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Z PRAHY PRES TERST PO MORI
DO ALEXANDRIE.
Počátkem roku ohlásil Mons. Otta, děkan ve
Mcelích, pout do Svaté Země. Když mne býv. pro
fesor St. Zákona v Hradci Králové, nyní v Olomouci,
Dr. Kutal, který tam jižbyl, ujistil, že doba je příhodná
a program vše vyčerpává, vyžádal jsem si svolení od
]. E. p. nuncia, a nastalo dopisování s Mons. Ottou,
který ochotně obstaral potřebná visa.
Na—Hod Božíz/e/ikonočm'20. dubna jsem vykonal po

pontiňkální mši sv. v katedrále u přítomnosti kapi
toly a věřících modlitby za šťastnou cestu. Kapitolní
děkan Mons. Dr. Reyl jménem duchovenstva i lidu
dojemně se se mnou rozloučil. Správou diecése jsem
pověřil na tu dobu p. kancléře Mons. Kutnara.
Před odjezdem mne požádala choť ředitele Živno—

banky v Pardubicích pí Hórbingerová (Ruska), abych
za jejich rodinu rozsvítil na Božím Hrobu svíci.
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Po promluvě v domácí kapli po mši sv. ve čtvrtek
24. dubna jsem si vyžádal požehnání od své 8zleté
matičky. Oběma nám při tom stékaly slzy po tvářích.
Cesta daleká, ne bez nebezpečenství, věk maminčin,
pouto něžné lásky byly zajisté příčinou dostatečnou.
Zvláště mne dojala její slova: „Do Ameriky jsem tě
ráda nepouštěla; ale do Svaté Země, kde Ježíšek se
narodil, žil a trpěl, —ano.“
Přišli ještě p. kapit. děkan s p. kancléřem. Den byl
krásný. Do Pardubic mne doprovodil můj sekretář
p. Dr. Bezdíček. Vzkázal jsem po něm poslední
vzkaz mamince (na nádraží byl též p. ředitelHórbingcr
a náhodou pan děkan Bajer) a již mne odvážel
vlak ku Praze. — Dojedu šťastně? Vrátím se? S jaký
mi dojmy?
V Praze jsem navštívil churavou sl. Píseckou, krá—
čející za sv. Terezičkou po cestě utrpení, p. preláta
Píchu a Karmelitky. S Mons. Ottou jsem navštívil
odpoledne p. nuncia, který slíbil, že dopíše do Vati
kánu, aby nás Sv. Otec při návratu přijal.
V 6 hodin večer byla pobožnost za šťastnou cestu
u Dominikánů. Po kázání p. provinciála Pospíšila
jsem posvětil a poutníkům připjal poutnické křížky,
načež jsem asi takto promluvil: „Desiderio desidera
vi -—s velikou touhou jsem toužil jisti s vámi beránka
velikonočního. Tak jsme slyšeli na Zelený čtvrtek
z úst Božského Spasitele. Budiž mi dovoleno, abych
směl v jistém smyslu opakovati táž slova. S nevýslov

nou touhou dychtili jsme navštíviti místa, posvěcená
životem a utrpením Syna Božího. ]sem vděčen Mons.
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Pon/niti do Sva/(' Zemí
( „proj/řez! [Jirku/D I )r. Kašpar, poje/m pranic/' HudceP. .S'lanix/av

(). .S'.I“., po krizí Alo/u. ()!/a )

Ottovi, že nám umožnil splnění této tužby. Jak máme
tuto pout konati? _Neníto výlet! Naopak, máme ji
konati v duchu kajícnosti, za své hříchy, já nadto i za
hříchy své diecése, my všichni pak i za hříchy, jimiž
je urážen Pán Bůh v celé republice. — Vím, že by
i ostatní zde přítomní s námi rádi jeli! My však složí
me i jejich srdce, srdce všech svých drahých, srdce
celé republiky u jesliček v Betlemě i na hoře Kalva
rii. —Poutníci přinášejí obět nemalou. Zanechávají tu

své drahé, já svou leetou

maminku, jdeme vstříc

snad mnohým nebezpečím —nuže, modlete se za nás,
jako i my vás budeme pamětlivi. Navštívíme místa,
o nichž .platí více nežli o kterémkoli jiném: ,Stůj
noho, posvátná jsou místa, kamkoli kráčíš !“— A bu
deme-li- konati pout do pozemského Jerusalema
s úmyslem, jak jsem naznačil, můžeme pevně doufati,
že nás přijme jedenkráte dobrotivý Pán Bůh do Jeru
salema nebeského, kde neuzříme pouze Italů) Božské
ho Spasitele, nýbrž Jej samého v neskonalé slávě.“
U východu z kostela se dotkl kdosi mého ramene —
byla to sestra, která, ač před měsícem si vymkla ruku,
přece přijela z Teplic s neteří Ludmilou. Na nádraží
přišel s nimi te'ž vyšehradský probošt M. Mons.
Zapletal a prelát Mons. Pícha, který jel s námi do Le—
oben, odjížděje do Říma. —Na výslovne' přání Mons.

Otty, abych se poutníků nestranil, tím méně, ježto
prý v Egyptě a Palestině III. třída se skorem vyrovná
II., jel jsem ve třídě III. Bohužel jsem již v Egyptě se
znal, že rozdíl je nepoměrně větší, nežli u nás. A niko
mu neradím jezditi na Východě v III. třídě.

II

Seznam poutníků:
Mons. Dr. Karel Kašpar, biskup královéhradecký,
Dr.Bat'ka]osef, profesorv Nymburce,BenáčkováTere
zie, soukromnice v Mor. Ostravě, DostálFrantišek,ka
techeta v Hradci Králové, Holzbecher josef, mlynář
v St. Městě n. Met., Kačer František, městský správce
v Ces. Budějovicích, Kafka František, vrchní ad
junkt st. drah v Nymburce, Kopřiva josef, mlynář
v Ludellu, Kalmar, Krouza Josef, farář v Městci, Ku
bíček František, farář v. v. v Klášterci, Kunc josef,
farář v East Bernardu, Tean, Laiblová Marie, man—
želka obchodníka v Praze XII., Lamprechtová Eliška,
soukromnice na Kr. Vinohradech, P. Lelek Román,
farář v Bezděkově n. Met., P. Lesák Emanuel, koope
rátor v Praze 1., Musílková Františka, soukromnice
v Nové Lhotě, Mons. Václav Otta, pap. komoří, bisk.
notář, děkan a farář ve Mcelích, Plannerová Anna,
soukromnice v Praze 1., Plannerová Antonie, sou
kromnice v Praze I., Polátová Anna, učitelka v Pra
ze Xll., Prorok Michael, soukromník v East Bernar
du, Texar, Procházka Antonín, stavitel v Ces. Budě
jovicích, Přecechtělová Klementina, soukromnice
v Srbcích, Rajda Stěpán, farář v Dlouhé Brtnici, Ro—
háček ]an,farářv Skuhrově, RehákováFrantiška, sou
kromnice v Hradci Králové, Starý ]an, rolník v Bra
tronicích, Svatoňová Anna, soukromnice v Liberci,
Smilauer Karel, obchodník v Ml. Boleslavi, Šulc Ka
rel, litograf ve Voděradech, Zedníková Marie, sou
kromnice v Cerhenicích.
Rychlovlak se hnul ve 22:35. Ještě jednou přání
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šťastné cesty a na shledanou, mávání šátky, nějaká
slzička —vždyť skorem se všemi poutníky (31) přišli
známí se rozloučit -—a již jsme odjížděli k Linci.
V pátek 2;. dubna 0 4. hodině ranní jsme překročili
hranice Rakouska a ve 2.hodiny odpoledne hranice
]ugoslavie. U Lublaně byl nádherný pohled na za
sněžené Karavanky. K 6. večerní jsme se blížili k hra
nicím italským. Zatím se rozhostila nad krajinou tma,
kterou po 2.1.hodině prorážela zátopa světel města
Terstu, kam jsme přijeli o 21.30. Tamní p. kancléř nás
srdečněuvítal a uvedl do hotelu „Europe“.
V „robotu26. dubna jsem sloužil mši sv. v kostele sv.
Antonína, asi 2 minuty od hotelu, za šťastnou cestu ke
cti P. Marie hvězdy mořské a našich sv. andělů stráž
ných. Asi 70 osob přistoupilo ke sv. přijímání. Prý
tak bývá při každé mši sv. Den byl všední, a přece
kostel naplněn.
Zvěděv, že nás očekávala na nádraží choť gen. kon
sula, šel jsem jí poděkovat. P. gen. konsul pochází ze
Sulkova u Plzně, z téže farní osady, ve které jsem byl
od svého ;. roku. Představil mi te'žp. konsula. Oplatil
jsem návštěvu i p. kancléři. Vyprávěl, že diecése trpí
velikým nedostatkem duchovenstva. Pro 400.000 ka
tolíkůjsou pouze 72 kněží. Někteří slouží v neděli se
svolením Sv. Stolicei ; mše sv., a mnohé farnosti prý
mají v průměru až 32.km. Na jednoho kněze připadá
tedy skorem 6000 duší. —Nejdp. biskup dlel právě
mimo Terst.

Namořisehoupalnovýitalský křižník,kterýmělnazí
třivyploutijsa obklopen 7 torpédovkami. Ovoce míru.
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Před odchodem z hotelu jsem poutníkům připo
mněl, že budou na lodi různí národové, kteří podle nás
posuzovati budou i náš národ. Chovejme se tedy jako
katolíci a jako lidé vzdělaní. —V přístavu jsme byli
uvedeni na parník „I lelouan“ z r. 1912. Po zkušenos
tech z cesty do Ameriky jsem se ovšem bránil jeti na
parníku ve třídě III. a připlatil si na třídu II. Ostatně
jsem byl po celý den mezi poutníky.
Byla mi vykázána kabina č. 107. Po rozloučení s p.
gen. konsulem zdvižena v 1 hodinu odpolední kotva,
pomodlil jsem se „Pod ochranu Tvou“ a „Anděle Bo
ží“, vždyť přímluvy u P. Boha bylo velice potřebí, na
čež bez bázně jsme obdivovali sytě modrou Adrii, mí
jeli ostrovy Lussin piccoloi grande, maják Pulje, zele—
né horstvo Velebitu, kamenitou Dalmácii. Skotačiví
delfíni a rackové příjemně nás bavili. — Moře bylo
klidné a procházka na palubě osvěžující. Sli jsme spat
po 22' 30 hod.
Vnedělz'(Bi/ou) 27. dubna jsme pluli asi v 5 hodin ráno

kolem jeskyně na hoře Gargano v Apulii, kde se zje
vil kdysi archanděl sv. Michael. Mše sv. se zúčastnili
s poutníky i mnozí z lodního personálu a cestující.
Někteří poutníci a cizí dáma přistoupili ke Stolu Páně.
Promluvil jsem asi takto: „Málokdo z nás tušil, že
bude jedenkráte přítomen mši sv. na širém moři, ba
svědkem proroctví Malachiášova, že ,od slunce vý
chodu na západ přinášena bude Bohu obět čistá.“ Je
to táž obět, kterou přinesl Syn Boží na hoře Kalvarii.
Zde však jsem ji přinášel nad propastí snad několika
set metrů. — Obět čistá! Tuto čistotu připomíná
14

i dnešní neděle ,Bílá', v níž odkládali novokřtěnci
v prvních dobách bílé roucho, jímž byli oděni na Bí
lou sobotu. Cistotu nám připomíná i dnešní evange
lium. Vypravuje, jak se P. ]ežíš zjevil po svém
zmrtvýchvstání apoštolům a dal jim moc odpouštěti
hříchy a očisťovati duše. Budou-li duše čistými, jako
byly po křtu sv. neb alespoň po rozhřešení, dosáhnou
onoho pokoje, kterým zmrtvýchvstalý Spasitel opě
tovně pozdravil apoštoly pokoje, jejž zvěstovali an
dělé pastýřům na nivách betlémských a jejž svět dáti
nemůže. () tento pokoj chceme prositi P. Boha na
posv. místech, k nimž putujeme. A dostane se nám
ho, budeme-li milovati P. Boha z celého srdce a bliž
ního jako sebe samy, t. budeme—lisvědomitě plniti
přikázání Boží a církevní. ,Kdo má přikázání zná aje
zachovává, tenť jest, který mne miluje,“ řekl P. Ježíš.
A kdo Ježíše Krista miluje, chová v srdci pokoj, který
se mu v hodince smrti promění v pokoj věčný v nebe
sích.“
Při mši sv. zpívali poutníci „Tisíckrát pozdravuje
me Tebe“ a po pozdvihování, „Bože, cos ráčil“. Po
mém kázání, „Kde domov můj“. Kdo vylíčí, co v tu
chvíli pociťovala srdce naše!
Moře bylo krásné a klidné. Míjíme Bari, kde je
chrám s nádherným oltářem a ostatky sv. Mikuláše,
biskupa, patrona námořníků, obchodníků, pekařů a
dítek, navštěvovaný mnohými poutníky, jmenovitě
slovanskými i nesjednocenými, a blížíme se k Brin
disi, odkud přiletěl hydroplán nás pozdravit. Snesl se
nízko, že bylo viděti aviatika mávajícího rukou.
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0 1130 polední zakotvila loď. Se svolením kapitána
vystoupilo několik cestujících na pevninu. Mczitím
ukládali v útroby lodi různá zavazadla, bedny, poštu
i pytle s „frutti di mare“, t. malými mořskými hle
mýždi (ústřicemi) ve skořápkách, které louskají jak
oříšky a pojídají živé. Sami jsme to viděli, když jeden
pytel se roztrhl a obsah vysypal. V okamžiku tam by
lo několik pomocníků, aby pytli ulehčili.
() 15-50jsme vypluli na širé,nádherně sytě modré a
klidné moře. Užinou Otrantskou jsme minuli „pod
patek“ Italie. Později se objevilo zasněžené horstvo
Albánie. Západ slunce byl ojediněle krásný. Slunko
stále klesalo, až usedlo na moře, pomalu se potápělo
a konečně zmizelo. Zbarvení oblohy by žádný štětec
nedovedl věrně napodobiti. Po západu se moře po—
někud rozčeřilo. Od půlnoci bylo posunouti hodinky
o 1/2hodiny ku předu, neboť jedeme k východu. V no
ci se odehrála na lodi malá tragedie. Čtyřem třineděl
ním koťátkům zdechla kočka, siroty pak žalostným
mňoukáním prozrazovaly hlad. -—Téže noci jsme mi
nuli ostrov Korfu.
V pondělíráno zádubna od 6. hodiny jsme pluli ko
lem Řecka a vzpomínali sv. Pavla, který tam zavítal
r. 52 na své druhé apoštolské cestě a kázal v Athe
nách na areopagu o „neznámém Bohu“.—V Korintě
pak pobyl 18 měsíců, pracoval u stanaře Zida Aquily,
vypuzeného s manželkou Priscillou z Říma a každou
sobotu kázal Židům i Řekům. Odtud psal dva listy
k Thessalonským.— Sem zavítal i na třetí cestě apoš
tolské a psal list k Rímanům r. 58.
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Mořebyloklidné,naoblozevšakseobjevovalinevíta
ní „beránci“, předzvěstbouře. Tentokráte byli nevinní.
0 9-30 nás provedl kapitán Masuttí parolodí. je
vytápěna naftou v 8 pecích. Každá lodní prostora dá
se při požáru nebo při vniknutí vody hermeticky
uzavříti. Kormidelník sleduje bedlivě čočkou na ve
litelském můstku kompas. Tam i ve strojovně lze čísti
jakou rychlostí loď pluje. My pluli právě 53 km za ho
dinu. —Na nejvyšší palubě jsou záchranné čluny se
vzduchoprázdným prostorem pod lavicemi, aby se na
moři nepotopily. V každé kabině jest u lůžka označe
no číslo člunu, do kterého onen cestující v nebezpečí
má vstoupiti. —Loď měla nejnovější stroj radiotele
graňcký, kterým lze prý dohovořiti se i s Australií. 
V salonu byly obrazy Prahy a jiných velkých měst bý
valého Rakousko-Uherska.
Personál lodní se skládá z 20 úředníků, ; důstojní
ků, velitele strojírny, 7 strojních úředníků 5 radio
telegraí-istů, : komisařů, 1 lékaře, 3 podúředníků,
15 námořníků, 7 plavců a :. plavčíků. Strojovna za
městnává 51osob, k obsloužení kabin jest sgosob. Na
lodi jsou ještě 4 hudebníci, 1 holič a 1typograf. Denně
se vydávají zprávy zachycené radiotelegrafii. O ku
chyň se stará :; osob. Veškeren lodní personál čítá
166 osob.
Před polednem jsme pluli kolem ostrovů Kefalo
nie, za kterou se táhne rovnoběžně Ithaka, a kolem
Zante. Odpoledne jsme spatřili zasněžené kopce a tři
výběžky poloostrova Morey. Po jedné hodině malý

ostrov Kytheru.
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Moře prý je tu 4400 m hluboké. K veliké radosti
zmizeli kolem 15. hodiny zlopověstní beránci. 0 1430
jsme pluli blízko majáku na Krétě, na níž se vypíná
zasněžená hora sv. Theodora. Ostrov je skalnatý, ni
jak vábný. Kolem 17. hodiny plula lod blízko skály,
asi 5 km dlouhé, srázně k moři sestupující . S Krétou,
kde sv. Pavel po prvé stanul na cestě do první vazby
z Cesarey do Říma, o jejíž obyvatelích píše, že jsou
„lháři a leniví“, kde kázal Evangelium vraceje se
zRíma po několika letech zpět na Východ a zanechal
sv. Tita biskupem, jsme se rozloučili po 19.hodině ve
čer. Moře bylo poněkud vzduté, poutníci však až na
nepatrnou indisposici dvou poutnic, zdrávi.
Na lodi koncertovalo dopoledne i odpoledne kvar
teto. V 10 hodin dopoledne byla podávána silná čistá
hovězí polévka a ve 4 hodiny odpoledne čaj se zákus
kem. Moře tráví.
K večeru mne přestěhovali do pohodlnější kabiny
č. 170. V noci bylo horko.— Při mé mši sv. 29. dubna
v úterý 0 7'30 přistoupilo 13 poutníků a 3 cizí ke sv.
přijímání. Den byl krásný, moře nádherné, modré.
Blížíme se Africe a tak vkročím do třetího světa,
neboť jsem byl r. 1926 v Americe. I tu nám před vjez
dem do přístavu přiletělvstříchydroplán. Z mořeněko
likrátesevymrštildelfín. Mořeu břehu je krásně zelené.
Loď vztyčila vlajku na znamení, že na palubě vše
zdrávo. Připlula komise revidovat pasy. Jak úzkost
livě si počínali, viděti na př. z toho, že na lodi opsali
z mého pasu na zdravotní lístek Karpar, úředník však

nahlédnuvdo pasu ihned učinilnad „s“ háček
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Loď blížíc se ku břehu byla jakoby ve stavu obleže
ní. Se všech stran přijížděly kocábky &z každé dopo

ručovali dotěrní, umounční Arabové různé hotely.
Výjimku co do čistoty činil dragoman, avisovaný již
dříve Mons. Ottou. Bez ustání volal z lodičky, ba pří
mo řval: „Monsignor Otta, Monsignor Otta“, máva
je lístkem. Těžko vylíčiti křik a volání Arabů. Každý
se chtěl nějak uplatniti. —Jsme v Egyptě —v Alexan
drii.

v EGYPTE.
Město Alexandrie, arabsky Iskanderie, založeno
bylo od Alexandra Vel. r. 532 před Kristem P., tedy
před více jak 2200 lety !Proslulo universitou,museem,
knihovnou se400.000 svazků, která za Caesara shořela,
brzy mohla se však opět honositi 200.000 svazků.
VeIII. all. stol. před K. P. vznikl zde iznámý řecký
překlad hebrejského Písma Sv. „Septuaginta“. A tak
stalo se Písmo Sv. St. Z. známým i pohanům. —V Ale
xandrii žila pověstná Kleopatra, ale i světci a učenci
(byla tam vysoká škola křesťanská), jako sv. evange
lista Marek, Athanáš, Klement Alex., Origines, Hc—
rakles, Cyril. Půda města svlažena též krvi mučedni
ků, jako Leonidy, otce Origena, Petra Mučedníka,
panen Apolonie, Kateřiny a Dnes tam bydlí přes
330.000 obyvatel a působí požehnaně mnohe' řehole.
—Ze starověku se podnes zachoval sloup Pompejův,
50 m vysoký.
Auta nás dovážejí na celnici, kam mezitím dopra
vena i naše zavazadla. Za osobu s jedním zavazadlem
se platilo 15 piastrů, za každé další o 4 piastry více.
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Úředník označil křídou ;, zavazadla, která byla pro

hlédnuta.
]sme diváky světa zcela jiného. Náboženství před
pisuje mohamedánkám zahalovati obličej, poněvadž
prý přísluší pouze vlastnímu muži naň hleděti. Co
chvíli potkáváme mohamedánky s dlouhým řasna—
tým černým šatem od krku po chodidla, s černým zá—
vojem, který zahaloval celou hlavu, nechávaje volný—
mi pouze oči a nos. Hořejší část závoje (od kořene no—
su k čelu) je spojena s dolní (od dolní části nosu až na
prsa) asi 1 cm širokým, mosazným drátem, jakoby
trubičkou, majícím asi 4 mosazné kroužky a obsahují—
cím veršík z koranu. Moderní emancipované ženy
nosí závoj řidší, nejmodernějším splývá přes celý obli—
čcj závoj tenounký, jaký nosívaly naše paničky asi
před 30 roky; je černý, ale velice průhledný. Malé
dívky závoje nenosí. Také u bcduinek ho neuzříš, ač
stejně řasnatý černý šat halí celé tělo. Pro zajímavost
sdělují, že nosí beduinky malé děti na levém rameni,
dítě sedí rozkročmo, ručkou se přidržuje hlavy mat
činy, zatím co tato má plné ruce věcí.
Arabové nosí turban anebo fez a dlouhý plášť na—
hrazující u mnohých asi i košili. Mužové i ženy bývají
na obličeji i rukou tetování.
Cást města od celnice k nádraží je špinavá. Mužové
sedí před domem, pokuřujícc z nargile, naplněné vo
dou, aby kouř, jejž rourkou vtahují, nepřicházel teplý
do úst. Buďto spolu hovoří anebo hledí ztrnule před

sebe. „Dolce far niente“. Sladko je lenošiti! Zen na
ulici mnoho není, poněvadž všechna práce na Výcho
ZI

dě spočívá na nich. Mohamedanismus učinil ze ženy
otrokyní.
Na nádraží se vtíral co chvíli neodbytný košiláč, na—
bízeje se k čištění bot za liru. Sám byl však bos a špi—

navý. jiný opět nabízel noviny atd. Nejlépe je ignoro
vati. Běda, dá—lise s nimi někdo do hovoru. Nezbaví

se jich. Mimoděk jsem vzpomínal podobenství Krista
P. 0 neodbytném příteli.
Nutno býti opatrným při nákupu. ]eden poutník
si koupil limonádu. Kupec šel k sousedovi proměniti
podaný peníz a chtěl ještě „od cesty“. ]iný obdržel
v bufetu na nádraží dva drobné peníze, když pak jed
ním po malé chvíli témuž chtěl platiti, dostal za od
pověď, že „už neplatí“. Jiného stály 1/2litru piva a
4 pohlednice se známkami 17 lir, t. asi 30 Kč. —Li
monáda čistá jako voda stála na nádraží 3 piastry.
(! piastr : asi 170 Kč).
Večer v 7 hodin nás odvážel rychlík ku Kahýře.
V 730 byla již opravdová egyptská tma „ku kráje
ní“. —Rychlíkové vozy v Egyptě jsou asi dvakrát tak
dlouhé jako naše. Vstupuje se do nich rovně s nástu
piště (ne jako u nás po schůdkách. Všechna okna byla
otevřena. Bohužel, příliš záhy jsem zpozoroval, že na
Východě rozdíl mezi 111.aII. třídou je ohromný a ne, jak
mi mons. Otta říkal. Třetí třída zdejší nedá se vůbec
přirovnati naší. Ve 11. se tu cestuje dobře. — III. tř.
bývá přeplněna Araby a Arabkami, kteří tam sedí se
svou špínou a cizopasníky, jimž dávají stálým škrábá
ním najevo pochopitelnou nelibost. Dítě dělá potře—
bu na podlaze, záchod pak III. třídy je tak primitivní,
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že se ho každý poutník zhrozil. jak mi jeden vyprá
věl, nedal se ani zamknout ; klosetem pak prý je kula
tý otvor v podlaze s dvěma as 1 cm vysokými kousky
porculánu po stranách,aby Arabům neklouzaly nohy.
Sedí vůbec raději „na bobku“ než na sedadle. —Ve
vlaku co chvíli se objevil prodavač s ovocem, limo
nádou, rohlíky (podoby našich preclíků,ale velkých),
novinami atd.
Asi 6 km za Alexandrií přejíždíme průplav Mah
mudiji, spojující nilské rossetské rameno s Alexandrií.
Později jsme jeli kol jezera Mareotis (v pravo). 162
km za Alexandrií je stanice Benka, kde se přestupuje
do Svaté Země. —V 1015 v noci vjíždíme projevše
208 km cesty do Kabjry, ležící na pravém břehu řeky
Nilu. Největší toto město egyptské čítá přes 1/2milio—

nu obyvatel.
Auta nás odvezla do hoteluBritta/. Před ním je park.
Hotel není prvotřídní přes to, že denní pense stála
100 Kč. jeden poutník ráno velice rozhořčeně si stě
žoval, že po celou noc zkoušely dotěrné štěnice jeho
českou krev. Snad by byl jeho bol býval menším, kdy
by byl věděl, že i jedna panovnice při návštěvě Caři
hradu v paláci sultánově měla v posteli štěnici. A není
tomu ani zo let. Proti komárům lze se uchrániti t. zv.
nebesy, t. jemnou rouškou, zahalující celou postel.
30. dubna ve „vředu(děsné vedro) jsem sloužil v 14;
mši sv. ve francouzském kostele sv. ]osefa u oltáře
B. Srdce Páně. Patří Františkánům.
Dopoledne nás provedl dragoman bazárem. Jak
krásnou a výstavnou je nová část města od nádraží
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k hotelu (evropská), tak děsná, špinavá a smrdutá je
část t. zv. bazaru (arabská). Uzkými uličkami sotva
projdeš. Což teprve, vede-li tudy pastýř stádo dlouho—
srstých koz neb ovcí! U krámku obdržíš vše možné.
A toho přerozmanitého koření! Všude nás zvali do
vnitř, nabízeli své zboží, a na toho, kdo tak neučinil,
dragoman zle se obořil.
Elektrikou přejíždíme zprvu vedlejší, později hlav
ni rameno Nilu s krásnou čistou vodou do zoologické
zahrady. Asi 5 minut od nás, kde obě ramena se sbíha
jí, se udává místo, kde nalezla dcera faraonova Moj
žíše. Tak přišel řízením božím tento vyvolený pozděj
ší vůdce národa israelského ke dvoru královskému,
kde byl vychován apřipraven pro svůj příští úkol.
Stojí tam veliká červená budova. — Zoologická za
hrada kahýrská nedá se nikterak přirovnati římské.
Krotitel usedl na chobot slona, jiný zavolal hrocha,
který se vynořil z vody s tříletým potomkem a byl
před námi krmen. Otevřená ohromná, neforemná tla
ma děsně působila. Ve vedlejším basinu odpočívala
hrošice s mládětem, jež vrhla v předchozí odpoledne
ve 3 hodiny.—Nad zahradou poletovalo mnoho supů.
Cestou jsme jeli kol dlouhé karavany velbloudů.
Potkali jsme též, a to několikráte, sedící matku na
oslátku s děťátkem před sebou, muž kráčel vedle —
hle, obraz svaté Rodiny prchající do Egypta.
Odpoledne jsme jeli elektrikou na nádraží a za
1/2hodiny jsme byli v Alataríi.
Asi 1/4hodiny jsme šli v horku, kde bývalo hlavní
město a říše faraonů On, později Heliopolix, „město
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slunce“ zvané, středisko věd a umění starého Egypta,
odkud pojal též Josef egyptský manželku Asenet,
dceru Putifarovu. Zachovalý dosud z doby té obelisk
29 m vysoký, v nádržce vody as 2 m hluboké, jehož
Spodní část je ještě asi 8 metrů nánosem zasypána, je
přibližně z r. 2700 před K. P. Je tedy přes 4600 let
stár! Úctyhodný věk! Viděla jej i sv. Rodina, nebot'

bydlela vLeontopoliu Heliopole, kde byla kolonie ži
dovská.—V okamžiku se sem sběhly arabské dívenky
s obvyklou prosbou o bakšiš. Byly s námi fotografo
vany.
Po smrti AlexandraVel. (1-325) bylo sem totiž za je
ho nástupců Ptolomea Lagi a Ptolomea Filadelfa pře
sídleno asi zoo.ooo Židů z Palestiny, kteří si tu zbudo—
vali chrám s nádhernou bohoslužbou, závodící s chrá
mem jerusalemským. Odtud vznikla i rivalita mezi tě
mito Židy a palestinskými, ježto měli míti chrám jen
v Jerusalemě. V této kolonii židovské bylo též mnoho
učených Židů, měli tu vysokou školu.
Vešli jsme do kostela, zasvěceného svaté Rodině,
pod správou Otce z Tovaryšstva Ježíšova a pomod—
lili se k získání odpustků. Připojili jsme Otčenáš a
Zdrávas Maria za děti v Československu, aby i ony
prospívaly podle příkladu Božského Dítka nejen vě
kem, nýbrž i moudrostí a milostí u Boha i u lidí. Také
jsme se pomodlili za moji maminku, která má zítra
jmeniny.
Obrazy v kostele znázorňují : 1. Vraždění ne
mluvňátek, :. Zjevení anděla sv. Josefu, ;. Útěk do
Egypta, 4. Odpočinek u Nilu, kde sv. josef napájí
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oslíčka, anděl stojí u P. Marie s Ježíškem a u jejich no
hou jsou holubičky, ;. Spánek sv. Rodiny, 6. Sv. Ro
dina vstupuje do Heliopole a hlava Sfingy padá i po
hanský chrám vystavěný ke cti Slunce, kdežto obelisk
stojí. —Na hlavním oltáři je krásné sousoší (z Lyonu)
sv. Rodiny.
Zahradou jsme šli do jiné kaple. U ní je výběr kak—
tusů, posílaných sem jesuity z celého světa. jeden do
šel teprve před 8 měsíci a již vzrostl a kvetl. — Asi
50 kroků po silnici v levo jsme vešli do jiné zahrady,
náležející mohamedánovi. Podle tradice tu odpočívala
sv. Rodina pod divokým stromem fíkovým (sykomo
rou). Strom ten, zvaný „P. Marie“, je skutečně věkovi—
tý, maje v objemu 6 m a výšky 8 m. Cást mohutných
větví již uschla, část je ve stavu velmi dobrém. Pod
stromem jakoby byla sluj. Kořeny jsou původní a vy
hánějí vždy nové odnože. Vedle je mandlovník. Po
blíž sykomory je pramen, který prý vytryskl za pobytu
sv. Rodiny, jediný to pramen sladkovodní v Dolním
Egyptě, s čerstvou vodou a nikdy nevysychající.
Naše myšlenky zalétaly o 1930 let nazpět, a' my se
radovali se sv. Rodinou, že Božské Dítko ušlo nástra—

hám Herodovým!
Pro zajímavost poznamenávám, že do zahrady nut
no platiti vstupné. Dragoman řekl, že se platí za oso
bu ; piastrů, půjde prý však smlouvati. Za jeho ne—
přítomnosti však jsme se dověděli, že se platí pouze
po 3 piastrech, takže ostatních : ><31, t. 62 piastrů
by si byl ponechal. Inu, Arab ! —
V Matarii byla jarní pšenice již přezrálá.
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V jedné restauraci jsme zapudili žízeň černou ká
vou (za 1/2piastru, bílá za 3piastry), případně ledovou
limonádou (: piastry). Šálky na kávu jsou malinké a
ještě v nich zůstane skorem do poloviny rozemleté
kávy.
Do Kahýry jsme se vrátili vlakem v 8 h. večer.
Ve čtvrtek 1. května jsem sloužil mši sv. v 7 h. opět
v kostele sv. Josefa u oltáře B. Srdce Páně a vzpomí
nal své dobré maminky slavící jmeniny. Cestou s p.
katechetou Dostálem a p. arch. Procházkou jsme tro
chu bloudili. Po snídani jsme šli za velikého vedra do
velkolepého, vpravdě jedinečného mmm.
V něm viděli jsme mumie velkých faraonů z doby
as I7oo—9oopřed K. P. M. je tam i socha Ramsesa
II. (z 500 př.K.P.), jeho syna, i alabastrová rakev. Král
měl k obsluze 66 sluhů, z nichž každému připadal jiný
úkol ; jeden na př. čistil králi pouze nehty. —Byly tam

kamenné nože XII. dynastie (teprve od XIII. počaly
železné), psací stolek s kalamáři, lis na víno, socha he
liopolského velekněze ze IV. stol. před K. P., krásná
bílá socha paní Nefret s mikádem (umělými vlasy) a
páskou kol čela — tedy nic nového pod sluncem, —
s náhrdelníkem, na cementu nádherně malované husy
a kachny (z konce III. a počátku IV. dynastie), 5 ta
nečnic, jimž dva tleskají, otrokyně za trest přivázané,
nádherné sochy kolhrobky určené pro krokodila,ná
doba 5 vnitřnostmi balsamované mrtvoly, z rákosu
vousy a vlasy, král (s jménem na pásu) z r. 1501 před
K. P., který přivezl z dobyté Palestiny prvního koně,
ženy s páskovými košilemi (opět nic nového). Vše
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z Luxoru. -—Zajímavo, že tehdejší vladaři nosili šper
ky (náušnice a pod.), ženy jen pěkné šaty. Byla-li však
žena panovnicí, zdobila se šperky a nosila i —umělý
vous.

