosi se túzal: „Clm pak se ryby
wc wodč žiwte?“ Druht; mU Uu to odpowědčl:
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„Wclké rhby žerou malél“ A tak to býwú boe
hUžel mezi lidmi také. Mnohý zámožrch kupec
uwňdi Ua mizinU soudruha swého, který kuncctwt
teprw započal. Kde jsou weliké dtlny Ua sukno,
tam se jednotliwb soukenntk sotwa Udržt. Malé
rUbU býwajt sežrňny od welkých.

Bylo asi 9eboďin na wečer, a jú prochúzel
se š lodntm lčkaťem p. Lentner:em po pa:
lUbě. Ncbe bUlo jasné a moke tichče NajedUoU
ukúzala fc pťed Uúmi Ullha, lterú jako malý
oblak Ua moke se spustila. Co toeč ptňm se lé:
kakr. Pane! uu odpowtdúlékaszejtra bUdcme
mtti sskaredý tanec. Co ttm mUsltteeč ux túzal
jsem se dňle. Co ttm mysllm, u odwčtil lěkař
u zkustte zejtra. Nentt člowěkU dobke, wtxli
wssecko již Uapřed; ttm se mU zhoťčuje mnohá
hodan. Nedotazowal jsem se tedy dúle, ale poa
ložiw se spal jsem wýborně. Qkolo tkett hodiny
rannt (dne 1. kwětna) se probudtm a slysslm
strassné hromobitt. Wlny dorúžely hrozně Ua loď
a zmttaly jt, až mUe hrňza a strach obchňzely.
Brzo jsem wystupowal Ua loži swém wysoko,
ubrzo jsem zase padal jako do propasti. Wňlt Uá:
ramnb wttr a rozboUťenč moťe húzelo nassim
obrowským „Wulkanem“ co Uějakým mali;m pére
kem. Tot byl onen sskaredb tanec, jejž byl an
Lentner pťedpowčdčl. Stolice, nňsy, talike, lúb:
wice, sklenice a jiné wěci na lodi létaly semotam
a polňmaly se Ua kusy. Z pňnů a paniček, jenž
na lodi byli, nehnnl se rúno Uikdo z lůžka swěbo.
Wfsickni byli wtce neb měně mořskoU nenwct zaa
chwňceni. Každb mohl o sobť ktci: „Soužen jsem,
zkormoucelm jsou wnitkltosti mé (eoUcUrdUcUZ
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eoc remer meuo), podwrňceno jest srdce mč
we mně, ncbo boťkosti plný jsem“ (Blúč Jerem.
1, 20). Lodnt služebntk (očmčueioro) a služebo
nice (oumčueiem) bčhali semotam, a držtcr nea
mocnbm hlawy, pomúhali jim, aby mohly sUudu
Uťji wdwrútiti, co byli den pťed ttm snťdli.
WzddchúUt a naklkňnl bylo slysseti še wsirch stran.
Jň se modlil stokrúte w dUchu: „Pane, ;achowej
núš, hyneme!“ Na lčddi bylo také osmnúct dětt
a mezi nimi Ukkteré jefftě maličké. Kťik a plúč
dčtl těchto bUl welmi pronikawtj. „Z úst Ucmlnwn
ňáteka požlwajlctch prsy dokonal jsi (Bane) chwúlU
swou;“ uw tato flowa žalmistowa (8, 3) pťitau
nula mi na mysl, když jsem maličkč tyto dttky
plakatž sldssel.

Clowčk zwykne wssrmu mui nebezpečenstwt.
Kddž nastalo túno, wstoupil jsem, owssem jako
opilú, na pcxlUbU,jubhch widěl rozbouťeně moťe.
Držel jsem se občma rukama U prostked lodt,
jinak bych byl do moke spadl. Bože! jaké to
podtwňnt na moťe! Wlny wystupowaly před
númi co malé hory. Núš Wulkan, jako bh se
byl š nimi potýkal, wdstupowal wzhůru a padal
zase jako do prohlubnť. Barostroj jeho dýchal
tčžko komtnem, jakoby byl bojem tlm již nnaweU.
Kola jeho točila se častokrúte nad dwodoU. TU
pkissla zase wlna a hodila wodu son pťeš loď;
zwuk jejt podobal se prawčmU hromobitl. Nic
nent š to, aby člowčka tak k rozjtmúnt powszu
zowalo, juko pohled na rozbouřené moťe. Na
moťi porozUmt člowč! mnohčmU wýroku ptsma
swatého. Plawlct se w čaš zbouťenčho moťe mou
bou ď Dawidcm wolati: „Wyslyš núš, Božc,
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spasitcli xUúš, Uúdčje wsscch končin země i Ua
moki daleko . . . ktcrl;ž bontlš hlubokostmoke, szk
wlnobitt jcho“ (šalm 64). „Břisicl jsem Ua blnl
biUU moťskou, a bonc potopila mne. Ustúl jscm
wolaje (k tobě), chraplawč Učinťno jest hrdlo Ulč,
zemdlcly oči mčee (žalm 68). „Th anUješ Uad
moct mokskoU, pohnutt pak wln jcho ty skrocU:
jcš; ty jsi založil . . .i :nokc (žalm 88); „twč
jest mote, tyeš učinil jcee (žalm 94); „pohUč sc
moke a plnost jehoee (žolm 95). „Wssecko, cožu
koli chce, Hospodin čint na Uebi, na zemi, w
moťi i we wssech propastech“ (žalm 134).

Silný wltr, ptichňzejtct od sewcroczúpadU,
Uepťcstúwal wáti. Kapitún Brum nazýwal ho
„Bora“ a diwil se Uemúlo,jak takowý wttr prwo
Utho kwětna Ua moťi wúti může; nadalt se,
žc Bora w poledUc pkestane a žc wssichni ccstur
jict obťdwati budou (oršůo, okw pwmšreno
tutci).ue) Kapitún ale Uebhl dobrým prorokem;
nebot wltr tcnto ani w polednč nepkestúwal, a jee
Uom Uěktekt z plawiclch sc ptissli l obědU. Nňš
WUskaU bojowal skoro 24 hodin š wlnami, a
každý z obywatelů jeho mohl o sobě ťici: „Búzeň
a ttesent pťisslo Ua mne“ (žalm 54). Platilyt jiu
stotnč tčhdúž i o Uúš slowa: „Wúl wttr twůj
(Hospodinc) a pkikrylo je moke: potopeUi json
jako olowo we wodúch prudkých“ (2. Mojž. 15,
10). BoUťe Ucpťestúwala. Cbtěl núm Bůh bez
pochyby Ukúzati, žc diwnň jsou dutt moťe, a že
wice diwnb jest na wýsosicch Hospodin; že on
pantc nad moct mokskon,a pohnutt wln že oU
skrochc (žalm 92. a 88). Po cclh bcn (1. kwěta

e) Trplcl na moťskon nemoc uemtwnjt k jldln nižádnč chnti.
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na) bylo mokc welmi nepokojné, a tcprwa pkta
sstt Uoci asi okolo drUbé hodiny rannt se zponea
Uúhla Upolojowalo. DUe 2. kwčtrla okolo 10.
hodiny rannt ploUli jsme okolo břth dalmatskébo
a widčli jsmc ostrowy RošsU a PrchrU. Q
tťett hodinč popolednt jeli jsme zúliwem kwara
nerským (Golf don Quarnero), který, wčjcali od
scwerU prudký wttr, lodtm welmi nebezpečnťzm
bbwú. Búli jsme se bo welmi, ncbot kapitňU
PrUm fe wyjúdťil, že tam snad jesstě nelibě koa
ltbati se budeme. Nwssak platilo o Uúď siowo:
„Tam se tťesoU strachem, kdež nenl strachU“
(žalm 13). O dewúté bodinč na wcčer dorazili
jsme sssastnč do TerstU. Cbceš:li wědčti, milb
čtenúki, jak mi jbylol když jsem fe po tak dao
lelé a nebezpečné cestč opčt do swé wlcxsti Uao
wrútil?

Z ciinU se zase wractm,
Dltm již w starčm rúji swém,
N jak dčckomatkU ltbú.
Ltbúm jú tu chladnoUzem (Mil. Sojka).
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Bťidawel.

PUtthct po sw. zcmi a ansstěijtct ďe
zbožme úmyslcm an mtsta, kterúž Božstý Spau
sitel Uúš Učentm swbm, dobrodintmi a zú;raky
swými pofwětil ncb pkcdraboUkrwt son skropil,
býwú Uaplněn ncsmtnchm žalem, an spatkuje, že
mnohú ze swatbch mtst těchto Uachúzejt se w
rUkou jinowěrců, an že Ua Učktrrých z Uich kan
toltk ani pobožnosti swé wykcmúwati ncsmt. Na:
mttú se tu poUtntkU takowémU otúzka: Jakbm bče
bem sc stalo, že tato poswútnú a srdci kuždčboprawéu
bo kkrskuUa tak drahú msstu pťissla w držrnt jino:
wěrců? J Uúm se Ua cestúch nafsich po sw. zemi
otúzka tato častěji naskytla. Za toU pťtčinou jsme
Uemúlo powděčnjictihodnť)m otcům ťúdUsw. Fran:
tisska, tčmto wěrným strúžcům sw. země, že núm
za pobytt nasseho w JerUsalčmě ochotnč zapůj:
čili k tiskn pkichystanb Ulkopiď, ktechž Ua otúku
tU odpowtdú. Spiď ten obsahch strUčUý pkehled
dějiU a osUdů poswútnbch onřch mtst w Palrskinč
a ltčt zúrowcň způsob, jakýmž moslemtnowé a
Ucbo kťeskaUé od ctrkwc katolickč odloUčent w dra
žent swatynt tťch fc dostuli. Majtcc za to, že
fpiš tcn i lastawé čtcnúke Uasst „cesty do sw.
země“ zajtmati bude, podúwúme jej zde U wčrn
Uém pťckladU.
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Člňn:ň prwni.

StrUčný dějrpio sw. mist od zalošeni cirkwe kťcsianslé
aš do polnwice 14. stoleti.

Jessto ochranný pňn clrkwe rUské proti
ctrkwi katolické i wzhledem swatých mtst žalobU
wede, bčťcme rňdi z obwiňowánt xtoho pťlčiml kU
pojednúnt o powčstUé otúzce 1éto. Z dkjů, Udňa
losit a důwodů, jež Uwedeme, bnde lze seznati, zau
sloUžila:li clrkew katolickú, nby sc jt w zúležitosti
těto činily wbčitky, a nemú:li mnobcm wlce sama
k žalobúm pklčiny.

Q powěstné otúzce této, kterúž byla we
pkedesslých stoletich pklčinon, že Ewropa š ozbrou
jenou moct do Ysie wtúhla, bylo po nějaký čaď
múlo mlUwrno; ano zdň sc, jakoby byla w zau
pomenUtt pkissla, bnďto núfledkem núkwženskélbou
stejnosti wěkU nasiebo, bnďto núsledkem přewratů,
wúlek a brůz wsselikébo drUhU, jakéž byly Ua
eropU pkipadlh. Nyni se wssok zdň, jakoby
opět wznikala a to š nowým důrozrm a U tau
kowé welikosti, jakéžjeU kdU byla dosúhla. Katou
ličtt kťeskané, na núboženskěm citU swém nňromUč
Uraženi, byli hlUbocc dojati, dowťděwsie se o
zneUctěnt swatých mlst, o stúlém pkiosobowúnt
a o Ustowičných nútisclch, jakéž tam činťny byly
Uetoliko od newčksclch nepkátel sw. kksže, nbbrž
i od kťeskanskč)ch sekt, kteréž se od clrkwe katoc

lické odloučily. Sekty s,pto jewl wůbec w ť tsst
Ukrutnost a pronúsledownost, Uežli
sami erčklcl. Katoličtlanoinci poklúdali
později toto Ustawičné pkčosobowňnt kaclků a
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rozkolntků za Urúžku Ua cti, jesito swatú mtsta,
ač cizl moci podrobenú, pťedre pod ochtanou kao
tolřckbch panownlkň stojt. Tito wUmohli a ustao
Uowili slawnhmi smlouwami, aby katoličtt podo
dani jejich na swatň mtsta pokojné a ustawičné
prúwo měli. Něktcťt z nich majt také slawnb
núzew, jcbožby se zňslUssnč wzdúti museli, kdyby
o zachowúnt prúw a pkednostt š Uúzwem ttm
spojenť)chUensilowali (Krňlowé Neapolsstt a Sare
dinsstt jakož i ctsať RakoUský majt núzew „krún
lů JcrUsalémskbch“) Otúzka struny fwatých mtst
Uabyla tedy w nynějsst době, nexli zcrla aspoň
čústečně opět pťedesslč znamenitoski swé, a nenlt
snad již pťtliš wzdúlen onen čaď, tdežto konečnč
katoltkům dowoleno bUde, abd š úplnoU swoboo
dou a bez Ucbezpečenstwt dochúzeci mobli Uu ona
mtsta, kdežto wykonňUo bylo wznessenč tajemstwt
wykoupent pokolent lidského. Nejpůsobliwějsstm
prostkedkem kdosaženi pťežúdouclbo clle toboto ale
jest, onomU osobowúnt a Ukťiwďowúnt setrwanu
liwě fe optrati, a zňroweň práwa katolické ctro
kwe tak patrnbm způsobem dokuzowati, aby ton
liko Ueznúmost dčjepisu neb zlomyslnost o Uich
pochybownti mobly. Za tou pťtčinoU mlntme
čteUúkům swbm podati stručný dčjcpiš sw.
mtst od založent ctrkwe katolické až do nassich
dnň, čtmž zňroweň odpowtme na sttžnosti, jakéž
proti ctrkwi katolické wede nrtoliko ochrmmh pňU
ctrkwe rUské, nýbrž i mnozt jini nepťútelé jejt,
chttcc ji wytisknoUtiz držent oněch mtst, kterúž
byla takťka kolébkoU jejs, a ktrrňž jt Božský zan
kladutel jejl Umtrajc nu kťtži co nejdražsst děo
dictwt Ua zemi pozůstawil
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Qd jakžiwa p:okazowala se úcta oUčm mtolfi
stňm, o kterbchžto se bUď prúwnk buď bezprúwnč
wěťilo, že fc tam zjewilo božstwo, aby bUď Učn
jakou zwlússtnt milost prokňzalo, a nebo aby zňu
zračnkjm způsobem Uadpťirozenč wčci Ua jewo
wyneflo. Takowúa mtsta poklúdala se pak za
mtsta swatň t. j. Uepoklňdalase za obyčerč
pozemskč jměnte Nebylar zwlňsstntm wajctkcm
jednotliwců, a UepťiUúlcžclaani stútu co takowémU,
Ut;brž cclé nňboženfkč společnosti, kterňž sc Uěkdy
sklúdala ze nmohých, půwodem, mrawy, jazykem
a zňkony od febe se lisstctch Uňrodů. DUchownl
wrchnt weďli Uad nimi strúž a dozorstwt a byli
také sprúwci jejich; mčsstanskň a stútnt wlňda
Uemtchala sc do zúležitostt jejich, leč jedUaloali
se o to, nby plněnt rozkazů a naktzent wrchnostt
Uňboženských dopomúhala. Kdokoli k núbožeUskč
společnosti té pťiwtělcn byl, měl k mtstům tčm
stejnb, wolný a snadUH pktstup; každb na Uč
mohl dle wůle swé dochňzeti, jim úctU swou Ua
jewo dúwati, chrňmy a sochy na Uich wzdělúwati,
oltňke žaswšcowati a Uebo je drahými dary obou
hacowati. WypUkla:li wúlka lmezi tčmito núroe
dy, jež zňjmy politické dělilh,wtra wssak a núbo:
ženstwt opčt spojowaly, a zbraňowaloli Uňrod, w
jehožto územt ona swatň mtsta se Uachňzela, er
pťtteli pťlstupu; trwala zúpowěď takowú toliko
Uějaký čaš a erdjtmala pťcmoženénm nňrodU
prňwa jeho. Po skončené wúlce ansstťwowal
opčt pokojně an mtsta, k Uimžto jej tňblo ber
bokč pUzeUt srdce, pUzent nňbožeUskč.

Nochňžtoli se w každčm člowčkU pťirozenb
cit, kterýž jej pUdt, aby mčl w Uctiwosti mtsta
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Uúďoženstwtmposwěcenň; tedd Uent din, že prwnt
kťestané, jimžto se zjewil Bůh w osobě Wykuu
pitele Ježtssc Cbrista w podstatč widitedlUé, mčli
hlubokou úctU k ončm mtstům, jež byl Shn
Božl pkttomnostt srooU zaswčtil a zúzraky a ndon
brodiUtmi swbmi oflawit a zwelebil. N UemUu
selhnliž bbti jesle, kdcž se narodil, domek, kdež
pkebbwal, krajiny, jež zchodil, obzwlňsstně pak
mtsto, kdežto co erinnú občt pro spňsUlidskčbo
pokolent fmrt podstoupiti wolil, mtsto, kde swatý
kťtž co pťeskwťlé žnamrnt wykoUpent nasseho wztho
čen byl, mtsto, kleréž pkedrahou krwt jeho swlan
ženo bylo, a ono, kteréž fmrtedlné tělo Wúnť až
kc dni wttčzného z mrtwých wstúnt jeho w sobč
chowalo: uu Ueměla:liž wsfechna talo mtsta Učen
dlntkům těhož Ježlsie Cblisia, SyUa Božiho a
Wkapitele pokolent lidskébo, drahými, ctřbodnbmi
a fwatbmi bi;tie?

thud také widtme, kterak hned na začňtkU
kťeskanstwt wěťtci U welikém množstwt na mtsta
ta se schúzrli, by se klaUčli témuž Ježissi Christn,
Jejž tam byli židč we slepém wzteku swém Usmra
lili. Nejskwělejsftm důkazem, jak welikh počet
wčklclch mtsta ta ansstěwowali přese wsseliké
ilebezpečt, w jakňž se ttm wydúwali, byla opan
tkenl, Učinčnň od proUúsledowntků wtry kkeskanské
k tomU konci, aby wolným Uáwsstěwúm těm pkto
trž se Učinila.

Když byl ctsať Hadrian za čafů tťettho
pronňfledowúUt kťeskanstwaJerusalém pode jmencm
„Nelia Capitolina“ dal opět čústečně wystawčti,
wzdčlal tam Jowissi (modle) pomnlk na onom
mlstč kdež byl dřtwc stňl chrúm ŠalomoUnůw ,
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a na brňm:, wedouci k BetlémU dal postawiti
wepke ze mramonl wytefaného. Tot čelilo na
odpor proti židům; ale proti kťefsanům dal
na mtstě wzkktssent Púně t. j. nad Božtm hroo
bem modlu postawiti; i na hoke Kalwarské
dal wzdčlati sochU ze mramoru; jeskyni Bl:tl
lémskoU zneUctil postoUpiw ji ke slUžbúm pou
hanskébo boha Ndonise a daw okolo nl fstlpiti
húj modlúm pobanským znswěcenb, kdcžto kněžt
pohaUsstt bohnprňzdrlú tujemstwt swň slawlwali.
Nle prúwč tato bezbožrtú a swatokrúdežUú opac
tťenl stala se, když byl ctsuk Konstantin wlrU
kkeskanskou pťijal, nústrojem k opětnémU pozUňUt
a Ualezent swatťjch mtst. Sledujtc swatokrúdežné
tyto stopy, mohla matka Konstantirwwa, sw. Hea
lena, pkisfedssi do JerUsaléma za pťtčinou ctěUt
fwatých mlst, Uaktditi, kdeby se mělo kopati; a
to wedlok nalezent dťewa sw. kťtže.

NyUt počali wčťtct ze wssech končin klsse
ťsmskč pUtownti do sw. země a do JerUsaléma,
by tam pobožnosti fwé wyhowčti mohli. Bylyt
mezi Uimi i osoby welmi wznesseně, kterěž za
pktkladem ctsake swého wlrU kťeskanskou pťijaly.
thakowna EUdošia, chot mladěho ctsakeTheodon
sia, fw. Borfyriuš, fw. Jeronym, sw. PaUlan
a swl EUstochiUm, dcera jejt, sw. SylwúU a tin
slce jinbch putowali tehdúž na sw. mlsta. Mnozt
z poUtntků těch pocltiwsse U pťlležitosti té, jakou
lúskoU na mtstúch tčch naplnčno býwú srdce člou
wčka k SUUU BožlmU, jenž tam žiwot fwůj za
Uúď obťtowal, ncmohli se odtud ani odloUčiti a
ostali tam, abn mtsta ta wždy pked oěima mtti,
a aby Umťtti mohli wůčt hory Kalwarské, na
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Utž byl Ježtš ChristUš pro spúsu jejich smrt kťtže
podstoupil.

Počet poUtUtků do sw. zemč množil sc Uu
siawičnč až do 7. stoletl, kdežto pro Balestim!
a pro JerUsalém započalo se púsumo Uebod a
strastt, kteréž posUd ukončer UeUt. Krúl Pcrský
mčl rehdňž wúlru ď Řtmmxy, wcrhnul do Palea
stiny ď mocUť)m wojskem, a dobyw mčsta JerUr
salčma wyplenil je r. 615. Na 80,000 kkeskanů
dal Usmrtiti, chrúm Božtbo hrobu, od sw. HcleUy
wystawený, jakož i mUobé jinš kkeskaUskéswathUk
zapúliti a zcela wywrútiti. Dťewo prawčho křtže,
Uejdražsst tento pkcdmťt úcty wčťtctch, wzal a
odwezl do swš ktsse. Nle tato wttězoslúwa krúle
Perskébo a židů, ktektž ho byli z nenúwistickproti
kteskaUům popudili, nemčla dlouhébo trwúnt.
Nedloubo Ua to byl od wlastnon syna swčbo,
Sirona, Usmrcrn; syn teUto, zbrocenh w krwi
otre swčho, dosednul pak na trůn otcowskh. Nle
wojsko jebo bylo w Uěkolika bojtch poraženo od
wojska ctsaťe Heraklia, UústUpce to ctsaťe Foky,
za jehožto panowúnt dkewo sw. kťtže do Persic
odwezer bylo. Donucen k uzawťent mtrU, mUsel
splniti jistš wťjmirtky, mezi Uimiž bylo takč opětně
wydúnt sw. křtže. Etsať HcrakliUď wezl kťtž
tento súm, 14 lrt po odwčzent jeho, wttčznč nao
zpět do Jernsaléma a postawil jej opět Ua boru
KalwúrskoU. Udúlost tato dala půwod slaonsti,
již koUú ctrkew sw. dne 14. sept. pod Uúzwem
„BowbsseUt fw. křlže.ee

Rokn 822 zwčstowal bludný prorok Muhau
med Uowč Uúboženstwt, jež ine krútkěm čase pomoct
meče mezi neumťli;mi, z wťtsst čústi jesstě modo
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loslnžebnými a sUrowými núrody orabskňmi a
perskými rozsslťil. Drubh nústupce jeho. Qmar,
ktcrhž w rozssiťowúm Učent MabUmedowa a w
dobbwúnt zemt pokračowal, podmanil islamu (wtke
mnhamedské)ngpt a Syrii, a zmocnil se i Je:
rusaléma r. 636. TU nastala prwnt pkestáwka
w putowánt wěťtclchdo sw. zemč; ano mnozt poUta
ntkowé, kteťtž se byli již na cestě nacházeli, wrúo
tili se nazpčt. Zattm wssak rostla š pťekúžkami
i úcta wěktctch ke sw. mlstům; a jessto zisitnú
snússeliwost moslemtnů wěťictm za značný plat
ráda dowolowala, by na sw. mtstech pobožnost
fon konati smčli, hrnuly sr opět weliké dawy .
wěklclch šr wssech končin swkta do Jerufalěma.
JerUsalěm se wzdal smlouwou, a moflemtnski;
zúkon naťizujr zkejmč, aby města neb Uárody,
jenž by se wzdaly smlouwou, w držrnt chrúmň
fwťjch a pki swobodUém konúnt bohoslUžbU swč
ponrchúny byly. Korámm se také moslemtnům
dowolUje, chrámy ty oprawowati a w dobrém
stčxwu zachowáwatř; ale stawěnt nowých chrúmň
se jim zapowtdá. Kalif Omar jednal tedw dle

uzčikoncxnúbožeUstwt fwébo, dowoliw kťeskanům kU
prosbč patriarchy Jerusalémskěbo, tehdúž jesstě
kutolickčbo, aby wr chrúmtch swých jako dťtwr
boboslužbu son konali a dttky swé dle pťrdpifů
núboženstwt swého wychowáwali. Pod nástnpci
Qmarowňmi putowali kkeskané u welkěm počtU
do Jrrusalčma, neoblédajtce fe pťi tom na Ueu
bezpečenstwt a na sipatnč cesty. Nle pťř wssee
liké fwobodě, jakčž zúkon wttězůw Udělowal, bhwalo
pťedce poutntlům snásseti tisicrrú tejránt. Bbo
walik strkčmi do zwlásstnt čtwrti města, a wlňdnt
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úťednlci, jeUž fobě ochranu křestanňm poskytoa
wanon bez tobo dosti drazc platiti dali, uklúdali
jim pod tistcmými zúminkami jesstč rozličné poo
platky. Nwsiak dowolenl, za ktcrťjm swatň mtsta
nawsstčwowati smčli, tčsslwalo jc a oslaďowalo
jim wsseliké tyto bokkosti. Bki wlažnosti ctsaků
ťeckých, kteťtžto š moflemtny témkť Ustawičnč
wúlky wedli, jichžto se wssak moslethowé Uebňlř,
aUt je téměť napoťúd porúželi; zjednali sobě
poUtUtci ochranu panowntků zúpadntch, jmeru
witě clsake Karla Wclikčho, jehožto jméno i Ua
wýchodč zUňmosti a wúžnosti dosiloe Jak mocnú
ochrana tato byla, dokazUjeUaťlzmt dcmé rl 810
a jedUajtct o dodúnt almUžUy do JerUsaléma k
účelům opětnél;o staweUt chrúmů kťestmtskťzch.

Letopisy Eginhardowy a ko sw. Diwissc
wypraijt jesstč wlce: „Mezi HarUUem, krňlcm
Perstťzm, a mezi Karlem Welikým trwalo tak
tUbé pťútelstwt, že prwnčjsst z Uich, kterhž téu
mčť celémU wýchodU, wyjma Jndii anowal,
dal UicméUě spocht fwčmU š ctsaťem zemt zún
padntch pkednost pťed pkňtelstwtm wssech krúlů a
knlžat swěta; jej samčbo UzUal za hodUa úcty a
slúwye Když tedy poslancowě, jež byl clsať š
dary kU sw. brobU Božského Wkapitelc a Ua
mtsto zmrtwbch wstúnt Jcbo wyprawil, HarUUa
anssttwili a jej še pťúntm púna swébo seznúo
mili, dal jim Uetoliko dowoleUt, aby rozkaz ctc
sake swěbo wykonali, Ukzbržodewzdal také swatú

mtsta ,KarlU WelikčmU w držent.“
Ukednt tento spiď mú welikon ceUU a jesiit

rúznoU odpowčdt těm, jrnž twrds, žc oprawa Ueb
znowaystawent nťjakšho chrúmn Ueb Uťkteré
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swatyně propůjčujc prňwa wlastnictwt tomu, jcnž
bdl chrúm ten neb swatyni tU oprawil neb znou
wU wystawil. N skutečnť také ncnachúštme, že
by skarrl Welikb byl takowé núpadnictwt we
prospčch poddanbch swhch zasiúwal, ačkoli by strany
toho blewésti mohl,žc mU hrobeožt od krňle
Perského darowúU a postonpen byl. Mocnb pau
nowntk ten dobťe wědčl, že wesskcra sw. mtsta
w Balestině přinúležejt ctrkwi w celosti, a nikoo
liw toliko jemn; ont že mú tedy wzhledem mtsi
těch toliko prúwo čilř mUohem wlce powiunost,
chrúniti je, a že sprawowúnl záležitostt mlst těch
se tbkajlctch přtslnsst tomu, jcnž wcde weslo clr:
kwe te j papeži

Núsledkem tohoto postoUpent še strany kaa x
lifn, a pod ochranoU nústUpcňw Karla Welřkébo,
mobli poUtntci ze zúpadntch zemt btz pkekňžky
sw. mtsta nawsstěwowati. Tam se sbledúwali o
poUtUtky krajin wtjchodntch, a pťipojiwssc se k
nim konňwali společně w bratrskčm spojrnt dulsst
poUt swoji. Tak to bhwalo až do časn panoa
wúnt bobaprúzdnčho xcrukrutného,kalifa El,Haa
krma, jenž z panujtctho de Fatimowcůw pou
chúzel a erž cgyptskbm Neronem sinje. Powťstný
Ukrutntk tentn, chž jak ď moslemlny tak še kkru
skany UkrUtnť zachúzel, žúdal w sstlenčm wztekU
swěm, aby fe w nťm ctilo wtělené božstwt.
Chrúm Božsbo hrobn wywrútil z koťener. 1010.
Teprwč roku 1048 byl chrňm tento za panoa
wúnt Knlifa Lll Monstuchema Billaba znowu
wystawen, jz wťtsst čústi pomoct asmužen poskytnno
tbch od ctsaťe ucaťihrcxdskébo Konstantina Monou
macha. O ctfaki tomto wyprawUŽeWilčm Tyrský,
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žc kkcskanům w mesalémč kU pomoci pkispěl,
jessto ho byli o to prosili, Ucmobouce fami pou
tťebných prostťebků k wyweďent dtla toho sehnati.,
Nentt wsiak Uikďe w dějepifn zaznamenúno, žeby
ctsak Konstantin MoUomachuď za pklčiUoU tkchto
k opětnémU wystmpeUt chrúmU Božtbo brobU poo
sryrnutých přtspčwrň byl sobč Ueb Řekňm prňwo
wlastnictwt wť)bradnč ofobowal, jakž toho an
Karel Weliký neUčinil, jenž 200 lct pked ttmw
téže pťlpadnosti fc Uachňzele Nalezúmrs na swaa
tých mlstech w Palestinč po času proUňsledowúUt
še strany bobnprňzd:tébo a Ukrutného ElPHakema
katolické řeholUikU, g sice FraUky. W archlwech klňa
sstcra sw. Salwatora w JelUfalémť chowň sc
starú prawú listina, ktrroužto sc dú dokňzati, že
ťeholUtci ti w JerUsalémč až do roku 1023
pkebýwali. Tamtěž se Ualezú také sirman (Ulo
recký úkaz) z r. 1059, kterýž totěž dofwkdčnje.
Obč listin tUto majt welikon dťjepifnon ccml,
dokazujtce Uad wsselikoU pochybnost, že mnichowč
fransstt byli již dúwno pkrd tažeUlm kťižúckým
w Jerusalémě se Ufadili, a že kkeskaně ze zúpado
Utch krajin již pťed týmž tažentm FraUky se nae
zýwali. Qkoonst, že tito mnissi sw. mlsta obt)u
wali, dokazUje podobachm zpňsobcm, že ctsak Mou
Uomach š opťtrnhm Cdystawensm chrúmU Jerusm
lémstého Uefpojowal požadowúUt,x abh toliko kťee
skaUé wrýchoďUt ke fw. msstňm prúwo mčli.

Rok 1093, kterbžto rok dolmtt JcrUsaléma
wojskem kkižácki)m toliko o 6 let pketdchčizel,jbyl
pro kťcstanstwo doboU strasti. Rozřržka, kteráž od
Focia započata, pod UástUpci jeho wssak častěji
opčt zastowcna byla, prowedla se koUečUčňplnť.r
Patriarcha Cakihradskb prohtúsil fe za neodwiu

24
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slčho od bčsknpa Řamskeho, jar byl papeže již
po dlouhý čaš nazýwal, a pkiosobil sobč Uázcw
bisinpa wsseobccnčdo. thrhnuw sc sňm od clre
kwe, strhm:l ďc scboU i cclý nňroď ťeckh, kterbž
byl půwodnk tnké čňstl clrkwe katolickěeRňna toto
byla tim wčtsst za toU pťlčinou, žc krňtce pťed
ňm byl wtrn kťeskanskou .a obkad ťecký pťijal
Uúrod tebdáž jesstě mňlo znúunb a múlo zmocněný,
kterýž wssak k obrowské weliťosti powolňn byl.
Nňtod tento dal sr snadlw t tomu nakloUiti,
aby duchownč hlawy, od Utž byl prwnsho wyna
čent we wi.ťe dosňhl, i w roztržcr nňsledowal.
Ktrrak zmčny tyto nastaly. mlUtmc zde w krňtcr ,
wyprawowati, aby čtenňť nňležitš poznati mobl
Uynějsst staw ctrkwc ťccké a Uowčroztržc
ky, w jakčž pňďila ctrkrw tato, roztrhmlwsii swaa
zek, klrrýž ji byl spojowal 8 ctrkwt katolickon.
Roku 957 pťijala welikoknťžna ruskú, nga,
!terůž za Uřzletilosti syna fwébox Swiatoslawa
wladaťstwt wedla, wtrU kťeftanskouw Caťihradč;
tťm ucmťna pťlprawa k obrňcent Rusůw tehdňž
jcsstč pohmtských Roku 988 pťijal Wladimlr
Welikh w těmž městě fwatý kkest. Qba se pou
čttajt mczi swětce clrkwe wýchodnt.