Dále je tam množství rozmanitých náhrdelníků,
pečetí (brouk skarab, t. chrobák), jež dávali králům
do hrobu, nosítka, postel, zlatý trůn, ubrousky (jako
slintáčky), lněné rukavice, které však nosil pouze
král Tut-anch-Amon (trpělť malomocenstvím), řetěz
kolem krku s amulety (skaraby), zlaté postele krá
lovny a krále s kovovými matracemi. Nad postelí
královou jsou sošky tří ďáblů, vedle nich sošky dvou
opic, aby jim hrály a ďáblové krále nevyrušovali ze
spánku. je tam též sarkofág Tut-anch-Amona (ale
bez jeho mumie) se spodkem zrcadlovým z masivního
zlata, vážící 225 kg (tehdejší 1 kg prý měl cenu dneš—
ních 40 kg).

Tut-anch-Amon nebyl synem krále, nýbrž kněze
a zamiloval se do dcery královy. Po jeho smrti se
stal králem. Drží v každé ruce žezlo. Jedno se podobá
berle (skoro jako srp s delším držadlem), druhé je
jakoby přelomene' v podobě důtek, na znamení pa
novnické moci. Mumie jeho se chová v Luxoru. —
Je tu i králova maska, různé jeho amulety, nože, šle
t. j. pás na hřbet, ochrana srdce, náušnice, nádherné
zlaté náhrdelníky, různá vyznamenání (tedy i ta byla),
zrcadlo, dvě Spojenékoruny (Horního a Dol. Egypta)
na dřívkách barvy k líčení tváří( !), láhev s voňav
kou( !), zlaté prsteny, zlate' opánky, opasek, řetězy
s chrobáky.
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V museu jsou konservovaná granátová jablka, ná
doby na víno, trojí postel se lvy. Před pohřbem byla
totiž nesena mumie v průvodu městem na první
posteli, na druhé byla tažena hrochy a lvy do chrámu
a na třetí odvezena spřežením volů do hrobu.
Ve vedlejším sále jsou 'I'ut-anch-Amonovy podo
by (když počal vládnouti nad černochy, také se po
černil), vůz honební i válečný, taxametr 11kol( !) k mě
ření ujetých mil, svíčka olejová, žezla, tři kyticc,
umělý vysoký lotos apapyros pro prapory, alabastro
ve' nádoby, vylíhlá housátka, skřínka na šperky, stůl
umělecky malovaný, alabastrove' lampy se 4 bohyně
mi, po stranách vázy na voňavky, hole na procházku
s hlavou otroka, postroje, šachovnice, pomůcky k ma
sáži nohou, Isis a Niftis, o nichž se domnívali Egyp—
ťané, že navštěvují každoročně mumii, stůl královny,
trůn věnovaný králi od jeho tchýně, zlatý trůn, jejž
si dal sám zhotoviti, spousta sošek, koruna (podobná
biskupské mitře), a to červená Horního a bílá Dol
ního Egypta, loď, 4 bohyně ze zlata: Isis nese trůn,
Niftis vodu, Nil ptáka, Zilkal nebe. —Pak honicí pes,
vějíř ze pštrosích per, balsamované vlasy ve skříni.
Z nových vykopávek jsou tu vystaveny: sponky
podobné hvězdám, pás, košile, krásne'alabastrové po
malované hlavy, alabastrová loďka, hošík se zvoneč
kem, štíty. Konečně mumie nejrůznějších zvířat: opic,
koček, beranů, ibisů, hus. Kostry koně, býka, gazel,
ptáků. Mumiňkované chleby, vejce, plástev medu,
věci k jídlu, ryby, krokodilí vejce, dřeva sykomory
a datlovníku.
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Vrátili jsme se v autech a kočárech za hrozného
vedra po poledni. Za vozidlo bylo smluveno ; piastrů,
ale každý požadoval více, až přišel strážník. jakmile
jsme řekli,že se vše urovná až přijde dragoman, jeden
za druhým rychle zmizel.
Odpoledne jsme jeli elektrikou do velké mafia
Mehmed-Aliho. Kahýra má 440 mešit. — Sotva jsme
opustili elektriku, viděli jsme zajímavý průvod. V čele

kráčeli dva mužové, za nimi hudba, hošík s tyčinkou
končící zelení, pět automobilů se ženami a dětmi. Pro
střední auto mělo okna zabílená a bylo ověnčeno
zelení. Po jeho stranách po dvou mladících s fezy.
Jeli krokem, odvážejíce nevěstu do domu ženichova,
který uzří její tvář teprve v noci.
Konečně jsme došli do mešity a v předsíni za po
platek obuli na svoji obuv střevíce, jak to předepsáno.
Dragoman vyprávěl, že se modlí (mohamedáni)
pětkráte za den: ve 4 h. ráno, v 7-50 dopoledne, ve
12 h.,ve 3'30 odpoledneavečer. Každý prý čtyřikráte
při tom klekne, 4krát padne na tvář a 4krát povstane.
Zdali on tak činí, nevím.
Mešitu vystavěl Mehmed-Ali po r. 1805 v citadele.
Uprostřed nádvoří je studnice, kde se myjí. Stěny
mešity pokryty jsou alabastrem, podlaha kobercem.
Všechny lustry (s) jsou rovněž z alabastru. V pravo
je hrob zakladatele. V měsíci Ramadanu bývá vše
osvětleno. Jsou v ní čtyřivelké sloupy, nahoře galerie
s barevnými okny, pro ženy aby jich nebylo viděti.
Kněz prý vykládá s kazatelny a druhý mu na kůru
odpovídá: „Bůh je velký a Mohamed jeho prorok.“
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Za mešitou se táhne pohoří Mokattam, odkud prý
bylo bráno kamení na pyramidy. V dáli se z nich dvě
rýsují.
Blízko pohoří (východně od Kahýry) jsou hrob)
mame/takých .éa/z'fů—Jultdnů
a tři žlutě natřené vesnice.

Na kopci 36 větrných mlýnů. — Večer o 6'30 jsme
se vrátili elektrikou.
Kahýra má též největší universitu nejen Egypta,
ale i celého mohamedánského Východu.
V pátek :. lez/čína
přistoupilo při me'mši sv. zr pout
níků ke stolu Páně. Jest první pátek v měsíci a tudíž
svátek B. Srdce Páně. Byly tu te'ž náhodou Milo
srdné Sestry sv. Karla Borr. z mateřince Triebnitz
(vratislavská arcidiece'se). Zádaly mne, abych je na

vštívil.
Po snídani jsme odjížděli autem dopom'těá'akéaerě.
Jedeme přes široký Nil, kol krásných vil, parků,
palmových lesů, litujeme oslíka, který táhne na dvou

kolové káře 12 žen a dětí, s úsměvem hledíme na
koně ozdobené kolem krků šňůrou korálů, přejíždí
me deltu Nilu, kocháme se pohledem na krásnou alej
modře kvetoucích stromů, kolem nás se mihne pastýř
se stádem ovcí, ženy s náramkem na nohou, matka
s ; děvčátky, z nichž každé nese na hlavě koš, litujeme
felahů, bydlících v chatách uhnětených z bahna řeky
Nilu, s plochými střechami a jediným otvorem pro
vchod, bez oken, nanejvýše tu a tam po jednom vedle
vchodu, ovšem bez skla, zřídka kdy s dřevěnou oke
nicí. V příbytcích těch marně bys hledal nábytku.
Jim stačí rohožka ku přespání. Zidlí ani stolů nepotře
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bují, neboť sedí „na bobku“, ani skříní pro svou ha
lenu. V téže místnosti jsou s nimi domácí zvířata. —
Vesnice vyhlížejí jako vedle sebe nakupene' krabičky
od sirek.

Dragoman nás upozornil na zbytky pevnosti z do
by Ramsesa Il. i na umělý kanál, kterým dopravoval
kameny z pohoří Mokattam k pyramidám. — Casto
jedeme kol celých hájů štíhlých palem. Právě kvetly. —
Tudy kráčela před 1900 lety svatá Rodina . . .
Dragoman nás upozorňuje, kde stávalo staré Ale/;:
fiJ (asi 33 km jižně od Kahýry). Jedeme kol rybníku
se „svatou vodou“, prý z doby faraonů. Konečně vy
stupujeme, abychom si prohlédli obrovskou, žulovou
.rar/JuRan/Jem II. z XIX. dynastie. Leží na zemi pod
dřevěnou střechou. Panoval 60 let a dočkal se věku
skorem 100 roků. Vystupujeme po dřevěných schůd
kách. Na zádech má vyobrazenu svou dceru, kterou
prý pojal za manželku. Socha je vypracována do
všech podrobností. I rty jsou jako živé. A přece je
přes 4300 let stará. Brzy nás obklopila roztomilá
arabská děvčátka a žadonila o obvyklý bakšiš; ne
dala se odstrašiti, ani když po nich hodil necitelný
dragoman kamenem. Byl jsem s nimi fotografován
a hodil jim při odchodu hrstku drobných peněz, na
něž se hned vrhly.
Před tím již jsme viděli v palmovém háji sochu
téhož Ramsesa II . rovněž obrovskou; i alabastrovou

anx.

jedeme dále k pyramidám, na nichž začíná hlodati
zub času. Bylo prý jich 75. Casto potkáváme stáda bí
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lých a černých koz a ovcí. Vodu zde čerpají pumpami
pomocí oslů. —Konečně se před námi otevírá nepře
hledné moře písku; zvláště na levo se táhne do nc
konečna smutná kopcovitá poušt'. Nikde květinky
ani travičky. Všude jemný písek,že je chůze obtížnou;
i ve vzduchu je ho plno. Cestující oblékají proto bílý
plášť, jehož záhyby jsou brzy plné zlatožlutého písku.
Jsme na poušti .S'akkara.Se zastávkou u sochy Ram
sesovy jsme jeli z Kahýry hodinu. — Stavíme se
u Jtupňooěpjra/llidy,pod kterou je pohřební chrám.
Sestupujeme pod zem pěšinou poněkud upravenou,
ač nohy se boří každé chvíle do písku, k pohřebišti

Apixú',

posvátných býků egyptských, t. zv. sera

pcum. Zachovaly se tam 24 sarkofágy ohromné veli—
kosti, každý z jednoho kamene, vážící průměrně
130.000 metr. centů.
Odtud

do hrobky krá/oonéě/Jo IIIÍIIÍJ'ÍI'aTi. Někteří

najali si na tu kratičkou chvíli oslíky, ale brzy toho li
tovali. Za osobu smluvili 5 piastrů, měli však pak
platiti mnohem více. Na štěstí zde byl úředník, který
nemilosrdnými švihy biče záležitost rychle rozluštil.
Za velkého vedra nás odvážejí auta k světoznámým
pyro/izia'a'wvGíze/),kde jsme vystoupili. jdeme kolem
C/Jeopxooyz r. 2900 př. K. P., as 140 m vysoké, s trian

gulačním bodem na plochém vrcholku (pyramidy
nemají vršek špičatý, jakoby se zdálo, nýbrž plochý,
že tam může státi as 20 osob), Cbefreozgya A(ykarinojo

0), k obrovské sfinx s hlavou lidskou a tělem lvím.
Škoda, že nos její jest uražen; podle jedněch od ma
meluků, podle jiných od Napoleona, který prý dal na
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ni stříleti ze vzdálenosti 5 km. Je 20 m vysoká, 50 rn
dlouhá, obličej 4'25 m široký, ústa 2'32 m, ucho :. rn,
nos 179 m dlouhý. —Sli jsme tam pěšky, neboť nikdo

neupozornil, že můžeme těch několik set metrů ura
ziti na „korábu pouště“. Pozdě jsme zpozorovali, jak
pohodlně přijíždí za námi náš vůdce Mons. Otta se
synovcem a jednou poutnicí na velbloudech.
Na zpáteční cestě jsme se zastavili u pyramid. Tato
geniální díla se čítají k sedmi divům světa. Ohromné
kvádry byly přiváženy již tak upravené, že byl kladen
jeden ke druhému bez malty, přiléhaly pak k sobě tak
přesně, že prý nebylo možno ani vláskem mezi jed
notlivé proniknouti. —Podle Herodota byly stavěny
tři velké pyramidy 78 1/3let. Cheopsovu budovalo
roo.ooo dělníků 20 let a byli vyměněni po třech mě
sících jinými 100.000.
V americkém časopise „Katolík“ jsem četl zajímavý

článek „Pyramida v číslech“. Tak Cheopsova pokrý
vá plochu, kterou bychom obešli asi za 1/4hodiny.
Její prostorový obsah obnáší z,657.ooo m3, váha
6,329.700 tun. Kdybychom všechen její kámen nalo—
žili na železniční vozy o nosnosti 15 tun, potřebovali
bychom 421.980 vagonů. A byl-li by každý 9 m dlou
hý, vlak, který by tuto pyramidu vezl, měřil by 3798
km, což se rovná vzdálenosti Londýna od Kahýry.
Poslední vozy toho vlaku by byly ještě v Kahýře,
a lokomotiva již na londýnském nádraží. —A kdyby—

chom použili kamene, jehož bylo třeba ke stavbě této
pyramidy, ke dláždění, vydláždili bychom téměř
66 km2. Při dláždění průměrně 5 m širokých silnic by
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se vydláždilo 13.000 km. Cítáme-li 4 km za hodinu,
musili bychom jíti nepřetržitě 135dní a noci, abychom
vzdálenost tu urazili.
Z pyramidy te' by se vystavěla zeď 50 cm silná
a 3 m vysoká, v délce 2637 km, a přešla by se tedy
asi za 27 dní a nocí. —A kdyby bylo možno, aby stál
jeden člověk vedle druhého a jeden nad druhým,
vešlo by se do oné pyramidy 7,91 r.ooo lidí, tedy půl
Ceskoslovenska.
Na naší zeměkouli jest asi 171; milionů lidí. Kdyby
měla pyramida zmizeti, musil by z ní každý odnésti
37 kg. —A kdyby byla z cihel, stačil by její materiál
na stavbu 33oo domů 20 m dlouhých, 0 3 poschodích.
V každé budově by mohlo bydleti 16 rodin.
Císla ta naznačují velikost egyptských pyramid.
Uvažme pak, že tehdejší stavitelé neměli moderních
prostředků, parních strojů, jeřábů, elevátorů, kolej—
nic atd. ! Zasneme nejen nad velikostí pyramid, nýbrž
i nad tím, jak jednoduchými prostředky Egypťané
zvěčnili vládu svých faraonů. Litujeme však statisíců,
ba milionů nebohých zajatců a otroků, kteří za ne
snesitelného vedra pod karabáčem byli nuceni na
díle tom pracovati, a jejichž těla milosrdně kryje
poušť!
V 11'55 jsme se vrátili do Kahýry. Za cestu do
pouště jsme připlatili po 45 piastrech.
Odpoledne v 330 mne odvezlo auto za 5minut do
školyAli/ojrdryícbSuter w. Kar/a Barr. Mají v Kahýře
též nemocnici. V nádvoří stály dívky špalírem, ostatní
mne očekávaly s ctih. Sestrami v předsíni. Dívky
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zapěly. Právě tam byla provinciální asistentka. Pro
mluvil jsem k Sestrám i dčtem. Představená slula
Melchiora. Dodal jsem žertem, že chybí ještě Balta
zara, když já jsem Kašpar. —Mají útulnou kaplí s obra
zem sv. Rodiny v Matarii, pak sošky Srdce Páně,
Srdce P. Marie, sv. Josefy a sv. Terezičky. I na chod
bě mne vítala tato má milá světice, jako i na četných
místech Egypta a Svaté Země.—Po osvěžení limonádou
jsem se vrátil do hotelu, odkud jsme odjížděli po
5. hodině na nádraží.
Vyjeli jsme vlakem o 6. hodině večerní. Jedeme
kolem mohamedánských hřbitovů krajinou velice
úrodnou. Ve druhé stanici byl již vůz III. třídy pře
plněn. Vedle mne si postavila Arabka velký koš a po
sadila se naň s dítkem v náručí. Druhému as dvoule—
tému jsem pokynul, aby si sedlo vedle mne. Třetí
bylo as pětileté. Muž prý jí odešel s jinou, ona se vrací
k rodičům, ale doufá, že se vše opět urovná. Tedy ani
nevzdělane' Arabky — k tomu mohamedánky — ne
chtějí, aby cizí žena jim rvala srdce mužovo a dětem
srdce otce!
jedeme směrem k Alexandrii. U 46. km jsme ve
stanici Ben/)a,odkud se dáváme na východ. Po dalších
153 km zastavil vlak v I.tmai/ii na břehujezera Tz'rma/J,'
město povstalo teprve vletech 1858—69,kdy proslulý
inženýr Ferd. Lesseps spojil Suezským průplavem
moře Středozemní s Rudým. Vlak jede na sever do
Port-Said. jižně od Timsahu prošli Israelité suchou
nohou mořem Rudým, vedeni Hospodinem.— 54 km
od Ismailie vjíždí vlak do nádraží E! Kantara—Zapad.
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Po pravici leskne se již delší dobu hladina průplavu
Suezrkě/Jo,již brázdí četne' lodi. Obrovský vor nás
převáží na východní břeh průplavu do El Kantara—
Východ.Právě plula kolem nás velká loď anglická. —

El Kantara znamená „most“, neboť před utvořením
průplavu Suezského tu bývala pevninská šíje, po níž
jakoby po mostě se přecházelo z Asie do Afriky. Tudy
přecházely karavany i vojska z Asie a naopak, tudy se
ubíral do Egypta Abraham, odváděn byl prodaný
josef, šli jeho bratři nakoupit potravin v době hladu,
přišel stařičký Jakub k svému synu, tudy kráčela
isv. Rodina. —Pasovní prohlídky u okének u ná—
draží i prohlídka zavazadel byla hladká.
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VE SVATE ZEMI.
I.

VLAKEM DO ]ERUSALEMA.
Jedeme pouští sinaiskou. Po 184 km asi o půlnoci
vjíždí vlak do pohraniční stanice Palestiny Tell Rafab.
Původně země ta nazývala se „Kanaan“. Pozdější
jméno „Palestina se odvozuje od „Filištínských“,
kteří bydleli poblíže moře.
jak jsem již uvedl, je rozdíl mezi III. a II. třídou
na Východě obrovský. Při veškeré lásce k poutníkům
chtěl jsem si odpočinouti alespoň v noci. Mons. Otta
mi tedy obstaral za příplatek třídu II. — Tma byla
i zde vpravdě „egyptská“. Oken pak nebylo možno
otevříti, ač horko svádělo, neboť vnikal i při zavře
ných z pouště, kterou jsme projížděli, písek.
V noci jsme projeli Deir Be/ab (215 km od El Kan—
tary a asi 51 km od hranic). 7 km odtud na východ
bývalo město Filištínských Ger-ara, s jehož králem
Abimelechem uzavřel Abraham přátelství. jeho man—
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želka Sára porodila tu Isáka. I ten zde bydlel, a jak
Písmo Sv. vypravuje, rovněž uzavřel přátelství s krá
lem téhož jména. Po 232 km od El Kantary jsme
v Gaze, o níž promluvím připopisu návratu, podobně
o Arka/07114257 km), kdejsme byli v robotu3. května ra'rzo,
i o Ljddě (u 305 km), kam jsme přijeli o 645 —

U Askalonu krajina pěkná, všudy svěží zeleň. Tudy
pravděpodobně prchala sv. Rodina do Egypta. —
V Lyddě jsme přesedli do vlaku, který nás měl do
vézti k našemu cíli. Na nádraží kvetl v zahradě pe
přovník. Okolí jest úrodné. Na jedné straně trati byl
háj pomerančový, na druhé olivový. U jedné další
stanice byl mohamedánský hřbitov. Mrtvoly nejsou
pokládány do rakví, nýbrž zahalené v plátno do vy
zděného hrobu. —O něco dále právě žali, ale primi
tivně —srpem. Orají te'ž dřevěným pluhem, vlastně
bodcem. —Před stanicí Vale ofó'ore/éjedeme kol něko
lika beduínských stanů z černé kozí srsti. —Zeny nosí
v Palestině (Svaté Zemi) dlouhý bílý závoj, splývající
přes šat k zemi.
Na blízku jest osada Ramleh, bývalá Arimatie, z níž
pocházel josef Arimatejský, tajný učedník Krista P.
V jeho zahradě pod Kalvarií byl P. ]ežíš pohřben.
Lesů tu není. Kolem 8. hodiny ranní uhání vlak

horami judskými a roklemi, místy krajinou úrodnou,
jinde samým kamením — jak těžké tu živobytí ! Co
chvíli vidíme stádo ovcí nebo koz, většinou černých.
Budou as velice skromné, neboť tu těžko naleznou
potravu. — Dráha vede krajinou kopcovitou, že
mimoděk jsem zvolal: „Sotva přejdeš jedny hory,
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již se najdou jiné,“ neutěšenou, jako by na ní spočí—
vala kletba. Vždyťna blízku tekla krev nejnevinnčjší—
Syna Božího . . .

Na nádraží Bittir nabízela as Izletá dívenka malé
kytice protěže. Zahlédla rnne otevřeným oknem
a hodila dovnitř kytičku. Dal jsem jí piastr, ale hned
ukazovala dva prsty. Tedy dva piastry!

7 .

ů)ij
1—3.:
\\“ sm
ť

“

:
\

v jERUSAI..l£MĚ.
Vlak vjíždí konečně do jemu/ewa. —
O místo přesvaté! Cíli naší pouti! Kolikráte snil
jsem o Tobě a zatoužil zulíbati půdu posvěcenou
stopami Vykupitele světa, Syna Božího-Ježíše Krista,
i svlaženou Jeho Krví Nejsvětější! A nyní Tě vidím!
Te Deum laudamus —Bože, chválíme Tebe!
Vítá nás čsl. konsul p. Dr. Fric, s dp. P. Stanisla
vem z řádu sv. Františka, Polákem, který bude naším
průvodcem po Svaté Zemi. — Auta nás odvážejí
blízko našeho konsulátu, s něhož vlaje prapor re
publiky, do poutnického domu františkánského„Casa
nova“. jel jsem hned poděkovati p. konsulovi za
jeho pozornost. V jeho nepřítomnosti (byli?na slav
nosti polské) mne přijal p. tajemník.
() 5-30 večer bylo oficiální zahájení naší pouti. Za
kavasem, oděným v pestré roucho, s handžárem za
pasem, kráčely poutnice, za nimi muži, pak kněží a na
konec já s p. konsulem. Sestupujeme uzounkými ulič—
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kami jerusalemskými! Jedna myšlenka honí druhou.
Nynější Jerusalem stojí z větší části na témž místě,
jako za dob Krista Pána; půda je však asi 0 6—7metrů
vyvýšena. Bylt Jerusalem vícekráte zpustošen Per
šany, Araby, za doby válek křižáckých a Turky.
Mimoděk vzpomínám bolestných a přecetak výstraž
ných slov Spasitelových: „Jerusaleme, Jerusaleme!
Kolikráte chtěl jsem shromážditi dítky tvé, jako kvoč
na shromažďuje kuřátka pod křídla svá, ale ty jsi ne—
chtěl ! Aj, zanechá se vám dům váš pustý !“ —A v du
chu vidím blížiti se římského císařeVespasiana a Tita
s vojskem, obkličují město, v němž nastává hlad, že

jedna matka zabila a upekla vlastní dítko; v městě
se potírají různé politické strany, kolem Jerusalema
celé lesy křížů, na nichž ukřižování Židé prchající
z města, vojsko římské vniká dovnitř, a ulicemi tekou
proudy krve zabíjených Zidů, jak líčí ony hrůzy ži
dovský dějepisec Flavius. Vidím tisíce a tisíce Zidů
odváděných do zajetí, rozptýlených pak mezi všechny
národy, vidím v duchu zříceniny dobytého Jerusale
ma, i požár chrámu, jak byl předpověděl Kristus
Pán: „Vidíte tento chrám? Pravím vám, že nezůstane
v něm kámen na kameni . . .“ Ano, nezemřelo ještě
pokolení, které volalo „Ukřižuj ho!“ a děsný trest
boží stihl je za bohovraždu . . .
Uličkami tohoto města tedy sestupujeme, až stane
me na nevelkém nádvoří, z něhož je vchod do haji/ik)
Božího Hroby, chovající nejdražší klenoty pro křes—

ťana: Horu Kalvarii s vlastním Božím Ilrobem.
S posvátnou úctou a třesoucím se srdcem vchází
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me do svatyně. U vchodu nás vítají věrní jeho strážci
—Františkáni —s nejdůst. Strážcem (kustodem) Bo
žího Hrobu v čele. —Za zpěvu „Bože, chválíme Te
be“ nás vedou kol „Kamane Pama—(dní
Páně“ ku kapli,
kde byl pohřben P. Ježíš. Zde nás pozdravil P. Stanislav,
načež jsem poděkoval nejdp. Strážci Božího Hrobu,
p. konsulovi, P. Stanislavovi a Mons. Ottovi. Po—
dotkl jsem, že jsme právem pěli chvalozpěv „Bože

chválíme Tebe“, neboť dobrotivý P. Bůh chránil nás
vpravdě otcovsky na daleké cestě a dopřál nám spa
třiti místo, kde Kristus Pán splnil svou předpověd :
„Zrušte tento chrám —poukazuje na své tělo —já ve
třech dnech jej znovu vystavím.“ „já jsem vzkříšení
a život —kdo ve mne věří, nezahyne, nýbrž má život
věčný.“ — Po tomto přesvatém místě jsme toužili,
vždyť zde P. Ježíš potvrdil svým slavným zmrtvých—
vstáním, že jest Bůh a tudíž i učení jeho božským,
pravým. Složme zde k nohám Spasitelovým srdce svá
i svých drahých, jako sem kladu srdce všech svých
diecesánů, celé republiky, i srdce odpadlých, aby bož
ské Srdce Spasitelovo nad námi i jimi se smilovalo.
Boží Hrob popíši později. Vešli jsme vždy tří do
předsíňky a z ní do vlastního hrobu, kde odpočívalo
Tělo P. Ježíše. K získání odpustků (toties quoties)
jsme se pomodlili Otčenáš a Zdrávas Maria.
Odtud jsme vystoupili po 19 schodech na boruKal
variz'neboli Golgotu. Srdce velí a již padám na kolena
a líbám půdu, která ssála nejsv. Krev Syna Božího !—
Zde—ano zde- dokonáno bylo velike'dílo vykoupení
světa! Sem dospěl P. Ježíš po přebolestne' cestě kří
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žové, aby přejav hříchy celého světa, počínajíc Evou
a Adamem až k poslednímu člověku, jenž bude po
čat —tedy i hříchy mé —přinesl uražené Spravedlnosti
Boží na usmíření za spásu lidstva Sebe Sama. —Zde,
ano zde přinesl Kristus P. krvavým způsobem onu
obět, která od té doby se opětuje nekrvavě ve všech
katolických chrámech při mši svaté, od Východu
slunce na Západ.
Kdo vylíčí, co zde srdce cítí! „Ejhle dřevo křížc,
na němž pněla Spása světa - pojďme a klaňme se
jemul“ Tak zpívá kněz na Veliký pátek, při od
halování kříže. — Zde jsme však na místě, kde toto
dílo vykupitelské bylo dokonáno, kde na dřevě kříže
byl vztyčen Beránek Boží, _ježížKristus, a umíral za
mne, za nás, za celý svět za bolestí nevyslovitelných.
Nuže, pojďme, padněme na kolena, ba na svou tvář
a klaňme se Jemu . . .
P. katecheta Dostál přečetl příslušné evangelium,
my pak se pomodlili u všech tří oltářů na Kalvarii
k získání odpustků. S vděčným polibkem loučil jsem
se pro dnes s horou Kalvarií a sestoupil s poutníky ke
„Kamenu Pomazání“, mramorové desce, kde podle
podání zabaleno bylo mrtvé tělo P. ]cžíše do plátna
napuštěného vonnou mastí. —S dojmy nevylíčitelný
mi zamlklí vraceli jsme se do Casa nova.
V neděli 4.É1)ětt2ajsem měl sloužiti mši sv. v karta/e

„Exe [Io/710“,na úpatí bývalého schodiště, s něhož
Pilát ukázal Židům zbičovaného a trním korunova—
ného Spasitele řka: „Ejhle, člověk!“ t. j. vizte,
jak s Ním vojíni zacházeli, že není člověku ani po—
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dobcn! V odpověď však obdržel hrozné: „Ukřižuj,
ukřižuj l'lol“
Přes ulici se pne část pavlačového oblouku, který
přiléhal k západní části domu Pilátova, odkud ukazo
val Spasitele. Druhá část oblouku je vestavěna do
kostela ctih. Sester Sionských (Dames de Sion), kde
se klene nad hlavním oltářem v původní podobě. Na
části oblouku, který se pne přes ulici, je postavena
malá světnička, obývaná indickým dervišem.
Klášter a kostel vystavěn byl konvertitou Alfonsem
Ratisbonem r. 1868. Byl zatvrzelým židem, nežli si
ho podmanila Rodička Boží v římském kostele S.
Andrea delle fratte.—Vešel jedenkráte do něho podle
svého obyčeje vyzvědět, zdali by zase nenašel látky
k cynickému vysmívání se katolické církvi. Pojednou
vytryskly z obou rukou obrazu P. Marie (v druhé
kapli v levo) zlaté paprsky, obraz milostí, jimiž dobro
tivý Bůh zahrnul a obrátil Ratisbonovo srdce. Ctihodné
Sestry, jichž řádzaložil, modlí se tu za obrácení Židů.
Na hlavním oltáři je socha „Ejhle člověk". — Při
mši sv. zpívali poutníci, „Bože před Tvou velebností“,
a po ní jsem asi takto promluvil : „Jsme na místě, kde
Pilát z bázně lidské odsoudil na smrt P. Ježíše, ač
opětovně jej prohlásilza nevinna. Zpytuj i ty své svě
domí, zdali jsi nikdy neodsoudil hříchem Krista P.
na smrt. Ulicemi, jimiž jsme šli, nesl pro naše hříchy
těžký kříž na horu Kalvarii. A poněvadž výslovně
prohlásil o sobě : ,Já jsem cesta“, chceš-li s Ním jeden
kráte býti oslaven, musíš varovati se hříchu a jíti za

Ním cestou utrpení.“
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Po snídani u Sester (bar. Schwarzenau se dotazo
vala na Em. p. kard. Skrbenského a p. preláta Lc
dochovského), vrátili jsme se do Casa nova.
S milým P. Stanislavem šli jsme znovu do Boží/Jo
Hroby, abychom si jej důkladně prohlédli. —Křesťané
měli od prvopočátku samozřejmě svatá místa v Pales
tině ve veliké úctě a zdaleka sem putovali. Pouti byly

přerušeny pouze za obléhání jerusalema a za proná
sledování císaře Hadriana. Chtěje uvésti v zapome
nutí památky na Krista P., dal vystavěti r. 130 kolem
celé Kalvarie, která byla tehdy mimo hradby města,
opěrnou, IO m dlouhou zed, horu převyšující, a ve
zdi té vše zasypati. Na vrchol postavil nad Božím
Hrobem sochu Venuše a nad Kalvarií Joviše. Tím
však Prozřetelnost Boží uchránila hrob. R. 326 při
putovala sem sv. Helena, matka císaře Konstantina
Vel. Se slovy: „jak bych mohla se pokládati za vy
koupenu, kdybych nespatřila předmětu svého vy
koupení,“ dala obě sochy odstraniti a kopati, až se
objevily Kalvarie i neporušený Boží Hrob. Dalším
kopáním, jak ve snách byla upozorněna, přišlo se na
cisternu s třemi kříži. Tehdejší biskup jerusalemský
sv. Makarius dotkl se těžce nemocné osoby jedním
i druhým křížem bezvýsledně. jakmile však se k ní
přiblížil třetím křížem, ihned byla uzdravena. Bůh
sám chtěl zázrakem tedy potvrditi, na kterém kříži
pněl Spasitel. Sv. Helena dala pak odděliti skálu Kal
varie od skály, v níž byl Hrob Boží, čímž povstaly
dvě kaple. Mimo to byl pahorek kalvarský stesán pro
stavbu a tak i podoba jeho pozměněna. Nad oběma
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přesvatými místy dal vystavěti Konstantin Vel. za de
set let jediný velkolepý chrám.
U Božího Hrobu odstranil též původní předsíň,
takže zbyla pouze vlastní síň, ve které byl P. Ježíš
pohřben.Tento chrám Konstantinův stál od r. 356až
614, kdy jej zničil perský král Chosroes, a zůstaly
z něho jen ssutiny a zdi. R. 629 byl znovu vybudován,
ale již r. 1009 opětně zbořen kalifem egyptským. jiný
kalif dovolil jej r. 1031 zase vystavěti. —V nynější po
době jest od křižáků ( 1130—1149), ač dnešní pochází
teprve 2 r. 1810; má však tehdejší základy.
Nad plochou střechou se vypínají dvě kopule ne
stejné velikosti a přikrývají rozmanité kaple, chod
by a výklenky v nestejné výši položené, rozličných
velikostí a slohů. Klíč od kostela mají mohamedáni,
jsou však povinni otevříti (ovšem za peníze). Latiníci
(římští katolíci), Rekové, Arméni a Koptové při
něm mají malé tmavé kláštery, obývané několika
mnichy. Z klášterů těch vedou východy pouze do
chrámu, takže po jeho uzavření na ulici nemohou.
U jedněch dveří stála jako socha habešská princezna,
která prý sem připutovala před několika roky a v blíz
kosti Božího Hrobu trvá ustavičně na modlitbách. Byla
oděna ve tmavý hrubý šat, na zem splývající, a v po
dobný plášt'. K obsluze měla habešského hocha.
Ve svatém týdnu určuje pořad bohoslužeb Lati
níkům, Rekům a Arménům anglický guvernér.
U vchodu do kostela v levo jsme byli nemile pře
kvapeni výklenkem s matrací, na níž spí v noci mo
hamedán. Totéž jest i v mešitách. Mimoděk jsem
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vzpomínal na Samuela, který rovněž spal v předsíni
svatostánku, když jej probudil Hospodin, aby sdělil
l-lelimu, že bude potrestán za to, že netresce nezdár
ných synů.
Vejde-li se do kostela, jest před horou Kalvarií,
nežli seobrátíme k Božímu Hrobu, „Ka'mmPol/zazahí“,
kde bývala dříve kaple P. Marie. Po obou jeho stra
nách jsou vysoké svícny a četné lampy, patřící La
tiníkům (bronzové), Rekům a Arménům. Zde Josef
z Arimatie s Nikodemem ovinuli mrtvé tělo Spasite
lovo prostěradly s vonnou smíšeninou myrrhy a aloe,
asi 100 liber.

Před námi stojí hora Kalvarie a pod ní poněkud
v pravo za „Kamenem Pomazání“ vstupujeme do
tmavé t. zv. kap/e Adar/10:51,částečně vytesané do
skály. —Sem podle legendy přinesl a zde pochoval
Sem, syn Noemův, lebku Adamovu. Když pak při
smrti P. Ježíše skála pukla, smáčela krev Syna Boží
ho, s kříže stékající, otvorem takto vzniklým lebku
toho, který smrt tu zavinil. — P. Stanislav poukázal
vzhůru, kde stál kříž, načež otevřel ve stěně dvířka,
za nimiž byla v žulové skále kalvarské hrozná, škle
bící se trhlina z doby, kdy při smrti Krista P. skály
pukaly. je 15 cm široká, dva metry pod oltářem na
Kalvarii, probíhá vlnitě a protíná skalní vrstvy kol
mo napříč.
V této kapli byl pohřben první král jerusalemský
Bohumír z Bouillonu se svým bratrem i bratrancem.
Zemřelí králové jerusalemští a patriarchové bývali tu
po tři dny vystaveni. Založený oheň strávil křižáckou
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basiliku (r. 1808) a r. 1810odstranili odtud schismati
kovc' všechna těla.
Po 19 schodech vystupujeme na bom Golgotu (la
timlgy [<a/varii).

Ilebrejske' jme'no „Gulgoleth“ znamená lebku.
Místu dostalo se toho jména ne snad proto, že by
mělo podobu lidské lebky, nebo, že by tam bývali pra
videlně popravováni zločinci, nýbrž, že podle podání
židovského, jak výše uvedeno, uložena zde byla lebka
Adamova.
Byla hned za hradbami města na západní straně.
Později se město na tu stranu rozšiřovalo, takže hora
je nyní uvnitř jerusalema. Měří zdélí as zo m, zšíří
as 10 m. — Při stavbě chrámu byly totiž skály kolem
místa ukřižování Páně otesány a ponechán pouze

vrchol Kalvarie, který teď uprostřed chrámu pře
vyšuje rovinu dlažby as 0 5 m. Původní skály jsou
obloženy mramorem. Tři památná místa jsou ozdo
bcna oltáři. První v levo, kde stál kříž, náleží Řekům.
Pod ním je stříbrný, uprostřed otevřený kruh, ozna
čující místo, kde byl vztyčen kříž. Tato část ze skály
vyňata, odvážena byla r. 1810 při restauračních pra
cích schismatickými Řeky do Cařihradu, loď však
i s tímto cenným pokladem se potopila. V pozadí
oltáře stojí kříž dřevěný s plechovým obrazem Krista
P. Po obou stranách jsou v životní velikosti sochy
sv. jana a P. Marie, v pozadí dvě černé desky na mís
tech, kde stály kříže lotrů. Bezprostředně vpravo
u černého kruhu je kolmá trhlina, vzniklá zemětřese
ním při ukřižování Páně.
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Prostřední oltář (katolíků) je Bolestné P. Marie, kde
vložili mrtvé tělo Krista P. do jejího klínu, nežli bylo
odneseno dolů k pomazání. Překrásná socha P. Marie
s očima plnýma slz je velmi stará. Požár jí neuškodil.
Na ní plno dárků ex voto na poděkování za vyprošc
né milosti. —je tam též velké zlaté srdce z Cech. Ko—

runu daroval portugalský král Petr.
Třetí oltář sv. Jana v pravo označuje místo, kde
P. Ježíš byl přibit na kříž a patří rovněž katolíkům.
Oltář je tepaná práce z r. 1578, umělecké dílo z mo
saze a mědi; byl darován velkovévodou de Medicis
původně pro „Kámen Pomazání“, ale Řekové s Ar
mény se tomu opřeli. —Ve dlažbě je označeno vyklá
danými kameny místo, kde P. ]ežíš byl přibíjen.
V kostele Božího Hrobu jsou tedy čtyři zastavení
křížové cesty; X., XI., XII. a XIII.
V duchu vidím, jak surově strhují katané s Krista P.
šat, o nějž pak se rozdělili, i nesešívanou suknici,
utkanou podle podání P. Marií, o kterou metali los.
Surový hlas káže Beránku Božímu ulehnouti na tvrdé
lůžko kříže —již ozývají se hrozné údery kladiv, nej
světější Krev stříká k nebesům z božských rukou,
které jen žehnávaly, z nohou, které zanechávaly po
sobě jen stopy dobroty a lásky— nevolá však 0 po
mstu, nýbrž o slitování. Každým úderem zachvívá se
celé tělo, ale Kristus Pán jako beránek neotvírá svých
úst.
Obětní dar přibitý na kříž odnášen jest několik
metrů v levo a tam vztyčen do připraveného otvoru.
Mocným zapadnutím otřáslo se celé tělo, rány na
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rukou i nohou se zvětšily a krev stéká novými prou
dy. „O, vy všichni, kteří jdete cestou, pozorujte
a vizte, zdali bolest vaše jako bolest Syna Božího !“ —
A kde jsou jeho přátelé? Kde Apoštolové? Zmizeli
z bázně před Židy, až na jediného jana, který s ně
kolika zbožnými ženami nedbá výsměchu a pode
pírá přebolestnou Matku Ukřižovaného— P. Marii !—
Brzy nato vztyčeny jsou po obou stranách kříže s lot
ry. Kristus P. uprostřed, jako by byl nejhorším!
Zášť Židů a jejich kněží nezná však mezí! ještě
nyní se Mu vysmívají: „jiným pomáhal, sám sobě
pomoci nemůže!“ A ježíš Kristus mlčí.
Ale když lidé neměli soucitu, počala lkáti nerozum
ná příroda nad utrpením sve'hoTvůrce, jako člověka.
Slunko proti všem zákonům přírodním se zatmělo,
jako by nechtělo patřiti na spáchanou Bohovraždu,
země se otřásala, skály pukaly a opona chrámová se
roztrhla ve dvě poloviny na znamení, že přestává
Zákon Starý a počíná Nový. Ký div, že vojíni na
stráži se děsí a se setníkem vyznávají: „V pravdě Syn
Boží byl tento !“
Tři plné hodiny trvají hrozná muka zde na Kalvarii.
Otevřené rány na nohou i rukou se zaněcují, nepřiro
zená poloha těla zamezuje pravidelný oběh krve,
hlava nemůže sobě odpočinouti, neboť trny dotekem
kříže hlouběji se vrážejí.
Slyšl Přesvatá ústa Spasitelova se otvírají a z nich
k nebesům se vznáší modlitba: „Otče, odpusť jim,
neboť nevědí co činí !“ —-jeho přebolestný zrak hledá
drahou Matičku i Miláčka jana, a slovy: „Hle syn
51

tvůj“ — „hle matka tvá“ —odevzdává Marii Pannu
pod ochranu Janovu a v Janovi nás všechny pod
ochranu Své Matičky.
I lotr po pravici počíná působiti s milostí sobě na
bízenou, lituje svých provinění a prosí umírajícího
Spasitele: „Rozpomeň se na mne, až vejdeš do svého
království.“ A Božský Spasitel plesá, že ztracená
ovečka jest nalezena, a jako první ovoce svého pře
hořkého utrpení mu slibuje: „Ještě dnes budeš se
Mnou v ráji.“
A nyní tu na Kalvarii dlouhé mlčení. Před vše
vědoucím zrakem Božského Trpitele přecházejí lidé,
počínajíc Adamem a Evou, i my a všichni, kteří bu
dou až do skonání světa. Za každého z nás obětuje
Své nevýslovné bolesti nebeskému Otci.
Ztrátou krve se dostavila neuhasitelná žízeň a lid

ská přirozenost Krista P. volá: „Žízním“. Podána
Mu houba namočená v octě. A skrývaje takřka úplně
božskou přirozenost, aby co nejvíce za naše hříchy
trpěl, volá: „Bože můj, Bože můj, proč ]si Mne opus
til !“ —Celý svět má však poznati, že na kříži neumírá

pouhý člověk! Proto přes ztrátu veškeré krve, po
utrpení, jakému podobného svět neviděl, zde, kde
stojíme, volá: „Dokonáno jest !“
Ano zde, na tomto místě Kalvarie dokonáno bylo
veliké dílo vykupitelské, zde usmířena byla Spravedl
nost Boží,zde otevřena všem lidem dobré vůle brána
nebes ! Stav se poslušným Otce nebeského až k smrti
kříže, Kristus Pán volá hlasem mohutným, jenž otřásl
nitrem všech přítomných : „Otče, v ruce Tvé poroučím
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duchasvého“. Anakloniv hlavu, vypustil zde duši . . .
Kdo vylíčí, co prodělává poutník na hoře Kalvarii !
Brzy nato zlámány byly hnáty oběma lotrům, Spa—
siteli pak probodnuto bylo srdce, z něhož na důkaz,
že smrt již nastala, vytrysklo pouze několik ještě pos—
ledních kapek Krve a voda . . .
Sestupujeme po schodech do vlastního BožíhoHro
bu, v němž P. Ježíš odpočíval. Kaple ta je jen několik
kroků od Kalvarie. Je z červeného mramoru do
šcstihranu, ve slohu řecko—východním.Nynější její
úprava je z r. 1808, mohutná pak kopule z r. 1869,
s oknem uprostřed, spočívá na 18 pilířích.
Před kaplí jsou po obou stranách vysoké svícny, na
kterých se rozsvěcují o slavnostech neobvykle velikc'
svíce. Dva patří Latiníkům, dva Řekům a dva Armé
nům. —Průčelí kaple zdobí množství drahocenných
lamp a obraz Vzkříšení Páně.
Hrob ten byl majetkem Josefa z Arimatie a vytesán
v úbočí skalnatého pahorku Kalvarie.
Kaple Božího Hrobu se dělí ve dvě části. První
t. zv. kap/e andel/rka, kde se zjevil anděl zbožným že—
nám, je 3 1/2m dlouhá a 3 m široká. Uprostřed je nízký

mramorový sloupek s kamennou deskou 29 cm dlou—
hou i širokou. Podle tradice je to úlomek kamene,
který uzavíral hrob Spasitelův. Ještě ve IV. stol. byl
kámen ten celý. Se stropu visí 15 lamp.
Z této předsíně se vchází nízkým otvorem, že
třeba se shýbnouti, do druhé části z m dlouhé a z m
široké vladni Jz'rzěbrokové.Zde odpočíval Kristus Pán
dvě noci a jeden den. Severní a jižní strana mají pů
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vodní skalní zed. Po pravé straně je místo, kde byl
P. ježíš pochován. Hrob ten je z m dlouhý, přes 1/2m
široký a asi tolik vysoký. —Do místnosti se vejdou
stěží tři osoby. —Pohřební lůžko je pokryto mramo—

rovou bílou deskou, s umělou rýhou uprostřed (jako
by byl kámen přeražen), aby nebyla Turky odcizcna.—
Padáme na kolena a přesvaté místo s dojmy nevyslo
vitelnými vděčně líbáme.
Celý hrob jest obložen mramorem, takže nelze vi
děti původní skály.
Katolíci tu mohou sloužiti denně tři mše sv. Míst
nost osvětluje 45 lamp.
Zde tedy uložil josef z Arimatie s Nikodemem tělo
Krista P. Zde s bolestí nevyslovitelnou loučila se
Sedmibolestná Matka Boží, sv. jan, Maří Magdalena
a několik zbožných žen s Kristem Pánem, sem vyslá
na byla na přání Židů stráž vojínů, aby hlídali hrob,
na nějž byl přivalen velký kámen (podobný našemu
mlýnskému) a zapečetěn.
Toto nejsvětější místo bylo však i svědkem zmrt
výchvstání Páně v neděli ráno; v nynější předsíni pak
stanul anděl „s obličejem jako blesk a rouchem bílým
jako sníh“, a zvěstoval ženám přišedším pomazat tělo
Spasitelovo: „Nebojte se! Vím, že hledáte ježíše
Ukřižovane'ho! Není Ho tuto — vstalť jest, jak byl

pravil. Povězte učeníkům jeho, že vstal z mrtvých
a předejde vás do Galileje, kde jej uvidíte.“ —Odtud
prchli v úžase třesouce se strážní vojínové, aby zvěsto
vali Židům hroznou pro ně novinu, že nenáviděný
jimi Kristus splnil svůj slib a vstal z mrtvých.
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Sem spěchali Petr a Jan, když slyšeli, že Kristus P.
vstal z mrtvých, a uzřeli nejen hrob prázdný, nýbrž
i prostěradla se svinutou rouškou s Jeho hlavy. Zde
také uzřela Maří Magdalena dva anděly sedící v rouše
bílém, jednoho u hlavy, druhe'ho u nohou hrobu.
Naposledy byl hrob Páně otevřen 2 r_ozkazupapeže
r. 1555 Strážcem Božího Hrobu, poněvadž černý ká—
men na něm ležící byl polámán. Ve zlate' tkanině nale
zen uvnitř kus dřeva v pergamenove'm svitku s ná

pisem:„Helena Constantinimaterposuit“, t. Helena,
matka Konstantinova, vložila (tuto část sv. kříže).
Na hrob pak položen nynější bílý mramorový kámen.
P. katecheta Dostál předčítal příslušne'evangelium.
Hrob Boží zdobí katolíci, Řekové a Arme'ni. Někdy
jen jedni z nich, na př. 0 Božím Těle katolíci. Lampy
uvnitř byly věnovány katolickými panovníky a jsou
z ryzího zlata.
Z kaple Božího Hrobu jsme šli kolem oltářem./Vaří
Aíagdalery!(as 20 kroků), kde se jí zjevil P. ]ežíš a vy
zval ji, aby zvěstovala apoštolům, že je předejde do
Galileje a vrátí se do nebes.
Dále je kaple Naja/. Sva'tojti, kde na epištolní straně
se přechovává část sloupu (druhá část je v Římě u sv.
Praxedy), u kterého byl P. ]ežíš bičován. —Zde prý
se též zjevil své Matičce.
V Jakrijtií jsme viděli meč Bohumíra z Bouillonu,
ostruhy i řetěz ku pasování rytířů Božího Hrobu.
Sestoupili jsme po 28 schodech do kaple .W. Kříže
či „w.Hele—ryl,
jejíž kopule byla při posledním zemětře

sení poškozena. Je 25 m dlouhá a 13 m široká. Má
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oltář se sochou sv. Heleny, věnovanou od arcivévody
rak. Maxmiliána. Týž připlul do Jaffy, odkud jel
koňmo do jerusalema. ]akmile uzřel město, sestoupil
a ubíral se pěšky, podobně do Betlema. —Vidíme tu
čtyři sloupy s hlavicemi, zbytky z předsíně basiliky

Konstantinovy.
Po dalších 1.2dřevěných, velice vyšlapaných scho
dech stojíme v původní cirterně,nyní kapli, kde nalez
la sv. Helena pod navážkou kříže. Vpravo se zdvihá
Kalvarie.
Vystupujeme znovu do kaple sv. Heleny a odtud

ke „Kamenu Pomazání“, vtéže výšijakoje Boží Hrob.
Na Kalvarii vede ještě 19 schodů. —V celku tedy od
vrcholku Kalvarie k místu nalezení sv. Kříže jest 59

schodů.
Po návratu do Casa nova jsme šli všichni složiti
hold nejd. P. Strážci Svaté Země. Poděkoval jsem za
lásku, s jakou pečuje františkánský řád0 Sv. Zemi, za
propůjčení obětavého vůdce P. Stanislava, a doporu
čil nás jeho modlitbám. Nejd. pán děkoval, podotkl,
že modlitby naše, jako poutníků, jsou mocnějšími,
a vyprošoval nám i naší vlasti nejhojnější požehnání
Boží, s přáním, aby víra katolická u nás vzkvétala.
Každému dal v obálce různé památky.
Odpoledne jsme šli k t. zv. věži Davidová,zbudo

vané Herodem Velikým. I v litaniích loretánských
vyzýváme P. Marii jako „věž Davidovu“. Dříve tam
bývala pevnost Makabejců k ochraně Nového Města,
zbudovaného na hoře Sion. Sem se přestěhoval z pa
láce blízko chrámu Idumejec Herodes Veliký, zřídiv
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tu nejen pevnost, ale i palác, neboť po zavraždění
své ženy, matky, bratří, sester a jiných, nenalézal pro
výčitky svědomí v pevnosti Antonii klidu. Nádherná
čtyřhranná stavba, zbudovaná na mohutných zákla
dech, měla na třech stranách věže, které pojmenoval :
Hippikus (po svém příteli), Phasael (po nejstarším
bratrovi) a Mariamne (po své druhé ženě, kterou
vášnivě miloval a později — jako i předchozí — dal
r. 28. př.Kr. usmrtiti). Síně zářily samými drahokamy,

lesk paláce pak zvyšovaly krásné zahrady.
Sem přišli tři králové od Východu, povoláni byli
zákonníci, aby sdělili, kde Vykupitel světa se má na
roditi, a odtud také vyšel krutý rozkaz k povraždění
pacholátek v Betlemě a okolí. Sem byl poslán později
k rozmařile'mu Ilerodu Antipovi Božský Spasitel od
Piláta. Neuznal však prostopášného nešlechetníka za
hodna ani slova, takže týž ]ej dal ze zlosti obléci
v roucho bláznů a poslal zpět k Pilátovi. Zde bydlel
i Herodes Agrippa (zemřel r. 44 po Kr.), poblíž pak
byl nepochybně žalář, do něhož dal vsaditi Petra, aby
byl po svátcích popraven. Zázračným příchodem
Anděla byl však Petr vysvobozen. (r. 42 po K. P.).
Pevnosti té dobyl vojevůdce římský Titus r. 70 po
Kr., nedal však věže zbořiti, aby prý hlásaly statečnost
legií římských,kdyžtě dobyly města tak opevněného.
Teprve císař Hadrián r. 135 je dal za povstání Bar—
Kochbova strhnouti, poněvadž byly útočištěm a opo

rou revoltujících Židů, a zbudoval novou pevnost,
jejíž hlavní věž (Davidova), vystavěná na základech
z doby Makkabejců, je dosud uchována. Křižáci Tan—
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kred a Rajmund Toulousský jí dobyli 15. července
1099; koncem XII. století v ní bydleli králové jeru—
salemští. — Do r. 1918 tam byla turecká kasárna.
Ukončení světové války přiřklo svobodu i Arabům.
Kolem těchto bývalých kasáren tureckých jdeme
(na jih) ke „karte/u A!arií“, kde se zjevil podle tra
dice P. Ježíš zbožným ženám, vracejícím se od hrobu,
a vyzval je, aby zvěstovaly jeho zmrtvýchvstání
apoštolům shromážděným ve Večeřadle.
Stavíme se v karte/e armémke'm, téhož slohu jako
za křižáků. Chytří Arméni neměli kostela a jsouce
chudí, přestoupili ke katolictví. Křižáci jim uvěřili,
zbudovali jim kostel atd., načež Arméni znovu od—
padli. —Pro úmrtí arménského patriarchy byla dnes
spuštěna anglická vlajka. Patriarchu nyní potvrzuje
anglický král (dříve turecký sultán). — V levé malé
kapli jest místo, kde byl st'at w. jakub Včiší. Ostatky
jeho jsou v Kompostelle ve Španělsku. —Ve chrámu
byly konány tři všeobecné sněmy. Ve druhé kapli je
hrob sv. Makaria, biskupa jerusalemského. V sakristii
byli právě malí u sv. biřmování. V kostele chovají
Arméni tři kameny: z hory Sinai, z Tábora a z řeky
]ordánu.— Zajímavo, žev každém kostele arménském
nalezneme obraz mučedníků ze Sebasty. Zde je rov
něž u vchodu rohožka pro chrámového strážce, kteří
se dobrovolně nabízejí na jednu nebo dvě noci. —
Arméni učí, že P. ježíš se nenarodil 2 Marie Panny,
nýbrž padl z nebe do Jejích rukou jako děťátko. —
U vchodu do nádvoří jsme byli fotografování. —
Prošli jsme tamní knihovnu, bohatou na rukopisy,
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museum, arménskou školu, a po širokých schodech,
avšak nízkým vchodem, jsme vešli do bývalé/Jodomu
Anna'fova, kde je nyní kaple. Právě tam křtili dítko;

hrozně křičelo. V předsíni, jako ve všech starších
kostelích, je studna k umývání rukou a nohou. —
Sem tedy přivedli Židé ze zahrady Getsemanské Pána
Ježíše. (Annáš nebyl již veleknězem, neboť byl od
Římanů sesazen. Po něm bylo velekněžími několik
jeho synů, po jichž sesazcní se udržel Annášův zet'
Kaifáš. Lid však uznával i dále Annáše, a ani velerada
bez něho nic neučinila.) U Annáše obdržel Božský
Spasitel políček od služebníka veleknězova za to, že
se hájil. —Pomodlili jsme se k získání plnomocných

odpustků.
Dvojími těžkými vraty jsme přišli ke hradbě z r.
1540, odkud je nádherný pohled na boru Obe/etikou
s malou kopulí karte/a NanebevstoupeníPáně, malou
věžičkou kone/tka „Pater nojter“ a vysokou věží

ruskou. —Pod námi se rozprostírá údolíjomfatfke'
iter Sabbati. — Procházíme branou Sionskou čili
mrtvých, kudy se odvážejí zemřelí na hřbitovy. Asi
30 kroků od brány vlevo (vedle hřbitova katolického)
jsme v zahradě, po dalších pak as 60 krocích v před—
síni, kde býval rozsáhlý palác Kaífdšův s předsíněmi.
Vpravo v kostele se ukazuje vězení, do něhož byl
Pán Ježíš po odsouzení u Kaifáše uvržen. Pomodlili
jsme se k získání odpustků. V celém nádvoří jsou na

levé straně pohřbeni arménští patriarchové.
Zde tedy se radili starší a zákonníci, jak by P. Ježíše
lstivě jali a usmrtili. —Sem přivedli Božského Spasite
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le od Annáše, zde svědčili proti Němu najatí falešní
svědkové a navzájem si odporovali, zde zapřisahal
Kaifáš Krista Pána, aby prohlásil, zdali je Synem
Božím, a když obdržel kladnou odpověď, v přetvářce
roztrhl roucho své volaje: „Rouhal se !“ Zde zaznělo
hrozné: „Hoden je smrti !“ zde plivali ve svatosvatou
tvář Syna Božího, poličkovali jej s potupnými po—
známkami: „Hádej, kdo Tě udeřil“. A zatím v ná
dvoří třikráte zapírá Petr svého Pána a Mistra, až ko
houtí kokrhání mu připomíná předpověd: „Dříve
než kohout zakokrhá, třikráte mne zapřeš !“ I odešel
prý Petr, hořce pláče, aby se v jedné jeskyni kál za
svůj hřích. — Sem ráno znovu přivedli spoutaného
Ježíše Krista a vydali Jej Pilátovi.
Odtud vidíme 010erSranda/í, t. horu Pohoršení,
na které zbudoval Salamoun všem svým pohanským
ženám domky s oltáříky jejich pohanských bohů.
Nyní tam mají francouzští Benediktini klášter. V dáli
se vznáší mlha nad Mrtvým mořem. — Dále kolem
brány ,S'iar/Jkědo V ečeřad/aPáně.