Wrchnt sprňwce nowé tčto ctrkwe sidlel w
Khjewě, mčl Uňzcw Utctropolity a zňwisel od pas
triakchy Caťihradského. RUskoxťecké rozdwojcnl,
lu kterémUž půwodUk odtržent se ctrkwc sťečképřlr
čimx zawdalo, bylo nicměUč Uěkolikrúte pketrženo
a kolčďalo sc takkka po dlonhý čaš mczi clrkwt
ktmskoukatolickox: a meši ctrkwt Caťikjradskon. Naa
fnťmu wsseobecněm we Florencii (r 1138),w
nčmžx pťcdsednl papež Engcn MA a w němž Usiu
lowúno, aby Řekowé ď Latintky opět fe fjednou
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tili, pťiwolil patriarcha Eaťibradský, Josef, a
clsať wt)chodnl, Jan Palůolog, ku sjednoccnt
tomU, což wssak bohužcl w xCakibradU od dUchou
wenstwa i od lidn zamltnuto bylo. Metropolita
Kyjcwskh spojil se wssak ď ctrkwt klmskou a seo
trwal wr ďjednocent š Ut až do rokU 1514,
kdežto opět ! rozkolu wbchodnlmu se.pťidal. Rokn
1593 pkimčl rnský mctropolita duchowenstwoswé
opět k tomu, aďy prawomocnost sw. Stolice
Uznali, a poslal dwa biskupy do Řtma, by tanr
straUy pťipojent:se k nt rokowali. Papež tcbdcjsst,
chment UU!. wclmi ochotUťk tomu swolil a
we krútkčm časc ďylo opťtnč sjednocent we skUl
tck Uwcdeno. Sjcdnocrnt to nemťlo wsiak dlouho
trwati. Nčkolik lct Ua to dal cňr Boriď Boguu
now, jcnž od r. 1598 až do r. 1604 panowal,
zwoliti w Kyjcwě Uowého ruskébo patriarchU. ou
Později wssak Petr Wcliký ani na tom wtce
ncpťestňwnl, by Uúrodowé ťtsse jeho od Řtma
odděleni byli; chtťlt nad to, aby ani prawomocu
Uosti rozkolUickěho patriarchy ncpodlšbali, by ďťu
bem ttm w ofoďč jcho nrjwyšssl dUchownňi
swťtskú moc floučcUa byla. W tcnto smysl
prohlúsil sc také w syUodě, již byl r. 1721 k
tomu koUci swolati dal. Když shromúžděnt biskUu
powé, osobowúUlnl ttmto wlce než pťekwapeni bywn
sse, ď odpowědt son wúhali, ano Uťkteřti
reptati a znament nespokojenosti na jewo dňwati
počali; chtěl jim clsať Ua srozUměnoU dúti, žc
sobě moct zjednati dowede, čehož by mU dobron
wolnč postoUpiti ncchtčli; udekil tcdy na mcč
swůj, a ukazujlc zúroweň pťcdnlm prstem lewé
ruky swé na febe, zwolal hlasem, w němžto sc

jewilo, že sobě odporowati nedú: „TUs patriarcša24
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wúš!“ Pťcswědčenl bistUpowě skloUili hlawy swé
na znamcni, že pťiwolnjt. Bčhem ttm rozpadla
fe ctrkcw na dwé čňstt čili mnohem wtce Ua dwč
rozdtlné ctrkwe, z nichžto mú každú nejwyšsst
hlawu od jiné neodwislou. chna jest wlcxstnčéj
tak zwanú ctrkew ťeckň, jejlžto hlawou jest

ddlejmena patriarcha cúťihradfký, drUhá
pak jest ctrkew keckoeruskú, jejtžto duchown
Utm i swětskbm nejwyšsstm pkedstaweným jest
ctsať wssech Rufůw.
n Na tom wsiak ncbylo jesstě dosti. thž

byli Řekowée opčt swobody dosúhli a nowé krňa
lowstwt Athenské založili, wznikla tť ett ctre
kew ťeckú. Dne 28. čerwcnce r. 1833 roze
hodnUlo w NaUplii shromúžděnč wyšsst dUchoo
wensiwo, že krúl ťecký mú býti neodwislou
hlaon nowé této ctrkwe. Podiwnč toto rozhod:
Uutt bylo od Uúroda hclenskěho (řcckébo) pťijatd
a ústawon z r. 1844 potwrzeno.pStúwůt tedy
za nassich dnň, dobťeali počttňme, trč ctrkwt keu
ckých, z Uichžto jedna od drnhé nczúwist a kteréž
wssechny š též pťtčiny powstaly, z odtrhnutl se totiž
od clrkwe katolické a ze pťiosobent sobč nejwyšsst
duchownt moci šr straUy patrčarchy a panowntků.

Wylož“lwsse wsselikň nňsledkcm plwnt roztržky
na wbchodč powstalň odwětwt, mtntme nynt toliko
ď dčjepisem sw. mtst fe obtrati.

Muhamedúnstwt činilo pokrokt; pro wlm
kťeskanskou welmi Uebezpečněe thěžnň wojska ,
SaraceUůw brozila sice Nsii, Nfrice i Ewropč,
ále jho jejich ttžilo jmcnowitě kťestany krajin
wýchodnsch. PUtthctm do Jenxsaléma byto snúu
sseti wsselikě tejrúnt a naklúdůno š nimi tak
ukrutnk, že wyprawowúnt, jakéž, anrňtiwsie fe
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domň, o Utrpent swčm šnili, kťcsfany zňpadnlch
zemt sprawedliwijm a nňramnbm hněwem rozl
palowalo. Súm rozkolnický patriarcha Jernsaa
lémskiš, Simeon, obrútil oči swč k ncjwwšsst hlau
wč ctrkwr, k ťtmskčmu papeži, oď nčhož bylř
pťcdchůdcowé jebo odpndli; pochybowals, že by
mU ctsaťowé Caťibradsitt, jrjichžto řtsse wnitť:
Ulmi rňzUicrmi a postoUpnoU ztrňtou nejkrúsněj:
ssich krajin seslabesm byly, potťebné pomoci
poskytnoUti mobli. Bsal tedy tehdejssth papeži
UrbanU Ue,prose ho, aby fw. mistům ku pomoci
pťispěl. KomďčUě roznltily kťeskaUy zúpadnlch
krajin i ťcči poUslewUtka Petra, jcnž byl swěd:
kcm Utrpenl poUtntkň, a jenžysúm takč wclikoU
čúst Utrpent tťch byl žakusil. Ziwč ťeči jeho doc
jtmaly kc:ždč srdcr tak bluboko, že ohromné
prowolúwčmt wúlečně od jednoho koncc Ewropy
kc drUhčmU se rozlčhalo. Co elektrickú jiskra
rošsstkila se okamžitť k wlke nepodobnú hora
liwost pro swatoU wúlku mrzi wssemi stawy Ua
tťtdmni, a w krcitkém čase ftúlo tU wojsko sea
brané zr wssech núrodú zúpadnlho swěta, zc
Francoušů, Španělů, Nngličanů, Nčmců, Šweo
dň a Wlachň; wssichnř hoťelč žčedostt, by od
Urwčlxtcich pronúsledowmlé bratry swě na wbo
chodť oswobodili a swatbch mlst z rukoU rnol
slemtnů nažpět wydobyli. Núrod ťecký mčl pki
swntč U:!úlceztšto tolito zisk swůj na zřeteli,
wčda, že od wýskedkn jrjiho žúwisl politickč
trwúnt jeho; za toU pťtčinoU nebral tedy ůčao
strnstwl wc wúlcr této. Nno mtsto ,aby byl
wojsko kťižcickš.w Usilowňnt jeho o oswobozent
sw. zrmč podporowal, činil mU mnobem wtce
tisicerč pťekúžky; a nczňleželot to dojista na nčm,



558

žc tato o tak szessenoU mUslt a o takoon
stdnatostt podniantů wúlka zcela še zdarem se
nemirmla; konečnč wzalo pkedce wojsko kťižňckč
i bez pomoci Řekň, mw proci wňli jejich po
mnobbch odwúžliwťzchbojtch, po dlonhém a tUhěm
oblržent a po pkcmožent wsselikť)ch pťekúžek Jeu
rusalém útokem, a wrazilo dne 15. čcrwence
1099 do fw. dmčsta, wccho jsoUc wojenskbmi
wůdci ze wssclikých núrodů zemt zúpadUtch, mezi
nimiž wssak ani jednobo rozkolntka nebo proteu
stanta Uebylo. Pkede wssemi wyni!uli pak nejwnša
sst wůdce Bohmntr z BoUillonu, RaimUUd, Tanu
lred a mUozt jint. Hrabč Girard z Browence
založil tehdúž w JerUsalčmě wťhlasrch kúd Joa
hmmitůw, ktekt pozdčji rdttťi Rhodskbmi a kou
nečnč rytlki Maltcskými se nazť;wali. Podoďnč)m
způsobem žawedeni tam byli jcsstě jinl kúdowě,
ktrklž Uúpotom ctrkwi katolickč wýborné služby
prokazowali, jako U. p. kúd templúkůw a kúd
rdttkůw Božtho brobu, jejž založil Nonld, lac
tiltskb patriarcha w JerUsalčmč. Patriarcha kecký
Simcon, wida, že kťižňci sc bltžt, a domntwnjc
fe, že rozkolnickěho patriarchU trpšti UebUdoU,dal
se na ňtčk a Umťcl na ostrowU NhodU. Za tčo
hož času, totiž r. 1114, založeU bhl kúd němeu
ckhch rhttkůw we prospěch núrodU Nčmeckčho.
Bokračthcc we wttčzněm dobbwňnt swčm,xzwěta
ssili Frankowč za prúwcm wltčzstwt chrúm Božtho
hrobU, pťipojiwssek obwodU jeho prostkcdkcm Uou
wýchbudowi horu KalwarskoU a skúlu pomazňnt.

Nowč lrúlowstwt Jerusalčmské, jrž byl Boa
hUmtr z BoUillonU žaložil, trwalo až do roku
1187. Srslabeno bywssiwnitťntmi, zkewniwosti
Uňrodů a jednotliwcň powstalými rňznicemi, podu
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leblo koncčnč Uújezdům Sala:Eddinowým (Sae
ladin) Banowntl tento, jeUž byl we wěblasnč
bitwť U Tiberiadd dossel slawnčho wltčzstwt
oblcbnul Jerusalém a dobyl ho. Nebdlot wssal
mťsto útokem wzato, Uýbrž wzdalo sc smlouon.
Wssichni dějepiscowé wssak souhlasltč doswťdčujt,
že Saladin za pťtkladcmKalifa Qmara wttčzstwt
swého mtrnč užiwal a žeU pťtležitosti tčto wzbleu
dem núrodůw pťemožených zúkomm islamU swťo
domitč se sprawowal. Moct zúkan toboto ponea
chal katoltkům latinským, š nimižto jcdinými
smloUwU byl Uzawkel, Užtwúnt wssech swatbch
mtsi, w jejichžto držent sr nalezali. Bčbcm ttm
pokračowali tedy kanownlci latiUfftt a mnissi,
jimžto swšťena byla strňž nad swatl)m brobcm,
U wykonúwúnt slUžby swč wolnč a bez pkekúžky,
a dějepiš ťeckč;nečint o tom ani zmtnky. Mimo
:o směli také Jobannité w Jemfalémě ostati a
chudč a Uemocné poUtnlky tam podporowati ačkoo
liw byli co bojownt mnissi wc wálcr prott
moslcmtnům walnč účastenstwt brali

Filip Nugust a Richard, pťtjmtm Lwlsrdce,
snažili se, aby krajiny od wojska kkižúckého tšoo
byté opět moci swč podrobili, což se jim wssak
neposstěstilo. jČščaladin Umťel r. 1209 a smrt
jeho poskytla panowntkům latiUským Uowé núděje;
podnikli tedy nowč tažcnt kťižúcké Nwssal mtsto
aby byli dobbwali Jrrnsalčma, wzali Řekům
Caťibrad bUďto aby se pomstili za pťckúžky,
ktcrěž jim od tčchto Ustawřčnč w cestu kladcny
bhly, buďto aby opětUébo dobytt sw. mtst, kamž
sUlťťowalo wssclikč Usilowňnt jejich, tim snúzc
dortlitt mohli. Mc nowú tato latinskú ťtsse w
w Caťihradu, kterúž wlúdou Flandrrskčho hrabčrc
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BaldUina r. 1204 započala, trwala jen 57 let
a wzala konrc rj 1261. Za této doby Usadili
se ťebolntci ťúdU fw. Frantisska we sw. zemi.
Wc klússteřc sw. Salwatora nalezajt se posud
wčrohodUé listin, z Uichžto dokášati lze, že ťen
holntci tito od 13. wěkU tam Usazcni bylie
Rozkazem sultúna HakmedoSahiahea, daným
r. 1242 propůjčowalo se jim prúwo kU stťcžeUt
sw. jUctst, w jejichžto držent již dťlwe byli, a o
rok pozdčji dal jim sUltaU Qmar chrúm Betu
lčmský zUowU wystawřti; patrnýt to důkaz, že
již tebdúž w držeUt chrúmU toho byli.

R. 1227 UčiněU dalsst pokUš o opětné
dobyti sw. mtst. Clsať západUtch zrmt, Fridrich,
wyzwán byl od Maleka Kamela, sultana egypta
siého, aby se Zmocnil trůnU w Jerusalémče
Nle papcž Řehoť l)(., Uedůwěťthc za platnřzmi
důwody tomUto kntžeti, jenž Uemajr wiry a
Uúboženstwt, dUchowUt moci jeho wždy se opt:
ral a ctrkwi katolickč w Ewropě wclikoU sskodU
působil, zdrúbal se, pťistoUpiti ke spolkU tomu,
od Uěhož se dobtého Uenadúl, a snažil sc wsse:
možně, aby jej pťrkazil. Fridrichowi se š po:
čútkU dobťe daťilo; wessel wltčzoslawně do Betx
lěma a powbssil se za krúle Jernsalemského.
Shledaw alc, žc jest pkedmčtem wsseobchč haUy
še straUy kťeskanň, jenž w Učm spatřowali wyobcou
waného Uepťtrele ctrkwe a sw. stolice, a taklxkareer
gata t. j. člowčkn,jenž se odepkel wtry swojt; Uznal
za dobré, upustitj od zámčrU swél;oa odesselz Palec
stinh. Udúlost tato jcst pamťtihodtm; Uebot dokazno
je, žc katoltci tehdúž byli w držeUt sw. mtst pod
swrchowanou sprúwou papeže ťtmstého, ktcrýž sám
wssechny držent toho fe týkajtct wčci nakizowal.
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Poslednt dwk tažent kkižúcká můžeme, ačkoli
k oswobozenl zemč sw. podnianta byla, mlčentm
opomiUoUti, jcssto jimi we stawU wčct Uičcho
zmťněno ncbylo. Jednč okolnosti núm wssal zau
tajiti Uelzc, jižto Prozťetedlnost Božt, jak se zdň,
proto dopUstila, aby kťeskanč zňpadUsch krajin
měli o jeden prúwUt titUl wice, Ua nějž by se
mobli odwolňwati proti moslemtnům, rozkolnta
kům a kactťům, jenž napotom nrtoliko swobodné
držent fw. msst, nýbrž wlastnť whhradnt prúwo
knim sobě osobowali. Mtntmet prodajnl smloUwU,
Uzawkenou mezi sultanem w Syrii a mezi Rou
bertem Moudrým, krňlem Neapolfkúm.

Pmlownlk onen chtěl mnichům franckým
toUto cestoU držent a takměk wlastnictwl swe
mlst Ua wždy pojistiti, pokUd toho zákony tUu
recké dowolowaly. Ziž r. 1277 uznal a prohlúsil
sUltan AkmcduNchereff fcrmancm, jejž laue
tinsstt ťeholnlci ďe žúrlion pěčtw archin swčm
chowajt, „že sw. hrob a klňsstery jeho,
wrch bory Kalwarské, klússter na
boťe Sionskč, chrňm Betlemský a jca.
skynč NarozeUtPúnč jsoU wlastnicto
wlm franckých ťebolUtků.

Nle učený Quaresmiuš, jenž býwal súm
také kwardiamm w klússteťe U Božtbo hrobu, zaa
chowal nňm listinUe) mnohem zUamenitčjsst, onU
totiž mezi sultáncm a králem Robertem Uzawkca
noU prodejnt fmloUwU. URokU 1342 uu tak
doklňdúuu wymobl Robert MoUdrý
Ue bez welikbch útrat a mnohých oba
ttžnostt, aby mnissi ťúdusw. Fran

ej Cnowowjuo Muciňutio Ponxao Nncno. Pom. l. pae.
130u401.

247k
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tissla wc chrúmU B ožtho br odu poo
wždy o stúw ati a tam wsseliké d uchowa
Ut slUžbh we wssl swobodě wykonňwati
sm ěli. Thmž wýdkonem, kterýmžto
sult ún powol enl ono dal, postoUpil
krúli N oberto wj a choti jeho, kr úlownč
S an cii, wečeťa d lo (mlsto, kdržSpc:sitl!lu
poslednt wečcťi ď učedlUlky swýmř ďržek), ja k o ž
i kaplU, wyst awenoU Ua onom mtstč,
kdcž sc bhl Spasi tel zjewil sw. Tom ússi.
Krúloan SaUcia dala nadto na
hoťe Sionské zk td iti mtst o (jocšum),kdež
Uúklad em jejtm d wan úcte otců frano
tisskúnňw wydržowúno bhti mčl o.“
Wzúcnč tyto podrobnosti Uweďeny jsoU w bule
„šmtiaď ušimuď“, již papežKlement MA. wydal
w Llwiglwuu dne 2. dec. 1341:2d
e Domluwa, učiněnú podúntm peněz ď jedné
strany mezi zemťpúnem, a š druhé strany mezi
latiUským trúlem, zawlrú w sobě jistotUě kupnt
a prodejnt smloUwUoboUpanowntků,smloUwU to,
ktcrúž jedUoho idrUbého úmluwčlho na wždy wúže.
Bodotklwuti wsiak jesstě slusst, že fmloUwa taro
od sUltúna Uzawťena byla úplnč dle zúkona kou
ranu, jtmž toliko prňwo drženi a Užtwúnt statků
a pňdy erkťlckm pkepousstčti se dowolUje, nikoli
wssak prúwo wlastnictwt. Krúl Robert še strany
swojt Uzawťel smlouwu ew duchu a dle zňkona
rlrkwc katolické, ktrrýžto žúdú, aby držeUt a Užta
wúnt sto.tkúj clrkwi darowanč)ch Ueb odprodanbch
nebý od nt nabytých podrobeno bylo sprúwě pac
pcžowť neb delcgútů jeho, jmerwitč wzbledem
osob duchowných. Bylby tedy jistotně Ua omylu,
l„tsobyd chtčl twrditř, že ldy moslemtnowě, jenž
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moct koraml wlastntky statkU a pňďy ostati musi,
prúwa k dUžtwňttt jich znowu čústečně Ueb zccla
jiným odstoupřti mobli. Jessto prwnt prodaj
wsseobchý a stúlý jrst, bylo by nowě odstoUpent
we prospťch tťettbo dwojtm odprodúntm tčbož
pťedmčtU, cožbd zďrawémn fmyslU a wssem praa
widlům pťirozenč sprawedlnosti, jimižto panowo
ntci a wlúdy rownč tak jako jednotliwci podro..
beUi jsou, strjnč Ua oďpor bylo.

Llž do onč doby w dťjepisU, k Ulžto jsme
sc nynl ďostali, byli tedy katoltci w úplnčm a
pokojném drženl fwatbch mtste Wssrmožnt titulowé
prúwnt pojisstth jim držent jcjich. Nabylit jich
w tnženlch kťižáckých krwt swojl; ztratiwsse doa
bytú mtsta w Palestině, ztskali je opčt prostřed!rm
smlUw; později jich Uabyli znowU dle smlUw, a
zaplatili jc botowbmi penězi. Tebdúž nebylo ani
jednoho anka, ani jednoho rozkolntka Ueb ťactke,
jemuž by bylo napadlo, aby prúwn jejřch odptu
ral. Ktcrak to ale pkisslo, žc nynt, kdež toto
ptfscmc, protestcmté i rozkolnlci nalezajt se w
drženl wčtssl čústi swatyň, ktcréžto latintky tak
mnobo stúly, a že UejsoUce spokojeni B podtlem
fwým w držent, Ua Učjž ani stlm: nějakěho prúwa
Uemajl, pťedce ťúdmejm držitelům wyhrožujh že
je z držcnt toho wyloUčt a ze sw. mtst wyšenoU?

Člňnck: drUhý.

er.bowúni ťcckýehrozkolnilů wzhlcdcm prúw cčrkw:
mmmmmm

We pťedcsslčm člúnkU dokúzali jsme patrnk
z dějepisu a plsrmnostmi, že takměk až do poo
lowice 14. stolett latinskoekatolickú clrkew sama
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k držcUt a Užiwúnt sw. mtst prúwo měla. Dajlce
dese i dňle wčsti dějepisem a listinami, co wěrnými

průwodčlmi, Uwidtme, dodknd to p,ochúzl, že w
době, w nlž toto ptssemc, rozkolni Rckowě a jiné
kactťskč sekty w držent znamenitčjsst a wčtsst
čústi swatynt tčchto se Ualezajt. Tot mú bhti
úlohoU člúnku pkttomUébo.

Nčkoli, jak jsme widšli, kU koncč dějepisné
doby, U kterčž. jsme se Uynt octnUli, latinskou
katolickú cirkew sama ťúdným prúwcm w ďržcnt
sw. mtst byla; nemohlat pťedce, wedena ďnchem
mtrnostř a lúsky, kterýž se w nt powždy podinu
bodnhm způsobem jewil, ze sw. mtst wssechny
ony dttky swč wyloUčiti, jenž se od nt byly zrúdu
nhm způsobem, buď toztržkoU Ueb kaciťstwtm
odloUčily. Ctrkew wčdčla dobke, že i mezi oř:bojý
Ut;mi sym; jejtmi Uachúzejt se někteťk prawť
ctitelowé Christa Púna; lidé prosté mysli a dobré
wůle, jeUž we bludU zrozeni bywsse w nezawinilč
a protož prominUtedlné ncwťdomosti žiwi jsoU.

Tyto Uechtčla ze fwatynt oUěch wyloUčiti,
aby jich Uezbawila útěchy wyplýwajtct z modlitby,
konané Ua Uttstech, kterúž zbožnčmU citu jejich
rowně jako i UassemU tak drahú json. Ctrkew
rúda přiwolilak žúdosti jejich, by na tšchto mtstech
modlitby a pobožnostiswč kanti smťli; dowolila
jim tobo wssak toliko w jistých, od nl Ustanowea
Ubch časich a bodiUúch. Brzy wssak Ulčla přtčim:,
želeti powolnosti swojt; Uebot UedloUbo na to
počalo se jt UadUžtwati. Řckowč, jmenowitč oni
z CaťihradU, jenž od zn:ssenl whchodouťtmskč
ťtsse a od dobytt hlawntho mčsta jejlbo Mahox
mcdcm U. TUrkňm poddňlti byli, mčli za to, že
by od Uowhch púnů swých kU pťiosobowňnl si

l

8
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rožličUbch prúw a k Uúpadům, jakéž wzhledcm
sw. mlst zamýssleli, sUadUo pomoci dosúhli. ZUeu
Užtwajtcr sUússenliwosti katoltkůw, Usilowali ibnrd
wssemožUi;m spůsobcm, aby fobč jako dle prúwa
pťiwlastnili, co jim posUd toliko z milosti a
welikomyslltosti dowolowúUo bylo. Již okolo rokn
1033 Hegiry (lctopisu mabomedattskébo, 1623

upo Uar. Cbrista Púňa) wydún byl sirman, chž
se chrownúwal š sirmaUy danmi ďktwe Latiu
Utkům, a jenž smlouwúm a sltbeUi;m w Uich
pťiwolentm Ua odpor problassowal, že Uapotom
wssichni kťeskansstt Uúrodowč brz rozdtln we
chrúmu Božtbo brobU a blaboslaweUč PaUUU x
Marie ončch mtst k boboflužebným wýkonům swťzm
poUžřti mobon, kterúž by jim za prostředUictwtm
a dowoleUtm řebolUtkůw fraUckychwykúzúna byla
Nwssak na prwnlm tomtc proti wssrmn prúwU
UčiněnémpťiwolrUt Řekowé mpkestúwali
Pletichami a porUssowúUtm tUreckýchmtstodržtclch
a UstawičUým proUúslcdowúUlm bylo by se jim tée
měř posstčstilo. kúdUé držitele nmtistňox:ti7 a na jcu
jich mtsto se Usaditi, kdyby Uebyli latinskokatoličtt
mocUúť wé zakročili a núpadům tčmto pkttrž Učiltili.

Když byl sultaU Selim sUltaUU egyptskčmU
Palcstiml odňal, Ualezm:l tam co držilele a strúžce
swatynt latiUske ťeholUtky, fbledal wssak žc
welmi tepokojowúni byli od mnichů ťeckych,hlee
dajlctch Ustaroičnť přlležitosti, by je odstrcmitl
mohli WywoleU byw od obou stran za rozsUdia
tele rozhodmxl we profpťch latiUt!ň byw totiž k
rozsnde tomU pobUUt listinami ja!éž mU byli
pťedložili, smloUwou Neapolského krúle Noberta,
sirmany sUltaUa MUzzassera z ra 1024, Nchmedau
Sciaba z r. 1212, sultana Dmara z r. 1310,
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Akmcda BarkUta z r. 1310 a mnoýbmi jinými.
Latintci mu také okúzali dowolentk oprawent
klňsstera a chrúmU w Betlcmě jcž bhli od sultana
NkmcdaaNacčra r 1416 obdrželie)

Sultan Selim, o prúwu Latintků úplnč pťeo
swčdčen, pkiťkUul jim pťi tUto, a Uapomenul
Řeky, aby jich napotom již neobtťžowali. Na
Uťjaký čaš dali se sice odstrasstti, brzd wssak zapoa
čali Ua Latinlko nowč útoky činiti; titp museli tedy
k Uowým prostkedkům obrany útočisstč wzlti.

Jessto ctrkew katolická hmotnč stly Uemú,
jtžto by prúwa fwého kzewnťjsstm pkedmštům
bohoslužby swé bňjiti mobla, a jessto dUchownt
zbrant swojl dron twrdosslonst erěťtctch kactlxů
a rozkolnlků oblomiti Uemůže; tedy mUst, jfouc
UtiskowúUa a zotročowúua, U oněch swčtských
panowUlků pomoci ťjledatis kteťtž ji za dUchomnt
matkU a welitclkoUi son Uznúwajt, by pod
ochranou a zússtitoU jejich pokojuť Užtwati mohla,
co jl dle prúwa pkinúlržl thnd pocházt, že
pťissedssi we spor š wwsokoU porton (tureckon
wlúdoU), ď Řeky, ď Nrmény Ueb 8 jinčjmi, kdož
by ji byli rúdi z držent swatých mtst wytiskli,
wždy k oněm latinským panowntkům se Utlkala,
jenž bUďto za pktčiUon účastrnstwl swého w tažeUtch
kkižúckých,bUďto za pktčinou zwlússtnlch, še sUltúUy
Caťihradskými Uzawkcných úmlnw Ua wýchodě
welikého wplwa požlwali. Již rokU 972 a 973
Hegiry (1561 a 1565 dle letopočtU kťestanskčbo)
setkúwúme se ďe dwčma rozsudky, wdnessenbmi l
žádosti francoUskčbo wyslance ror prospěch kťestaa
Uů latinských od soUdcůw kteťt ektomU zwlússtnč

e) Wsse ny lislim; to ulo eud jsoU w klápteťc nejswťtťju
ssthochSpasitele (St.ySalwštor) w JerUsau!m.
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Ustanowcni byli. Bodňmct jc zdr dlc doslownťhď
znčnt jcjich, aby bylo lzc rozsouditi, jakébo druhu
bply různicr wzniklé mczi mnichh latinskými a
ťcckými, a jalým způsobrm sc opět Urownaly.

RozsUdek prwnt.
„Kltče k jeskyni, w ntžto se Uarodil Ježtť

CbristUď, nalezajl sc ůd rukou FraUků a pťechúzejl
postoUpUě od jednobo Ua drubého z oněch mezi
Uimi, jenž časem do JerUsaléma přibi;wajt a taw
se zdržUjl. Tak to býwalo jak před dobyttm tak
i po dobytl JerUsalému sUltúUrm Sclimem l. až
do nafsich dnů, a kltčc ty Uedostaly se jesstť
nikdy z rukou jejich do jiných rUkou. Latintci
jsou to, jcnž ot:dlrúwajl moslemtnům aneb onťm
kťrskanům, jenž do Jrrusaléma dochůztwajt, a neb
tam pťebbwajt a sw. mtsta nawsittwiti žúdajl.
Nentt pamštatka, žcbh Latintcš byli kdy kltče thto
w držent swčm mtti pťrstali, anrbo žeby jim byl
nčkdo prňwa toho Uptral a nrbo jr o ně pkiprawil.
Jsout w ustawičněm a Uepťerusienčmdrženl jebo od
neystarsstch časů až do tohoto dne, w nťmž pťt:omnň
listinaTwybotowena byla. Za tou přtčinou potwrzuje
soUdceprúwo držeul kltčů knadzmtnťněmu mlstu, a
naťizch, aby ostaly w rUkou jUňrodn franckébo.ee

RozsUd ek drUhý.

„W držent mtsta sw. jeslt jsou od časů
pťed dobyttm a po dobytt JrrUsalěma až do
nassich dnů Frankowě. Mlsto oUo bylo jim wýe
hradnč odewzdúno. SoUdci podčm byl důkaz, žc
jcsle a kllče k Uim od starodúwných časůw nalezaly
se w rukou Latintkůw, a že U Uich postoUpnk brz
pkerussent z ruky do ruky od jrdnobo na drubéhá
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pťcchúžely. Za toU pklčinou rozbodnul tedy sudt a
rozkúzal, aby fc nikterak nesúhalo na wkci, kteréž w
xrukoujmenowaných Frankůw se Uachúzejt a jakt;mr
koli způfobem Ua ono spomš mlsto sc wztab::jt.
Nelžc jich také nntiti, aby tam UťkomUjinémU mimo
Latintky wkročowati dowolili, a Ueb aby pkia
pustili, by tam jiUt lampy fwé zawěsili.ee

Jestit to poflednl sirman, jejž LatiUtci pod
wlúdou Solimana Weleslawného obdrželi. SUlu
tanowé Mobamed UT. re 1595 a Nkmed l.
r. 1604 obnowili fmlouwy, jež byli pťedchůdcowé
jajich uzawkrli a ponechali Latlnlků w držcnt
sw. hrobu. RokU 1611 potkúwúme se ponejprw
B rozkolnbmt Nrmčny Ua jewifsti. We wčcechwlry
nesrowUňwajt se Nrménowé tito š rozkolnými
Řeky; dobťe! si wssak rozuml, jcdnú:li se o to,
aby keholntky latinskč znepokojowali a w súbúnt
na prúwa jcjich wzújemnč se podporowali. Pťede
wsstm mčli Řerowč o to pčči, aby snlcana ne.
sprawcdliwkžmi sttžnostmi Uanili. Za tou pťtčiUoU
dal Nkmed zawčsti wyssrtťowáUi, kteréžto úplně
wc prospčch Latintkůw thncxdloz Sotwa byla na
to Uplynula čtyry leta, wydal sUltan Qmar U.
katolickbm keholntkům Uowb sirman š hatti:fheria
fem (ncjwyšsstm ďopisem) z r. 1030 Hegiry
(l620 po Uar. Cl;r. B.). Firman ten wymohl
wyslanec francouský, pan dc Harley:Sawcy. Zntt
pak takto: „Frančtt ťeholnici, od starodúwna
wýhradnt držitelé Betléma, jakož i chrúmu hrobU
Pmmy Marie, pťipustili z wlastUt wůlc wssem
ostatntm kťeskanským společnostem čúsk kaplt we
wrchnlm chrúmu; spodnt čňst chrúmU ale, kdežto
Ježlš Cbristuš (budiž MU čest a slciwa) sc naroo
dil, núležt wýhradně kebolUtkům froUckým. ŽúdUb
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z ostatntch núrodů ncmú na ni prúwa, a at sc
takč Uikdo neopowúžs, Ua jmenowanú mtsta súo
bati. ?lrměUowě a ostatnt kťestansftt núrodowé
majt we chrňmU hrobU Panny Marie taply,
kteréžto jim za prostťednictwtm a dowolentm
francki;ch Umichů pkepUsstčny byly, o tito poslednt
majt listiny súhajtct až k dobúm sUltúnů arabu
skbch; listiny tyto dokaznjť, že ostatnt Uúrodowč
ani UejmeUsstbo prawa k mtstům tčmto Uemajt,
aže tam tedy anlamp swť)chzawěssowatinesmt
Řekowč pťednesli totčž požadowúnt straUy spolea
čUéboUžtwúnt a držent wzhledem búně jenž pode
jmenem hrobu eJežtsse Christa znúma jest. Rown
ným způsobem hleděli Nrmčnowč podati prúwnt
titUly kU kumeUU pomazúnl, twrdire: „Pkedstau
wemš franckč)chmnichů núm tam dowolil roszču
cowati swtčky; dowolent toto Uděluje núm prňwa
ku společUémU Užtwánt jmenowcmčho mtsia!ee

„NakizUjemet, aby se to ani Llrmčnům ani
komU jinčmU Uedowolowalo: což platt jak o
mistU Uarozenl Je ž lfs e Cbrista , Uachúzejtclm
se w Betlémě dolů pod chrúmem, tak i o búni
zwaUě „l;rob Jržtssc Cbrista“, o wnitkkU hrobU
PanUy Marie, a konečnč o wssech jiUých swau
U)Utch, ktrršžto již od dúwných časů ťeholUtkům
franckčžmpťiUúlcžejt. DúUo w palúcU DaUda passy,

e w mčsťci Dirmadi:el:thr, r. 1030 Hegiry.ee
Q tki leta později, t. j. r. 1033 Hegiry,

wymohl thtýž wyslanec nowb sirman, kterhmž
se naťizowalo, „že se nemú pťipoUsstčti,
aby kdobezxdowolentotcekwardiuna
mtchal se we wěci,. ťteréž by se wztao
howaly na brob Ježtssc Cbrista, Ua
chrúm w Bctlemť a Ua jinú mlsta, w
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je jichžto držcUt aUžtw únt jsou frana
čtt1ťl:holntci ee

Od těchto dob až do Uassich dUů jest dějcn
piď sw mtst toliko oonon Ustawičnbchútoků
jimiž Řekowé a Nrménowé takťka wžďy o plď
dúle kU pťedn postupUjl Brzy dorúželi we spojent
Ua spolcčného Ucpkttele, brzy opčt proti Uěmn
wystUpowali růšnč, na wlastnt wrnb. Sc strany
tUreckč wlúdU wydúwaly se pokúd po fobč sirmar
Uy obsabu sobě z cela odporthctho, dle tobo jak
wláda úskoky Řekůw a Nrménůw a neb porusseo
nými a od Uich pťedloženými listinami zawčsti
se dala, Ucbo jak bylo lze úťedntkU jejt leskem
pťed oči jim kladenébo zlata, méně wtce zaflepiti
a kU přtzniwémU rozsudku pťiwesti, a nebo koo
Uečnk dle toho, jak ji důrazné stlžnosti katolických
mocnostt, jmenowitč Francouska a BeUátska doa
nUtily, aby powimwst son konala, starými
smlouwami se sprawowala a prúwa LatiUlků
tussiti nedala.