Žel Bohu, že toto místo, srdci katolíka nejdražší,
nyní tureckou mešitou. Asi 130 metrů od bra'fgyDaví—
davy,zvané též ,S'iomée',vypíná se uprostřed malé sku

piny domů štíhlý minaret na volném prostranství hory
Sionské, která bývala (a tudíž i Večeřadlo) za časů
Krista Pána celá ve městě, nyní je však z větší části
mimo hradby. Velká basilika sv. Sionu byla rozbo
řena v XI. stol. Saracény, vystavěna opět od křižáků,
aby r. 1219 znovu byla kalifem rozbořena.
Místo jest identické, bylo u prvních křesťanů ve
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veliké úctě, takže tam záhy zbudovali chrám. Míst
nost je přepažena mřížkou, tvoříc takto dvě síně.
Západní obdélník měří 14 ><9m, má dvě lodi a 5 okna.
Židé i mohamedáni věří, že je v mešitě hrob krále

Davida, proto ji úzkostlivě střeží. Vlevo vedou scho
dy do místnosti dolní, kde dle některých myl P. Ježíš
apoštolům nohy. Zde také naznačil, že je mezi nimi
zrádce : „I vy jste čistí, avšak ne všichni.“ Zde„příklad
dal jim, aby jako On činil, činili i oni“. — Křesťané

však sem puštěni nejsou!
V hořejší místnosti slavil P. ježíš s apoštoly po—
slední večeři! Zde tedy učinil div všech divů, promě
niv chléb a víno ve Své nejsv. Tělo a Svou Krev, zde
byla přinesena první mše svatá, zde poručil apošto

lům: „To čiňte na mou památku“, zde sám Kristus
Pán podával ponejprv sv. přijímání apoštolům! —
Zde dostalo se jim i posvěcení kněžského! Ve Veče
řadle naznačil P. Ježíš Janovi, že jidáš ho zradí ; tento
pak odtud odcházel, aby provedl největší zločin, jaký
byl na světě kdy spáchán ! Zde měl P. Ježíš dojemnou
řeč na rozloučenou, slíbil apoštolům Ducha Sv., při
rovnával sebe k vinnému keři a nás k jeho ratolestem,
kladl na srdce vzájemnou lásku, předpověděl svým
učedníkům, že budou pronásledování, a pronesl je
dinečnou modlitbu velekněžskou. Tam také pravil
Petrovi, že prosil za něho, aby nepřestala víra jeho,
a on někdy, obrátě se, posiloval bratří svých! Zde
mu také předpověděl, že dříve než kohout zakokrhá,
třikráte jej zapře, ačkoli Jej Petr ujišťoval svou lás
kou až na smrt. —V tomto Večeřadle řekl apoštolům,
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že se nad ním v noci té pohorší, ale až vstane z mrt
vých, předejde je do Galileje.
Vtomto Večeřadlese zjevil v den svého zmrtvých
vstání shromážděným apoštolům a pozdravil je: „Po
koj vám!“ Ukázal jim též své zbodané ruce i bok.
Když pak tomu Tomáš, který nebyl přítomen, ne—
chtěl uvěřiti, znovu se jim tam za týden zjevuje a
praví Tomášovi, aby vložil prst v rány _jeho rukou a
ruku v Jeho bok a nebyl nevěřícím, nýbrž věřícím.
Tomáš padá tu k nohám Spasitelovým kajícně vy
znávaje: „Pán můj a Bůh můj !“ Zde také dal Kristus
Pán apoštolům moc: „Komu odpustíte hříchy, od
pouštějí se, a komu zadržíte, zadržány jsou!“
VeVečeřadleočekávaliapoštolovénarozkaz P.)ežíše
Ducha Sv., který tu na ně sestoupil v podobě ohni
vých jazyků desátého dne po Jeho Nanebevstoupení.
Dveře tohoto Večeřadla otevírají sv. Petr s ostatními
apoštoly, a Duchem Svatým osvícení i posilněni,vy
týkají shromážděným tisícům Židů v jejich řečích
zločin, jakého se dopustili ukřižováním Syna Božího.
Tři tisíce jich přijímá v týž den křest svatý —Církev
katolická slaví tu své narozeniny.
Ve Večeřadle konán byl první sněm církevní a zvo
len losem sv. Matěj místo zrádce Jidáše. Odtud také
se rozešli apoštolové do celého světa!
Místo přesvaté! První katolický chráme! A nyní jsi
v rukou Turků! Bylo sice tam již dovoleno sloužiti
mši svatou, avšak od dvou let, kdy korunní princ
italský navštívil Sv. Zemi a Italové chlubně rozhla
šovali, že Večeřadlo zaberou ve jménu Italie, je tam
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zakázáno nejen pokleknouti, ale i hlasitě se modliti.
K získání trojích plnomocných odpustků pozdvihu
jeme v nevýslovném dojmu mysl svou k Bohu a mod
líme se potichu Otče náš!
]sme varováni, abychom tam nic nekupovali;
k tomu by byli křesťané dobří!
Odtud jsme šli k blízké nádherné basilice Dorwitío
B. Alm-ide Virginij — Zemutí P. flv/arie, náležející

beuronským Benediktinům.
Místo sobě vyžádal německý císař Vilém II. r. 1898
od tureckého sultána. —Měl jsem zde pontifikální po
žehnání s litaniemi loretánskými; poutníci zpívali
„Svatý, Svatý, Svatý“, a pak „Tisíckrát pozdravuje
me Tebe“. Promluvil jsem o nanebevzetí P. Marie.
Sestoupili jsme do bývalého domkuw. jana, kde pře
bývala i zemřela Panna Marie, a kde se scházívali za
jejího života sv. apoštolové. Po modlitbě k získání
plnomocných odpustků, zněla z hrdel poutníků nad
šená píseň: „K nebesům se orla vzletem“.
Vpředu (v blízkosti Večeřadla Páně) jest oltář Se
slání Ducha Svatého. Pomodlivše se kDuchu Sv. za
pěli jsme: „Přijď, o Duše Přesvatý !“
Jak milým bylo pro mne setkání se známými dvěma
Benediktiny z Emaus v Praze a jedním z Grůssau, kteří
jsou nyní ve zdejším klášteře.Po láskyplném pohoštění
řeckýmvínemi moštem apodělení obrázky, vraceli jsme
se novou částí židovskou kolem hradeb, které byly při
návštěvě císaře Viléma částečně strženy, a kolem fran
couzského hospice řádu Assumpcionistů, v němž pře
býval svého času p. president Masaryk, do Casa nova.
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V pondělí ;. května jsem sloužil v 63.0 mši svatou
pro poutníky na Božím Hrobě ! Cestou jsem poněkud
bloudil. Na hrobě Spasitelově přichystán byl pře
nosný oltář. Rozsvítil jsem ještě jednu svíci na úmysl
pí řed. Hórbingerové z Pardubic, jak mne o to byla
žádala, a jednu za svoji maminku i naši rodinu. Po—
ložil jsem též na svatý Hrob obrázky, které tam moje
dobra maminka byla poslala. Snad mi nebude vyklá
dáno ve zlé, prozradím—li,co její šlechetné srdce mateř
ské na obrázek ježíška, nesoucího nádobku vody, by
10 napsalo:
„Můj ježíšku! Ty ]si můj a já jsem Tvá! Prosím,
neopouštěj nás pro slzy Tvé Matičky, které prolévala
na onom místě. Můj ježíšku, až nás jednou zavoláš,
vezmi nás do nebíčka, bychom se tam s Tebou a Ma
tinkou Tvou radovali. Amen.“
Na druhý pak obrázek (Kristus Pán, korunovaný
trním, s křížem v ruce):
„Můj ježíšku! Odevzdávám Ti svého syna, oč Tě
bude prositi, vyslyš jej,prosím Tě,odvrat' od něho ne—
přátele jeho a vrat' mi jej zdravého domů. —Též pro
sím za svou dceru a její rodinu, bys ji, ježíšku, pro
Své svaté rány chránil všeho zlého. (Následovaly
prosby za její tři vnoučata). A prosím o to vše, oč Tě,
ježíšku, a Tvou Matičku denně prosím a pro Své
Matinky slzy smiluj se nad námi!“
Kdo vylíčí, co jsem při mši svaté na tomto pře
svatém místě, které bylo svědkem nejen pohřbu, ale
i Zmrtvýchvstání Pána Ježíše, pociťoval! —Mezi mší
svatou přistoupili četní poutníci ke sv. přijímání;
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klečeli při něm u nízkého vchodu, dělícího síň hro
bovou od vlastního Božího Hrobu. A byla to náhoda,
či lépe neskonalá dobrota a láska Boží?! jedna svatá
hostie zbyla! I řekl jsem P. ježíši, že jej přijímám
misto své maminky, tak jakoby sama zde byla při—
tomna . . .
Po zpívané mši sv. Mons. Otty jsme šli do kaple,
kde se přechovává Nejsv. Svátost Oltářní, líbati sloup,
u něhož byl za nás krutě bičován Syn Boží. Pomodlili
jsme se bolestný růženec.
Úzkými uličkami, v srdcích s dojmy hlubokými,
vraceli jsme se ke snídani, po němž o 10'5ojsem učinil
návštěvu světicimu p. biskupu Mons. Fellingerovi 
]. Exc. p. patriarcha dosud se nevrátil - i apoštol—
skému delegátu Exc. Mons. Valerimu, který mne
přijal rovnčž neobyčejně laskavě.
V poledne pozval p. konsul se šlechetnou chotí
k obědu mimo mne i Mons. Ottu a několik poutníků.
Ve 4 hodiny odpoledne nás odváželo auto do
Bet/ewa!

CESTA DO BETLEMA.

„Aj ty Betleme, v zemi ]udskél“ Od nejútlejšího
věku jsem Tč Znal, k tobě s láskou dětinnou vždy
vzhlížel, vždyť v tobě se narodil —ježíšek! S jakým
nadšením jsem zpívával: „já bych rád k Betlému —
k ježíšku malému !“ Kdo vylíčí, s jakou touhou jsem
k tobě dnes spěchal!
Vzdálenost 71/._,km jsme urazili za 18 minut. Kraj
vpravo jest úrodný, vlevo pustý, prý pro výpary
z Mrtvého moře; vidíme je v dáli před horami Moab
skými. — Cestu do Betlema dala upraviti turecká
vláda pro návštěvu císaře Viléma II. —Jedeme kolem
náhrobku Rachelina (s tmavou kopulí), kde zemřela
porodivši Benjamina; průvodce P. Stanislav nám
ukazuje dále Bet—Džalus kněžským seminářem jeru
salemske'ho patriarchy. -—Krajina je neschůdná; samý
kopec!
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V duchu provázíme něžnou útlou dívenku Marii,
těhotnou, kráčející po těchto neschůdných cestách
z dalekého Nazareta do Betléma, asi 30 hodin (4 dny
cesty), když byl vydán rozkaz od císaře Augusta, aby
se vykonal soupis celé říše.jak ona, tak její průvodce
pocházeli z rodu krále Davida, který se narodil v Bet
lemě. Proto se jmenuje Betlem často městem Davido—
vým.
Ille! - před našima očima objevuje se již město,
každému dítku předrahé a známé. Buď pozdraven,
Betleme, vyvolený Bohem od věčnosti! Ne, „ty nejsi
nejmenší v zemi judské, vždyť v tobě se narodil Spa
sitel světa!“
Betlem se prostírá malebně na táhlém hřebenu,
východní částí svou též na terasovitém svahu, jižně
od ]erusalema. Střídají se v něm zahrady, pole a ví

nice. jméno Betlem t. dům chleba, naznačuje jeho

úrodnost; proto také původně slulo „Efrata“, t.
úrodný. Před narozením Krista Pána bylo nepatrné ;
od té doby však, kdy se stalo kolébkou ježíše Krista,
jest proslaveno po celém světě. Sem putovali záhy
křesťané, čímž městečko vzkvétalo. Za časů křižác
kých bylo sídlem biskupským. A jako každé téměř
město v Palestině, i Betlem byl často od nepřátel
zpustošen. Nyní tam žije asi 7000 obyvatel, z nichž
je 300 mohamedánů, ostatní křesťané, většinou kato—
líci. Živí se perleťovým průmyslem. Ženy a dívky
nosí pěkný kroj.
Zde žila Moabitka Rut se svou tchyní Noemi. —
Sem přišli mudrcové od východu a padše klaněli se
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narozenému Spasiteli světa, i darovali Mu zlato, ka
didlo a myrhu. Odtud napomenutí ve snách, aby se
nevraceli k Herodovi, jinou cestou se vrátili do své
země. —Zde ukázal se anděl Josefovi a řekl: „Vstaň,
vezmi dítě a matku Jeho a utec do Egypta, neboť He
rodes usiluje 0 Jeho bezživotí“. - V Betlemě a okolí
slyšán byl pláč z rozkazu Herodova vražděných ne—
mluvňátek do dvou let, i nářek jejich matek!
Jsme ubytování ve frantíškánském hospící Casa
nova vedle kostela Narození Páně.
Jeskyně, v níž se narodil Pán Ježíš, jest nyní na ob
vodu města Betlema. Dříve byla za městem. Pahrbek,
na jehož úpatí se nacházela, byl při stavbě basiliky
Konstantinovy odstraněn. Nad jeskyní stojí veliký
chrám P. Marie v podobě kříže. Je to snad nejstarší
chrám křesťanský na světě. Není nejmenší pochyb
nosti, že právě v této jeskyni Kristus Pán se narodil.
Již první křesťané postavili nad ní kapli, takže nevá
hal psáti sv. Justin, narozený v Sichemu, na počátku
ll. století (r. 160) římským císařům, nechce-li kdo
věřití, že P. Ježíš se narodil, nechť jde do Betlema,
kde mu jeskyni onu ukáží. Po něm to dokazoval sv.
Jeronym (pocházel z Dalmácie), který tu žil 38 let
překládaje Písmo Svaté, i celá řadabiskupů, spisovate
lů a miliony věřících.
Původní kapli dal zbořiti císař Hadrián r. 135. Bož
ská Prozřetelnost však jakoby bděla nad tímto místem
(vzhledem k nám) ještě více nežli nad Kalvarií, kde
dal císař vše zasypati. Zde totiž položil pouze do
jesliček sošku Adonise, pohanského boha světla —
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Hel/elm;!.r kaj/firm Narození [)(/uč

Slunce —; a tak sem putovali netoliko pohané a mo
hamedáni, ale i křesťané, uctívající v jesličkách Světlo
Věčné!
Konstantin, syn sv. l—Ieleny,zbudoval tu novou
nádhernou basiliku, která se zachovala v původní po
době na naše doby. Náleží Latiníkům, Arménům a
Rekům, ač poslední si na ni osobují největší právo.
Klíče jsou tři, takže k otevření musí se vždy dostaviti
zástupcové všech tří vyznání. —Chrám je 54 m dlouhý
a rozdělen 48 monolity ve čtyřech řadách na pět lodí,
z nichž prostřední jest nejširší. Roh basiliky poško
zen byl zemětřesením r. 530. Prastaré dveře z r. 1237,

uvnitř jednoduché, mají zvenčí drahocenné reliefy.
Vedle basiliky založily zbožné matrony římské
sv. Pavla s dcerou Eustochium, dva velké kláštery,
mužský a ženský.
Zde byl korunován první král jerusalemský Bal
duin I. i jeho nástupcové. Nacházejí se tu zbytky mo
saikového obrazu, jehož Peršané v VI. století ušetřili,
poněvadž byli na něm znázorněni sv. třikrálové v rou
chu perském. Napravo jsou vymalovány koncily do
XII. století, vlevo pak předkové Krista Pána až do
Adama. —Dole je veliká křtitelnice z jednoho kusu,
přincsená sem ve XII. století.
Po obou stranách hlavního oltáře vedou schody
k podzemní jeskyni, ve které se narodil Pán ježíš. —
je rz m dlouhá, 4 m široká a 5 m vysoká. Podlahy
i skalní stěny dala obložiti republika francouzská za
Mac Mahona asbestem. Do r. 1917 tam stáli dva tu
rečtí vojínové s bodáky ; ted' je tu ve dne v noci stráž
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ník, vyslaný anglickou vládou. Latiníci, Rekové i Ar
méni mají v jeskyni po 18 lampách.
Světlo denní sem nevniká. Na jižní straně, kde stá
valy jesličky s Ježíškem, když přišli pastýři se Mu po
klonit, je ve skále vytesaná kaplička na způsob vý
klenku, 31/2m dlouhá a al,/2mširoká. Klenbu její pod
pírají tři mramorové sloupy. Je celá vyzdobena ča
louny. Jesličky jsou vytesány z mramoru a mají týž

tvar a podobu, jako původní odvezené do Říma do
basiliky P. Marie Větší. Zadní stěnu kapličky kryje
obraz, představující Ježíška v jesličkách. Proti jeslič
kám na místě jest rovněž oltář s obrazem znázorňují—
cím klanění se sv. tří králů. Jesličky i tento oltář
patří katolíkům.
Místo, kde P. Ježíš se narodil, je v jeskyni na straně
východní. Je stále osvětleno 16 lampami a označeno
bílou mramorovou deskou, do jejíhož středu za
sazena je stříbrná hvězda s latinským nápisem: „Zde
z Panny Marie narodil se Ježíš Kristus.“ Nad deskou
spočívá na dvou mramorových sloupcích druhá deska
sloužící Rekům a Arménům za oltář.
Nízkými dveřmi jsme sestoupili po 6 schodech
k oltáři Nemluvňátek (Mlaďátek), darovanému Mo—
ravany. Obraz vlevo představuje Ježíška, an korunuje
hlavy Nemluvňátek. Níže vpravo jest hrob sv. Euse—
bia, pak hrob sv. Pavly 404P), jejíž pohřeb popsal
sv. Jeronym její čtyřem dcerám v Římě, a hrob
sv. Eustochium (1-419). Proti hrobu sv. Pavly od
počíval sv. Jeronym. Po dobytí Betlema nalezli kři
žáci v basilice nápisy sv. Jeronyma o těchto dvou svě
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ticích. Hroby jsou však prázdné, neboť, co neodnesl
císař byzantský do Cařihradu, odnesli později kři
žáci. Sv. ]eronym pohřben jest nyní v basilice P. Marie
Sněžné v Římě.
Odtud jsme šli k oltáři sv. Josefa. Na obraze jej
vyzývá anděl, aby prchl s Marií a Dítkem jejím do
Egypta.
Navštívili jsme i jeskyni, ve které žil sv. jeronym.
Dolní polovinu tvoří skála; v pozadí jsou staré dveře
Turky zazděné. Proto si zřídili Františkáni chodbu
podzemní, spojivše jeskyni Narození Páně s ostatními
kaplemi, že možno se dostati až do kaple sv. Kateřiny
(od kaple Mlaďátek po 26 schodech).
O půlnoci jsem sloužil v jeskyni Narození Páně
mši sv. u oltáře svatých tří králů, při níž přistoupilo
rz poutníků ke sv. přijímání. Kdo vylíčí, co cítilo mé
srdce! Vždyť zde narodil se Kristus Pán —proto ra
dujme se! Zde z růže kvítek vykvet nám! Ano, nám,
nám — pro naši spásu — zde narodil se! Nenalezše
místa v Betlemě, sem se uchylují sv. Josef s Marií
Pannou! Zde Panna Neposkvrněná porodila Syna
Božího, Spasitele světa, ovinula ]ej chudičkými plén—
kami a položila do jeslí. Kůrové andělští klaněli se tu
Svému Vtělenému Pánu a Bohu! Zde Maria Panna
nesčíslněkráte zlíbala Toho, kterého Pán Bůh zaslíbil
prarodičům našim v ráji, Jehož vlastnosti předpovídal
skrze proroky a znázorňoval předobrazy! Slzy derou
se do očí, kdežto ústa jásají „Gloria in excelsis Deo“ —
„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem —
dobré vůle !“
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Po mši svaté jsem promluvil a na konec vyzval
poutníky, aby zde u jesliček složili svá srdce i srdce
našich drahých, ano srdce všech v naší republice. Po
modlili jsme se za své drahé Otče náš a Zdrávas Ma
ria. Po mně sloužil mši sv. Mons. Otta.
Brzy po příjezdu jsme navštívili mléčnoujeréjm',
vzdálenou od jeskyně k jihovýchodu asi 500 kroků.
Když totiž zvěstoval anděl sv. ]osefu: „Prchni do
Egypta, nebot' Herodes usiluje o bezživotí Dítka,“
ulekla se P. Maria a spěchala do této jeskyně, aby
uklidnila plačící Děťátko. Přikojení prý podle legendy
ukáplo několik kapek jejího panenského mléka. jest
to ovšem pouhá zbožná legenda. Pravda jest, že je
kámen jeskyně na některých místech bílý a křehký,
roztlučen pak a rozpuštěn dává vodě vzezření mléka.
Nemají-li matky netoliko křesťanské, ale i židovské,
ba i mohamedánské mléka, jdou do této jeskyně, se
škrabou trochu zdi, dají do vody, kterou pak pijí.
jsou tam přečetné dárky „ex voto“ (z vděčnosti). —
Na oltáři je obraz P. Marie, na schodišti po levé
straně v zaskleném výklenku soška unaveného jezu—
látka, a poněkud níže sousoší nejsv. Rodiny. P. Maria
držíc roztomilého spícího ježíška sedí na oslátku, které
sv.josefpohání. Pomodlili jsmcsezamatky, aby dobře
vychovávaly dítky a nestyděly se státi se matkami.—
Sli jsme na řeaéj hřbitov(vedle katolického), u je
hož vchodu je zděné místo jako veranda, kde příbuz
ní (v Egyptě i najaté k tomu ženy) oplakávají nebož
tíka po několik dní. Přinášejí s sebou mnoho cukro
vinek, aby pláč si osladily.
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Odtud je nádherný pohled na ve.rm'a'partjřu" (Bet—

Sahúr) asi 2 km vzdálenou na úpatí hory. Na jižním
konci je kostelík taškami krytý, za ním ohrada s oli
vami, uprostřed rozvaliny kostela ze IV. století, vlevo
pak ve vzdálenosti asi 50 m se zelená t. zv. pole Boo
zor/o.

V době soudců vypukl totiž hlad, i odebral se Eli
melech z Betlema se svou ženou Noemi a dvěma syny
do země moabske' v Zajordání. Synové se tam oženili
s Moabitkami Orfou a Ruth. V desíti letech zemřel
Elímelech i oba synové, vdova pak s oběma snacha
mi se vracela do své domoviny. Cestou jim radila, aby
se vrátily. Orfa s pláčem tak učinila, Ruth však pro
hlásila: „Kamkoli půjdeš, půjdu s tebou. Lid tvůj je
lid můj, Bůh tvůj je Bůh můj.“ A od Noemi se ne
odloučila. V okolí Betlema byly právě ječmenné žně.
Se svolením tchyně šla sbírati klasy na pole, které ří
zením Božím patřilo Boozovi, jejímu příbuznému.
Dojat její péčí o tchýni Noemi a jejím životem ctnost
ným, pojal ji za manželku. Z manželství narodil se
Obed, otec Isaia, otce Davidova. Tak stala se Ruth,
sbírající kdysi klasy na onom poli, pramátí Spasitelo—
vou.—
Asi 500 kroků severovýchodně od tohoto pole na
pahorku viděti kol zříceninyzelený čtverhran stromů,
t. polepauýřzž.
Otec nebeský jako by již nebyl mohl přihlížeti na
neskonale ponižování se Syna Svého! I posílá anděla
k pastýřům, ponocujícím asi půl hodinky od Betlema
na východ u jejich stád. Oslněni nebeskou září lekají
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se, ale již slyší přeradostnou zprávu: „Nebojte se, ne
boť hle, zvěstuji vám radost velikou, která bude vše
mu lidu. Narodili se vám Spasitel, to jest Kristus Pán,
v městě Davidově. A toto bude vám znamením: Na
leznete dítko plénkami ovinuté a položené v jeslích.“
A hned na to bylo tam s andělem množství zástupů
nebeských, kteří chválili Boha hlásajíce : „Sláva na vý
sostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle !“ —
A pastýři spěchají ještě te'že noci do této jeskyně,
aby se poklonili t0užebně očekávanému Vykupiteli
světa a radovali se 5Jeho přesvatou Matičkoui pěstou
nem sv. josefem.
Na pole pastýřů putovali od IV. století nesčíslní
poutníci, mezi nimi i sv. Pavla a sv. Jeroným.
O něco dále, od pole pastýřů poněkud vlevo, je
na vrcholku kopce několik stromů, odkud „rz/.tři
králově uzřeli Betlem.
Od _jerusalema až k poli pastýřů je skorem samá
skála!
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IV.

Z BETLEMA PŘES HEBRON DOJERUSALEMA.
Vtíterý (. květnabylo pod mrakem. Připlatili jsme
si každý 50 piastrů a jeli z Betlema autem k Hebronu.

Vpravo vyčnívá kopec podobný Vesuvu, zpola
umělý, zpola přirozený, jejž dal vystavěti Herodes
na památku, že po vítězství nad Antigonou obdržel
v Římě titul a moc královskou. Uvnitř je pevnost
z mohutných kvádrů. Za pahorkem sídlil v paláci.
Na úpatí kopce jsou zbytky vodovodů, kam bývala
sváděna voda ze Salomounových rybníků.
Za čtvrt hodiny jsme u „fam Jignatw“ (zapečetěný
pramen). Je to sice malý, ale silný pramen, jejž Salo
moun vlastnoručně zapečetil, aby se z něho odváděla
voda přímo do ]erusalema k omývání obětních zvířat.
Ještě dnes jest odtud Jerusalem zásobován.
Na východ od pramene (po naší levici) jsou zděné
ŠalomounovyUhlíky, t. tři veliké vodní nádržky, do
nichž — mimo vodu pramenitou —byla sváděna též
dešťová voda s okolních pahorků a vedena potrubím
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do jerusalema. Poslední jest největší: 177 m dlouhý,
85 m široký a 12 m hluboký. Prostřední měří 129 m
délky, 70 m šířky a 12 m hloubky, první 116 m dlou
hý, 70 m široký a 12 m hluboký. —Údolí je tu hlu
boké, stupňovité. Salomoun dal přes ně zříditi tři
přehrady (u druhé vidíme ještě staré zdivo). — jeli
jsme dále do údolí Etba/fz „€ zahradě/21Šalomounovjm,

t. zv. bafta: cant/mm, t. zahrada zamčená, kam prý
jezdíval z ]erusalema. thme o nich i o zapečetěném
pramenu v jeho velepísni: „Zahrada zamčená jsi
sestro choti má, zahrada zamčená a studnice zapeče
těná.“ Slova ta vztahují církevní spisovatelé na nej
blah. P. Marii, která byla pannou před porodem, při
porodu i po porodu.
Silnice co chvíli stoupái klesá! Tudy se ubíral kdysi
Abraham z Bersabé na horu Moria, aby tam obětoval
Isáka. Bůh ho zkoušel, zdali miluje syna svého více
nežli Jej. Proto také v poslední chvíli mu zakázal
obět tu provésti. Krajinou tou kráčelo vojsko Davi
dovo z Hebronu proti jcbusitům, tudy prchala i svatá
Rodina do Egypta . . .
Místy se pne réva vinná po zemi. Asi po ; minu
tách jedeme kolem místa, kde se zdržoval prorok
Samuel právě v době, kdy Saul, hledaje na rozkaz
otcův ztracene' oslice, prosil „muže Božího“ (Samue
la) o radu a zvčdčl od něho, že jsou již doma. Samuel
však pozval. jej k večeři a druhého dne pomazal na
krále.
jedeme samými skalními pahorky. Chvílemi pot
káváme stáda ovcí a nechápeme, kde tu naleznou
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potravy !- Kopce ty prý byly dříve zalesněny, zvláště
se tam dařil svatojanský chléb a olivy; Turci vše
zničili. —Dále vpravo Beth Sat/ia se zříceninami kos
tela sv. Zachariáše. ještě před zo r. prý tam byly lesy
kamenných dubů. —Míjíme tábor beduinů a ocitáme
se v údolí Itudnic, \Y/adi el Bijan, čili záda/í[New:/níků.

Vpravo pramen, z něhož vedl Pilát vodu do'Jerusa—
lema. Přivlastnil si však ke stavbě vodovodu část
peněz z pokladnice chrámové, začež byl vyhnán r. 36
do Galie a vodovody zbořeny.
Potkáváme dosti automobilů ; silnice je pěkná. Také
tu více zeleně a obilí. Chvílemi vlaje na počátku a na
konci opravované silnice červený praporeček. —je
deme kolem tureckých hrobů.—Vše tu zelenější, byt'
ještě i plno kamení.
Přijíždíme k tůní (vlevo), kde pokřtí/jáhen Fi/zp ko
morníka královny ethiopské. —Vpravo je zřícenina
Bet Sur, kde svedl Lyjídf, vůdce syrského krále
Antiocha Eupatora, táhna s 60.000 proti Jerusalemu,
bitvu s Judou Makkabejským, který měl pouze 10.000
mužů. Eleazar se vplížil pod břicho slona, na němž
seděl Lysiáš, a probodnuv jej zaplatil vítězství vlast
ním životem.
Zde Richard Lví srdce a Filip II. Sličný svedli bitvu
se Saladinem, zde rozhodováno bylo i při třetí kři
žácké výpravě.
Je za 5 minut 8%. jsme ve výši 1050 m. Obilí ještě
zelené, nízké, kdežto u Ramle v Galilei jsou prý již
žně. Hrozny zrají koncem července; v jerichu již
koncem května. Nejlepší víno prý se daří kolem
77

Hebronu. Projíždíme údolí/71Mambre : km před He

bronem.
Jedeme samými zahradami a v 8'50 vjíždíme do
Hebronu. Zde (av Sichemu) jsou prý nejzuřivější mo
hamedáni. Za posledních nepokojů prý tam bylo
pobito 40 Židů. — Dále kolem mohamedánského
hřbitova i oliv přes 1600 let starých.
Hebron byl druhou otčinou Abrahamovou. V kra
jině této prožil Isák delší část svého života. Sem se
vrátil i jeho syn Jakub z Haranu. Zde povolán byl
David za krále israelského a sídlil 7 let a 6 měsíců.
U bran Hebronu zavraždil ]oab,vůdce Davidův, Ab
nera, vojevůdce Saulova.
Jsme v nejstarším městě Palestiny. Podle ]osefa
Flavia stálo již 2300 let před Kristem P., a Písmo Sv.
praví, že bylo vystaveno o 7 let dříve než egyptské
město Tanis. jest tedy— ovšem nikoli nynější stavby—
ůctyhodného stáří přes 4200 let! Známým se stalo
teprve po návratu Israelitů z Egypta do Palestiny.—
Sem přišli vyzvědači vyslaní Mojžíšem a odtud při
nesli na sochoru ratolest re'vovou s hroznem, gra
nátová jablka a fíky. P. Stanislav vyprávěl, že se tam
rodí podnes hrozny až metr veliké se zrny jako palec.—
Israelité neměli však odvahy města dobýti a táhli ke
Galgale. Teprve David se ho zmocnil.
Zeny tu nosí bíle' pláště s cípy vzadu svázanými.
Celý obličej mají zahalený květovaným průhledným
barevným závojem, že vyhlíží, jako by se ohyzdně
šklebily.
Při vjezdu opět potkáváme ženu na oslátku, za—
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halenou v bílý plášť s děťátkem před ní sedícím, vedle
pak kráčel muž . . .
V rybníku se koupá plno osmahlých, až černých
dětí-hochů i dívek pohromadě. I v ulicích pobíhá
mnoho dětí. —Do Hebronu přinesli dva muži Davi
dovi hlavu Isbosetha, syna Saulova, jejž byli zavraž
dili. David je potrestal smrtí a po zutínání rukou i no
hou byli pověšeni nad tímto rybníkem.

Nejpamátnějším místem Hebronu je posvátný ob
vod 55 )( 52m z obrovských, až 7 m velikých kamenů,
s mešitou uvnitř nad dvojitou jeskyní Makpelah,
kterou koupil Abraham pro zemřelou (ve věku I27 r.)
manželku Sáru od Efrona za 400 siklů. Jsou v ní po
hřbeni Abraham, Sára, Isák, Rebeka, Jakub, a Lia.
Vstup do jeskyně zakázán i mohamedánům. Pouze
do ní posvítí. Dříve tam býval kostel křižácký. —Pro—
cházímeulicíjakobytunelem,načežvystupujeme kolem

mešity po schodech k otvoru, do něhož mohamedáni
házejí lístky s prosbami k pochovaným tam patriar
chům. Vracíme se kol hřbitova i obílene'ho hrobu.
Hroby takove' jsme viděli ve Sv. Zemi častěji a vzpo
mínali, že k nim P. Ježíš připodobňoval fariseje, kteří
na venek jsou rovněž hezcí, ale uvnitř plni nečistoty.
Z Hebronu jsme jeli k dub/r(skalne'mu) Abrahamova,
zbytku z t. zv. dubitgyMambrovy, kde se zjevil Abra—

hamovi Hospodin Bůh s dvěma andělyapřislíbil(tehda
991etému), že Sára goletá počne a porodí syna (Isáka).
Abraham provázel je pak k Sodomě a Gommorze,
a předpověděl pro hrozne' hříchy(odtud zvané sodom
skými) záhubu měst. Na prosby Abrahamovy slíbil
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jich ušetřiti, nalezne-li se tam aspoň deset spravedli
vých; ale ani těch nebylo.
V bývalé dubině je dnes as 15 cypřišů, vlevo pak
v ohradě dub zvaný „Abrahamův“. Pravděpodobně
odpočívala sv. Rodina i zde na útěku do Egypta,
neboť v osadě křesťanské,která setu dlouho udržela,
bylo vždy onoho odpočinku vzpomínáno. Proto sluje
i „dubem odpočinku“. je na něm namalováno obě
tování Isáka, návštěva tří hostů u Abrahama i jak se
jim koří. (Sára stojí stranou.) —Někteří se domnívají,
že byl zasazen Abrahamem, je však odhadován na 8000
let.—Dívka —Zidovka —prodávala tam výšivky. Ote
vřela k ohradě dvířka, ačkoli pak jsme mnozí od ní
koupili,přece vyžadovala ještě vstupne'. Natrhal jsem
si tam několik květinek.
Po 10. hodině jsme se vrátili Hebronem do údolí
Mambre, vystoupili z auta a šli kamenitou cestou mezi
hradbami, až jsme stanuli po 10 minutách u zbytků
Ala/libre, objevených teprve asi před 5—6lety. Ohrom
né bloky kamenů tu tvoří pomník. je tam též velká
vyzděná cisterna a od ní asi 250 m hojný pramen
Sářin; asi 500 m dále pak jeskyně, ze které vyvěrá.
Odtud jsme se vrátili k autům.
Dále prý je velká 1500 m dlouhá je:,éyně (Charito
nova) a ještě dále 5. Saba. Same' hole' skály. —Cetnými

zatáčkami jsme se přiblížili v 1045 Betlemu, kol polí
pšenice a ječmene (žito a oves prý se tam nedaří)
a v 11'25 jsme opět vjeruJa/emě.
Co vše za tu krátkou dobu jsme viděli!
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Z jERUSALEMA DO AIN KARIMU A ZPĚT.
Odpoledne po silnici Jafské jsme přijeli autem za
25 minut do Air: Kari/zm (pramen vinic).
Leží asi 7% km západně od jerusalema v horách,
odkud i jméno „Sv. jan :) horách“. —Jeli jsme krajem
pustým a kamenitým, kol samých kopců, a mimoděk
vzpomínali P. Marie, která, zvěděvši od archanděla
Gabriela, že její teta ve vysokém věku počala, „spě
chala s chvátáním na hory“ z dalekého Nazareta, aby
jí nabídla služby. —Ženy tu nosí modrou halenu s bí
lým závojem. Při vstupu do městečka vidíme vodní
nádrž, u které praly ženy a kam zajisté chodila i P.
Maria! —Praly tlukouce palicí do prádla. Před touto
větší nádrží byla menší, u které prala dvě děvčátka —
as 7 a gletá— pilně bušíce do prádla palicí. —Bydlí tam
1200 obyvatelů, z nichž jest asi jen 100 katolíků a 50