Na důkaz tobo uwedeme zďe jech z nej
nápadnťjsslch pktkladů Roťu 1630 za panowúnl
Murada Msi dowolili latinfstt nmissi Řekům,
žehnati chleb na oltúťi Uarozcnt Púnč w Betlémě
Dowolerlt toto, jenž bU bylo mělo býti swazkem
mtrU mezi oběma núrody, stalo se naopak
pktčinoU wúdy a různic. Za dowolentm 1tmto
počali Ře!owé stawčti do wčtru cele hrady
ničem:chch zúminck a pošadawkú a nemohoUcc
jich důwody stwrditi, pkikročili knásilt. W Betc
lcmě se proléwala krew, a katoltci mUscli se dňti
rychle na útěk abU znikli powssechného pobitl

Jatmile wUslancowé Francousta a Bco
nútska o tčchto pohorssliwhch húdkúch se dowčděli,
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stěžowali sobk ihned hokce U tUrecké wlúdy, a
whmohli od nt dwa sirmany, jimižto se prohlau
ssowalo, že Božt hrob, dwě búnč, kúmen poma:
zúnt, chrúm w Betlčmě, a tki kltče kU podzemnt
kaple pťinúležejt kcholnt!ům franckým. W jcdnom
z sirmanů tťchto nachúzela fc Uadto núslednjtct
powfstmnutt hodnú slowa: „Núrod kecký poc
Užil kkiwých swčdcctwt a porussených
důwodUtchlistin, a firman Omcrůw,
jejž k potwrzenl požadawků swýchpťedu
ložil, jest sťútaninoUwýmystů jcjich.eeďe)

Nle prUdký spor trn ncmčl ostati w těchto
meztch; Řerowč postoUpčlč w odwažliwostč swč
dúle a wtúhli w rejdy swé i matkU sUltúUowU,
rozerU to Řekyni, za kteronžto pťtčinon na jejt
pomoc a zastúnt U dworU Caťihrudskébo fpolébali.
Jali fc tcdy rozfsiťowati proti latiUským katoltu
kům tistceré pomlUwy; pak podňwali weleweztroa
roi 20,000 piastrůw, kterčž thto w podlosti swé
pkijal. thowé latinsstt mobli tUto jim hrozict
rúnn od scbe ch ttm odwrútiti, že wyplatili
8000 piastrů hotowých peněz, sliijtcc, že pozdčji
jcsslč 14,000 piastrů odwedoU.Welikoweztr lšssak
odtňhl do wňlky perskě, a zústupce jeho od Reků
porUssen, pťidal fe ku stranč jejich. Nadarmo si
stčžowali wyslancowé zFrancouska a z Benútska
U turecké wlúdy; darmo přcdklúdali dťtwčjsst lio
stiny; úplaty a núsilt zwttčzily. Řckowě pozdwia
hli takmčř skutečnč zboukrnt ; wyflaUec francoUský
byl wc swém palúcu oblehm:t; dragoman (tan
močntk) wyslancc Benútskčbo na pawlúnU domU
wyslancowa powěsscn; dragoman wyslanee frcml

eý Fřrman Murada uč chowá se w romisarřatč sw. zemč
w Caťihradč (Matrjmouio Zoupdioo puš. 439.)
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couskéhoprobodnut. Wyflancowč srancoun
ský, rakonskb a beUútský byli Uwčznčni
a Ua Učkolik dnt do okowů dňni. SUltan
Murad UW přčsoxxdil Řekňm chram w
B.etlemč, jesle, zahrady a kúmen pomae
zúUt, a zapowčděl jim pťestUpowati k ctrkwi
katolickě. Pťimklot jrj k tomU Uemotomé, poon
zowúUlm Řekň rozsstťenť obwiňowúnl, že ti, kdož
se obract k Uúbožmsiwl FraUkňw, Usilujt, aby od
placem dant se oswobodili a z podďcmosti jcbo
se wytúhli.

Nwssak wltšzsiwt toto, jehož byli Uúsiltm a
,úskoky docǧlili, nemčlo dloubého trwúUt. Jisth
arcijaheU Reboť, wUUkpatriarchy JerUsalšmského,
rozdrúždťn ztrútou jistč sUmy stktbrných prnčz, již
strbcx 1ebo pro scbe podržel, odebral se do Cuři:
hradn, chtěje tam patriarchu obžalowati a o
sesazenl jeho žňdati. Naplnén hnčwem proti tomUto
a nadto trúpen bryzentm swťdomt, UčiUil U
pťltomnosti wyflancň rakouskébo, francouskčbo a
benútskčho núslchjtct problússeUt:

1. žc jest pňwodcem oné diwamx (stútrlt
radě) !pťedložené Ueprowé listiny, tbkajtct se doo
mUčlě núwsitěwy Bctléma še strany Mahomedou
wy, w Ulž thto oswčdčuje, že tam již Ualezl
Řeky a widčl lampu, již lito k Uctěnt Jcžtsse
Cbrista we chrúmu narozeUt rozswčcowali. QU
že také porussil slowa.rukopisn, a že Ua mtsto
obecnébo pojmenowdúnt „kťestanč“ (dfmťčueo) slo:
wo „Řekowě“ (šGUmi) podstrčil.

, 2. Turecký, rowně tehdňž weztrowi pťcdlou
ženb rukopiš, dle Uěhož sultún Selim pki dobytt
JrrUsaléma sw. mlsiu pťepnstil patriarchowi
Jernsulémskčnm, jest prý druhé porUsseUt, o jao
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kěmž prb ostatnč fUadUo se lze pťeswťdčiti, ponč.
wadž w rUkopisU na mtsto prawého tehdejfflho
patriarchy jméno Tbeolano položeno bylo.

3. Kyayo čili sprňwce domu wrchntho past
Uplacen sUmou 2000 tolarů podal prý sirmml
ten sultanowi kU podepsúnt, ldyž tento prúwč z
palňcu wysscl a na kůň sednoUti chtčl; za ktcroU
pktčňUoU prb nemčl jpochwtlt, aby obsab pťedlou
ženébo sobě spisu prohlédnul.

Když se wclikowežtr o prawdě wýpowědt těchto
pťeswědčil odwolal sUltan Murad Mss sirman wy
danh we prospčch Řeků, a dal dnr l4 mčstce cheru
walU r 1045 Hegiry(lššš po Cbrisku)wybotou
witi jinb, jtmžto mnichům latinským obě búnč sw.
brobU, kameU pomazňnt, sedmero oblonů Panny
Marie, chrňm w Bctlemě, jeskyněNarozenl še tťemi
kltči, a zaljsady kU chrámn núležejtct nažpňtek dúnh
byly. Nadto se jesstť firmanem ttm naťizowalo, aby
Latintci wzhledem toho nikterak znepokojowňni
Uebyli. Podňwňmet sirman tcnto w úplném jeho
zněni, ponťwadž jrst jeden z nejdůkladnčjssich,
jakéž kdy wc prospčch Latinlků wydňny byly.

FirmaU z rokU 1045 Hegiry (1635 letou
počtU kkeftanskébo) ďaný dne 14. městce

cherwaln.
„Dnesintho dner pťcdložili srančtt kcholntci

listiny, jež majt w rUkoUswbch. Skoumali jsme
je a Uznňwňme, že jsoU to spisy.staré a prawé;
wyswttút z nich, že wssechna jmrnowcmň mlsta,
jakož i tťi brňny k jeskyni Brtlemskč a kltčc k
Ut od časU dobytt JcrUsalěma kalifem Dmarem,
jednim ze,čtyr kalifů (Bňb mU bUdiž milostiw!),
wýhradnč keholnttům franckť;m pkinalržejt, a že
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wssechny ony swatynť w dobU, kdežto dčd Uňš,
slawné paměti sUltan Selim 1. (jeUž jest Uynl
w rňji), púnem mlst těchto se stal, w rUkoU
jmenowančxch sraUckých ťeholntků jakož i dťtwe
ponechány byly. nn be tedy tito srančtl ťeboln
ntci w držent jmenowanťzch mlst ostali, wydali
jsme wysokopanský, wlastnlm Nasstm podpisem
opatťerch sirman, ktcrhž jim za prúwnt titnl
sloUžiti mň, a Uaťldili jsme, aby moct sirmanU
tohoto Frankowě, jako pked tsm, byli i Uapotom
w drženl a w Užlwúnt w Betlemč se nachúzejtcl
a pode jmenem kolébky Púna nassebo znňmé
jeskynč,mlsta to, w jehožto drženl Řekowé
podwodeút a porUsseUtm důwodnbch spie
sů se dostnlil NakizUjemc dúlc, aby Frankowé
bylř w držeUt a Užtwúnt skúly pomazúnt, ležtct
wc chrňmU swntčho hrobU, jakož i kleUUtt dory
Kalwarské, scdmera oblonů PanUy Marie, oboU
ďúnt, wclikč i malé, kryjtctch l;rob Christa Jea
žtssc; aby ostali i dúlc jako posud w držent
hrobu Banny Marie a klňsstera še wssemil
UěmU pkinúležejlctmi a od Učbo odwisll;mi statky
w Jerusalčmě, a w městysi NazaretU w držcUt
chrámU a klňsstera, jakož i jedntm slowem w
držent wssech ončch mist, o Uťž se š Uimi posUd
nikdo nepťel. J napotom nemú se Uikdo opoa
wažowati, at si jesi Řek Ueb Nrměn Ueb jakče
hokolř kťeskaUskčho UúrodU, je obtčžowati a znea
pokojowati. xNa jmenowanbch mlstech, zejmcna
Ua hoře Kalwarskě, mohon Frančtl mnissi bohou
slUžbU son dle libosti kanti, jak se to dúlo
posUd; mohoUt tam rožswěcowati woskowé swtce
a lampy; Uikdo jim w tom chml pťekúžeti.We
wy koUňwúUt bohoslužbh koncčně mú wschUt fraUu
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ckých ťcbolntkň pťednost mtti, jak ji až posUd
mtwal, pked ťebolniky wssech ostatntch národů;
toliko obyčejné poplatky mnst se dle starodňwnčho
zwka odwňděti eee)

Nčkoli sirman tento tak zťejmý o důťladnb
byl, wytasili se Řekowč dwě léto na to pťedce
opčt š porUssenými listinami swťpmi a wymobli
pomoct hojných peněžných darů sirman, pkedcsslému
cele protiwný, kterýmžto se jim Udčlowala moc,
Uwúzati se opčt w držent ončch mtst sporných
DrUbb teUto sirman powolil Jbrahim, bratr a
nústUpce Muradůw Nadto bledčli Řekowč
wlúdU oklamati pomluwami rowUč tak nrprau
wbmř jako smčssnými (r. p. že Latintci tělo
Banny Marie Ukradli, chttce jc prodati), by
bčhem ttm pkissli w držent kaplh Pamch Marie
na úpatt borh Qliwetské, kdež se nachúzt brob
jejt. J zawedeno wyssetkowúnt po jehožto stonu
čcnl wyslanec franconsky obdrželsirman (r 1888),
kterýžto nectné úskoky Rekůw dokazUje a bant,
frnnckqm ťeholnikům alc tcnto jim již wice Uež
360 let pťinúležejtct chrúm opět w držcUt
odewzdúwň

Nicménč posstěstilo se kU konci minUlého
stolett Řrkům opkř zmocniti fe pomoct týchže
podwodů onoho chrúmu w jebožto drženi posud
se Uochúzejt, ncdowolujtce oni latinským knčžtm,
by tam alespoň mssi fw. floužiti mobli.

Jinú núsilnň osobowúnt, za nimiž nastaly
nowé stižnosti, byla přičinon, že wydúU nowý
sirman r. 1690 (dle lčtopočtn turcckéhor. 1101)
yq

e) Půwodni spiď sirmam! toboto a zprúwh o ndúlosii tč
wyhotowemj rnkon drlegata tureckě wlády uložen jest w
mxchřwnhospice sw zemč w Béťe (Pera)
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za anowúnt Solimana sle Firman ten nenk
mčně zťetedlnb, nežli oneU, jcjž bdl Murad MA.
wydal. a čint Řekům Uowé pkcdhůzky strany
úskokU a porUssent listin, jmenowitč listiny týkaa
jtec se domnčlčhosirmanu Omerowa. Řeholmkňm
franckým odewzdňwajt se sirmancm ttm opět a
opťt w držcnt an mtsta, ktcrúž w prwntm siru
maml MUradowč uwedena byla.

e Konečnť slUssno zde uwésti jesstš jeden
sirman, kterýž wymožen bUl r. 1740 (dlc Hec
giry 1170). Firman tento potwrzujc sirmany
pťedesslé a obfahUje podrobné wypočltúnt mtst,
jež keholntci frančtt w držent majt. Listina tato
chowú se w archin sw. zemš w Galatč.

Mimo wrsskery firmany tyto slussno jcsstk
zmtniti se o člúncich smlUw mezinúrodntch, kterčž
pžed rokem 1740 a po nčm Uzawťenn byly.
Clúnky tyto pťipojnjt kU prňwům, jakýchž Latia
ntci moct jednoduchébo domluwentuse dosúhli,
prúwo jesstč wyšfsi, spočlwajtct na obapolnčm
zúwazku. Bohlédnťmež trdy jesstť fpčssnč na
smlonwh tyto, xa Uebo alespoň na ony člúnky
jejich, kteréž se thkajt sw. mtst a jež tu dle pou
stoupnosti časU Uwúdtme.

Wc smlouwč Uzawťené w Karlowci mczi
clsakem Leopoldcm a welikosultúnem prawt se
we člúnkn 13.: Co sc týkň ťeholnlků a bohoslužby
ťtmskoukatolického Uňboženstwt, slibuje fultún, že
wssechny jim od pkedchňdcůw swbch udčlené
whsady oonwt a potwrdt.

DrUhý člúnck smlouwy Uzawťené w Božau
rowci dnc 21. julia 1718 obnoije naktzčnt
Učinčmi we smloUwť Karlowické wzbledem latin:
skhchkeholntků a bohoslužby katolickěho núboženstws,
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pťi čemž ani Urjmensst zminky o Řcclch a er
mčncch se nečini

Wc 12 člúnku smloUwy Cakihradskč (ze
dne 5 now 1720) objewnje se Nusko ponejprw
w otázce wzhledem sw mist Ncmlthc wssar o
prúwich a dowolenlch z čafů minUlťjch, jakýmiž

, se ani wykúzati Uemohlo, Usueslo se tolikoš
tUreckoU wlúdoU na tom „že se mú Rusům
dowoliti, aby do Jerusaléma a na jiUň fw.
mtsta bez odwúděni jakýchkoli poplatků pUtowati
směli.“

Tot stanowt jistotnť znamenitb rozdil mezř
Uňrodcm ruským š jedně, a mezi Uúrodn katdoe
lickými š drUbč stramj, co se totiž dotťskúpoUlěrU
jejich k tUrccké wlňdě ohlcdnč sw. mtst. Rozdtl
tento jewt se zťejmk, patťtme:li Ua starobyu
lost obapolnčbo prňwa, jefsto Latintci we pron
spčch swůj Ukňzati moboU Ua smloUwU Filipa
Smčlébo (z rokU 1270), na člúUky smloUwy
Frantifska l (z r 1535) a Ua smloUwUPožao
roweckoU.Totéž wUswltú bčťemeoli ohled Ua
powahU a rozsúhlost prúwatoť)othlea
dem RUsů jednú se tam totiž jedUodUsseo dowou
lent , za kterýmž jim lze w ctsaksko:tUreckézemi
bez pťekúžkyccstowati a do Jerusaléma pntowatij
kdežto strany Latintků a zwlússtnč strany lacina
skt)ch kebolntků jrdUú sr o pcwnč a trwalě taUt
pťebťjwú:xi, o skUtcčUé dobýwúnl, Užtwánta drženč
ončch swatin, klússterů a jich pťtslusscnstwl, jakož
i o prúwo, jc w dobrěm stawU Udržowati, oprau
wowati ano i znowU stawěti, na če!jž patrnč
úplné, dokonalč a wždy trwajtct Užlwúnt onťch
jmenowanťjch mtst se zaklúdú.