pravoslavných; ostatní mohamedáni.
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Nejprve jsme šli k františkánskému karte/u Navští
veníP. Afarie. jsou tam dva oltáře. Tam, kde je nyní
oltář vpravo (hlubší), setkala prý se P. Maria s tetou
Alžbětou. — Ve IV. století tu býval dvojí kostel:
dolní a horní. Horní bylo viděti ještě r. 1585, avšak
po 10 letech byly z něho již jen trosky. Od r. 1641 je
v rukou Františkánů. jsme v části dolejší. Vpravo za
mříží je skála, kde prý sv. Alžběta ukryla dítko jana
Křtitele před vrahy Herodovými.
Při vstupu do kostela jsme zpívali „Magnificat“ —
„Velebí duše má Hospodina“. — Zde zaplesalo ne
mluvňátko při příchodu Bohorodičky v životě sv.
Alžběty, a ta, Duchem Svatým o nadpřirozeném po
četí Syna Božího v lůně P. Marie osvícena, pozdra
vuje svou příbuznou: „Požehnaná ty mezi ženami a
požehnaný plod života Tvého! A odkud mi to, že
matka Pána mého přišla ke mně? Blahoslavená jsi,
žes uvěřila, nebot“se vyplní ty věci, které ti pověděny
byly od Pána.“— P. Maria pak v nadšení volá: „Vele
bí duše má Hospodina a duch můj zaplesal v Bohu,
Spasiteli mém, žc shlédl na ponížení své služebnice,
nebot' hle, od této chvíle blahoslaviti mne budou
všichni národové, protože veliké věci učinil mi ten,
jenž mocný jest a jeho jméno svaté.“ —P. Maria zde
zůstala asi tři měsíce, zprvu v tomto letním příbytku
Zachariášově, načež se přestěhovala do vlastního
jejich domku. V kostele jsme se napili ze studnice a
pomodlili desátek: „S kterým jsi Alžbětu navštívila“.
Odtud jsme šli do karte/a NarozeníJz/Jana Křtitele,kde
bydlel kněz Zachariáš a kde se narodil sv. Jan Křtitel.
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Proti kostelu je klášter Suter ze Sionu! hrobemRatif
bonozgým.
—Dále vlevo viděti na obzoru hrob Samuela,

který po Helim se stal soudcem a zvítězil nad Filištín
skými. Odtud uviděli křižáci ponejprv Jerusalem.
Pod námi se vine údolí Terebintjkě, v němž zvítězil
David nad obrem Goliášem. Sestupujeme kol vodní
nádrže, kde ženy dosud pilně praly, a stoupáme vpra
vo do městečka k domku Zachariášovu. V ulicích je
plno dětí. V bývalém příbytku sv. Alžběty, nyní koste
le, nás uvítal představený Františkánů ze Španěl.
Kostel je ze VI., ne-li z V. století. Za povstání Sama
ritánského v letech 521—531byl poškozen, avšak cí
sařem ]ustiniánem rekonstruován. Za Saladina, kdy
celá Sv. Země se ocitla v rukou tureckých, byl pro
měněn v chlév, až jej r. 1585 Františkáni vykoupili
a opravili. Před 30 lety byl prodloužen i chór. —Kos
tel má tři lodi.Na konci severní (vlevo od hl.oltáře)
vede bílé mramorové schodiště do jeskyně, jak tehda
bývalo zvykem v mnohých židovských domech, kde
sv. Jan Křtitel se narodil. Ozářena je stále množstvím
lamp a označena nápisem: „Zde se narodil Předchůd
ce Páně.“
Zde tedy porodila sv. Alžběta syna, který měl při
praviti lid israelský na příchod Spasitelův, zde napsal
Zachariáš na deštičku: „jan je jméno jeho“ a ihned
uzdraven byl od němoty, kterou byl před 9 měsíci
potrestán, nechtěje uvěřiti slovům andělovým, že
manželka jeho počne syna. Naplněn Duchem Sv. ve
lebil nyní Hospodina chvalozpěvem „Benedictus“ —
„Požehnán bud Hospodin, Bůh israelský, že navštívil
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a vykoupení zjednal lidu svému. A ty, dítko, proro
kem Nejvyššího slouti budeš, neboť předcházeti budeš
Pánu a připravovat cesty ]eho.“ —Zde také žasl lid:
„Cím asi bude toto dítko“, —zde rostlo a sílilo podle
ducha, odtud prý ještě jako hoch odebral se Jan na
poušť as hodinu vzdálenou, kde přebýval v jeskyni,
až ho povolal Bůh k řece jordánu. —I my vstupujíce
na toto místo posvátné, zapěli jsme týž chvalozpěv a
pomodlili se k získání plnomocných odpustků.
V nádvoří přede dveřmi chrámovými pohřbeni
jsou mučedníci ze VI. stol. Za povstání Samaritán—
ského byli všichni tamní kněží povraždění. Císař
Justinián dal jejich těla pochovati ve dvojí hrobce
s mosaikovým nápisem ze VI. stol.
P. superior nám nabídl občerstvení —silné víno se
zákusky, — avšak sám se neukázal. — Zato v ulicích
Ain Karimu kde kdo chtěl bakšiš, ano i matky k nám

vodily děti, které ono slovo sotva dovedly vysloviti.—
Auto nás dovezlo v 5'3odojerusalema, kde jsme bla
hopřáli milému a neunavnému P. Stanislavovi k jeho
zítřejším jmeninám. — Mně zdravotně dobře se ne
dařilo. Od příchodu do ]erusalema jsem měl průduš
ky silně nachlazené a hluboký kašel. Tentokráte však
se mne zmocnila po večeři silná třesavka, že jsem
spěchal do postele, a i tu mnou lomcovala. Pán Bůh
mně ukázal, že by mne mohl navštíviti zápalem plic;
byl však ke mně neskonale milosrdným. Čím se Mu
za vše odvděčím!
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v ]ERUSALEMĚ.
Ve dřez/117.května jsem sloužil pro poutníky mši sv.
na Hoře [(a/varii u oltáře Bolestné P. Marie ; mnozí při
stoupili ke sv. přijímání. Po mši sv. většinou odešli.
Mezi díkučiněním na klekátku zmocnila se mne, jako
již před tím i při mši sv. sklíčenost a slabost, že jsem
usedl, a studený pot mi stékal po tváři. Pojednou sly
ším p. katechetu : „B. M., nechcete se trochu otříti?“—
Při těch slovech jsem procitl ze mdloby a slyšel, jak
dobrý p. Kopřiva za mnou pláče. —jak dobrotivý jest
P. Bůh! Ve Sve'm neskonalém milosrdenství mně
dopřál milosti, abych zde na Kalvarii, kde Jeho Syn
pro mne nevýslovně trpěl a zemřel, i kde Matička
má nebeská trpěla, jako žádná matka na světě, směl
i já pocítiti alespoň nepatrnou kapku one' hořkosti !—

Po návratu do Casa nova jsem usedl do lenošky,upadl
v hluboký spánek, z něhož jsem asi za hodinu procitl.
Ulehl jsem pak do postele a ihned usnul. V poledne
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jsem se již cítil svěžejším. Dopolední vycházky jsem
se, bohužel, nezúčastnil.
Poutníci navštívili rybník Bet/Jarda neboli hra:/ní.
Leží několik metrů pod zemí. Měl dvě nádržky oddě
lené přehradou a byl obklopen čtverhrannou budo—
vou o 4 podloubích. Páté bylo na přehradě. V pod
loubích dleli nemocní, slepí, kulhaví, ochrnutí a
a sestupovali po schodištích až ke dnu rybníka. „Kdo
vstoupil po hnutí vody první, byl uzdraven, at' byl
stižen jakoukoli chorobou.“— Zde uzdravil P. ]ežíš
chuďasa, 38 let nemocného ; kdykoli voda se pohnula,
jiný jej předešel. Slovy: „Vstaň, vezmi lože své a
chodl“ vrátil mu nejen zdraví, nýbrž i sílu. Hned na
to zjevil mu ve chrámě, že nemoc byla trestem za hří
chy: „Hle, učiněn jsi zdráv, již více nehřeš, aby se ti
nepřihodilo něco horšího (věčné zavržení l).“ Před
nedávnem tu vykopali skutečně 5arkád, velikých asi
jako prostřední stavení, od nichž nutno sestoupiti
k vodě ještě po 25 schodech.
Poutníci navštívili též mešit/4Omaravu a pak watyzi
„w.Amy, kde prý stával dawe/é rodičůP. Alarie, z části

vystavěn a z části vytesán ve skále. Schody vedou do
jeskyně, v níž podle jednoho podání se narodila
P. Maria. Hlavní oltář zasvěcen je sv. Anně. V jeskyni
je v kolébce děťátko zobrazující P. Marii, na oltáři
socha Neposkvrněného Početí, mající po jedné straně
sochu sv. Jáchyma, po druhé sv. Anny. Oba před—
vádějí své přesvaté dceři naše prarodiče Adama a
Evu. — P. Maria jest i od arabských mohamedánů
velice uctívána. Nazývají ji „Paní Maria“.
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Tento veliký kostel patří řádu Bílých Otců, který
založil kardinál Lavigeriek vysvobození černochů z tě
lesného i duševního otroctví. Mají tu svůj seminář,
jakož i neobyčejně zajímavé mmm/;: biblirkjfb .rtaro
žitnojtí. Tak na př. kalich, jakého se užívalo za časů
Krista P., peníze: stater, jaký nalezl sv. Petr v ústech
ryby, sikl, drachma, 30 stříbrných, váha, kterou se
vážilo stříbro, aby vydalo hřivnu (1 hřivna : 42 kg),
žernov osličí (do vydutého spodku zapadal kužel a
osel otáčel hřídelem), domácí mlýnek pro ženy (vždy
dvě), mísa, v jaké žena zadělávala těsto (podobá se
dýnku klobouku). —Dále miniatury: Božího Hrobu,
archy úmluvy, domku nazaretského ; pastýřskéhudeb
ní nástroje (šalmaje), lampy, o nichž čteme u moud
rých panen, i nádobky na olej a kolik stačilo pro
jednu noc, pšenice palestinská i zizania (lilek) plevel,
překládaný v naší bibli slovem koukol. Pak je tu
mapa starého jerusalema, kopí, jakým proboden byl
bok P. ježíše, hřeby, jakých tehda bylo užíváno, zrno
hořčične'i mince 2 doby patriarchů, Makkabejců a j.,
nádoby (hydrie), do jakých lili vodu i v Káni Galilej
ské, velekněz ve svém úboru atd.
Ke svatyni sv. Anny vede (od mešity Omarovy) od
brány sv. Štěpána cesta, kterou vedli w. Stěba'na
k ukamenování.
Ve 4 hod. nás fotografovali v klášteře františkán
ském. Pak jsme navštívili tamní fén/u. Hoši měli právě
volno a každý líbaje mi ruku dotýkal se jí i svého čela
na znamení úcty. Byli jsme i v jejich jídelně a ložnic-žab.
Kol ško/] PÍafÍJ'tlÍ, kol dívčífarní školy a .rtare' bradby
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z r. 1540 jsme šli k býv. německé/zlu box/bici, proti
němuž je bra'na Dalilafíléd' z r. 1535—58,ač její základy

as 6 m hluboko v zemi, jsou od Heroda Agrippy.
Odtud Je čítaly řz'lmkě„lí/e. Zde je č. 1. Tudy se ubíral
Save! do Damašku, když dychtě po smrti křesťanů
si vyžádal svolení, aby směl odtamtud přivésti všechny
muže a ženy, kteří se hlásí k učení Krista P., spoutané
do jerusalema. Uslyšev blízko Damašku hlas Ježíše

Krista: „Šavle, proč mne pronásleduješ?“stal se z vel
kého nepřítele křesťanů veliký apoštol národů — 52).
Pavel —. V německém hospici sídlí nyní anglický

guvernér.
V biblické ško/e Dominikální nás vítal P. převor.
V krásné basilice se starými základy se uchovává brob
„rv.Štelúdna. Kostel byl vystavěn Eudoxií, původně
Hlosofkou a tanečnicí, pozdější císařovnou Východu
i Západu. Zapuzena a sesazena od svého muže Theo
dosia II . odebrala se do jerusalema, kde konala pokání
u Eutycha, který žil v blízkém klášteře. Uctívala zvláš
tě sv. Štěpána, k jehož cti dala zbudovati kostel.
Z hrobu, který býval v Kafr Gamala, byly později pře
neseny ostatky svčtcovy do Aja Sion, pak do tohoto
chrámu P., kde i Eudoxie byla po 6 měsících pohřbe
na, a odtud do Říma do chrámu P. sv. Vavřince za
hradbami. Z původního kostela, který byl ukončen
r. 450, lze viděti podnes na evangelní straně hlavního
oltáře mosaiku. Pomodlili jsme se k získání plnomoc
ných odpustků.

Dále podél zbytků hradeb Herody Agrippy III.
(v době Krista P. jich ještě nebylo) k ita/„rkíwušpitálu.
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Kde je nyní žídowka' univerxíta,bývala hora 350th
(rozhledna), odkud viděti bylo celé město. Zde sta
nuli i Sennacherib, Nabuchodonosor, Titus, Bohu
mír z Bouillonu, sem přitáhl i Alexander Veliký, aby
potrestal Židy za to, že ho nechtěli uznati. V největší
tísni oděl se velekněz do svého roucha a šel se všemi
vkusně oděnými sličnými dívkami na tuto horu. Ale
xander dojat a usmířen vešel do předsíně chrámu jeru
salemského obětovat a odtáhl.
Kolem ang/íka'mke' katedrály ke hrobů/11,éra'lú'.

Slyšíme každé chvíle střelbu z děl na počest pout
níků, kteří dnes obětují v Mekce.— Po děsném scho
dišti do skály vytesaném sestupujeme ku hrobům
královny Heleny a jejich dětí (Židů). Nejsou to tedy
hroby králů judských, nýbrž nejspíše hroby králov
ské rodiny z Adiabene (Asyrie). Helena královna při
šla kolem r. 44 do Jerusalema a přijala židovství,
vystavěvši si v Jerusalemě palác. Když zemřela, byla
tu pochována, později i její syn Isates a podobně i jiní
členové této rodiny. Klenutým vchodem v levé skalní
stěně se vchází do velkého čtyřhranného nádvoří,
jehož kolmé stěny jsou vytesány do skály. Před vcho
dem vpravo je žlábek pro vodu z cisterny. Při národ
ních slavnostech chodí totiž všichni na hřbitov, a ni
koli jako u nás na výlety nebo do parků a hostinců.
Proto je tam voda k zahnání žízně.
Na západní straně nádvoří je předsíň ke králov
ským hrobům, k nimž vede brána tak nízká, že nutno
lézti „po čtyřech“. Bývala uzavírána těžkým mlýn
ským kamenem, jenž se koulel v rýze běžící podél
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brány. Tak vyhlížel i hrob Spasitelův. Na mlýnský
ten kámen se kladl ještě jiný vodorovný, aby ho ne—
mohl nikdo odvaliti. Proto se tázaly ženy, jdoucí po

mazat tělo Krista P.: „Kdo nám odvalí kámen ode
hrobu ?“
Jsme v předsíni. Celá hora byla k tomu cíli snesena
a vysekána. Uprostřed vlevo je velkolepý portál a nad
ním tři pyramidy. Branou vcházíme do druhé před
síně (podoby čtverce), odkud vedou 4 chodby do tma
vých síní (hrobů), asi z r. 44 př. K. P. —V celku je tu

31 hrobů (loculi), z nichž jsou některé jako arcosolia
(s oblouky), jiné vodorovné anebo dva nad sebou.
V každém loculu jsou po straně dva hroby a naproti
nim jeden. Mrtvola bývala položena na kámen. Tak
ležel ve hrobě i Kristus Pán.
Na schodišti jsme byli fotografováni.— Dívka, která
nám otevřela ku hrobům, ihned utekla. Byla moha—
medánkou.
»Do města se vracíme kolem karte/a rtukěbo. Stával

v krásném parku, avšak nyní za vlády bolševické
nikdo se oň nestará. V parku si hráli vojáci, jiní pak
cvičili. — Kolem franrotquěbo komu/dm a kláštera
Sever Urtaz/íčněbaklanění jsme se vrátili v 6'50 do Casa

nova.
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VII.
Z jERUSALEMA K MRTVEMU MOŘI A ZPĚT.
Za překrásného počasí jsme odjížděli ve čtvrtek &
květnaauty v 815 k Air/váma moří,48 km vzdálenému.
Tudy často se ubíral P. Ježíš, s apoštoly. Jedeme
kolem jejkyně proroka ]eremía'fe vysoko vlevo ve

skále, východně od brány Damašské. Skládá se prý
ze dvou komůrek; v první je hrob mohamedánského
světce, druhá bývala příbytkem a snad i hrobem pro
roka Jeremiáše.
Dále podél tía'olíjojo/atjkěbo či Kidromkěbo. Zde
pravděpodobně pozdravil Ale/obíjedeob,král Salemský,
Abrahama, který se vracel s vysvobozeným Lotem,
a obětoval chléb a víno—předobraz nejsv. oběti mše
sv. —Pak kolem býv. hrobu P. Afarie, vpravo zůstá
vají břbítovyjerma/ermkě i náhrobek Abjo/onú'v; v dálce
před námi se rýsuje bora ]Vebo, tvořená vlastně 3 pa—
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horky, 1200 m nad hladinou moře. Poněvadž leží
Mrtvé moře 400 m pod hladinou moře Středozem
ního, vypíná se tu Nebo vlastně do výše 1600 m. S ní
hleděl Mojžíš na Zaslíbenou Zemi, nesměl však do ní
vejíti z trestu, že jedenkráte pochyboval o výroku
Hospodinově. Na hoře té zemřel.
Vpravo nám zůstává bora pohoršení, projíždíme
Bet/Jani! na úpatí Hory olivetské, vzdálenou od
Jerusalema pěšky as 40 minut. — Za Bethanií je
studna t. zv. sv. Apoštolů, kde prý P. Ježíš často
s Apoštoly se zastavoval. Dále vpravo je Baburim,kam
prchl David před nezdárným synem Absolonem. —
Silnice vede samými kopci, kol polozbořených dom
ků za posledního zemětřesení, po hranicích území
judy a Benjamina, údolím Pramene. Tudy šel muž
z ]erusalema do Jericha a upadl mezi lotry. Nedivíme
se. Nelze si snad představiti vhodnější krajiny pro pře
padení nad tuto. Samá rokle a poušť ! —Průvodce nás
upozorňuje na „!(/Jan a! Hatrur“ (hadinec Cerveryíči
bofpodoAli/OdeIIé/JOSamaritcína) na památku, že Sama

ritán, když židovský kněz a levita zraněného pocest
ného sobě nevšimli, jej ovázal, vložil na své hovádko,
dopravil do hospody, pečoval oň a maje odjeti dal
hospodskému dva denáry, řka: „Měj o něj péči, a co
nad to vynaložíš, já ti nahradím, až se budu vra
cetl.“
Dále údolím Acbor, kde byl za trest ukamenován
Arbor: a majetek jeho zničen za to, že přes zákaz ulou—

pil věci z dobytého ]ericha.
Za 35 minut jsme u cíle./lffrtve'mořeje 76 km dlouhé,
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15—16km široké a leží až 593 m pod hladinou Středo
zemního moře. Na východním břehu jest až 400 m
hluboké, na západním as 20 m. Na jihu prý je možno
přejíti vodou po kolena. Voda je krásná, čistá, tmavá
a nemá odtoku. V bezprostřední blízkosti je krásná
zeleň. Jordán sem vychrlí se dvěma přítoky denně až
7 milionů hl vody, horko však ji vypaří. V zimě je
hladina o 3 m vyšší než v létě. Na východ od moře
se zdvihají jako hrad borj Aloabjée' s horou Nebo.
Sem do lázní Kaliroe na východním břehu Mrtvého
moře dal se dopraviti na radu lékařů král Herodes
Vel. z ]ericha. Byl zde koupán v teplém oleji. Asi po
třínedělním bezvýsledném léčení vrátil se do ]ericha,
kde zemřel brzy na to (po zavraždění betlemských
nemluvňátek) hroznou smrtí, jak líčí dějepisec Jos.
FlaviushTčlo jeho bylo téměř v rozkladu a šířilo ne
snesitelný zápach.
Na břehu tohoto moře bývala města zlíadaba( v po
slední době tam objeven kostelsmosaikou nepatrně
poškozenou, znázorňující svatyně palestinské) a pev—
nosti na levém .Mamdaa na pravém Ala/Jena, ve které
dal Herodes II. na přání dcery Herodiadiny stíti sv.
Jana Křtitele. Jeho tělo odnesli učedníci do Sebasty
v Samaří. —Cokrve stálo Římany, nežli dobyli pev
nosti Masady, hájené pouze 700 muži! Nemohouce
se jí zmoci, počali vyplňovati údolí, až se vyrovnalo
s výší pevnosti; když však do ní vnikli, nalezli jen
mrtvé. Deset obhájců totiž bylo vyvoleno ostatní
povražditi, jeden z nich pak ostatních devět, a na
konec sebesama.Vyprávěla to žena, která se ukryla
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se svými dvěma dětmi. Na západě bývalo Engaddi s
velkými hrozny, na jihozápadním pravděpodobně
okraji Sado/llaa Gomorrba, které Bůh zničil pro ne

mravnost jejich obyvatel.
U Mrtvého moře jsme se zdrželi přes půl hodiny.
Někteří se v něm vykoupali, jiní ochutnali vodu —prý
je trpce slaná. ]á tak učiniti nemohl, maje sloužiti
u Jordánu mši sv.
Je tam též hotel „Mctropol“, obyčejná dřevěná
bouda! Z čeho majitel žije, těžko říci.
Není tu ani ptáčka ani rybičky. Ty, které přinese
Jordán, ihned leknou.
Rozloučili jsme se s tímto mrtvým krajem, nepro—
zrazujícím života, v 750 a jeli hroznou cestou kol
beduínů k jordánu. Smrště nadělaly z písku chlumky
a pahrbky, jakoby samé pevnosti. Za 20 minut jsme
u hotelu „Belvue“.
P. Stanislav nám vyprávěl, že uvidíme u jordánu
hyeny a šakaly na stromech. A skutečně v „zahra
dě“ hotelu na jednom stromě hyena, šakal, ano i di
kobraz, — ale vycpaní. — I tento hotel je dřevěná
bouda na kolech.—jsme u řekyforda'ml,kteréžto jmé

no značí „prudký“.Vzniká na svazích Velkého Her
monu. Břehy jsou lemovány bujnou zelení. Reka nás
překvapila a připomínala římskou Tiberu, která je
„semper Havus“, vždy žlutá. Prý zde jsou břehy
hlinité a proto sestoupení k řece nebezpečné.
V V. stol. zde žila kajícnice „m.Al. Egyptská, v Jeru
salemě zázračně obrácená.
Zde tedy kázal Předchůdce Páně sv. jan Křtitel:
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„Ciňte pokání, neboť se přiblížilo království nebes
kél“ —Zde mluvil do duše fariseům, saduceům, cel—
níkům, vojínům i všem, kdož sem přicházeli až
i z Jerusalema. Zde udílel křest pokání všem, kdož
litovali svého hříšného života. Otevřeně tu hlásal:
„Já nejsem Kristus. Mám jen připravovati lid na Jeho
příchod. —On musí růsti, já se menšiti. Kdo v Něho
neuvěří, neuzří života (věčného), nýbrž hněv Boží
spočine na něm.“ A kněžím israelským i levitům
prohlásil v Bethanii za Jordánem: „Již stojí uprostřed
vás (Vykupitel), ale vy Ho neznáte. Nejsem hoden
rozvázati řeménky u obuvi jeho.“
Sem přišel Spasitel z Galileje, než započal veřejně
učiti, a v této řece dal se pokřtíti Janem Křtitelem.
Zde Otec nebeský, jako by nemohl již shlížeti na ne
změrnou pokoru Svého Syna řadícího se mezi hříš
níky, ve chvíli, kdy Jeho vtělený Syn vystupoval na
břeh volal: „Tento jest Syn můj milý, v Němž se Mi
zalíbilo.“ A v téže chvíli z otevřených nebes sestupuje
na Krista P. Duch Boží v podobě holubice!
U této řeky Jordánu poukazuje Jan Křtitel svým
učedníkům na přicházejícího Spasitele: „Ejhle, Be
ránek Boží, který snímá hříchy světa! Tento je Syn
Boží !“ —A den na to táže se Kristus P. dvou učedníků
Janových, z nichž jeden byl Ondřej: „Co hledáte?“
A na odpověď: „Mistře, kde bydlíš ?“ zve je: „Pojdte
a vizte !“ —]. zůstali u Něho ten den. Ondřej pak při
vádí brzy na to svého bratra Simona, na nějž P. Ježíš
láskyplně pohlédl a pravil: „Ty jsi Simon, ty budeš
slouti Petr, t. j. skála.“ Druhého dne volá Kristus P.
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třetího —Filipa —rovněž z Betsaidy a dává se poznati

jím Nathanaelovi (Bartoloměji).
U rozvodněného ]ordánu stanul po smrti Mojží
šově národ israelský pod vedením Josue, a na povel
Boží, jakmile kněží vstoupili s archou úmluvy do řeky,
zastavil se její tok, přicházející voda utvořila jakoby
hradbu, dolní odtekla, Israelité pak prošli suchým
řečištěm na druhý břeh, kde se rozložili táborem
u Galgala. Dvanácte mužů z jednotlivých pokolení
vzalo z řečištěna památku tohoto zázraku po kamenu
a zbudovalo v ležení pomník. Totéž učinili kněží
uprostřed řečiště.
Na vody této řekyudeřil pláštěm prorok Eliáš, pro
vázen jsa Eliseem, vody se rozestouply, oba prošli
suchou nohou, načež byl Eliáš vzat na voze ohnivém
taženým ohnivými koni u vichru do nebe.
Ve vodách této řeky se obmyl na radu proroka
Elisea syrský vojevůdce Naaman, stižený malomo
censtvím, a byl uzdraven.
Zde tedy jsem sloužil mši sv. sub divo, na přenos
ném oltáři, při níž přistoupili někteří ke sv. přijímání.
Po případné promluvě jsme zapěli Svatý Václave,
hymnu papežskou a národní.— S jakými pocity shlíží
me na vodu, v níž vtělený Syn Boží přijímal křest
Janův, aby jí dal moc obmýti duši ode hříchu dědič
ného křtem sv., který později ustanovil.A jako při
křtu Krista P. se otevřela nebesa, tak otevírají se kaž
dému křtěnci, a jako tehdy volal Otec nebeský: „Ten
tot' jest Syn můj milý, v Němž jsem Sobě dobře zalí
bil,“tak se stává pokřtěný adoptivním dítkem božím.
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Každý si nabral na památku do láhve vody z Jor
dánu. Zbožné rodiny žádají o několik kapek, aby
byly přimíšeny vodě při křtu sv. jejich dítka. —Zpo—

zoroval jsem, že se marně namáhá dobrý p. Kopřiva,
farmář americký, namočiti nějakou pohlednici v Jor
dánu. Nabídl jsem se mu, a tu teprve mi ukázal, že
na pohlednici je vyfotografován se svou ženou a dít
kami. Potopil jsem tedy lístek do Jordánu a vrátil mu
k jeho převeliké radosti: „Ted jsme všichni pokřtěni
od p. biskupa v Jordánu !“
V 11hod. jsme se vraceli. Asi za 8minut nás upozornil
P. Stanislav na košatý strom s chaloupkou, kde stá
vala Cz:/gala.

Zde tedy se rozložili lsraelité po vyjití z Egypta po
prvé napůdě Sv. Země, zřídilimohylu ze 1z kamenů, sla
vili první velikonoce v Zaslíbené Zemi, a odtud dobyli
Jericha i celé země. — Od Mrtvého moře se táhne
až na malé kopce širá planina, avšak cesta je hrozná.
Za 20 minut jsme s autem v]ericbu, kdysi městě palem
a sykomor, v němž P. Ježíš často se zdržoval.
Kananeijké Jericho bylo již v IV. nebo III. tisíci
letí před K. P. —Ifrae/J/ée'Jericho, dobyté Israelity za
Josue kol r. 1400 před K. P., leželo od nynějšího vle
vo, asitam, kdejsou nyní banánová pole. Zdi prý byly
z udupané země s několika vrstvami písku, navrch pak
byly položeny vepřovice. —Vrcholu slávy nabylo za
Heroda Vel., který si je vyvolil za zimní sídlo. Tehda
mělo i nádherné paláce. —Ve městě Jerichu sídlívali
také císařové (Vespasián 8 měsíců, i Titus) a byl v něm
amí-iteatr. Ovšem před tím bylo v době obléhání Je
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rusalema též dobyto a zbořeno. — R. 1840 bylo od
vojska Ibrahima paši zpustošeno a před několika lety
zničeno požárem tak, že zůstalo pouhou vesničkou
o několika chýších z upěchované hlíny a z chrastí sle
pených, kde žije asi 300 lidí.
Všichni jsou dnes svátečně oblečeni, neboť slaví
(mohamedáni) právě své velikonoce. Potkali jsme
4 dívky v krásném růžovém kroji, s dlouhými přes
šat splývajícími šátky. —]ericho leží na úpatí kopce.
Za ním jsou zahrady banánů. Rostliny nesou ovoce
ve třetím roce a pak se podetnou. —jeli jsme též ko—
lem pole okurek.

]ericho tedy obcházeli tehda Israelité na povel Boží
s archou úmluvy po 6 dnů jedenkráte za den. Sedmé—
ho pak dne sedmkráte za troubení kněží, načež padlo
bez boje do rukou Israelských.
V době proroka Eliáše (v IX. stol. před K. P.) byla
zde prorocká škola. —Král Herodes Vel. učinil Jeri
cho svou zimní residencí, dal je nádherně vybudovati
a zde také zemřel.
U tohoto města vrátil Kristus P. dvěma slepcům
volajícím: „Pane smiluj se nad námi —at' otevrou se
oči naše“ zrak, dotknuv se jejich očí. jeden z nich byl
Bartimeus. — V ]erichu byl vrchním nad celníky
Zacheus a jsa male' postavy, vystoupil na strom pla
ného stromu fíkove'ho (strom ten stál na západ od Je—
richa přisilnici vedoucí do Jerusalema ještěv VI. stol.),
aby uzřel Krista P., který měl tudy jíti. Na slova Spa
sitele, který přišel hledat a spasit co zahynulo: „Za
chee, sestup spěšně dolů, nebot' dnes musím v domě
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tve'm zůstati“,pln radosti volá :„Hle, polovici majet
ku sve'ho, pane, dávám chudým, a oklamal-li jsem
koho v čem, navrátím čtvernásobně.“ —Později stával
kostel na místě, kde bydlíval Zacheus.
Kolikráte tudy procházel P. ]ežíš! ] Židé galilejští
putovali ]erichem do chrámu jerusalemske'ho.
]edouce dále, vidíme, jakoby hnízdo na skále při
lepené —toť trestní kolonie schismatických mnichů!
Dále kolem pramene Elixeovači Sultánova. Míval vodu
nezdravou, ale jakmile do ní vhodil Eliseus hrstku
soli, stala se pitnou. Pramen zásobuje velikou nádrž,
v níž možno se i koupati. Proti nám zdvihá se Hora
pob/„řenínebo/i Kvarantanie.

Skalnatý, až příšerně pustý ráz této hory vedl sem
po příkladu Krista P. příliš záhy četné poustevníky
a mnichy, kterých tu bývalo na sta v jeskyních ve
skále, jednak přirozených,jednak umělých. Podnes prý
tu bývá 15—20pravoslavných poustevníků. P. Ježíš
prý obýval v době svého 4odenního postu nejvyšší
jeskyni, kde od dávných dob bývala kaple s různými
biblickými výjevy na stěnách namalovanými. Hora se
zdvihá do výše 500 m nad mořem a patří nesjedno
ceným Rekům.
Kde se bělá kopule, prý bylo první pokušení Páně.
„Jsi-li Syn Boží“ —pravil ďábel ke Kristu P. —„rci,

at' toto kamení chlebové jsou !“ Vyvedl
též na
vrchol této hory, kde je nyní zeď, a kde dávno před
tím byli záludně zavražděni vůdcem syrským při hos
tině Simon Makkabejec s oběma syny. Desítiletý ]an
l—lyrkándlel tehda v Gaze, kam vůdce syrský rovněž
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vyslal vrahy, ale Židé je předešli a zachránili hocha,
který se stal později největším Makkabejcem.
Ve hluboké rokli je pramen. —Vlevo od nás pusté
údolz'El—Ke/ts pramenem. —Před 11. hod. jsme se vrá

tili kol beduínských stanů do Bethanie.
Cestou jsme potkali pouze jednoho člověka a jedno
auto. V Bethaníí je asi 40 chýšek. — Zde přebýval P.
Ježíš častěji v domě Lazarově, kde i mírně pokáral
Martu: „Marto, Marto, pečlivá jsi a staráš se o mnohé
věci, ale jediného jest zapotřebí“, t. j. věčné spásy. —
Odtud poslaly Maria a Marta k P. ]ežíši posly, když
Lazar onemocněl. Na severní straně vesničky je hrob
Lazarův, v němž jej vzkřísil Kristus P. k životu tři
dny po pohřbu : „Lazare, pojď ven !“ —Vchod do hro—
bu je tmavý, úzký a nízký. Původní vchod je viděti
dole, nynější učiněn byl později. — Sestupujeme po
24 kamenných, velice vyšlapaných schodech do jesky
ně as 3 m dlouhé a 3 m široké, kde je kamenný oltář.
Odtud po 4 schodech do vlastního hrobu Lazarova —
jeskyňky právě tak velké, jako první. Od původního
vchodu nalevo je klenutý hrob, ve kterém Lazar od
počíval. —Před hrobem jsme byli s několika dětmi fo
tografování. — Na místě stával ve IV. stol. kostel;
teď je tam polozbořená mešita. —Prošli jsme také do
mem, který však Lazarovi nepatřil, poněvadž hrob
musil býti za hradbami.
Asi 7 minut od Bethanie směrem k hoře Olivetské
bývalo Bet/age — dům fíků, kam poslal P. Ježíš dva
učedníky, aby odvázali a přivedli oslatko přivázané
blízko vchodu do vesnice, na němž dosud nikdo ne
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seděl. P. ]ežíš jel na něm poslední neděli před Svým
utrpením (neděle května) do ]erusalema.
]edeme přes horu Olivetskou, vidíme zeď obrátí/u
Šalomounova,kol hrobu P. Marie (vpravo), kol místa
kde byl sv. Stěpánukamenován (vlevo) a ve 12“30 jsme
opět v Casa nova.
Odpoledne v 5 hod. byla reoepoeu p. komu/a. Cestou
jsme se zastavili v kostele Ustavičného klanění Nejsv.
Svátosti. Právě zpívaly Sestry nešpory (Magnificat)
P. konsul Dr. Fric s chotí i oběma pp. tajemníky byli
velice laskaví. I náš (djtupoe :; Damašku přijel mi na
bídnout své služby, kdybych tam jel. —Vrátili jsme se
v 6 hod.

VIII.
V ]ERUSALEMĚ.
Vpa'tek 9. květnajsem jel po velmi špatné noci 5pout
níky branou Stěpánskou přes potok Cedron do "(a
braaj! GetJe/rmmke',abych tam sloužil v 7 hod. mši sv.—
Zahrada leží na jižním úpatí hory Olivetské a je v ní
basilika (z r. 192.0)„Úzkosti a krvavého potu Krista
P.“. ]est obehnána vysokou zdí a patří od r. 1848
Františkánům, kteří z ní učinili takřka zahradu květi
novou. Není veliká, tvoříc nepravidelný čtverec; jed
na strana měří asi 50 metrů. Vchod jest úzký a nízký.
je v ní 8 prastarých oliv, měřících v objemu 8—9m.

Zvláště jedna vyniká nad ostatní, má dvě ohromnc'
větve uschle', třetí nese plody. Uváží-li se, že roste oli
va velmi zvolna, takže vyžene za 20—30let pouze sla
bounký stromek, byly kořeny těchto oliv, z nichž vy
rážejí vždy nové větve, před 1900 lety svědky utrpení
vtělene'ho Syna Božího. Devátý strom byl při stavbě
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basiliky poražen. — Na hradbách zdi zavěšeny jsou
obrazy křížové cesty. —Ovšem za časů Krista P- byla
zahrada mnohem větší. Proto je nyní „jeskyně Úzkos
ti“ mimo zahradu a jde se do ní po ro stupních. —
Proti vchodu do zahrady jsou skaliska t. zv. „Skála
tří apoštolů“,kde zanechal P. ježíš Petra, jakuba a ja
na, kteří měli býti svědky jeho smrtelné úzkosti, jako
byli dříve na hoře Tábor svědky jeho oslavcnÍ
Poutnice ze IV. stol. líčí, že byl nad skalou Smrtel
né Úzkosti nádherný kostel zz m dl., 16 m šir. s mra
morovými sloupy. Peršané jej zbořili, ale křCSt'anČ
syrští jej zase obnovili, ne však na původníCh Zákla
dech, nýbrž napříč. V r. 1187 jej Saladin opět Zb0řil.
Pak tam bylo obyčejné pole. Františkáni koupili zbo
řeniště se starými olivami, nesměli tam však stavěti až
r. 197.0. Při kopání pro umístění sloupů, když bylo
zdivo již metr vysoké, přišlo se na mosaiku a tím i na
původní základy basiliky ze IV. stol. od sv, Heleny.
Bylo tedy vše přestavěno.
Uprostřed kostela je „tká/a s hlavním oltářem, na
které P. ježíš se modlil, smrtelnou úzkostí krví se po
til a kde Anděl jej těšil. Sloužil jsem tu mši sv. Pod
hl. oltářem je nápis: „l učiněn jest pot jeho jako krů—
pěj krve tekoucí na zemi.“ jsou tam ještě dva oltáře.
Kdo vylíčí, co duše prožívá na tomto přesvatém
místě! Po posledních napomenutích, které dal P
ježíš ve Večeřadle apoštolům, a po dojemné vele—
kněžské modlitbě povstal a ubíral se s nimi do dvorce
Getsemane. U vchodu je vyzval, aby se posadili, 0“
že jde se modlit. A pojav Petra, jakuba a jana,p0Čal
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teskliv býti —vždyť ve Své vševědoucnosti věděl, co
Ho očekává . . . „Smutná jest duše má až k smrti. Zů
staňte tuto a modlete se, abyste nevešli v pokušení .“ —
Odešel pak od nich na dohod kamenem, padl na tvář
svou modle se : „Otče můj, je-li možno, at' odejde ka—
lich tento ode mne, ale ne jak já chci, nýbrž jak Ty.“
Po delší modlitbě vrací se k apoštolům pro útěchu, ti
však spali. Mírně vyčítá: „Tain jste nemohli ani jed
ne' hodiny bdíti se mnou? Bděte a modlete se, abyste
nevešli v pokušení !“ A navrátiv se opětoval modlitbu
s odevzdaností do Vůle Svého nebeského Otce. Při
jda k apoštolům,nalezl je opět spící. Ivrátil se po třetí
a modle se v úzkosti smrtelné ještě snažněji, počal po
titi se krvavě tak, že krůpěje krve se řinuly po Jeho
nejsv. tváři, po celém těle, smáčejíce šat i skálu, na
které nyní klečíme! Zde se Mu zjevuje anděl, poslaný
Otcem nebeským, aby útěchou posilnil Jeho přiroze—
nost lidskou. —Chtělt' P. Ježíš za nás trpčti, jak jen
mohl, a proto přirozenost Jeho božská jako by se byla
plně skryla. Apoštolové opět spali. Nepokáral jich,
nýbrž je vyzval: „Vstaňte, pojďme! Hle, přiblížil se
ten, který mě zradí !“
Provázeli jsme Božského Spasitele a sešli as 1: kro
ků jižně do jeskyně, v níž Kristus P. často se modlil,
a která od r. 1345 patří Františkánům. Jsou tam ve
skále ; oltáře. Zde naň čekalo 8 apoštolů, sem také
přivedl Jidáš zástup s vojskem vyslaným od velekněží
a starších lidu, zde Jej zradil polibkem (místo označe
no je sloupem), a i tu mu nabízel Božský Spasitel ještě
milost: „Příteli, nač jsi přišel? Jidáši, políbením zra
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zuješ Syna člověka !“ Zde tázal se Kristus P.: „Koho
hledáte ?“ A na volání : „Ježíše Nazaretského“, odpo
vídá: „Já jsem !“Vtutéž chvíli padají všichni na zem
jako omráčeni. Ukázal jim svou všemohoucnost a
mohl klidně odejíti. Ale kdyby odešel, lidé by nebyli
vykoupeni, a po smrti by je očekávalo věčné zavržení.
Poroučí tedy, aby povstali. —Zde uťal Petr Malchovi,
služebníku velekněze, pravé ucho, avšak je pokárán
od Krista P., který hned nato dotekem zraněného
uzdravuje. —Zde vytkl jim: „Jako na lotra jste vyšli
s meči—denně jsem přece u vás učíval ve chrámě a ne
jali jste mne!“ —Zde také vztáhl k nim dobrovolně
ruce ke spoutání a odtud byl za řevu svedeného lidu

israelského veden k Annášovi přes potok Cedron.
Všichni apoštolové, ač před chvílí Ho ujišťovali věr
ností, přes to že jim předpověděl, že Ho opustí, ba
i sám Petr, který se zapřísahal: „Kdyby Tě všichni
opustili, já nikdy“ —utekli . . .

S bolestným srdcem opouštíme toto velepamátné
misto.
Asi zo metrů na jihozápad sestupujeme po 48 širo
kých schodech do J'Zláíjně[vím/0710
Hra/m P. .Marie, zpí

vajíce „Tisíckrát pozdravujeme Tebe“. Nezemřelat'
P. Maria podle učitelů církevních v Efesu, nýbrž v Je
rusalemě, a byla pohřbena v údolí Josafatském, pod
jehož nynějším niveau je hrob ve hloubce 13 m. Je ve
skále a potažen červeným suknem. Před ním mají ol
tář Arméni, za ním Rekové, vlevo Syrové a vzadu
proti býv. vchodu Koptové. Nynější vchod jest od
křižáků. Prastarý kostel má podobu latinského kříže
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v rozměrech 50 ><8 m. Z jerusalema vede k němu
hned za Štěpánskou branou kamenný můstek přespo
tok Cedron. Leží u cesty nalevo.
Skoro uprostřed schodiště je kaple sv. Jáchyma a

sv.Anny, a takměř naproti hrobu kaple sv. josefa.
Hrob P. Marie mají i mohamedáni ve veliké úctě.
Sem přinesli apoštolové od Sionu mrtvé tělo P. Ma—
rie. Dotkla-li prý se ho osoba cizí, byla hned na ruce
ochromena, všichni však prý se pak stali křesťany.
Když sv. Tomáši, který přišel až za několik dní, otev
řeli hrob, nalezli jej prázdný, neboť P. Bůh vzal k So
bě do nebe i tělo P. Marie, z něhož Jeho syn přijal při
rozenost lidskou.
Pomodlili jsme se k získání odpustků, jakož i za své
drahé, a vraceli se vpravo přespotok Cedron údolím
]osafatským po asfaltové silnici do Casa nova.—Sli
jsme si hned prohlédnouti frantiňědmkj klášter JZ).
_S'a/vatora,tamní tiskárnu, mlýn, pekárnu, z níž Fran
tiškáni týdně rozdají chudým ;ooo bochníků chleba
(a mimo as 250 liber šterlinků měsíčně). Katolíci prý
mají v ]erusalemě vše zdarma: byt, lékárnu, lékaře,
nemocnici, školy atd. —Byl jsem velice unaven . . .
Před 11'45 jsem navštívil Exc. p. patriarchu je—
rusalemského Mons. Barlassiniho, velice milého pána,
který mne pozval s p. konsulem na večeři, když jsem
byl nucen odříci pozvání k obědu nazítří.
Mezi obědem v Casa nova došlo mne pozvání od p.
svět. biskupa Mons. Fellingera na dnešek, zítřek ane
bo v neděli. Bohužel jsem musil odříci, poněvadž dnes
večer jsem byl u p. patriarchy, zítra v poledne u zá
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stupce Sv. Otce, apošt. delegáta Mons. Valleriho, a
večer jsme dávali sami hostinu, k níž jsme pozvali
i M. svět. p. biskupa. —
Odpoledne mně byl doručen od nejd. p. Strážce Sv.
Země zlatý pamětní kříž. Taxu však 6 liber šterlinků
zaplatil p. Kopřiva z Ameriky. A když jsem se bránil,
dal se dobrák do pláče: abych prý mu té radosti ne—
kazil. —

Ve 24; jsme šli do býv. hradu Antonia, kde začíná
každý pátek ve 3 hod. pobožnoft křížovéreign

Za zbožným zástupem věřících z různých národů
celého světa jsme ji konali v malé vzdálenosti česky.
Předříkával p. kat. Dostál. —„O vy všichni, kteří jde
te cestou, pozorujte a vizte, co vše pro vás trpěl Syn
Boží !“ —Nikde na světě nelze konati pobožnosti té se
srdcem tak zkroušeným, nikde na světě nederou se při
ní slzy v oči 2 lítosti nad utrpením Páně i nad hříchy
vlastními, které je zavinily, jako zde. Trvala 3/4hodi—
n .

Probíhá skorem týmiž místy (na několika je zasta
věna budovami), kudy kráčel P. ježíš, nesa po svém
odsouzení v síni Pilátově těžký kříž na horu Kalvarii.
Vzdálenost sama není velká; měříť asi 1300 kroků.
Vede od východu k západu.
Tvrz Antonie se podobala nádherou paláci králov
skému. Vystavěl ji Herodes Vel. O velikonočních
svátcích v ní sídlil Pilát. Bylť z ní nejlepší přehled na
celé nádvoří chrámové. —Tam vyslýchal a soudil Pi—

lát Krista P., odtud jej poslal k Herodovi a po návratu
opětovně prohlásil: „já na Něm viny nenalézám“ ; ze
107

zbabělostí však a bázně před Židy odsoudil Jej k smrti
a to nejpotupnější. Židé dovnitř nevešli, aby se „ne
znečistili“, poněvadž tam přebývali římští pohané po
jídající kvašený chléb. Vynutítí si však odsouzení ne—
vinného na smrt —to pro ně hříchem nebylo. Po
krytcil —Zatím byl P. ježíš vyslýchán v místě zva

ném Lithostrotos, t. dlážděné (Gabbatha). Zbytky
této dlažby (48 x gom) lze podnes viděti. Židé čekali
s velekněžími a zákonníky ve druhém nádvoří vněj
ším. Pilát sice vynesl rozsudek na Líthostrotu, I. za
stavení však se koná, kde bývalo nádvoří vnitřní, t.
kde byl P. Ježíš vyslýchán. Do tohoto vnitřního ná—
dvoří přišel posel od ženy Pilátovy : „Nic neměj s tím
to Spravedlívým, neboť jsem této nocí mnoho trpěla
pro něho.“ —Ve vedlejší síni byl P. Ježíš korunován
trním, na blízku —v dnešní kapli bičování (v malém
nádvoří přes ulicí)—bíčován a u oblouku „Ecce ho
mo“ ukázán lidu.—Bývalé vnitřní nádvoří náleželo
ještě před krátkým časem tureckým kasárnám. —Od—
tud pak bylo B. Spasiteli sestoupítí po 28 mramoro
vých schodech, které se chovají nyní v Římě u Late
ránu (Scala santa—svaté schody). Na jejich úpatí jest
Il. zastavení a to u kapličky: Odsouzení Krista P.
a vložení kříže na Něho. Kříž ten byl původně určen
pro Barabáše. III. zastavení, kde P. Ježíš vysílením
ponejprv klesl, jest na rohu proti býv. rak. hospi—
cí. —Asi 40 metrů odtud IV. zastavení při ústí uličky
do druhé, kde se setkal Kristus P. se svou Matičkou.
Několik kroků odtud v úhlu dvou ulic, z nichž „ulice
bolestná“ stoupá na Kalvaríí, tam kde je kaple Fran
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tiškánů, jest V. zastavení. Simon, Žid rodilý z Cyre
naiky v sev. Africe, přicházející ze svého venkovské
ho dvorce, byl donucen nésti kříž Spasitelův, neboť se
Židé obávali, že by mohl zemříti cestou. —Asi 80 kro
ků odtud VI . zastavení. Veronice, stojící před domem
se zželelo trpícího Spasitele, i podala Mu dle zbožné
ho podání šátek, aby utřel Sobě zkrvácený a poplvaný
obličej. Kristus P. za odměnu za tento láskyplný sku—
tek vtiskl do něho Svůj obličej (uchovává se v basilice
svatopetrské v Římě), učinil Veroniku svatou a sku
tek její veleben bude do skonání světa. —Asi po 60
krocích přicházíme do bazaru, kde u brány Staré je
VII. zastavení. P. ježíš klesá po druhé. Cesta stoupá
odtud asi 30 kroků k VIII. zastavení, kde řekl P. Je
žíš k plačícím ženám: „Dcery jerusalemské, neplačte
nade Mnou, nýbrž samy nad sebou a nad dítkami
svými“ a předpověděl hroznou metlu, která stihne
Jerusalem a národ israelský za Bohovraždu. — Pak
nutno vrátiti se do bazaru, poněvadž pokračování
cesty je zastaveno. Jdeme asi 100 kroků a po 28 scho
dech vystupujeme k IX. zastavení, na úpatí Kalvarie,
kde P. Ježíš klesl po třetí. —Vracíme se pak do ná
dvoří basiliky Božího Hrobu, kde jest ostatních pět
zastavení . . . (X.—XIV.)

V ulicích jsou jednotlivá zastavení označena kame
nem, kusem sloupu, nápisem nebo číslem zastavení.
Mohamedáni a Židé nápisů těch na svých domech ne
trpí.
S dojmy nevylíčitelnými a s duší rozbolestněnou
účastnili jsme se se svícemi v rukou závěrečné pobož
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nosti Františkánů v basilice B. Hrobu, kdy se navště
vují všechny tamní kaple. —
V 545 večer jsme zašli ke zdi nářků.

Je to jediný zachovaný zbytek židovského chrámu
jerusalemske'ho. Jsou tam hlavně ženy, nikoli však
s muži pohromadě. Jednotlivé sekty jsou od sebe od—
děleny. Prostřední (ortodoxní) v kařtanech a plstě
ných čepicích stále sebou při modlitbě kymáceli. Za
ujal mne roztomilý as Sletý hošík, jak andílek, který
rovněž držel v ruce knihu. Všichni se modlí hlasitě.
Ovšem každé oddělení něco jiného. Vedle stálo voj
sko, aby nedošlo ke sporům.
Po 6'45 jsme se vrátili. V 715 jsem šel na večeři
k Exe. p. patriarchovi, kde byl již p. konsul. Týž
mne pak doprovodil v 9 hod. do Casa nova.

VJERUSALEMĚ.
I ' mbotu'za. h/ětmz jsem jel na boru Olivetjkou, kde

v mešitě „Nanebevstoupení Páně“ na přenosném ol
táři jsem sloužil mši sv. pro poutníky. V promluvě
jsem poukázal na to,že odtud vstoupil Kristus P. na
nebesa, aby i nám tam místečko připravil; ale jak On,
i my jen utrpením můžeme sobě otevříti bránu nebes.
Vzpomněl jsem i,že na tomto místě rozeslal Kristus
P. své apoštoly: „Jdouce do celého světa, učte všech
ny národy křtíce je ve jménu Otce i Syna i Ducha sva
tého, učíce je zachovávati cožkoli jsem vám přikázal.
Kdo v to uvěří a pokřtěn bude, bude spasen, kdo v to
neuvěří, bude zavržen.“ Proto je nutnou ke spasení
víra, a to víra živá, jevící se plněním Vůle Boží, tedy
víra, kterou hlásali apoštolové —víra katolická.
Na blízku jest jeskyně slz sv. Petra,v níž prý oplaká
val, že zapřel Krista Pána. — Viděli jsme též za údo

III

lím ]osafatským pole Haka/dama, t. j. pole krve, které
Zidé koupili od hrnčíře k pohřbu poutníků israel
ských za 30 stříbrných, které ]idáš po vyznání „Zradil
jsem krev spravedlivou“ odhodil ve chrámě.
Na horu Olivetskou, východně od ]erusalema, se
stoupá podle zahrady Getsemanské asi 1/4hodiny pří
krou a kamenitou cestou. je tu též naZnačeno místo,
kde P. ježíš před posledním slavným vjezdem plakal
nad ]erusalemem: „Kdybys bylo poznalo i ty, a to
alespoň v tento den tvůj, co jest tobě ku pokoji“ a
předpověděl obklíčení i dobytí města.
Hora Olivetská má tři vrcholky a jest o 60 rn vyš
ší nežli chrámová hora jerusalemská. Nyní má na sva
hu málo oliv. Nejpamátnějším je nejvyšší vrcholek,
poněvadž odtud vstoupil Kristus P. na nebesa. Dříve
tam býval kostel, nyní mešita. jdeme-li asi 100 kroků
po severním vrcholku, dojedeme k francouzskému
klášteru Karmelitek s prozatímním kostelem „Otče
míš“, založeným francouzskou kněžnou r. 1869 pro
Karmelitky. Sv. Helena tam kdysi též vystavěla kostel.
Nynější jest ve slohu gotickém a má podobu kříže.
Přiléhají k němu ambity (křížová chodba), do jejichž
stěn jsou zasazeny veliké tabule s modlitbou „Otče
náš“ v ;: řečech (též česky). Zemětřesením byl
kostelvelmi poškozen.- Základní kámen nového chrá—
mu P. posvětil arcibiskup pařížský kardinál Dubois.
Zde prosili apoštolové Krista P. : „Nauč nás se
modliti.“ A Božský Spasitel odpověděl: „Takto tedy
budete se modliti. Otče náš . . .“! Pomodlili jsme se
na získání odpustků.

jn-nm/ml

.r „mši/„„ ( )mumw/n ( l_zfv.fixní/„rm .S'u/m/mmngým)

V zahradě tohoto kláštera je podzemní kaple, kde
prý sv. apoštolové před svým rozejitím do celého svě—
ta sestavili modlitbu : „Věřím v Boha“. Kaple je 18m
dl., 4 m šir. a spočívá na 12 polosloupech vytesaných
do skály. Vede do ní 18 schodů.
Sli jsme pak do jeskyně s oltářem od Sv. Otce, kde
P. ježíš učil po druhé apoštoly modlitbě Otčenáš.
Zde na hoře Olivetské předpověděl P. ježíš : dny
před velikonocemi nejen zkázu Jerusalema, nýbrž
i konec světa, vybízel k bdělosti, pronesl podobenství
o IO pannách, o hřivnách, posledním soudu i své
smrti.
Vraceli jsme se přes údolí ]osafatské, které má jmé
no od krále ]osafata (v X. stol. před K. P.), jenž tu
vzdal chválu Bohu za vítězství nad nepřáteli. O tom—

to údolí zmiňuje se prorok Joel řka: „Shromáždím
všecky národy a svedu je do údolí ]osafat a souditi se
tu budu s nimi.“ —Slovy těmi míní soud Boží nad ne
přáteli národa israelského. Z tohoto důvodu a pak
i proto, že jméno ]osafat značí „soud Boží“ vzniklo
domnění, že tu bude poslední soud. Do jerusalema
přichází každoročně dosti vážně churavých Židů
s úmyslem, aby zde zemřeli, byli tu pochováni, od
počívali na blízku svých praotců a byli tak co nejblíže
místu posledního soudu. Mezi četnými hroby jest
i hrob ]osafata, sv. Jakuba ml. a Zachariáše, o němž
se zmiňuje božský Spasitel, že jej usmrtili mezi chrá
mem a oltářem. Údolí ]osafatské odděluje jerusalem
od hory Olivetské. Největší šířka obnáší zoo kroků,
jinde se zůžuje tak, že jím sotva protéká potok Ce
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dron, který údolím se vine. — Údolí se táhne přes
4 km až k údolí Hinnom (na úpatí obce Siloe), kde
bývaly obětovány (spáleny) děti Molochovi (proto
údolí ohně). jméno Hinnom (Ben Ennom) znamenalo
původně majitele tohoto pozemku. Později dostalo
význam údolí „opovržení“, pro zločiny zde páchané
na malých dětech ; odtud jména toho užíváno přímo
i pro peklo (Geenna, Gehenna). Pod Siloe je rybník
téhož jména, dnes bez vody. Z něho vedli ]ebusité
skalou vodu do ]erusalema, takže tam bylo o vodu
vždy postaráno. Bylo jim to však i ke škodě, nebot'
Joab, vůdce Davidův, nemoha města dobýti, vnikl jím
s dvěma reky do města, ]ebusity překvapil a města
dobyL
Také Achaz šel jedenkráte až k tomuto pramenu,
kde mu předpověděl prorok Isaiáš, nejen že zvítězí
nad nepřáteli,nýbrž iže„Panna počne a porodí Syna.“
K rybníku tomuto odkázal Kristus P. slepce od na
rození, pomazav oči jeho blátem ze země a Své sliny:
„]di, umyj se v rybníce Siloel“ I šel, umyl se a vrátil
se zdráv. —

Poněvadž jsem nemohl s poutníky navštíviti mešity
Omarovy, kde býval Salomounův chrám, doprovodil
mne tam nyní milý P. Stanislav.
Sli jsme kolem hrobu „svatého“ mohamedána,
ozdobeného lustry; na mřížoví otevřeného okna ku
hrobu byly malé ústřižky šatů od těch, kteří se dopo
roučeli jeho přímluvě. — Průjezdem přicházíme na
hoře Moria do
chrámu Šalomounova,rgym'mefigy
Omarozgy.
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Zprvu nás tam nechtěli pustiti —prý je zavřena. Za
chvíli přicházel zástup „katolických anglikánů“ (tak
se nazývají, ač katolíky nejsou, rádi by se však s církví
katolickou spojili). Poznavše ve mně katolického bis—
kupa, líbali mi prsten a zvali, abych šel s nimi. —Obul
jsem si tedy na boty za příslušný poplatek (: piastry)
jedny střevíce, kterých tam dosti pohotově. Ve vlast—
ní obuvi do mešity se nesmí. Vstupné za osobu bylo
15 piastrů.

Šalomoun vystavěl na rozkaz Hospodinův za 7 let
na památné hoře starozákonní nádherný chrám, jak
již David byl zamýšlel. S chrámem sousedil jeho krá—
lovský palác. Babyloňané jej spálili r. 585 př. K. P.

Na troskách zbudovali Židé po návratu ze zajetí ba
bylonského r. 536pod Zorobabelem chrám nový, jejž
přestavěl Herodes V., aby Židům se zalichotil (r. 18
př. K. P.).

V nádvoří chrámovém byly 4 místnosti jakoby kap
le. V jedné obětovaly matky své prvorozené syny, ve
druhé se ukazovali kněžím ti, kdož byli uzdravení
z malomocenství. Třetí byla pro Nazarény, t. kteří
učinili slib, jako sv. jakub, že se nedotknou nůžky je—
jich vlasů ani vousů. Ve čtvrté zasedávalo „malé
Synedrium“, t. výbor velkého Synedria (toto bylo as
jako poslanecká sněmovna).
Zde ve svatyni se zjevil Zachariášovi archanděl
Gabriel na pravé straně oltáře kadidlového a zvěsto
val mu, že jeho manželka obdrží syna (jana Křtitele), a
když pochyboval, byl potrestán němotou. — Sem
|<hlavní bráně přinesla P. Maria se sv. Josefem Bož
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ské Dět'átko 40. dne po jeho narození, aby je oběto
vala Otci nebeskému, a jsouc chudá, darovala dvé ho
loubátek. —Zde bohabojný kmet Simeon, jemuž Bůh
zjevil, že nezemře, dokud neuzří Vykupitele, vzal je
do svých rukou a velebě Hospodina pronesl chvalo
zpčv: „Nyní propouštíš Pane služebníka svého v po
kojí.“ Zároveň zjeviljeho Matičce,žeDítko to „posta
veno je ku pádu i ku povstání“, podle toho, jaké kdo
stanovisko k Němu zaujme, i že bude pronásledováno
a její mateřské srdce děsně bude zkoušeti. Při té pří
ležitosti začala i 84letá prorokyně Anna velebiti Bo
ha.

Do tohoto chrámu putovali každoročně P. Maria se
sv. Josefem z dalekého Nazareta na slavnost veliko
noční, sem přišel i Izletý Ježíš a zůstal nenápadně po
odchodu Své Matičky a Pěstouna po tři dny poslou
chaje a dotazuje se učitelů, kteří žasli nad ]eho od
povědmi, zde řekl navrátivší se Matičce: „Zdali jste
nevěděli, že v domě Otce Svého býti musím ?“ —
V tomto chrámu P. ježíš často učil, odpovídal
k úskočným otázkám svých nepřátel, z nádvoří (po
hanů) vyhnal prodavače i kupující, ježto „dům můj je
dům modlitby a ne peleší lotrovskou“ i předpověděl
při tom, že třetího dne vstane zmrtvých. Ve chrámu
tom uzdravoval slepé i kulhavé, velebil chudou vdo
vu, která vše, co měla —jeden haléř, —obětovala do

pokladnice chrámové, zde zaznělo bolestné: „jerusa
leme, ]erusaleme, kolikrát chtěl jsem shromážditi sy
ny tvé, jako kvočna shromažďuje kuřátka pod křídla
svál“ —V tomto chrámě se slitoval nad kající cizo
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ložnicí a vytkl fariseům a zákonníkům: „Kdo z vás
jest beze hříchu, vrhni na ni kameneml“ jeden za
druhým však zmizel, načež jí B. Spasitel pravil: „jdi
a již nehřešl“ — Zde v podloubí Salomounově Ho
chtěli Židé kamenovati, tam předpověděl zkázu jeru
salema, že v něm nezůstane kámen na kameni, i hrůzy
posledního soudu na konci světa. Zde také o Sobě
prohlásil, že jest úhelným základním kamenem, který
stavitelé však od sebe odvrhli. — Sem přicházeli též
často apoštolové.
A jak Kristus P. předpověděl, nezemřelo ještě po—

kolení, jež volalo: „Ukřižuj Ho !“ Jerusalem byl do
byt vojskem římským, ztroskotán a chrám spálen r.
70 . . .

Nyní jest na místě tom mešita Omarova.

R.638 po vzdání se ]erusalema kalifovi Omarovi,
byla tam hromada smetí vyváženého z města. Křižáci
dobyli města r. 1099 a proměnili mešitu ve chrám
křesťanský, který však byl znovu zničen sultánem
egyptským Saladinem. — Dnešní mešita Omarova
zaujímá místo bývalého nádvoří kněží, kteří tam měli
oltář zápalný na skále, jež je uvnitř dosud zachována.
Mešita je velkolepá budova, uprostřed s touto (ne
otesanou) skálou as 13m dl. a 17 m dl., mající na straně
severovýchodní otvor, kterým odtékala krev oběto
vaných zvířat. Sloupy—monolity— jsou z různobarev
ných druhů drahocenného mramoru. Uvnitř mešity
je samá mosaika (orientální fantastické květiny). I ok
na jsou ze zlomků různobarevného skla. —Sestoupili
jsme též pod onen ohromný obětní balvan. —
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Při odchodu jsme tam opět bačkory sňali.
Po návratu do Casa nova mne navštívil nejd. p.
Strážce Sv. Země a dal mi krásné upomínky na svaté
Město.
P. konsul mne pak odvezl s P. Stanislavem k obědu

u E. apoštolského delegáta Mons. arcibiskupa Vale
riho. Byli též přítomni p. svět. biskup Mons. Felin
ger, farářjerusalemský P. Kohout,O. S.Fr., a monsig
nor přidělený apoštolské delegatuře. —Po obědě jsme
navštívili s p. konsulem lgýv.rak ÍJOJPÍť,kde nás uví

tal a provedl p. biskup Mons. Fellinger. Střídavě sem
mohou posílati i biskupové z Ceskoslovenska kněze,
který, jako dočasný vicerektor ústavu, může zároveň
studovati a zapracovati se do studia biblického. Nyní
je tam dp. Ant. Kleveta z Moravy.
Prošli jsme též jerusalemským bazarem, směsicí
temných a ne právě čistých uliček. V komůrkách ma
lých, klenutých, otevřených do ulice a začazených se
peče a smaží rýže, maso a různé orientální moučníky.
Jinde jsou opět obchody s obuví, sukny, zeleninou,
ovocem, vetešnictvím. Vzduch je směsicí vůně a zá
pachu.
V 5 hod. odpol. jsme si odnesli koupené upomín
ky do kostela Božího Hrobu, kde nám byly posvě
ceny. —Ještě jedenkráte jsem navštívil místo, kde
Božský Spasitel byl pohřben a slavně vstal z mrtvých,
jakož i Horu Kalvarii. Co vše tam řekla duše má Bož.
Spasiteli a Jeho přebolestné Matičce! . . . Jak těžkým

tu loučení! . . .