25
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Smlouwa Bčsobradskú (z re 1739) obsao
ije w 9. článku swém potwrzent wýsad, kteréž
wc pkedesslých časlch ťatolickým mUichům prou
půjčeny byly; wzhledem poddaných rUskýchmlnwt
wssak toliko o dowolmt ť ansstčwowúnt tčchto
swatých mlste

Kdož smlouwy tyto znú, odpowt snadno Ua
newražřwé a Uesprawedliwé wýpowčdi, proUessenš
od Kagisa passy. Uplacen od Řcků a Arméa
Uůw, wymohl sirman, jlmžto se jim dowolnje
držeUt lewého kťtdla kůru wc welikčm chrúmě
Betlemském, hrobU a podzemUt kaply Panny
Marie w Gethfemani, malé bánč Božlho hrobn,
welikého chrúmU w Betlémč a kltče k jčskyni
„Narozent“. Když wyslanec sxrancoustý nn poruu
ssent smlouwy sobč stěžowal (r.1760), odpowěděl
!nU pasia bcz zarděnt: „Mtsta tuto pťináležejt
sUltciUowi, púnU mému, a tento má prúwo, pťeo
pUstiti je, komUkoli chce. Může býti, žc
byla posUd wždy w rUkoU Frankůw;
Qslawrnost jeho wssak chce„ aby Uynk
pťessla do rUkoUŘekůw.“ uuoZ toho, co
posud powčdino bylo, wyswltú pntrně, že wťppo:
wěď tato jcst zťejmým rnssentm wssech smlUw,
jakěž ď katolickč;mi mocnostmi zemt zúpadnlch
Uzuwkeny byly. KoUečně beroU i nejnowkjsst
smlouwy od r. 1802 a 1838 prúwa tato wc
prospěch Batintkňw w ochruUU.

Nle pťi wsselikbch těchto fmlouwúch:, fhoda
Uutich u práinch titUllch poUžili pkedce Rekowé
a Nrménowé, kteťt, ač we člúnclch wlry se různtce,
w nčnňwisti k Batinikům wždy souhlnsili, nlespoň
poknd pťi dělent koťisti búdky a růzUřce mrzi
Uimi nepowstaly, poUžili,prnwtme,úskočnčrozbrojů,
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w jakěž byly wňlky a wnitťnt pkewraty wlňdy
zňpadnlch zemi Uwrhly, a Uwňzali sc w držeUt
těmčk wssech swatynt w Palestině. Qdewssaď bylč
ťúdnt držitelé wybňUěni; sotwa mohli Uhújiti
btdného koUtU, jakťjž jim byl ostal, když nrsskasiná
jedna Udúlost Ueutčssitedlné a strastiplné postawrnt
Ubohých latinských mnichů dokonce zhorssila, prou
půjčiwssi Uad to jrsstě brdým a snrowňm Utiu
skowntelům jcjich podobu práwa, ktcrěž jest tťm
nefmhslnčjsst, čtm Ueflhchančjsst a Ukrutnějssi
bylo Utiskowúnt, na Uťmž se zaklúdú. W Uoci
z 11. na 12. oktobra r. 1808 wypUkl w kaple
NrmčUůw ohrň a zmobl se w běhu don bodin
tak nňramnč, že welikú bňně chrámu Božtho
brobU spadla a zUačnoU čňst obětowanhch tam
skwostných durů fesUtiUnmi swými zasypala Bťtu
čina požúrU tohoto pkičttala se brzy Řekům,
ďrzh Nrménům; oni sami winili sc wzújemně;
Uicménč poUžinly obť strcmy tyto stejným spůfobem
nrsstěstt tobo kU swému prospťchu. Nikomu UeUau
pndlo, pkičttati ol;awnoU winu založent obnč
toho mUichům latiUským jessto tito požúrem tťm
jrn ztrútU Utrpěti mohli

Wýboda, jižto Řckowé a Nrmčnowě ze
swatokrňďežně zkúzh těto nabyli Uent sice dostae
tečnbm důwodem, za kterbmž by se jim tak
brozný zločin pťipisowati měl; ale Uapotomnk
chowánt jrjich, hodan a mtsio požárU, způsob,
jakýmž fe obcň šmáhal, oprúwňUjl dostatečně k
takowěmu podezkcnt. Bhlot jim dobťe znúmo, žc
latinsstt ťrbolntci kterť)mžto se již po delsst čaš
nrdostúwalo sstědrr)ch darů, jakéž jim jiudy ze
Špunťl z Portugalska a zjintjch zňpadnlch zcmt
postlčxwúny byly žc ťeholntci tito prnwlnt za

25:r
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pklčinoU chndoby swé UchdoU dokoUce ď to, aby
kostel „Wykupitcle“, bUde:li zboťen, opět wystan
wťli. Wědťlit také, že we pťlpadnosti té obdržč
od tUrrcké wlúdy za pcnlze snadno dowolrns, oby
chrúm wlastntm núkladem swým opšt wystawilř,
čtmžby ďlc ;ásad oněch zemt nabyli prúwa, Uwúo
zati se wbhradně w držent jebo. A tak sc stato
skUtcčUš bez obledU na odpor še strann ťúdmhch
držitelů, brz oť;ledll Ua ostré protrstacr, ďčz ohtrdU
Ua smlouwy a zúwazky, ďez ohledU na wssemožné
tituly prúwné. Diwan Udčlil Řrkům zplnomoc:
Učnlu k opčtnémn wystawcnt búně, což tito i
prowcdli, nedotazujlce se ani mnoho, zdali sr to
Uúležilť)m způsobem prowésti dú. Lzrt fe snadno
domysliti, že snažent jejich, stúti se púny a pro:
wozowati wlúdU fon, bylo od tš doďy tlm
odwúžliwějffl. Ncsmlt sc wssak zde mlčeUlm
pomiUouti, že plnomocntk frm:couskiz zadal proti
tomU n dworu Caťibradsiébo oswčdče:xt, chtčje
sskodliwi)m Uúsledkům opštnčho wystawent tobo

pkrdejiti, a že wymobl r. 1811 firmcm, w.,němž
se mu ofwědčowalowýflowně, že či n Uost R eků
při opětném wystawenl chrúmu sw.
brobn dťtwčjfstm prúwům LatiUtkň
dokonce Ua Uij bťjti Urmú. Muslmet
wssak ď bolestt podotkauti, že sirman :ex!,to jim)ch
núsledků Uemčl, lcč žc ohradil prúwoe Rrkowš a
Nrmčui obdržrli núslcdujtctbo Ua to rokU (1812)
podobbeU způsobem pro sebe firmau, ktrrt)mžto
jim brz obkrdu Ua prúwa Latinlků wichradlň
dršeUt sw. lntst pťisonzrrto bylo. Firmmc tento
podptral se Ua dwa Ueprowě, Selimowi l. pťi:
pisowané sirmany, w Uichžto se twrdt, že panowu
Ulk tento byl mtsta, o Ušž se tu jednú, obťma
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Uúroďům přisoUdil.Nwssak o těchto dwon sirmanech
Uebylo až po onen drn ani Uejmensslbo slyssetis
okolnost to, ktcrúžto smna o sobč již k domněnt
pťiwúdt, že podstrčeny neb pomssrnU byly. Co
wssak Ueprawost firmanů těch Uepochybnox: čint,
jrst okoluost, že oba sirmaUy ty totéž datnm
mcxjt a že w temž čosč tatúž mtsta pťisuzujt
Ře.kxlmi Yrmčnům t j dwěma k fobš wespolek
ťrwnlclm a Ua srbe nrwražsctm núrodům, jenž
se Uikdy we swoonsti dohodUouti UemoboU, lcčby
sr jim o to jednalo, ady Latinlkům nějakoU
kkiwdn Učinili. Nrmčnowč obdržcli Uapotom jesstč
1ech nowý sirlncm r. 1829, jlmžto se jim
ostatně toliko UdělUje prúwo, Ua brobu Božlm
mssi fw. floUžiti a lampy rozswěcowati.

bechom š těmito sobě odpornjtclmi sir:
many pťissli kU konci, Uwedrme jrsstě jedno
pťiwoleUt, jcxkéž wymobl aďmiral GGUďďiu za
panowúnt Ludwtka Filipa, krúle franconskék)o, od
sultúna Mahmuda we prospěch latinski;ch ťrholu
Uikůw uu dowolcni totiž, sloužiti mssi swu we
chrňmu „NanebewstoUpeUi“ Ua boke Qliwrtské
wr wbročUb deU též slaonsti, ačkoli chrúm tento
w messitu pťeměnťn byl. Bylol to dowolent, jeo
bož Soliman Welrsiawa wzhlrdcm chrňmu hory
Sionskš, w Utžto moslemlnowé pťedepsaUé pon
božnosti fwé konúwali, Frantissku 1. Udšliti
nrchtěl. 7

RokU 1841 obdrželi Rekowé sirman, kteu
rizmto sr welelo, nby sskoly katolickě w Brtlěmě
požawlrúny byly, a jiUb kterýmžto se dúwalo
Řrkům zplnomocnčnl k oprowcnt chrúmU Božtho
lzrobU a onobo w Betlémě A wssak pún GUizot,
miUistr krúle fraUcouského,poslal dne 26. okt. 1842
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wyslaUci francoUskémU wymčťent, dle nčýož mťl o
to sc postarati, aby sskoly opět otewkeny, a ti, kdož
jc byli dali pozawtrati, potrestúlti byli; Uud to mčl
také wymoci oprúwUěUt, za Utmž by chrúm Božtbo
hrobu a oUcU w Betlémč toliko od latinských
mnichůw oprawowúUy bť)ti směly.

KU konci UUdné zprúwy těto mtntme
zmlUkU Učiniti jesstk o jedUom zlosUUstwt. o
Učmžtosr š jistotou ert, kterémnz těchto don
koťistliwbch Uúrodů by se mělo pkičttati, jesfto i
wiUU na onom požúrU, o Uěmž swrchu wypra:
wowúno bylo, jedcn drUhčmU erražiwč wytý:
kajt. Jednút fe o Ukradent stktbrnč hwkzdy, kterúž
se nachúzela w jcskyni „Narozent“, mujtc Uúsle:
dujtct Uúpiš w ťeči latinsté: „ťťio Čš lljršine
M.ňrja ejoďUZ ()ťxriďtuxď UUtUš ešc“ (Zde se
Uarodil zPaUUy Maric Ježtš Ebristuš). Již ťeč
núpifU toho byla dosti jaszm důwodem, že Latia
Utci již od starodúwnťzch časů w držent těchto
mtst byli Powúžtmeli jrn okoonsti krúdeše této,
poznúmc již dostatečnť, jact lidé jsoU ti Řekowě,
TUrci passowé a patriarchowé ťečlt Latintkňm
Uekymll z odstranťnt hwčzdy tč nižúdný užitek,
jesito prúwč hwězda ta dokazowala, že jsoU w
držeUt chrúmu a to již od starodúwach časů
Řekům to wssak welmi prospčlo, ztratil li se
pkedmťt, pro kterť)ž kaply té zmocUiti sc Uemobli

po črmž již tak dúon dychtili Co bwčzdy samé
se dotť)kú, ztratila sc prúwě tehdúž, když Řekowč
sami toliko w drženi swatyUě té byli S wttš
zoslúon byla pťenesiena do keckého, 4 mtle
wzdúleltého klússtcra sw. Súby, kdežto k Uctčnt
jt jistý drUh směssnbch zúbaw se Uspokúdal.
MUskafa dZurif , mtstodržitel w Jcrusalémť,
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wy;nal wekejnč, že by ďyl mohl snadným způa
sobem Ukradenou hwěsz opět opatťiri, kdyby se
do zúležitosti tš Urbyl mlchal lonfUl francouskb.
Kadi (sudt) Uabtdl sc kediteli důchodů klúsftrra
latinskěbo, že wčc tu wyrowUú we prospěch FraUu
kůw, zaplatt:li se mU 11.000 piastrůw. Me nabtdu
nutl to nebylo pkijato, jessto by takowé jednúnt byn
lo mohlo sloužiti k nrcti katollkůw a franconskč
wlúdy, ktrrúž tehdúž š katoltky společnč jednala.

Wlúda clsaťc Napolrona lll. zadala r.
1852 wzhledem nepťtjemné wěci této žalobU U
wlúdy tnrecké, a wymohla, aby kostel Božtho
hrobU, jehožto búnč na útraty sultúUowU opra:
weUa byla, za obché wlastnictwt se powažowala,
za mtsto, kdrž by wssechny kťesianskě společUosti
bohoslužbn fon konati smčly; wymohl také, aby
Latintkům bylo dowolrno, konati sw. tajemstwt
ro podzenmt kaple hrobu Panny Marie w Grthu
semcme, ktrrúžto kapla kďysi wýhradnťzm wlastu
Učctwtm jejich bťjwala. Dúnt jim takč kltč od
hlawnt brúny wrchntbo chrúmu Brtlemskěbo,
chrúnm to, jeeǧro fobš byli Řekowč a Yrménowč

Ueprúwč pťiwlcxstlúlil Brostťedkem kltče tohoto
majt Latintci prúwo kU průchodU do spodnt kaply
(jeskynč Narozent), kterúžto jim jesstč pťiUúležt.
KonrčUč byli Latinlci zplnomocnčtti, aby w jesťyni
Narozcnt umtstili jinon stťtbrnoU hwě;dU š lau
tiUským núpisem mtsto onč, chž r. 18:17 odtnd
odňata byla.

Člčmcdx tťcti.

Wywrňcexxi númiter, jarčž rozrorxxi Řekowé činčrtr
uhújeni a ofprawedlnčnl UúsilUého osobowúUi swého.

Ze strUčUého,alr prawdiwého wyprawowúnl,
obsaženého w prwntch dwon člúnctch strany wčct
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týkajtctch se drženi swj mtst od založent ctrkwc
až do Uassich dnů, může nestrcmný čtenúť fouditi,
že sw. mlsta w Balcstinč dle prúwa wýhradnč
katoltkům pťinúlržeji. Jessto ale fekty od ctrkwc
této roztržkou neb kaclťstwtm odloučené UižúdUoU
mčtoU w lům: ctrkwe se Urnalrzajt; ležt Ua
jewč, že by ani Řekowé ani Nrméni a RUfowě,
aniž jakékoli jiné od ctrkwe oddčlcné núboženskě
fpolečnosti prúwem sobč stčžowati Uemohly, kddby
ctrkew katoliekú držent a užlwúnt swatt)Ut těchto
toliko sobč pkiofobowcxla. Nebot jestliže w dnchu
mtrnosti a fUússeUliwosti„ jakýž se w prawé ctrkwi
we wsselikčžchUa wtru a mrawy fe wztabujlctch
wěcech powždy jewil, w jiných dobúch rozkolnttům
a kaclťům dowolowala a posUd ochotnč dowoluje,
aby Ua sw. mtsta pUtowali a tam pobožnost fwon
konali; Uemůže snússeliwost tato ani wzbledem
mim:losti, an wzbledem budoUcUosti Uťjakťjprúwnt
důmod we prospčch jejich stanowiti.

Kdoby se směl tedy opowúžiti, pktti se ď Ui
o prúwo ke sw. mlstům2 Kterú sekta, kterú roz:
ťolnt neb bludnú donmčlú ctrkew,u a bUť i febc
wtce wyznawačů mčla, a wzhledem bmotUč a
pozemské moci febe silnějsst byla, může fc opoe
wúžiti, zbawiti clrkew katolickon toho, co jt dle
Božski;ch i lidfkbch zňkonů pťinúležt? Kdo Uenao
hlédú„ že každý důwod, jenžby se proti Ut Uwúděl,
Uedostntečný a Uebo, což jesstě horssi jest, Ueprawh
a chytťe porUssenťj, že každú historickú Udúlost,
ktcrňžby se prúndu jejth Ua odpor stawčla, bUďto
wymysslena n neb toliko wbslcdkem neprawčho
whkladU bbti mUsie?

Tisterrare Uwňdčli již Řekowč Udúlosti, kcerč
ale při posuzowáUt erbstúly; tistckrúte byly již
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dowodné spisy, jakčž pkedložili, od foudů za
apo!rysické (neprawé) a porussrné Uznúny. Nle
Uic Uemoblo posud twrdosstjnost jejich oblomiti,
každochnč oonijt obwyslými Uectnými rejdy
obyčejnč útoky swojr. Na Uesstčstt domnlwajt fr
Řekowé, že jest jim činiti ď UeUmělci; zachúztr
ď Uúmřjako š ministry tUreckéwlúdy. Sotwa fe
dostala Uějakú Uowú osoba k některému úťadU,
wynússejl ihned opět staré pomssené dňwodnt
spisy Ua jewo, Ucostťjchajtce fe wymýssleti Uowě ň
sspatnosti; wždy pťcdklúdajt tytéž Ueprawé wbc
fadnt listiny, jež byli již wssichni pťedesslt minio
stťi zawrhli. JsoUt wždy tč Uúdčje, že Uowb
powýssenec Uemú znúmosti o wěcech, o Uichž byli
pkedchňdcowé jeho rozsudek wynesli, a Ucbo že se
dú:snadnšji oblomiti jistými důw o d y (peněžitými
dary), jřchžto w čaď pťtležith ď welikon způsobic
lostt ponžiti Umčjl, chttce bčhcm ttm sprawedlnosti
platnost zjedUati. Nwssak wekejnč mtněnt, kteréžto
jrst méně porussitelné Ucž soUdcowé Caťihradsstt
a JerUsalčmsftt, mňže důwody rownť tak zdalcka
pozorowati, jako Řckowé a tUreckú stúlnt rada,
a proto pohlédú še zaslonžeUým opowržcntm Ua
odmrsstěnl tčchto porussených důwodů, kteršžto již
tak často ze lžt Uaťanty byly, š Uimiž wssak
Uepťútelé katolické ctrkwe a kúdnbch strúžců sw.
mtst tak často opťt sc wytasili.