O 630 mne navštívil

E. Mons. apoštolský dele
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gát. Předvedl jsem naše milé poutníky.

Excelence

laskavě odpověděl na mé oslovení a udělil nám své
požehnání. —Po jeho odjezdu přijel p. konsul k veče
ři na rozloučenou. Pronesl jsem přípitek na Sv. Otce,
p. presidenta republiky, který před 3 roky též navští
vil Sv. Zemi, na Strážce Sv. Země, p. konsula, jeho
choť i obětavého P. Stanislava. Pan konsul Dr. Fric
velicelaskavčodpověděl.— V9 hod. jsme sevrátili,aby—
chom si přichystali zavazadla k odjezdu —z Jerusale—
ma . . .

*

*

*

Mimoděk se naskýtá otázka, proč Pán Bůh určil
pro národ israelský, jejž si vyvolil, aby v něm udržo
váno bylo Jeho Zjevení, učiněné lidstvu k jeho věčné
spáse, i aby z něho přijal jedenkráte přirozenost lid
skou Jeho ]ednorozený Syn, právě tuto zemi. Od—
pověd dává Mojžíš, který louče se se svým národem
pravil, že v zemi té měl přebývati národ israelský bez
pečně 4 Jdi/;. —

Potřeboval země, která by byla již od přírody pev
ností, aby národ tak malý nestal se kořistí mocných;
země od světa uzavřené, aby víra v pravého Boha se
udržela a nezanikla v moři pohanství; země, ve které
by byl sice od světa odloučen, avšak přece s ním ve
spojení,poněvadž měl od Boha poslání k celému světu,
jemuž měl i co nejrychleji zprostředkovati milosti vy
koupení.
Takovou právě byla Země Svatá. Je jakoby ostro
vem v moři lidstva. Na severu ohraničena je mohut
ným pásmem horstva Libanonu, na jihu a východě
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mořem písku pouště Arabské a Syrské, na západě mo
řem Středozemním, které nadto pro četná skaliska
u břehu ztěžuje přistání.— A tak bránily moře, poušť
a horstvo cizím vlivům, cizí kultuře i cizím vojskům,
držely národ pohromadě a chránily poklad Zjevení
Božího i tradice.— Toto odloučení však nemělo čín
ské zdi. Sv. Země, ležíc ve středu starého světa a na
prahu tří dílů světových, byla s to, aby vešla ve styk
s celým světem.
A což teprve Město svaté! Obklopeno bylo jako
pevnost většími horami;severovýchodně horou Oli
vetskou, na severu Scopem, na západě vyvýšeninou
betlemskou, k jihu Džebel Abu-Tor. —Vpravdě ne
přítel musil vlastně dobýti napřed celé země, což ne—
bylo právě snadné —vždyt', sotva přejdeš jedny hory,
již se najdou jiné, —nežli mohl ohroziti hlavní město
jerusalem! A když zde konečně stanul, měl před se
bou vysoké hradby!

Z jERUSALEMA PŘES TÁBOR K ]EZERU
GENEZARETSKÉMU.
Po 6. hodině ranní :)neděli„května opouštěli jsme
v autech za krásného počasí jerusalem. Milý p. kon
sul přišel v hodinu tak časnou s námi ještě se rozlou
čiti. Nezapomeneme vzácné pozornosti tohoto šle
chetného pána nikdy.
Projíždíme branouDamaJ'J/éou,přes horu Sfopm, kol
Gabaa, rodiště Say/ava, kde byla též znásilněna Benja
minovcem žena Efraitů, jejížmrtvolu pak muž levita na
12 částí rozsekal a poslal po všech končinách israel
ských, aby zločin pomstili. Israelité města skutečně
dobyli, a zpustošili i ostatní města Benjaminovců.-—
Naproti je brob Saula, který po nešťastné bitvě s Filiš
tínskými v pohoří Gelboe zoufale tam skončil sebe
vraždou. Před bitvou šel do Endoru otázat se kouzelni—
ce na výsledek bitvy. Tam z dopuštění Božího zjevil
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se mu duch Samuelův a oznámil, že jest od Boha za
vržen a nazítří se svými syny zahyne. —
Duch náš však opět a opět zalétá nazpět k Tobě,

Město přesvaté, nezapomenutelný ]erusaleme!
jedeme kol vesnice beduínů. Cestou nám vypráví
P. Stanislav, že čítá Palejtína asi 826.000 obyvatel,
z nichž je 572.400 mohamedánů, I 54.300 Židů, 80.000
příslušníků různých křesťanských vyznání a zbytek
připadána pohany, sekty libanonské a
Dále přes Rama, kde bydlel a lid israelský soudil
i umřel prorok Samuel. — Mezi Ramou a Bethelem
soudila též prorokyně Debora.—Míjíme film!/a, kde
prorok Samuel shromažďoval lid a kde Israelité se
rozhodli potrestati Benjaminovce. Je tu mnoho stud—
nic. Ženy nosí krásný kroj. Prý tu žijí pouze křesťané.
Město je krásně položeno. Domky jsou pěkné, samé
fíky a vinice, v nichž se plazí réva i po zemi. Na vinici
za městem prý jsou zbytky kostela. Dále na sever je
místo Beroth nyní El Bire, kde prý byla P. Maria upo
zorněna, že s nimi nejde ]ežíšek, který zůstal jako
rzleté pachole v chrámu jerusalemském. Místo jest
od Jerusalema vzdáleno 16 km. D0 Nazareta je ještě
164 km. Tak dalekou cestu konala sv. Rodinal
Na blízku města Masfa byla (v Aphek) též nějaký
čas archa úmluvy. Proto se tam poutníci zastavovali.
Arc/)a úmluvybyla podlouhlá truhlice ze dřeva aka
ciového, obložená uvnitř i zevnitř nejčistším zlatem.
V ní byly přechovávány dvě kamenné desky Zákona,
zlatá nádoba s manou, rukopis knih Mojžíšových a
později též zazračnýprut Aronův. Na zlatémvíku archy
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byly s obou stran sochy cherubů, obrácených k sobě
tváří. Křídla jejich nad víkem rozestřená tvořila trůn
Hospodina—krále. Nad archou totiž se vznášel obla
kový sloup, jako viditelné znamení přítomnosti Bo
ží. — Stála ve velesvatyni, do které směl vstoupiti
pouze velekněz a to jen jedenkráte za rok.
Asi za 5 minut jedeme kol Bet/Jel,kde Abraham vy
stavěl oltář Hospodinu, rozešel se s Lotem, a kde
patriarcha Jakub pomazal kámen, když, prchaje před
Esauem ke strýci Labanovi do Haran, zde usnul a ve
snách spatřil žebřík stojící na zemi a dotýkající se ne
bes, po němž andělé vzestupovali a sestupovali. Na
hoře byl Hospodin a pravil k němu: „Já jsem Hospo
din, Bůh tvůj. Zemi, na kteréž spíš, dám tobě a po
tomkům tvým. A v tobě a v jednom z potomků tvých
(Spasiteli)požehnána budou všechna pokolení země.“
Jakub jat svatou bázní pomazal místo ono olejem a
nazval je Bethel, t. j. dům Boží, řka: „jak hrozné jest
místo toto! jestiť tu dům Boží a brána nebeskál“
V Bethelu byla později též prorocká škola, kterou
navštívili i Eliáš a Eliseus.
Zde je krajina zcela jiná. Hluboko v údolí i v levo
na kopcijsou pole. Asi za 1/4hodiny projíždíme„zído—
[i;/1!upičzž“,kde prý i před krátkou dobou přepadli a

oloupili anglikánského biskupa a jeho ženu. —I zde
možno opakovati: „Sotva přejdeš jedny hory,již se
najdou jiné.“ —Vjíždíme do Silo, kam dal Josue po
rozdělení Zaslíbené země donésti archu úmluvy. Zů
stala tam se svatostánkem přes 300 let. — Zde také
bydlel l—lelise svými nezdárnými syny, zde vyprosila
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si bezdětná Anna syna Samuela, který tu pak sloužil
Hospodinu, až po smrti l leliho Filištínští město zpus
tošili.
V 7 hod. jsme urazili třetinu cesty. Jsme v Samaří.
Zde jsou pole krásná; ale příliš záhy se loučíme
s rovinou a jedeme již zase samými kopci. Údolí se
konečně rozšířilo a četná pole nás pozdravují svými
klasy v blízkosti hor Garizz'ma Hebal.
Carizim vlevo (na vrcholku s chaloupkou) jest
o 200 m vyšší nežli Hebal (vpravo). Na hoře Hebal
obětoval Josue při dobývání Země zaslíbené oběť zá
palnou Hospodinu. Polovina lidu stála na hoře, po
lovina na hoře Garizim, mezi oběma stála pak v údolí
archa úmluvy. Po oběti předčítalJosue Zákon Boží,
vyřknuv kletbu nad těmi, kdož by jej přestupovali.
Nato jej dal vtesati na věčnou památku do ohrom
ných balvanů hory Hebal.
Asi o 730 jedeme kol hrobu Josefa egyptského (od
cesty vpravo), jehož ostatky vzali s sebou Israelité
z Egypta. Náhrobek je kulovitý (jako kopule). Zde
pásli stáda bratři Josefovi, sem za nimi poslal z Mam
bre Jakub svého syna Josefa, který však je nalezl až v
Dothain, asi 22 km od Sichemu (Nablu), kde jej vrhli
do cisterny a prodali pak za 20 stříbrných do Egypta. —
Projíždíme brzy Sir/Jem(Nab/m), v jehož okolí rozbil
Abram stan a vystavěl oltář. —Zde kopal Jakub vra—
ceje se z Haran studnice pro svá stáda. Sichemské po
le odkázal umíraje v Egyptě svému synu Josefovi, a
Josef sám chce tu býti pochován.
Sichem bylo sídlem králů israelských po smrti Sa
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lomounově (Jerobam I.). Po návratu ze zajetí bylo
pak v Sichemu náboženské středisko Samaritánů
s chrámem na hoře Garizim. Ted tam bydlí fanatičtí
mohamedáni. Ještě před 20 lety házeli kamením po
každém cizinci. —Dosud zde žije náboženská obec Sa
maritánů, čítající jen asi 200 věřících. Mají velekněze
v červeném rouchu. Uznávají ze St. Zákona toliko
pět knih Mojžíšových. Slaví každoročně velikonoce,
letnice a svátek stánků na hoře Garizim. Zení se pou
ze mezi sebou (i bratři se sestrami), čímž vymírají.
Teprve nyní svolil jejich velekněz, že mohou vzíti za
manželky dcery nejbližší sekty, kterou nalezli v Pol
sku. —Mají tu synagogu, ve které ukazují za veliký
bakšiš Starodávný spis ; knih Mojžíšových, tvrdíce
o něm, že je psán vnukem Aronovým, ve skutečnosti
však asi pochází z doby Esdrášovy. —Přede dvěma
roky byla zemětřesením zbořena polovice města.—
Ze 30.000 obyvatel je 50 katolíků. — Město prý má
nejvíce vody.
Asi 1/1.hod. od cesty vpravo leží Sic/Jar,odkud přišla
žena Samaritánka navážit vody ze .ttudnifejakubovy,
do skály vytesané. I my jsme na tomto památném
místě vystoupili. Zde se jí dal B. Spasitel ponenáhlu
poznati, sem Mu přinesli učedníci chleba z blízkého
městečka Sichar, zde pronesl památná slova: „Můj
pokrm jest, abych činil Vůli toho, kterýž mne poslal,

abych dokonal dílo Jeho“ Zde zjevil hříchy Sama
ritánce, sem přišli četní obyvatelé města s prosbou,
aby u nich zůstal, i pobyl tam dva dny a poučoval je;
i uvěřili mnozí v Něj. Pole kolem studnice jest ohra
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ženo a nad studnicí je postaveno klenutí s otvorem
pro vážení vody. Studnice je 23 m hluboká. Voda v ní
v létě obyčejně vysychá. — Po dalších 20 minutách
jsme u Sebaste (řecké jméno města Samaře). Toto
město daroval císař Augustus králi Herodovi Vel.,
který je zvelebil, rozšířil, opevnil a nazval k poctě
císaře Augusta, jenž tenkráte titul ten (Augustus
řecky Sebastos) přijal, „Sebaste“. Bývalo zde letní
sídlo králů israclských. Zde vládl v IX. stol.
před K. P. i pověstný král Achab s pohanskou man
želkou Jezabelou, sloužil pohanskému Bálovi a padl
v boji proti králi syrske'mu. —V Sebaste byl též Simon
kouzelník, když tu kázal jáhen Filip. —Podle dobře
osvědčeného starého podání bylo zde pochováno tělo
sv. Jana Křt. (bez hlavy). Za císaře]uliana Odpadlíka
(r. 362 po K. P.) byl hrob jeho pohany násilně ote—

vřen, ostatky světce většinou spálenyapopel rozme
tán po polích. Při tom však podařilo se několika od
vážným mnichům vmísiti se s nebezpečím života mezi
tyto zlosyny a uchrániti alespoň několik ostatků, které
byly pak přeneseny do Alexandrie a sv. Athanášem
uloženy v jednom tamním chrámě, až patriarcha sv.
TheoHl zbudoval pro ně k poctě sv. jana Křt. zvláštní
chrám, který byl 27. května 385 či 386 posvěcen. —

Hlava sv. jana Křt. byla podle sv. jeronyma Herodia
dou ovinuta hadry, a ukryta na tajne'm místě v pev
nosti Machaerus. Zde pak na základě zjevení se sv.
Jana Křt. byla objevena a část darována do Říma,
druhé části se dostalo Amiensu.
Po 8'30 jsme u Bet/Julie (dnešní Sanur) asi 18 km
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severně od Sichemu, ležící na kopci. Zde bydlela
]udz'tb, předobraz P. Marie, ctnostná, zbožná vdova,
která zachránila město usmrtivši vojevůdce nepřátel
ského Holoferna. Sem přišel z jerusalema velekněz
s kněžími jí poděkovat, provolávaje: „Tys slávou
]erusalema, tys radostí Israele, tys ctí lidu našehol“
Kraj je tu velice úrodný, poletuje však právě hejno
kobylek. —V 8'50 jsme uzřeli zeleň oliv a v ní Dotbain,
(zz km severně od Sichemu), kde nalezl Josef svých
10 bratři a byl od nich prodán. —Zde se take' skrýval
prorok Eliseus před králem syrským. —Kraj je úrod
ný, kopce jsou nižší; brzy se ocitáme v kotlině velice
úrodné. —V 9 hod. jsme v Dženin, (30 km jižně od Na
zareta), kde uzdravil P. ]ežíš při poslední cestě do
jerusalema ro malomocných: „ježíši, mistře, smiluj
se nad námi !“ P. ]ežíš odpověděl: „jděte, ukažte se
kněžím !“ Zatím co šli, byli uzdravení, avšak jen
jeden z nich a to—Samaritán —-se vrátil, aby Mu po
děkoval. —Bujná tu zeleň zahrad, fíkovníků, graná
tových jablck, palem, kaktusů a jiných stromů, i dosti
vody. —Ocitáme se v úrodné roviněEjdre/améě, táh
noucí se 8 mil až k pohoří Karmel, na východ pak
30 km až k hoře Tábor. Ornice tu černá, na jaře plno
květin a rostlin; krajinou pobíhají gazely a šakalové.
Vpravo od nás pohoří (?e/boa,kde padl Saul s Jo
nathou a svými syny. Zvěděv o tom David, naříká
a klne: „Hory Gelboe, ani rosa, ani dešť nepadej na

vás, aniž tu bud rolí prvotin (t. pole úrodné, na
němžby se rodilo obilí k obětem) ;nebo tam povržen je
štítsilných, štít Saulův, jako bynebylpomazán olejem.“
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Vlevo se vypíná hřbet hory Karmelu. —-A nyní již

jen rovina úrodná obilím.—V 91; jsme upozorněni
vpravo na Suna/rz,odkud pocházela Abisai, povolaná
ke stařičkému králi Davidovi. — Zde také vzkřísil
Eliseus mrtvé pachole. — Před námi Malý Hermon
a dále židovské kolonie Afulé.
V 9 hod. 20 min. vidíme horu Ta'bor s basilikou.
Dáváme se k ní vpravo polní cestou. jeli jsme však
celou hodinu, neboť bylo třeba opraviti dvě pneu
matiky. Konečně v 1015 dále. V 1030 přejíždíme
potok Khan, který dnes nemá téměř vody, ač před
17 roky jí bylo tolik, že stěží na koni se přes potok
přebrodili. Na úpatí hory (vlevo) jest Debuný'e,kde
očekávali ostatní apoštolové Pána ježíše, když s Pet
rem, jakubem a janem vystoupil na horu. Apoštolo
vé pro „malou víru“ marně zatím se namáhali uzdra
viti náměsíční dítě. Teprve Kristus Pán vraceje se
s hory je uzdravil. „Takovýhle rod nevymítá se leč
modlitbou a postem“ je tu jen jeden křesťan;ostatní
jsou mohamedáni.
Pod Malým Hermonem na severní jeho stráni se
bělá Nai/11,malá, chudá vesnička s chatrčemi z hlíny,
obývaná asi 100 mohamedány. Zde vzkřísil P. ]ežíš
mrtvého mládence. Františkáni tam mají kostel od
r. 1878. Vedle jest Endor.
Konečně jsme se přiblížili hoře Tábor. Nahoru vede
serpentina pro auta dosti nebezpečná. Pěšky se jde
půl hodiny; císařovna Helena tam zřídila schodiště
o 4340 schodech.— V rohod. 50min. vjíždíme starou
branou a dlouhou alejí k františkánskému klášteru.
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Hora Tábor se zve pro svou krásu a výšku „krá
lovnou Galileje“. Arabové ji nazývají „Svatou ho
rou“. Stojí osaměle v boku roviny Esdrelonské, vy
pínajíc se 610 m nad hladinu moře Středozemního.
Její strany jsou příkré a porostlé nízkým doubím,
stromy svatojanského chleba, vysokou travou a kvě
tinami. Vrchol hory je dosti prostranný, plochý, po
rostlý keři a tvoří rovinu as půl hodiny v obvodu. Na
vrcholku je krásná františkánská basilika zbudovaná
nákladem amerických katolíků. Ve svátek Proměnění
Páně, kdy celý Nazaret vystupuje na horu a staví si
stánky, koná se tu zvláštní slavnost.
Kdo by nebyl slyšel o hoře Tábor! Sem vzal s sebou
Kristus Pán Petra, Jakuba a Jana, aby nezviklali ve
víře vjeho Božství, až uzří jedenkráte jeho smrtel
nou úzkost v zahradě Getsemanské. Dal jim tu viděti
alespoň částečku Svého oslavene'ho Těla. „Tvář jeho
zaskvěla se jako slunce a roucho Jeho zbělelo jako
padlý sníh. Ukázal sei Mojžíš s Eliášem a rozmlouvali
s Ním.“ Apoštolové byli naplnění takovou slastí, že
se jim odtud ani nechtělo! Zde slyšeli hlas nebeského
Otce: „Tento jest Syn můj milý, v Němž se mi zalí—

bilo, toho poslouchejte!“ A Petr volá v nadšení:
„Pane, dobře jest nám tu být-il“ —a chtěl vystavěti
tři stánky: „pro Krista P., Mojžíše a Eliáše,“ zapo—
mínaje na sebe i apoštoly.
Ve IV. století byly na hoře Tábor zřízeny tři svato
stánky. Podnes je kostel zasvěcen Kristu Pánu, ve
dlejší pak dvě kaple Eliášovi a Mojžíšovi.
Sloužil jsem mši sv. v kryptě basiliky, ve které je
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znázorněno čtvero proměnění Krista Pána : I.při na—
rození v Betlemě, :. v Nejsv. Svátosti Oltářní,
3. v obětním Beránku, 4. v nebi.
S terasy je nádherný pohled k jihu na údolí Esdre
lonské. V dáli vidíme vznášeti se bílé mraky nad Stře
dozemním mořem. Tato poměrná blízkost přispívá,
že je tu nejúrodnější žitný kraj Palestiny, avšak špatně
obdělávaný. Dále před námi Malý Hermon, před ním
daleko v rovině jako bod Nail/z, vlevo od nás Endor
(na druhé straně pahrbku Sunar/z)ještě dále vlevo, kde
končí rovina, Berans mnohými vykopávkami. A dále
k jihu pohoří Celboe, Helm! a Gar-izba.
Sestoupili jsme s terasy kolem vchodu do kostela.
Vidíme na druhé straně rovinu Sar-onuprostřed s pa

hrbkem tvaru velbloudích zad. Toť Kam Hattin
(hora osmero blahoslavenství), kde přemohl Saladin

r. 1187 křižáky. Jízda Saladinova je odřízla od vody a
svedla s nimi bitvu teprve za 3 dny, kdy byli křižáci

žízní znavení. Na čestné slovo Saladinovo, že je pro
pustí, odevzdali mu své zbraně. Sotvaže tak učinili,
vlastnoručně sťal velmistra řádu templářského, načež
farizejsky, jako by měl výčitky svědomí, odhodil
zbraň, dovolil však svým vezírům, aby všechny rytíře
templáře pobili. Tak smutně skončilo u Hattinu krá
lovství jerusalemské!
Pro mlhu není viděti na severu Veliký Hermon
(3000 m vysoký), pokrytý většinou sněhem. Na vý
chod jest jezero Genezaretské.
Po 330 hod. odpol. jsme odjížděli do Nazareta, kde
jsme však nevystoupili, nýbrž po uložení zavazadel
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ihned jsme jeli k jezeru Genezaretskému. Při výjezdu
z Nazareta viděti vlevo ve vzdálenosti asi 1/2hodiny
Seforif, kde podle podání žili dříve rodiče P. Marie.—
Po ztroskotání Jerusalema sídlelo zde po nějaký čas
synedrium, které bylo později přeloženo do Ti
beriady. Jedeme kolem rodiště Jonášova „Četb
bep/Jer“, kde mohamedáni uctívají v malé svatyňce
jeho hrob.
Zanedlouho jsme zastavili v Ka'm'Gali/g'rée' (1 1/2h .

severovýchodně od Nazareta), příjemné vesnici na
mírném svahu uprostřed zahrad s olivami a granáto
vými jablky. Sem přicházel P. Ježíš častěji. Vesnič
kou protéká čistý pramen, z něhož byla jistě čerpána
voda, když P. Maria prosila P. Ježíše za chudé snou
bence: „Vína nemají.“ Kristus Pán brzy na to roz
kázal naplniti vodou všech šest stojících tam štoudví,
z nichž každá pojala 2—3míry, a donésti správci svat
by. Jediným aktem Své všemohoucí vůle proměnil
vodu ve víno, že všichni žasli : „Takového vína ještě
nikdy jsme nepili.“ Zde tedy učinil P. Ježíš počátek
divů a zjevil Svou slávu i uvěřili v Něho Jeho učední
ci. Zde vystavěla již sv. Helena r. 326 chrám a na jeho
zřícenináchpozději(r. 1890)Františkáni jiný.Vhloubce
asi 11/2mlze ještě viděti prastarou mosaiku. Na hlav
ním oltáři jest zázrak namalován. —Zde tedy přítom
ností Krista P. na svatbě dostalo se stavu manželské—
mu posvěcení. Sestoupili jsme, kde onen sál býval ; je
tam studnice. — V kostele předčítal p. farář Kunc
z Ameriky příslušné evangelium. Otec Františkán
mne pozval s P. Stanislavem do refektáře, kde nám
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nabídl víno a bisquit. P. katecheta Dostál nás pak ven
kufotograňovaL
V Káni se narodil apoštol sv. Bartoloměj; nyní je
tam kaplička. DoKány přišel k P.)ežíši úředník z Ka
farnaum prosit za umírajícího syna a slyšel z úst jeho:
„Jdi, syn tvůj živ jesti“ Av tutéž hodinu byl uzdra
ven.
V kostele rozkolných Reků ukazují dvč kamenné
štoudve 53 cm široké a 56 cm hluboké, kuželovité,
jakých prý se tehda užívalo. Ze 600 obyvatel jest málo
katolíků, asi polovina mohamedánů.
V 51; jsme vstoupili do aut. Se všech stran bylo
na nás útočeno, abychom něco koupili (i malé ná
dobky).

U JEZERA GENEZARETSKĚHO.
Jedeme k jezem Genezaretxéě/im.V místech, jimiž

projíždíme, trhali apoštolové jednou v sobotu klasy;
když pak se fariseové nad tím pohoršovali, usvčdčil
je Kristus P. 2 přetvářky.
Asi v 6 hodin večer jsme přijeli do Uberiady, na
břehu jezera Genezaretského, kde jsme byli ubyto
váni v Casa nova, domč ještč dosti primitivním. Ze
svého pokoje vidím jezero smaragdově, až do olivova
zelené. Pohled byl při úplňku přímo báječný.
Město Tiberias bylo založeno na počest císařeTibe
ria r. 22 po K. P. Iícrodem Antipou, ku kterému byl
P. Ježíš přiveden na Velký pátek. — Leží na břehu
jezera a trpí mnoho zemětřesením. Malý klášter fran—
tiškánský s malou svatyní sv. Petra je podle podání
na místě, kde odevzdal P. Ježíš Petrovi nejvyšší úřad
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pastýřský, jak označeno i na hlavním oltáři. Zde se
zjevil P. ]cžíš po svém zmrtvýchvstání apoštolům,
když po celou noc marně lovili a rozkázal : „Vrzte na
pravou stranu !“ i ulovili 153 velikých ryb, načež tři
kráte se otázal Petra, zdali l-Io miluje a dodal: „Pasiž
beránky mé“, t. věřící a po třetí : „Pasiž ovce mé“,
t. biskupy a kněží. Zde také předpověděl mu smrt
mučednickou. Tiberias je střediskem Židů. Asi ze
6000 obyvatel jsou dvě třetiny Židů, ostatní moha
medáni, 350 nesjednocených Řeků, několik rodin ka
tolických a protestantských.
V pondělí .12. května bylo krásně, ale pod mrakem.
Sloužil jsem mši sv. v 7 hodin a promluvil po ní o ně
kterých událostech, které se sběhly na jezeře Gene
zaretském. —V 9 hodin jsme vypluli člunem pohá
něným _veslynajezero Genezaretxke'k horkým (4) pra
menům (jeden 550 C), vyvěrajícím ze země. Krásná
plavba, jezero klidné;tam azpět půl druhé hodiny.—
Lázně byly známy již Josefu Flaviovi a Pliniovi.
]czero Genezaretské je drahokamem Galileje. Leží
208 m pod hladinou Středozemního moře, je 21 km
dlouhé, 12 km široké a 12—18m (někde až 250 m)
hluboké. Na jeho krásných vlnách, březích, okolních
výšinách, blízkých městech a vesničkách Kristus Pán
nejvíce kázal a působil.
Po vlnách tohoto jezera kráčel k apoštolům, když
lodička uprostřed jezerasnimi se zmítala,z lodičky
vyskočil horlivý Petr a šel rovněž po vlnách k Bož
skému Spasiteli; když však zakolísal ve víře, začal
tonouti a volal: „Pane, zachraň mne !“ P. ]ežíš vztáhl
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ruku svou a ujal se ho. Ký div, že učedníci volali:
„Vpravdě, Syn Boží jsi Ty !“
Zde vyzval Kristus Pán učedníky své, kteří celou
noc marně lovili, aby znovu rozestřeli sítě, ti pak za
hrnuli takové množstvíryb,že síť se až trhala“ a Petr
padl k jeho nohám volaje: „Odejdi ode mne, Pane,
nebo jsem člověk hříšný.“ Láskyplný Kristus Pán
však jej těší: „Neboj se, od tohoto času budeš lidi
loviti.“ A Petr opustil se svými druhy vše a šli za
Ním.
Na toto velepamátne' jezero jsme znovu vypluli —
všichni —odpoledne ve 2 hodiny na třech plachetních
lodích. V každé bylo po třech rybářích. Mimoděk
jsme v nich viděli Petra a jeho druhy. Vždyť tradice
zvláště krojů rybářských stále se udržuje. Pluli jsme
do Kafarnaum. jezero s počátku klidné počalo později
se čeřiti,vlny se zdouvaly, dorážejíce každé chvíle bez
milosti na lodičku, na nás, až nás celé smáčely. Maně
jsme vzpomínali bouře, která tu před 1900 lety take'
znenadání se rozpoutala a vynutila zkušeným rybá
řům, jakými byli Petr a ostatní: „Pane, zachovej nás,
hyneme!“I my jsme povznášeli prosby k nebesům.
Všichni byli bledí a hovor ustal.—Za půl hodiny jsme
šťastně přistali u domku Františkánů, kde přebývalo
druhdy „jeho“ (Spasitelovo) město Kafamaum.
Na severozápadním břehu jezera bývalo za dob
Krista P. měst několik. Nejslavnějším bylo Kafar
naum,' ve kterém P. ježíš nejraději přebýval.
Bydlel tu v domě Simonově, a když výběrčí daně
chrámové se horšili nad tím, že jí neplatí, rozkázal
155