Jcssto by zattm twrdossijnost Řeků w očlch
mčUč dobťe zpraweni)ch lidl podobU prúwa Uabyti
a mlčent LatiUiků za slabou důwěrU we prúwo
jejichypoklúdúno bt)ti moblo; mUstmef pokaždé,
když Rekowč žnowu Ua bojisftť wystUpUjl, kodo
poru pťichystúnř býti, jfoUce ostatUě jisti, že:

25ť:je
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zbraů jejich zlomlme a ostkl jejt protř Uim sau
mým Zbrútlmc.

Rekowě se tcdy odwolúwajt Ua Uškteré důn
wody učinčného jim postoupenlsw.mtst še strany
sultánňw. Důwody tyto mlnlme zde skoumati a
sice KZ témž poťúd!u, w němžto jc Uwádlwajt.

Sest let od tě doby, co byl ctfať Herakliuď
kťlž krúlcm perským odnessený ďo Jerusalčma ,
wttčzoslawně nazpčt pťinesl, bylo swaté mčsto
Kalifem Qmarem opět oblehnuto, a wzdalo se
smlouwou po dwouletém obležčnt. Sofroniuď ne.bo
Zesirinuš (Řckowé Urfoublasl wzhledem jmena
toho) byl tehdáž patriarchou w Jerusalšmč. PU.
triarcha tento podepsal smlouwu nadzmlněUoU;
jrmut mú tcdy kťrstanstwo zachowúnt sw. mtst
děkowati. Za prostťednictwlm jeho konal kalif
ponejprw modli,th fwou weťejně mimo chrúm
Boťtho brobu, núsledkem čehož swatyUč tato w
messitu ťcmčnčna nebyla. Z toho wsseho wyů
wozujt rkowé, žc tato kalifem Omarem sw.
mčstu a chrúmům jeho propůjčenú wýfada (Uc:dučdw
mé), kterúž wssrm pozdějsstm, kťeskanům Udčleným
prúwům Ua sw. mtsta za zúklad slonžt, dúna
byla patriarchowi ťeckčmu a sicc we profpěch
poddanbch ctsaťe ťeckého, jehožto panownicrwt
JerUsalént tehdúš odňat byl. Tut múme prwnl
Udúlost, jřžto Řerowč we prospěch swůj powždy
Uwúdt; udúlost to, na niž dwojt wttěznou odpoc
wěd pohotowu múme. Pťednč odpowtdúme, že
tato powěstnú listina (čwťmčdmš)Kalifa Omará,
jak dole dokúzati mlntme, jest spiš porUssený.
Pkltomnč držeci se budcme druhé odpowšdi pozůa
stúwajtct w poukúzúnt na okolnost, že Rckowé z
listiny této, byt i porufsena nebyla, ani coš
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nejmensslho we prospčch swňj wdwozowati Ueu
UwhoU. N w prawdč! Košnu odewzdal Omur
sw. mtsta w drženleť Snad Rrkům š wUloUčentm
Latinlkůw? SUad rozkolnt ťeckěctrkwi, jtžtehdúž
ani jesstč neb ylo? Jestit každčmuznúmo,že
za čusu Qmarowa stúwalo toliko ctrkwe kutolické.
Tato šjčdnocowala w lůnU swém lidi wsselikých
jozhků a Uňrodů, a wztahowula rUky fwék tčm,
jenž jessté obrúceni Uebyli, tam toliko směťujtc,
aby z crlébo swěta Učinila jediné stúdce Cbristowo.
Jsouc wssak sama sjednocena pkirozenostt i
Božskbm noktzeUlm, Uetrpšla jinť)ch ctrkwl wedlc
sebe a wdlUčowala ze společnosti swč každoU i
sebe wětsst čúst swčta, kterúž by si byla neodn
wiflost osobowola a zrowna nňzew clrkwe
pkiklúdala, názew to, kterhž toliko ctrkwi katou
lické pťlslusst. Již dúwno pťed roztržkoU Fotioo
wou rl 857 byla clrkew kutolickú za pťtčinoU
kuclřsiwt a roztržky z lůnu swého wyloučila
Nriany, Nestoriany a EUtychiany; o jinbch meUu
sslch seklúch se ani Uezmiňujeme; uc: wssakeaž
do čofu Fotiowa bwla ctrkew ťrckú, čili lépc
ťečeno núrod krcký, čústl ctrkwe katolické. Nochúe
zelit fe w clrkwi Řekowé i Latinlci, Nrabowéi
Syrsstl, Němci i FruncoUzowé; nebylo wssak
tehdňž jesstč ctrkwe keckě, jakož w prawdě řpťtu
tomnš toliko za zlhm Užtwúnlm slow o ctrkwi
kccké mlUwiti možnoe A w skutku! buďto Uent
zu Uassich dob žúdUé ťeckě ctrkwc a Uebo jfoU
tki: ťecká, ťcckor:xskú a belenskú, jakož jsme w
prwnlm člúnku dokú;oli. Komnmohl tedy Omar
dúti sn.odmlsta w drženl? Jistotně ne rozkolnt
ťecké csškwi, jlž tehdúž jrssrě nestáwalo. KomU
tedy? Nrkowé odpowtdujt sumi, mluwlce zde
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konečnč jedUou prade, awsiak toliko omylem,
ani o tom erědouce a fami sobč odporthcc.
Prawit Řekowé, že patriarchu Sofroniowi celš
kťesta Ustwo děkUjezgchowúnt sw. mlst. Cea
lčmU kkestaUstwn pkepUstiltedU Qmar sw.
mtsta. N skutečně Ualezl w JerUsalémč kťessany
ze wssech končin, kteťtž se tam byli co poUtntci
shromáždili. Nečinilt žúdUčbo rozdtlu, a nemohl
bo ani činiti, mezi Řeky a Latintky, a byt to byl
i ččnčl, nebylčby sobč pťece Řekowe wť,hradrxč

osobowati mobli, co Uúleželo dlc pšúwa wsseo:
bccnéxctrkwi. Jestit sice prawda, žc Rekowč byli
tenkrútc čústt ctrkwe katolickč a sice znamenitoU
čústt, jak za pkičinoU počtu, tak ř za pťtčinoU
swatosti a Učrnosti mUžůw, ktrťtž w Ut žiwi byli:
Uebyliť wssak ctrkwt a ttmto jjmencxmse ani
nenazbwali ani nazýwati nemobli. Kkessmtům
tedh wsselikhch núrodů darowal Qmar sw. mlsta,
a wssichni núrodowč schúztwali sr tam skUtečnč;
wssichUi tam mtwali žústUpce a kněze núrodUosti
swojt; wssichni tam žili a konúwali pokojnš w
rozličných kečtch, ale w tčž poddanostik Uejwyšsst
hlawč cšrkwe a k papeži, modlitby a pobožnosti
swoje. Zúdný z nich ersobowal si wbhrudnčbo
prúwa ť držent mtst, pkiUúležejtctchjed né clra
kwi, jakčž tehdňž prúwnč a skUtečně stúwalo.
Bylot jim takč zUňmo, že fprňwa sw. mtst, jakož
i sprúwa každé jině, wsseobecné ctrkwi pťinúležeo
jtct wěci od toho zúwist, jeUžjest wrchnt hlaon
ctrkwe a pasthťem pastýkůw, „bis kUpU Řtm:
skémU.“ Skutečnou prawdon wssak jest, že too
boto propňjčent sw. mtst ďe strany Qmarowy
Uikdy Uestúwalo, a že Uent nic jinéýo Uež wčct
k tomU konri whmhssleno:l, aby prostkedkem nt
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oďůwodnilq fe wčci, kteréž pťed tim wUmUsileny
byly. Neprawost důwodntho spisu tobo poznati
lzr. zc tťt důwodů, z Uichžto bU každý pro sebe
k dokňzňnt neprawosti tč postačil.

Pertm důwodrm jest, žeby ze spisu Uc:dn
UUmČ zwanébo, kdybh byl Kalif Qmar jaký we
prospěch kťeskanů wydal, posud Učjakébo opisu w
tebdejsstm způsobu psant stúwati mnselo. S tau
kowhm opisem se wssak posnd jesstť nikdo neo
pronúzal; a byt sr to i stalo ncpkineslo by to
pkedce ani Řekům ani Turkům jakehoš prospčchU,
jessto posnd ani jrdnoho mrzč Uimř nebylo jenž
by ptsmu tchdúž we krajině té Užtwaněmu jen
dost múlo roznměl.

DrUbý důwod pozňstúwú w tom, žeby kalif
Dmar, kdyby také byl kťeskcmůmdrženť swe mtst
pojistititchtčl, ani nrbyl měl pťtčiny k wyhoto:
went takowého půwodčitého úťadUtho fpisu. Zún
kon kormm byl by jižl fúm w sobč k tomU pou
stačil, a Omar, tento tak pokúdnh plnitel
zúkonů koranU, byl bU jich dojista takč UepkestoUo
pil. ZňkoU koranu prawl, že Uúrodowé od mou
slemťnů moct zbraně podrobcnt, nechtt:li islamU
(núbožrnstwt mnhamcdaUského) pťijmonti, pki fwo:
bodnčm wykonúwúUť boboslužbd swč a w držent
chrámů fwých ponechúni býti majt; že chrúmU
tyto w dobrém stawu držeti a oprawowati mou
bou; toliko nowé chrúmy stawěti žr se jim neu
dowoluje. Dčjepiď dokazujr, že zúkon tcnto w
turecké kissi sr zachowúwal a posnd jrsstě zochoo
wúroú. Kkeskanům w JerUsalémč nebylo tedy
potkebt Qmarowy úkrdnt listiny, kteroUžto by sc
jim dowolowalo, co jim samým zúkoncm loranU
bez toho dowoleno bylo.



KoUečnč wyswttú ncprawost listiny té i ze
soudnlho núlezu ja!ýž k wyssctkowúnt ho Ustanou
weUt moslemtnsstt soUdcowé o Ut proUeslř RolU
1630 oďdrželi wyslancowč z Francouska az
Benútska w Caťihradč od sUltúna dwa sirmany,
kterčžto posud w komisarstwt sw. země w Péťc
(bltžc Cařihradu) se chowajt; pochúzejst z r
130 a 133 dle Hegiry Firmany těmito se
prohlassuje, že Řekowé se zmocnili prostkedkem
porussených důwodů čústi sw zemé, že domnělý
sirman Qmarůw jrsi wymysslen, že prúwo k
držent mist těchto pklslufsi již od Uejstarsstch
časů katollkům. Mimo to dokúzal HašsaU;Nga,
chž byl za pťtčinou wyssetťowúnt, Uúslrdujlctho
za sirmaUem r. 1630 danm, do Jcrusalčma
pťissel, B welikon obssirnostl, že sirman, jakyž
Omarowi se pťipiije, neprawťj jest a e osobo
wúnt Řekůw sUússetiUel;e

We čtyťech stoleltch po dobytt learowU
Ucnalezajt Řckowč Uičeho, co by we prospěch
swůj Uwúdčti mohli, a prúwč w tom, žc Uičeho
Ueuwúdi, jewt welikou opatrnost. Nebot ponťwadž
w tčchto čtyrech stoletlch sw. mtsta od katoltků
celého oboru swšta ansstěwowúna byla, a patrio
archowě Jerusalémsstt poddanost fon k paprži
wždy wy;núwali, jest na blledni, žc w tčto
době wssclikě důwody swědčl a swědčiti must
we prospťch katoltků Dbzwlússmč hluboké Ullčent
zachowúwajt Řelowé w;hlrdem ochrany, již cisař
Karel Weliký pUtUjlctm do swu zcmě postthUl
a opatťil; Ue;miňujlt sc o wrouclm pkútelstwt
mezi Utm a kalisem HarUnem kterýžto z pťtzttč
k němu potwrdil clrkwi katolickčdržrnt chrúmu
sw hrobu Q tom wssem mlčt Řckowč powždU.
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K tomU slUsst jesstč podotknouti, že z ochrany
Karlem Welikým opatťené mtwali Řekowč wžďy
wťtsst prospěch nežli LatiUtci, jessto wždn podee
jhem tureckým byli a pro bltzkost sw. mtst na
ně častčji pUtowati mohli Ucžli Latintci.

Pominnwsse tlmto způsobem čtwero stoleti
zastaijt se opět pťi Udúlosti, kterúž sice ťeckčmU
ctsaťř kU chwúle floUžt, jim wssak pťecc prúwa
na wýhradnš držent sw. mtst UepropůjčUje.Mon
wtmet zde o opětnčm wystawrnt chrňmU „z mrto
wých wstánt“, jrž ťecký cisať Konstantin Mol
Uomachuš kU konci pťiwedl, když chrúm ten bezc
božným El:Hakemrm, jenž co Bůh ctčn býti
chtčl, wywrácen byl. Řekowé zde jásajt, odwoo
lňwajtce se na swčdectwt Wilčma Fyrskěho,
kterčžžto wssak ani slowa we prospěch Reků Ueu
pronússi. Wypraijet, že chrám trUto r. 1010
wywrňccn byl, Uňčcž prb kalif Bochcr, syn Ela
Hakcmůw moct pťtměrnč smlonwy, Uzawkeně š
ťecko:řtmskťjm ctsakem Nrgirem, křeskanům w
Jerusalémč dowolil, aby jej opťt wystawili;
tito že se obrútili kctfaři Caťihradskému, Kono
stantinU Monomachowi, š prosbou o penčžitoUpodn
porU; ale ctsať prý se Uwolil k radosti celého
kťcskanstwa, že chrúm tcn wlastntm nňkladem
swým opčt wystawl, což fe i stalo r. 1048, lřidcet
let po wywrúcent jcho.

Jestit to na každý způsob jclksi7podiwno,
abychom se erl;júdkili ostťeji, že Rekowé kU
podpoťe osobowúUl swých takoon Udňlost Uwúdt.

Ncbot od kobo byl ctsak Monomach pgžúdán,
aby chrňm sw. Hrobu opět wystawčl? Rekowé
odpowtdajt sami, že se to stalo od wesslerých
kťestanů w Jerusalémč. Jestit wssak wěct
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UepochybnoU, že teddňž žili w JerUsalémš kťeskaUě
ze wsselikých Uúrodů; clsať Konstantin dal tedU
chrňm onen Ua prost a k poUžswňUt wssech
katolickl;ch Uňrodů wystawiti. K tomU jesstč poo
zUamcUati dlUžno, že clsať Konstcmtin byl kato7
llkem, jessto roztržka rokU 827 Fotiem započatú
teprwé r. 1093 dokoUúna byla. Qstatně se nee
poklúdalo znowU wystawent wywrňceného chrúmU
Uikdy za prňwnl titul, š ntmžto by spojeno
bylo prňwo wlastnictwt. Prňwo ťtmské, jakéž
tehdúž i w Řccku platnost mělo, Urpowažuje
chrúm za wlastnictwl Uěkteré zwlússt:tt osobd, Utjbrž
za wlastUictwl Božl a sw. Clrkwe Jedo, jejlžto
widiteďonU nejwyšsst hlaon a swrchowaným
sprúwcem zde Ua zemi jest papež. Clsať Konstan:
tin Učinil tedy, co bdl dwě stě let pťed tlm Učil
Uil Karel Weliký; pťispěl totiž zbožnbmi dary
swými k oslawcnl katolickě bohoslUžby Ua sw.
mtstech. Nenabyleli Karel Weliký působentm swťjm
pro Latinlky wýbradntho prúwa kU drženl sw.
mlst, nenabyl ho nni KonstaUtiU pro Řeky.

Cšostawsse fe k tažcnlm kťižúckťjm, spatťUe
jeme Reky U wclikhch rozpaclch, majl:li dčjepiš
dle způsobn swého Uwúděci. Nemohont zde jinak
k clli pťijlti, leč zamlčnjlce dle zwka swébo
co zamlčeti možUo, a porUssUjlce, čehož jim mlčeu

Uim pominouti Uelze.Patriarǧpowč JrrUfalémsstl,
tať ďoklúdajt, byli powždy Rekowé; mělieli za
anowúUt Franků we sw. země stdlo swé w Ca:
ťihradě, stalo se to za toU pktčinou„ že Latintci
Ua odpor zťtzentm clrkewným Ustanowili w
Jerusalémč patriarchu latinskčbo. PosioUpnost
patriarchů keckýchnebyla prý alc tim pťernssena
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a tito že se anrútili opět do sldel swť)ch,jakmile
kťižáci SaladiUem pťrmoženi byli.

Mčlot by to sice podobU prawdy, kdyby i
lǧesskrch ostatnt swět byl Ua to zapomrUUl, co
Rekůrn z paměti wypadlo. Newysslot wssak jrsstě
Uikomu z pamčti, že Řekowé krňtkh čaš pťcd
wúlkami kťižúckými byli se odloučili od jrdnoty
ctrkwe katolickě UeblahoU oUoU roztržkoU, kterňž
posxld jcsstě trwú. Núfledkrm rožtržky tčto Ue:
majt patriarchowé jcjich, oddťliwsse se od sw.
apostolské stolice, od ntžto wsselikú prawomocnost
pochúzt, žúdUč prawomocnosti.

Papčž mú tedy Uctoliko prúwo, Ui)brži
powinUost, abU na mtsto odbojnbch patriarchů
poslUssUě Ustanowowcxl; a jessto je ze kterěbokoli
obťadU woliti Ulobl, dal pťednost obťadU lcxtinu
skémU. Co fe tbkú patriarchy rozkolntho, jest
wčci jistou, že as si již stdlil w JcrUsalčmš Ueb
w Caťihradš Ueb kdekoli jinde, Uemohl již mlti
ťúdné wcižnosti a prawomocUosti U wětsst mtťe,
Uežli jl Uynějsst rozkolnl biskUpowč a patriarchowč

wespolek majl. 7
Nle, namltajl Nečkon!étwždyt to byl patri:

archa ťeckč)Simon, jeUžbyl psal papeži Urbamx
U. chtěje dofúhnouti pomoci panowniků kkeskaUských
Ua zúpadn, jessto by ctfaťowč kečtt Uebyli sw.
mtst an znowu dobyti, ani jich před Saraceny
obraňoroati mobli. Jakč prúwo wsiak Řrkowč z
Udúlosti tč we prospčch swůj wqwozowati mohoU,
toho Uúm pochopiti Uelze. Newzdal:li sr patriaru
cha Simon společnosti š ctrkwl ktmskou„ jak z
prosby jrho k papeži UrbanU sl. Petrem pon
stewnlkem UčiUěnč wyswitati se zdň, UčiUil ttm
jeU powimwst swoji, powiUUost totiž, jakoUž
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každý bifkup zawňzún jest, aby w důležitých pťto
padnostech ke stolici apostolskš se obracel. Mimo
to uznal prosboU touto wrchnt ptuwomocnost
papržů w tom, co fe třskú sprúwy sw mtst, a
jednúnt jeho pťi těto pťtležitosti odsuzuje ostatnt
biskupy kecké. Bylšli wssak rozkolntkem, jat z
pozdkjsstho chowunt jcho kwlke podobnějsstm bbti
se zdú (wždyt Utekl z JerUsaléma, když tam kťia
žúci wtňhli a odebral se na ostrow cipcrský
chtčjc tam skončiti dny žiwota fwčbo); byluli
prawtm, rozkolUtkcm, jakhch důwodů mohlibd
Latintciz Udúlosti tč we prospěch swůj wywozoo
wuti?! Nesjednocrný biskup ťecký prost papcže o
pomoc k oswobozent fw mtst! Papež pohmxt
prosbami jeho, wyzýwú k oswobozent sw mtst
wsscliké Uúrody kťestanské. Toliko Řekowé stojt ď
rukama založrUýma, kdežto celň Ewropa za nč
se potýkú, a Uemajtce jrfstč na tom dosti, žc
byli leniwbmi diwňky, sočili Uadto wssemožnť Ua
wojsko, kteréž se tam k oswobozent dostmoowcxlol
Krew LatiUtků tetla proUdem we roúlce této; koa
UečUčwtábli Latintci do Jerusuléma a oswobou
dili sw brob Spasitelůw N toto wssc mčlo dle
wýkladu Řeků k tomu konci wykonúno bk)ti, aby
tito, jeUž byli w pokoji doma ostali, z Uamúhúnt
jiUťzch Uetoliko profpěchu nabyli, nýbrž aby sc
stali wýbradnťzmi držitcli fw mist, jichž byli wýu
hradně LotiUlci dobyli!7 nu

N wssak Uamttajt opět Řekowé když byl
SaladiU, odňaw opět Latintkům Jerufalém, wssech
ny fwatyně zničiti mtnil, ddl to ťeckij clsať
Jsúk Komncnuš„ jenž, jak dočtsti se lze w letou
piscch Dositheowých, pťimlUwou swojt chrúm Boa
žtho hrobn nchrúnil. Z toho dowozujt, že jim
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pťtslusiť wžhledem sw. mlst práwo wlastUictwt.
Nwssak letopisy Dositbeowy majt welmi maloU
wúžnost, porownúwúmeeli je še souhlaslclmi swěx
dectwtmi welikčho počtu souwěkých spifowatelňw
a ď mnohbmi Ucpodwržextč)mi ptsemUostmi kterčž
jedUohlasUč twrdt že SaladiU dobyw wttězstwt
Uikoli ď Řeky Učzbržwybradnč tolřko š Latitttky
wyjednúwal A wyjednúwúnt š Latintky bylo
také wťct pťirozenon, jessto tito již po celé stolett
w držent Jerusalčma byli, xej brúUili a dle fmlou7
wy wzdali beze wsselikehoúčastrnstwt Řekň Slu:
sstt takě jesstč podotkaUti žc úmysl, swatyně
Jcrusalčmskč zUičiti, chrowltúwú se še znúmou
powahou dobywatelc Saladina, jcbožto fprawedl:
nost, mtrltost we wttčzstwt, sslechetnomyslnost a
pťirozeltou dobrotu wesskcťi dějepifcowč wychwan
lUjl. Nadto by bdl úmyslem ttm pťcsioupil wlast:
Ut zňkolt swňj, jehožto horliwizm zastawatelem
byl, zúkon to, kterť)ž, jak již častčji podotknuto,
chrúmy a jinš k bohoflužbě podmaněných Uúrodů
pťlslussict wčci rufsiti zapowtdú. Jesteli wssak
jisto, še Saladin š Latintky ijedUúwal, jest
rownč tak jisio, že tito Uemohli nstanowiti wý
minkh prohlédajtct ku profpčchu rozkolUbchŘeků
jrž tehdáž rownš jako anky za Uepťútele swé
poklúdati mobli a skutečně takč poklúdali. N by:
lot by to w prawdč kc fmtchn, kdUby Uěkďo
chtěl mUsliti, že by LatiUtci byli anků žúdali,
a skUtečnč od nich wymohlix, abd swz mlsi kactťům
ton mčrou posioupili, by Koptowč a Abysinsstt,
Syrsstt. Georgiúni a každé jinč odwětwt rozkolu
Utků jich Užlwati směli, Latintci wssak aby tčměť
Ua prúzdno odefsli. NeUedostúwú sc Uúm wssak
také prostočistbch a půwodčitých ptfemnostt, ktcréžto
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w archiwech klňsstera nejfwětčjsslbo Wyknpitcle ď
welikoU péčt se chowajt an ptsemnosti tyto wto
tčzUou odpowťd na wssechnyty Ueshoďné domnčnky
a na wsfrchno dokazowňnt Řeků obsahUjs Ptfrmu
nostř ty zúležejt w ďdpisu fultúna NkmeďChaha z
r. 1212, kterýmžto se latiuským mnichům dowou
lUje, stťežiti sw. mtsta, ktrrúž oď dúwUťjch časú
w držeUt jčjich byla; dúle w dopisu Omara od
roku núfledetctho, w nšmžto se jim UdčlUje do:
woleUt k opětnému wzdělúnt chrúmU Betlemskébo,
a w dopisu Ykmeďa:Nchefa z r. 1277, kterbžto
sw. hrob, chrúm a klůsster hory Sionfkč, jakož i
chrúm Betlémskb za wlastllictwifraUckých mnichů
Uznúwň a za takowé prohlassuje

Ncntt tedy prawda, co Řekowč twrdl že
jeďinm zúksadem prúw LatiUtkň jest kupnt a
prodajnt smlouwa, Uzawťenúmezi fultňnem egypt:
skišm a mezi Robertem, krúlem Sicilskrým a mana
želkoU jebo Scxncitl Smlouwa tato jest owssem
nowým titUlem prúwntm, jakť)ž kn pťchsslým
pťipojen byl: mett wssak an jedime ani prwr
Ulm ačkoli takkka za doplnčk pťedesslchch poklúa
dňna byti mňže

Doklňdajt li Rekowc, že teprwé papež Klee
ment 7 w bUle fwé dUe 30 okt 1336 danč
a Konsalwu, generúlowi ťúdU sw. Framisska
swědčtct, ťád srantisskňuskť) we fw. Zemi znwcdl;
tedy fe diwtme, že jim neznám jest sirmaU sul:
túch Nkmeďa Chaba, jcjž jsme již při jiné pkt:
ležitosti uwedli dlc Udúnt Učeného orieUtalisty
Eugenia Borša (w jebo: qušštiolx ůšš Txišux
ďUintš 1)euei8 Tešooňřš 1850 pčxoe 5) Nadto
stúwú takr jefstč bnly Řehoťe l)(., kteroUžtostke
žrnt sw. mtst sklňdú se Ua ťúd frantifskúnsty
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KoUečně problassujt rozsudky wydané re 1564
a 1565 od soudcň, jrž byl sUltáU sám jmrnou
wal, jakož i firman z r. 1620 zpňsobem soud:
Uým, že jeslr a weliký chrúm w Betlěmě Ualce
zajt se w držrnt latinských Umichů, jinlžto od
nejstarx,odáwnějsslch časů powždy pťinúležely.

Rekowé twrdl, že zdržowúnt:sc frantifskánň
we fw. zemi jrst tajnostt; Urwt prťj se o dnia
o hodinč pťtchodU jcjich, cmiž o nějakčm důwodu
Uťm fpifu, ktčri)mžto by sc jim prúwo k držrnt
sw. mtst bylo Udčlilo. Sloužiž jim za odpowěd,
že tajnost tato Ucnt pro hlnbokost swou tak Uex
proUiantedlUú, že by jt oUeU, jeUž jest dobrč
wúle, wyšpytowati Uemoljl. aTcxjnost tato dút
se fnadno objasniti. Když byť Saladin Jerusao
léma opět dobyl, obdrželi od Uťho Frunkowě pro
wssechny kťestaUy celěho swěta dowolent,
za kterým w držcnt sw. mtst ostati smčli. N w
držent tomto ostali skUtrčUč, pokud z Učho od rozu
kolntků klamem, úplatky a núfiltm wyloučeUi
Uebyli, k čemnž i lhostejltost katolických panowe
Utků dopomúbala. 7

Weliký powyk čiUl také Rekowé wzhledem
jakéhoď mlsta, na kteréž pked krátkým časem we
spisu we FloreUcii wydančm pkissli. Spisowatel
dtla toho, frcmtisskún. za ktcrou pťtčinoU se mU

straUy wšǧi tě welikú wúžnost pťiklúdú, twrdt dle
pťekladU Rrků, že sraUtifskáUipťed Řcboťcm )(l..
tu j. pťed rokcm 137() a 1377 w držent chrcimn
Betlšmského ncbyli. „Nčkoli (prawt se Ua mlstť
od Rrků UwedeUčm) o držent chrúmu tok)oto a
o pťepUsstčnl odwislť;ch od Uěbo mtst w žúdnč
bulr pťed bulmni toboto papežezmtuky sc UrčiUt.“
Mtsio toto byloby drozl;oscmé,kdyby pťrkladatel
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Uebyl z erědomosti pťeměUil twrzeUt w odpor.
NahlédUěmež do půwodUlbo tcštU kniby: „Kmu
tďno ňoj piguo ot: simašine áoi ďčmti
eúiťioij új! tčer:xaZčmm ůeďišngco in SrorUu
wjomnw ůaj U. ť). sir. Zšruorůiuo 68117
orůjno ůi 8. siršnošďog Zxťšomg e ůj suxt)w
ro šmmpgto ůejjš ďteďč:oŽ. in Miwuoe
!PUUUG1620.ee u „MožUú,ke prawtse na Uwca
denčm mtstě, „že bratr Roggero obdržel dowoa
lrnt, za Utmž Učktekt ztěchto krbolntkú Ua onom
mlstě, kdež jesle Púnč se Ualezajt, zdržowati fe
směli, (rdež se zdržujt posud ! nemalé útěssc
poUtUtků Ua olta sw. mlsta dochúzejlcich), ponť:
wadž o dosúblšUtt a držent Betléma
zthka fe čiUtu w Uěkterých bUlúch
pťed onoU, jižp wydal Řehok)(l., ktec
roUžto se jim dowolUje, aby kU potkebč fwé zktn
dili mlstnost w kaple sw. MikUlússc w Betlémč
i ďr hťbitowem a zonici, ď domcm a 8 potťeb:
Uými prostrannostmi, čemUž an Ustanowent Bo:
Uifacia slll. Ua odpor býti Uemú.“ Pťekladatel
ťecký pkeměnil z roztržitosti flowo „poUěwudž“
wc siowo „ačkoli“, a slowo „některých“, we
flowo nšňdně“, a žpůsobem ttmto UaplUil fa:
mými zápory složerU wčtU, kterúž w sobě samé
twrcht obsahuje.

Koǧtečně stúwá jesitť jedUoho důwodU, Ua
kterýž Rekowč sc fpolčbajte Dňwod teUto jest
protinějsst Uežli wssechny pťedesslč; protš wssak
Uenl méně Uedostatečný. „My“, twrdt Rekowé,
„wedli jsmc Uúklad Ua opštnč wystaweUt welikč
bňně, kterážto w pošúru r. 1808 sbokela; za
toUto pktčiUoU pťiUáležt toliko ncim.“ Y.le ode
kceršho časn pak jest dowoler, wystawěti znowr.



dům sousedůw bez jebo pťiwolens, ono proti
wůli jeho, obzwlússtnč činl:li to kdo ď úmyslem,
problúsiti dům ten pozdťji za wlasint jmčnt?
N pmwč co učinčlč Řekowč. Wčdčlir dobťe, že
mnichowč latinsstt tak weliké sumy peněz sehnati
Uedowedou. Použilis tedy chUdoby jejich kU swéo
mU zisku a wymohli sobě od tUrecké wlúdy dou
woleUt k opětnčmu wystawent búnč, což také, jak
Uejlčpe mohli, wywedli. Qd té doby poklúdali se
za wťjbradnč držitele búUě té, a snažili se wsscu
možnč, aby latinské mnichy z držent jejtho wyo
hosiili. Tito wssak postawili dle možnosti práwo
fwé w bezpečnost, a nepťestúwali stťžowati sobč
Ua nespruwedliwě odtrúUt tam, kde bylo lze poa
moci dojtti.

Coby se wssak muselo ťtci, kdyby Řekowč
onen obeň sami byli založili, a to prúwě k tomU
konci, aby Ua nčm prúwo k núsilnémU osobowúnt
zaklúdati mohli? Nechcemet tlmto obwiňowati
ani Řekň ani Nrmčnů; nedostáwút se k tomu
zúkonnbch důkazů, a důwod wzatb ze zewnějsstho
zdúUt nenpostščuje leč k odůwodnčnt Uějakébo pou
dezťenl.Ze Rekowč a Nrménowé zločin zawinilébo
žbúkstwt wzňjcmně sobč wytt;kajt, chceme mlčee
ntm pominouti; bUdet jim lépc znúmo, nežli Uútn,
kdo z Uich mú prade. K tomUto wzňjemnéml:
obwiňowúnt, š jakbmž jedni proti druhým wyo
stUpUjl, pťipojUjeme rozsUdck moslemlnskťjch úťadň,
kteťlžto je často zjewnť za rUssitele ptfemnostt a
za Uchwacowatele prohlňsili, ponechňwajtce knždčmU,
nby súm soudil, kdoby byl půwodcem onobo Bpou
žúru, kterýž byl Lati!tikům k wrlikč sskodě, Reu
kům a Nrmčnům alek welikémn Užitku.

Bůh dopUstil nyUt we hlUďokosti moUdrosti
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fwš, jťžto Uúm wr)žpr)towati Uelše, šš an mtsta
dostnťa ,sr: w moc Učwěťťc:tch, U šš Uadto jč o:

sčdli kcccxtťowš a rožkolUtci toU xUěroU, že taUt

katolicuř, Uč š tak m:tok)ř)ch důwodů ťúdnť držčtelš

ježich, sořwcxtrthi jfoU. K obk)ažowúUt px:úwa swšk)o
Uemú ctrkew katolickú jiUš žbraUě, lčč dňwody U
Ulodlitby fwoje. Doměchala:li seša tčm účelčm Uš:
kdy pomoci žomskržchanomUtků, U přijala:li pomoc
jčjich; o jakoUži posUd jčsstš fe Uchúštwú; Uedů:
wšřUje jim pťčcš toU mšroU, aby Uemšlrc jčsstš
wštsst UUo takmšť jčdiUš důwšrxtosti w pomoc
Toť)o, JeUž wčlt wštrům a wlnobitt mořsťšmU;
Jčnž ťtči může wšřrU: „Utiš fe,“ a moťř:
„Nčwr)kročUj š mezt fwť)ch!“ Za toU pťičiUoU
Uchrošt fe Uičeho. Močt Uepťútčť swť)ch ecc poo

čtesrt wojsk jčjčch Uedú fe žcxstrassiti. Co fč ti)kú
prúwa 1čjtťjo .onu tobo se bUde wždy ťslasitš do:
wolúwati wůčt mocUť;ch těto Zemš. Hlaš jrjč
bUdč fe rožlšbatč až kU koUci fwšta; ďUde se
szcisseti ke trňUU BožtlUU, proUikUe až wč fwš:
domt, a Urcx:)ťUtUynšjsst i bUdoUct Uchwacowatcxle
úškostč a hrňšoU!