Petrovi: „jdi, vrhni udici, a v ústech ryby, kterou
první chytneš, nalezneš stater: dej jej za sebe i za
mne.“ —-Sem k Němu přiváděli na večer všecky choré
a posedlé, On pak mnohé uzdravoval. -—Zde uzdravil
člověka ochrnutého, spuštěného s ložem otvorem
střechy: „Odpouštějí se tobě hříchové tvoji —vstaň,
vezmi lože své a jdi.“ Zde uzdravil tchyni Petrovu,
povolal celníka Matouše: „Pojď za mnou,“ a k hor—
šícím se zákonníkům nad tím, že stoluje s hříšníky,
pravil: „Nepřišel jsem hledat spravedlivých, nýbrž
hříšníků.“ Zde vzkřísildceru jairovu a uzdravil ženu,
která trpěla dvanácte roků krvotokem, tím, že se do—
tekla třepení roucha jeho. Zde l—ložádal setník za
těžce nemocného sluhu, když pak řekl P. ]ežíš: „já
přijdu a uzdravím ho,“ odvětil: „Pane, nejsem ho—
den, abys vešel pod střechu mou, ale toliko rci slovo,
a uzdraven bude služebník můj.“ ] velebil Kristus
Pán víru jeho a v téže chvíli uzdraven byl nemocný.
Odtud spěchal úředník královský do Kány prosit
Božského Spasitele, aby uzdravil jeho syna. — Zde
také pokáral řevnivost apoštolů, uvedl pachole do
jejich středu, nabádal je k pokoře a varoval před
pohoršením.
Kde však druhdy stávalo slavné Kafarnaum, je
dnes hromada kamení porostlá bodláčím. l-lroznč se
tu vyplnila slova Krista P.: „A ty Kafarnaum, zdaž
se vyvýšíš až k nebi? Až do pekla sestoupíš! nebo
kdyby v Sodomě byly se udály zázraky, které se děly
v tobě, byla by zůstala až podnesl“ Z trosek trčí
do výše jednotlivé kvádry, sloupy s patami a pěkný—
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mi hlavicemi —zbytky to synagogy, kterou vystavěl
Židům římský úředník a v níž často Božský Spasitel
kázal. Bývala asi 24 m dlouhá a 18 rn široká, měla tři
velké lodi, obklopené na třech stranách sloupořadím.
Opodál jsou zříceniny z mladší doby, pravděpodobně
zbytky basiliky, která stála kolem r. 600 nad domem
tchyně Petrovy. Všude smutno a pusto. jen na břehu
kvetoucí bujná zeleň.
jezero bylo tak vzdute', že byl starostlivý P. Sta
nislav velice znepokojen a nechtěl nás vydati zpáteční
cestou v lodicích nebezpečí utonutí, vždyt' se ukazo
vali na vlnách i „beránci“ — předzvěst' bouře. Chtčl

telefonovati do Tiberiady pro auto. jedna poutnice se
vydala sama na zpáteční cestu pěšky, ač byla varová
na, ježto nedaleko břehu byl veliký tábor beduínů.
Na štěstí ji potkalo auto a svezlo do Tiberiady.
Zatím usedli skorcm všichni do lodic, já pak ne
chtěl činiti výjimku přes zrazování P. Stanislava, že
tam asi před 14 dny se potopily čtyři plachetní lodice
a jedna motorová. Rybáři s počátku veslovali při
pobřeží. Pluli jsme kolem bývalé Betraz'ab/a přiblížili

se k lesíku, kde bylo vhodné místo ke koupání.
Mladý beduin se zul a šel k lodici, aby odprodal ně
jaké korále —kdo ví, zdali nebyly z jablonce v Ce
chách! — Zatím se moře uklidnilo, rybáři vztyčili
plachty a my št'astně dopluli do Tiberiady,zaplativše
za osobu tam a zpět 81/3 piastrů, s bakšišem IO. —
jezero bylo opět klidné jako zrcadlo. Večer byl nád—
herný, úplněk se odrážel v jezeře, v němž tvořil dlou

hou světelnou dráhu.
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Vu'terj 13. května — bylo pod mrakem — jsme jeli
autem znovu do Kafamazmz.Cestou jsme potkávali
četné beduinky jdoucí s nádobami mléka na hlavě
do Tiberiady. Za 55 minut jsme byli u cíle! V bývalé
„Synagogakde Kristus Pán tolikráte dlel, učil a přislí
bil Nejsv. Svátost Oltářní, jsem sloužil mši sv. Zde
také uzdravil Božský Spasitel posedlého d'áblem i člo

věka s uschlou rukou: „Vztáhni ruku svou!“
Kázání měl p. prof. Dr. Baťka z Nymburka. Kdo
vylíčí, co cítila duše na těchto místech, posvěcených
častou přítomností Syna Božího! Po kázání veřejně
jsem odprosil s poutníky Božského Spasitele za vše
chny urážky, jichž se Mu dostalo a dostává v Nejsv.
Svátosti Oltářní, načež jsme zapěli „Bože chválíme
Tebe“. A poněvadž P. Ježíš ustanovil u jezera Gene
zaretského papežský primát, připojili jsme i papež
skou hymnu.
U Františkánů bylo plno eukalyptů a datlí. Při
návratu jsme projížděli blízkou bývalou Betraidou,
kde jsem vystoupil. je tu 7 mocných pramenů. Od
tud pocházel sv. Petr, Ondřej a Filip. Zde uzdravil
Kristus Pán slepce, potřev mu slinou oči a vloživ naň
Své ruce. Stojím na půdě své bývalé diecése! Každý
biskup musí totiž míti nějakou diecési. Světícíbiskupo
vé dostávají tudíž titul místa, kde druhdy sídlíval bis
kup, diecése však později zanikla. ]ako světící biskup
královéhradecký obdržel jsem od Sv. Otce Benedikta
XV. právě tuto bývalou diecési Betsaidu.—Nyní je tam
Tabgha (7 pramenů) s budovou Něm. kat. spolku pro
Sv. zemi a dále beztvárné zříceniny Chirbet el Minje.
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Toť ona Betsaida, kde Pán ]ežíš činil mnoho divů,
nedočkal se však vděku, jak plyne z bolestného zvo
lání: „Běda tobě, Betsaido, běda tobě, Korozain,
nebot' kdyby v Tyru a Sidonu byly se dály takové
divy, dávno již byli by konali pokání !“
S p. farářem Kuncem jsme chtěli přelézti plot
z ostrého bodláčí, byli jsme však nuceni se vrátiti.
Soféři mně vytáhli z kleriky bodláky, část plotu udu
pali a pomohli přes něj. Je tam jen zeleň s domkem,
z něhož vyšla žena a usmívala se na nás. Vídouc, že
jsem biskupem, žehnala se. Na tomto pro mne pa
mátném místě mne p.farářKunc třikráte fotografoval.
Zde na břehu uzřel P. Ježíš dva bratry rybáře, ani
pouštějí síť do moře, Šimona a Ondřeje, a řekl jim:
„Pojdte za mnou, učiním vás rybáři lidí.“ A oni ihned
zanechali sítě a šli za Ním. Nedaleko odtud viděl jiné
dva bratry Jakuba a ]ana s otcem jejich, ani spravují
sítě, i povolal je, a oni opustivše lod' i otce následovali
I—Io.Zde tedy byly prvotiny apoštolů a Církve sv.
Někde v těchto končinách mluvil Kristus P. z 10
dičky k zástupu shromážděnému na břehu, v podo
benstvích o rozsévači, dobrém semenu a koukoli, zrnu
hořčičném,kvasu, pokladu skrytém idrahocenné perle.
Vsedli jsme opět do auta a jeli kol bagr bla/Jorlaz/emtw'
a bary zázračně/Joring/cenípěti tisíců mužů pěti chleby

a dvěma rybičkami, že zůstalo ještě 12 košů drobtů.
Obě hory zůstaly nám po pravici.
Hora blahoslavenství se pne do výše asi 50 m a je
na obou koncích hřbetu poněkud vyvýšena, jako by
tvořila rohy. Proto se zove Karn (rohy) I—lattin.
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Na ní započal P. Ježíš své veřejné působení věčně
krásnou řečí, ve které nastínil základy svého učení.
Začíná osmerem blahoslavenství, líčípovinnosti před
stavených církve předcházeti dobrým příkladem, hlá—
sá, že se nehřeší pouze skutkem, nýbrž i myšlenkami
a žádostmi, nařizuje odpouštěti nepřátelům a je mi—
lovati, připomíná svatost a nerozlučitelnost stavu
manželského, učí modlitbě Otčenáš, varuje před lás—
kou k časným statkům, klade na srdce dětinnou dů
věru v Boha a péči o statky nebeské, zdůrazňuje,
že bez modlitby ničeho nedosáhneme, poukazuje na
falešné přátele, které lze poznati z jejich života, na
paměť uvádí dvojí cestu vedoucí na věčnost: cestu
hříchu k zavržení acestu ctnosti koslavč aupozorňuje,
že víra beze skutků nemá před Bohem ceny. Jen kdo na
těchto základech buduje, buduje pevně — každý jiný
staví na písku a pád bude pak velikým.
Na této hoře setrval P. ]ežíš přes noc na modlit
bách, a když se rozednilo, povolal své učedníky a vy
volil z nich 12 apoštolů, jimž dal moc uzdravovati
nemocné i vymítati d'ábly.
Vracíme se kolem velkého beduínského tábora,
projíždíme židovskou kolonií, kde je židovská ho:-po—
dářská škola již několik let vystavěna, ale dosud nepo
užívaná, a jsme za 25 minut vWÍagz/ale,dřívějším bydli
šti sv. MaříMagdaleny. Dnes je tam jen několik domků

zhlíny, za to hojně stromoví. Po dalších IOminutách
jsme nazpět v Tiberiadě.
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Z TIBERIADY DO NAZARETA.
Po snídaní —bylit' mnozí v Kafarnaum u sv. přijí
mání —jsme usedli do aut, projeli 8 vesnicemi (pátá
byla Kana Galilejská) a vrátili se kol stavení, kde po
bíhalo asi 60 dětí, do Nazareta. Cesta trvala 50 minut.
Bylo asi 10—30— Zde snad každé místečko je posvě

ceno kročeji_Božského Spasitele! Nazaret býval ne
patrný; nyní má asi 6500 obyvatel, z nichž je 1500
mohamedánů,

ostatní křesťané. Ve válkách byl ně—

kolikráte zpustošen a ještě v XVII. století byl chudou
vesnicí. — Na místě příbytku P. Marie stojí krásný
chrám „Zvěstování P. Marie“. Po 17 širokých scho
dech sestupujeme pod hlavní oltář do kaple, kde stá
val domek Bohorodičky. Asi 140 kroků odtud byla
dílna sv. Josefa; dnes je tam kaple. Nedaleko odtud
bývala synagoga. Asi 300 kroků na západ v jiné
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kapli je kamenný kvádr 3 m dlouhý, 2 m široký a I m
vysoký, zvaný „stůl Kristův“ u něhož prý P. Ježíš
jídal s učedníky.
Obyvatelé Nazareta ncpožívají podnes nejlepší po—
věsti, jak již Nathanael řekl Filipovi: „Z Nazareta
může býti něco dobrého?“ Jsou nepokojní, svéhlaví.
A právě toto místo si zvolil Syn Boží! Jak nevyzpy—
tatelné jsou cesty Páně!
Chrám Zvěstování P. Marie má tří lodí. V dolní
kapli jsou dva oltáře: sv. Jáchyma a Anny a vlevo
archandělaGabriela.Odtud se sestoupí po dvou stup
ních do tmavého klenutí, t. j. jeskyně, vytesané do
skály, kde pod drahocenným mramorovým oltářem
je latinsky napsáno na mramorové desce: „Slovo tělem
zde učiněno jest.“ („Verbum caro hic factum est“.)
K této jeskyni býval přistavěn domeček, přenesený
později podle legendy od andělů do Tersata v Dal
macii a pak do Lorety. —V jeskyni jsou dva sloupy;
u jednoho (vpravo) snad stál archanděl Gabriel, u dru
hého (vlevo —zbyla jen část dolní, hořejší jakoby vi
sela), dlela na modlitbách P. Maria.
Jako většina domků nazaretských měl i dům P.
Marie dvě části : komůrku vpředu (na svahu pahorku)
a jeskyni vzadu (vytesanou do křehké skály). Obě
místnosti souvisely širokým otvorem.
Ve 3 hod. odpoledne jsme byli slavnostně uvedení
do svatého domku za zpěvu „Te Deum laudamus“,
načež bylo požehnání s Nejsv. Svátosti oltářní!
Zde tedy rozhodnuto bylo o naší spáse! Zde ozvalo
se před 1930 roky po prvé „Zdrávas, milosti plnál“

r4z

Semdoměstečkaskrytého,městečkaneZnámého,poslal
neskonale milosrdný Bůh archanděla Gabriela k dívce
pocházející sicezkrálovske'ho rodu, nyní však zchudlé,
světu neZnámé, jako celý Nazaret, Panně Marii. —Zde
zjevujearchanděl,žejiBůhvyvolilzamatkuVykupitele
světa, jejž byl přislíbil před více než 4000 lety našim
prarodičům, nežli je pro hřích vypudil z ráje. Dívka
však cení nade vše panenství, kterým Bohu se zaslí—
bila, a teprve když se dovídá z úst archanděla, že ne
počne způsobem přirozeným, nýbrž z moci samého
Ducha Svatého, a to tak, že zůstane pannou i při po
rodu a po porodu, zaznívá z pokorných úst: „Aj, já
služebnice Páně, staniž se mi podle slova tvého !“
V tutéž chvíli zde věčné Slovo —jednorozený Syn
Boží — tělem učiněno jest — stal se člověkem, aby
přebýval mezi námi, zvoliv sobě z neskonalé lásky
k nám temný devítiměsíční žalář v panenském lůně
P. Marie!
Když jsme opakovávali na kolenou matčiných po
zdrav andělský „Zdrávas Maria“ a denně třikráte „a
Slovo tělem učiněno jest,“ kdo z nás tušil, že jeden—
kráte poklekne na přesvatém místě, kde počátek
vzalo naše vykoupení . . .
Nad jeskyní zbudovala sv. Helena první kostel —
později tam byl jiný 75 m dlouhý ; stál ještě r. 975. —
Křižáci znovu jej vybudovali. Byl respektován i Tur
ky a teprve r. 1265 mohamedány zbořen. —Sem při
vedl sv. František osobně své duchovní syny a 25.
března 1245 slavil tu francouzský král svátek Zvěsto
vání P. Marie.
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R. 1730 směli Františkáni vystavěti do 6 měsíců
dnešní kostel. Na tu dobu odešel totiž paša do Caři—
hradu. Nežli se vrátil, bylo skutečně vše hotovo, ale
napříč, ježto neměli času. Paša hrozil před Turky, že
kostel, vystavěný bez dovolení, zboří. Nyní bude

stržen a vystavěn nový podle původního.
S nevýslovnými dojmy jsme opouštěli tuto draho
cennou památku a šli kolem novostavby kláštera
i sakristie, určené pro novou basiliku, ke karte/u
„rv.jang/a, na druhém konci kláštera. Hoši se tam prá
vě cvičili ve zpěvu pro zítřejší den. Sestoupili jsme na
místo, kde bývala dílna, ve které pracoval nejen
sv. Josef, ale i sám Kristus Pán. Je tam stará řecká
křtitelnice se schody, po nichž křtěnec sestupoval do
vody. —V Nazaretě prý je podnes zvykem stavčti dílnu
mimo obytný příbytek. —V kapli je oltář sv. Rodiny,
od katolíků moravských.
Sem do Nazareta vrátila se sv. Rodina z Egypta
po smrti Herodově, zde „Božské Dítko rostlo a sílilo,
jsouc plno moudrosti a milosti Boží,“ odtud odebrali
se s dvanáctiletým Ježíškem přes daleké, neschůdné
hory na slavnost velikonoční do Jerusalema, zde
v Nazaretě „byl jím poddán a prospíval moudrostí,
věkem a milostí u Boha i u lidí“!
Sli jsme pak k pramenu P. Marie, jedinému v celém
městečku i okolí, kam tedy Rodička Boží, provázena
později svým Božským Děťátkem, jistě chodila pro
vodu. Obdivoval jsem, s jakou zručností kladly ženy
adívkynahlavu nádobu (sdvěma uchy),naplněnou vo
dou,poněkud šikmo na vlhkou látku stočenou do vě
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nečku. Chvilku ji podržely,ale asi po 50 krocích si již
vykračovaly zpříma s rukama spuštěnýma. 1 malé
dívky se cvičily v nosení menších nádob. Střepy
z jedné dosvědčovaly, že tam také občas dojde ke„ka—
tastrof=“. Velmi dobrou tuto vodu jsme též ochut
nali.
Prošli jsme městečkem do bývalé gnagogy, dnes
klenuté stavby sjednocenych Reků. — Sem chodil
P. ježíš, zde vykládal místo proroka Isaiáše vztahující
se na Něho— Vykupitele. „Dnes naplnilo se to písmo,
které jste slyšeli.“ Zde řekl Židům známá slova; že
„žádný prorok není příjemný ve své otčině“, a odtud
vyvrhli Jej z města až na okraj hory, chtějíce Ho sra
ziti dolů. Nepřišla však dosud hodina Jeho utrpení,
a proto „prošcd prostředkem jich, ubíral se odtud“,
aniž kdo se odvážil vztáhnouti naň ruky.
Tuto skálu ukazují asi půl hodiny daleko; jde se
tam kolem kostela „Úzkosti P. Marie“, kam prý Ro
dička Boží doběhla slyšíc, jake' nebezpečí hrozí jejímu
Synu. Já nejsem toho mínění, neboť Písmo Sv. vý
slovně praví, že dovedli P. ježíše na okraj hory, „na
níž město jejich bylo vystavěno“.
Navštívili jsme pak t. zv. bazar, t. malinké míst—
nosti, kde pracují obuvníci (asi 4 dílny), kováři i jiní
řemeslníci a obchodníci.
Ve .rtřea'u14. května bylo krásně.

Sloužil jsem opět mši sv. v jeskyni Zvěstování
P. Marie a měl před tím promluvu. Zmínil jsem se
o svatosti místa, na němž stojíme, neboť všechna
ostatní, která jsme navštívili, jsou jen důsledky toho,
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co se odehrálo zde. A dále: „byl jim poddán“ (P.
Marii a sv. Josefu). Zkoumejme své svědomí, jak my
byli poddání svým rodičům, zvláště pak Bohu, při
čemž jsem stručně prošel Desatero přikázání atd.
Mezi mou mší sv. započal nejdp. Strážce (kustos)
Svaté Země světiti nový konvent a měl v 815 zpí
vanou mši sv., které jsme byli přítomni.
V 1130 jsem byl od něho zván k obědu. Při vstupu
do refektářc mně nabídli podle tamního zvyku, abych
si umyl ruce, a při odchodu opět. Byli tu představení
Františkáni z celé Galileje a z jerusalema. Chování
bylo velice srdečné. Nejdp. kustos připil mně a já
jemu. Vzpomenul jsem svých studií v Římě, kdy
jsem nejednou navštívil arcibasiliku sv. Jana v Late
ráně, katedrálu papežů. Zde znázorněno mosaikou,
kterak sv. František podpírá sloup této padající ka
tedrály. Za svého pobytu ve Svaté Zemi jsem seznal,
že Církev sv. právem je vděčnou zdejším Františká
nům za jejich apoštolskou horlivost. Děkoval jsem
za pozvání a končil přáním, aby konvent vivat,
crescat, floreat —trval, rostl, vzkvétal!
Odpoledne jsem psal dopisnice; beztak na ně zbylo
málo času. Poutníky, kteří zatím odešli, jsem nalezl
později v zahradě u kostela „Úzkosti P. Marie“. —
U zahrady je strom „svatojanský chléb“, prý 150 r.
stár. Roste pomalu. Měl plno ovoce, asi jako naše
boby. V květu bylo též plno bodláčí.
Vracel jsem se kolem kláštera Klarisek, nahoře bylo
viděti klášter Salesiánů, pod nimi Karmelitek a pod
těmi nemocnici Milosrdných Bratří. jako všude, i zde
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Církev svatá se řídí heslem: modli se a pracujl ještě
jednou jsme navštívili studnici (pramen) P. Marie,
kde strážník odháněl od nás děti, volající po bakšiši. Po
6'30 večer jsme se vrátili do Casa nova a v 7 hod. na
slouchali zvonkove' hře lurdske' písně: „Ave, ave,
ave Maria“ na věži.
Po večeři přišel dobrý P. Stanislav mi blahopřát
k 60. výročí narozenin (16.V.) se slibem, že bude za
mne sloužiti mši sv. na přání našich poutnic. Pak
přišla jejich deputace: pí Laiblová, sl. Lamprechtová
a z Kr. Hradce sl. Františka Řeháková s blahopřáním
a dárkem: krásným humerálem a háčkovanou, draho
cennou pokrývkou na stůl, pracemi nazaretskými.

Xlll.
Z NAZARETA NA HORU KARMEL.
Ráno ve čtvrtek Jj. května jsme odjeli v 6'30 2 Na
zareta s milým P. Stanislavem na Karmel.
Asi po 10minutách bylo viděti vpravo jafu, rodiště
Zebedea,otce apoštolů jakuba a jana, za něž matka
prosila Krista Pána, aby seděli jeden po pravici a
druhý po levici v jeho království. lnu, matka! —
Po další půlhodině jsme spatřili v dáli Bet/em Gali
lqjxkj (k němuž podle vidění stigmatisované Terezie
Neumannové spěchali sv. tří králové, zaměnivše jej
omylem za Betlem Judský), a po dalších 10 minutách
jsme stanuli na hoře Karmelu.
Asi 5 minut mírně pršelo.
Sloužil jsem mši sv. před zázračnou sochou P. Marie
Karmelské, jejíž sochu (nohu) jsme pak líbali. —
Bydlel jsem s P. Stanislavem a p. katechetou Dostá—
lem v klášteře. Ostatní v bývalém výletním zámku

bohatého mohamedána Abdallaha; v jedné místnosti
jsou tři výklenky, kde se ukládaly přes den rohožky,
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na nichž v noci se spalo. Na terase stojí maják, jenž
stále se otáčí vrhaje bílé své světlo do vzdálenosti
až 50 km. Pohled s terasy je nádherný.
Mezi obědem přišel čsl. místokonsul s pozdravným
dopisem p. konsula. — Po :. hodině jsme byli foto—
grafování. Venku skotačily děti, hrály, zpívaly, tan
čily.

jsme na místě vpravdě posvátném. Hora se jmeno
vala již v dobách pohanských „horou svatou“, na
níž bylo obětováno bohům. Byla útočištěm zločinců,
avšak i učenců a světců. Zde vyučoval delší dobu
Pythagoras filosof-iia božstvu obětoval. I Vespasián
tu slíbil obětovati, dobude-li vítězství. Sem přišel
i David a pojal za manželku Abigail. Hora byla po
zději proslavena proroky Eliášem a Eliseem. Vté době
panoval nešlechetný Achab, jehož žena Jezabela byla
ještě horší. Bůh trestal za to zem, lid a krále, půlčtvrta
roku nepršelo, vše vyschlo a pouze v jedné rokli
ještě byla voda. Achab sem přišel, aby se osvěžil,pro
rok Eliáš však mu činil trpké výčitky, že je všeho pří
činou : „llle,já jediný z proroků jsem zůstal, ostatní
jsi pobil. Ty obětuješ Bálovi. Nechť sem přijdou jeho
kněží(45o)slidemsvýmauzříme,kdojest Bůh !“ Na 01
tář Bálův položena byla obět avolali k němu, ovšem,
marně,abyohněmjistrávil. Eliáš zbudoval k večeru ol
tářze 1z kamenů, polil oběti podloženédříví vodou tak,
že stékajíc naplnila strouhu kolem oltáře a při mod
litbě, aby ukázal Hospodin zbloudilému lidu, že On
jediný jest pravý Bůh, spadl oheň s nebe, strávil nejen
obět zápalnou a dříví, nýbrž i kameny, ba i vodu ve
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strouze. Rozhořčený lid pobil na místě kněze Baalovy
a vhodil do řeky Kisonu, tehdy mohutné, dnes, jak
již jsem podotkl, nepatrného potůčku, který však
v době povodně bývá hrozným.
Eliáš vstoupil na samé témě Karmelu, padl na tvář
a modlil se vroucně. Brzy se objevil obláček a za—

nedlouho hojný dešt' svlažil vyprahlou zemi. V obláč
ku tom viděla Církev svatá vždy P. Marii, která čistá
a nepatrná jako sněhobílý obláček přinesla světu v ]e
žíši Kristu dešt' milostí Božích skrze sedmero sv. svá
tostí, jež byl ustanovil.
V přečetných slujích Karmelu přebývali poustevní
ci, když pak sem vniklo křesťanství, přijali svatý křest
a sloužili pravému Bohu modlitbou a pokáním. Cetné
z nich uctívá Církev sv. jako světce. R. 1212 sepsal
tehdejší patriarcha a papežský legát pro ně řeholi, a
tak povstal řa'dkarma/Měj. Jeho výtečný generál P.
Šimon Stock (r. 1245) obdržel od P. Marie škapulíř.
Ačkoli sem vnikli později Turci, přece nebyla hora
úplně opuštěna. Ve slujích byli lvi a pod., avšak
i světci.

Nynější basilika „Naší Paní Karmelské“ je rotun
dová s kopulí z doby 1785—1827.Na hlavním oltáři se

uctívá zázračná socha (polychromovaná), oděná v dra
hocenný šat se zlatou korunkou. V jeskyni před oltá
řem, do níž vede dvojí mramorové schodiště, pře
býval neohrožený prorok Eliáš. Nad hlavními dveřmi
basiliky napsána jsou jména Napoleonových vojínů,
kteří tam byli 29. května 1799 od Turků povraždění.
Karmelitáni tu mají noviciát a domácí bohoslovec
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ké studium. Uprostřed nádvoří je žulový sloup se
sochou Neposkvrněného Početí P. Marie.
V jiné jeskyni na Karmelu bývala škola proroků,
kde se vyučovalo službě Boží a ctnostem.— Na Kar
melu zemřel te'ž sv. Cyril Jerusalemský.
Pohoří karmelské (průměrná šíře je 8—10km) se
táhne 27 km až k rovině Esdrelon. Žijí tu lišky, hyeny,
gazely, šakalové a Dostupuje výšky 440 m (sama
hora Karmel je 170 m nad hladinou mořskou), odkud
lze viděti pevnost Akka, řecky Ptolemais, poslední
zbytek panství křižáků. Padla 18. května 1291. Po
dobytí (egyptským sultánem Melek elAšraf) uřezaly
si tamní Klarisky nosy, aby nebyly zneuctěny. Byly
všechny pobity. V celku tam bylo povražděno 60.000
křesťanůa 6000 bylo odvedeno do Egypta za otroky.
V 7 hod. večer jsem měl požehnání Nejsv. Svátosti
Oltářní v překrásné monstranci. Modlil jsem se po
tichu „Te Deum laudamus“ na poděkování P. Bohu
za nesčetné milosti, jimiž mne ráčil ve Svém nesko
nalém milosrdenství zahrnovati po celých 60 let. Na
cestě do kostela jsem obdržel psaní od Karmelitek
v Praze a p. kancléře z Hradce Králové : po požehnání
od mého sekretáře p. Dra Bezdíčka. Dopis má dobré
maminky, zaslanýdojemsalema, došel teprve po mém
odjezdu a očekával mne opět až v Chrasti u Chrudimě.
Před večeří mně blahopřál dobrý P. Stanislav i jme'
nem vsdp. P. vikáře kláštera na Karmelu k zítřejším
šedesátinám a odevzdal mi na památku od P. vikáře
tamních Karmelitánů (představeným — převorem —
na Karmelu je vždy dočasný generál řádu) krásnou
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sošku Karmelské P. Marie z postříbřené litiny. Jmé
nem poutníků blahopřál mi Mons. Otta a jménem
královéhradecké diecése milý p. katecheta Dostál.
V pátek 16. května, ve svátek sv. Jana Nep., jsem
tedy slavil 60.výročí svých narozenin na hořeKarmelu.
Kdy bych se byl nadál, že mně bude dopřáno dlíti
v ten den na místě Matičce Boží předrahém, která mně
a naší celé rodině byla vždy něžnou, láskyplnou

Matkou!

Na přání vsdp. vikáře jsem sloužil o 530 mši sv.
u hlavního oltáře, při které bylo přítomno též asi 10
filosofů řádu karmelského (dva z nich posluhovali)
s novicem. Všichni s většinou poutníků přistoupili ke
sv. přijímání. Při mši sv. rozléhal se posvátnými
klenbami český zpěv.
Pomodlivše se „Pod ochranu Tvou“ a k našim
Andělům Strážným, opouštěli jsme po snídani 0 6-45

nezapomenutelné místo toto ve dvou autobusech,
které nás odvážer na nádraží do Hay).

XIV.

ODJEZD ZE sv. ZEMĚ.
V nejbližší stanici „I laifa-Karmel“ nás očekával čsl.
vicekonsul (ač protestant a Němec, pocházející od
Kadaně). Byli jsme mu za jeho milou pozornost vděč
ni. — Když se vlak hnul, pozdravili jsme na roz
loučenou Matičku Boží třemi slokami „Tisíckrát po
zdravujeme Tebe“,zapčli pak „Kde domov můj“ a
„K nebesům“. — Vlak objíždí horu Karmel, před
námi ustavičně se zdvíhá klášter, a ještě poslední po
zdrav patří naší nejdražší Matičce Karmelské — P.
Marii! Vpravo od kolejí pohrávají si vlnky Středo
zemního moře. Jedeme přes Pří/zlořka Cemreí, kde
sv. Petr pokřtil pohanského setníka Kornelia. P. Bůh
mu totiž v Joppe zjevil, že do Církve jsou povoláni
nejen Židé, nýbrž i pohané. —Sem dal odvésti tisíc
ník Lysiáš svatého Pavla z Jerusalema k římskému
vladaři Felixovi, zde slyšel jeho nadšené kázání Hero
des IV. Agrippa se sestrou Berenikou, odtud po dvou
letém žalářování byl dopraven do Říma.
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Dále přesAntzpatru (u 91. km),kterou procházel sv.
Pavel, když byl veden z Jerusalema do Přímořské Ce
saree. U 105. km 1040 hodin stanul vlak na nádraží
Iťydq'y(římském Diospolis), křižovatky k Jerusalemu
i k Alexandrii. Vzpomínáme, že tu navštívil sv. Petr
křesťany a uzdravil osm roků ochrnulého Eneáše:
„Eneáši, uzdravuje tebe Pán Ježíš Kristus; vstaň a
ustel sobě!“ A hned vstal. Sem také přišli učedníci
z Joppe s prosbou, aby s nimi šel a vzkřísil šlechetnou
dobroditelku Tabitu. —Zde se zvláště uctívá sv. Jiří,
jenž prý se tu narodil, a jehož hrob se tu nalézá. Již
v VI. stol. děje se zmínka o chrámu nad hrobem to—
hoto světce.
I zde jsme viděli, jak primitivně se pracuje na Vý
chodě! Tři osli chodili po mlatu, „mlátíce“ takto
obilí.—

A nyní nám nastává opravdu smutné loučení s na
ším předobrým, neobyčejně obětavým průvodcem po
Svaté Zemi, nezapomenutelným P. Stanislavem! Ste
ré díky plynou ze srdcí všech poutníků a mnohá slza
dosvědčuje jejich upřímnost. Přestoupiv do sousední
ho vlaku k Jerusalemu, i sám dojat, stále nám od—
jíždějícím mával na rozloučenou, já mu pak z vděčno
sti žehnal.
Milý P. Stanislave! Kdo sečte oběti, jež Jste nám
přinesl z čisté lásky k Tomu, po jehož stopách Jste
nás ve Sv. Zemi neúnavně vedl! Kdo změří lásku,
s jakou Jste tak činil! Anděl Váš Strážný jistě zazna
menával každý Váš krok, každé Vaše slovo do knihy
Vašeho života! Budte s Bohem, věrný synu velikého
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sv. Františka, a na shledanou, ne—liv tomto údolí
slzavém, tož jedenkráte u P. Ježíše a jeho Matičky v ne
besích . . .

Vlak projíždí rovinou.raromkau, kde druhdy vládli
Filištínští a kde jsou nyní kolonie židovské, kolem

pahorku Tabithina, stranou zůstává]afa (]oppe :
krásná), odkud dováženo cedrové dříví posílané Hi
ramem, králem tyrským, po moři z Libanonu na stav
bu chrámu Šalomounova do jerusalema. Zde také
jonáš, obávaje se splniti rozkaz Hospodinův a kázati
Ninivským pokání, vstoupil na loď, aby prchl do Tar
sis (nyní Španěl). V Jafě bydlel sv. Petr v domě Ši
mona koželuha, když k němu přišli poslové setníka
Kornelia z Cesaree. — Tudy jistě odváželi sv. Pavla
i sv. Petra do Říma. —Dnes je tu asi 50.000 obyvatel.
U Azotu nás očekává poušť, kterou projíždíme
dlouho. Rozpomínáme se, že sem přinesli Filištínští

uloupenou archu úmluvy, kterou Israelité bez vůle
Hospodinovy přinesli ze Silo do boje, v němž padli sy
nove' Heliho.— Postavili ji ve chrámě před modlu bo—

ha Dagona, ta však na úsvitě ležela před archou po
ražena. Za trest stihla Azoťany hrozná nemoc a pole
byla zpustošena nesmírnými hejny myší.
Lepší krajina již u Ajka/onu, kde žil pověstný Sal/z
.ronza kruté nadvlády Filištínských. Mimo jiné schy
tal 300 lišek, svázal je po dvou ocasy k sobě, přivázal
ke každému páru zapálenou pochodeň, pustil je do
polí Filištínských, kterým vše shořelo. Pobil též tisíc
Filištínských čelistí osličí. Jindy jich pobil 30 a dal šaty
jejich těm, kteří prostřednictvím jeho manželky na
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něm vymámili rozluštění hádanky : „Z jídajícího vyšel
pokrm a ze silného sladkost.“ Roztrhl totiž kdysi
lva, v jehož čelisti se usadil pak roj včel a Samson v
ní našel plást medu—Jedeme dále kol Gazy, jejíž brány
Samson vypáčil a odnesl asi 6 km na jih na kopec 82 m
vysoký. —Sem také Filištínští později přivedli spouta—
ne'ho Samsona a uvrhli do žaláře, když za trest, že po
rušil slib nazirejský a oddal se smyslným radován
kám, pozbyl své síly. Vyloupali mu oči a tropili si z ně—
ho posměch. Když však si dali po čase bezmocného
hrdinu předvésti do chrámu sve'modly Dagona, Sam
son, jemuž Bůh pro kajícnost opět vrátil bývalou sílu,
chopil se obou sloupů podpírajících klenbu chrámo—
vou a vyvrátil je rázem ze základů. V okamžiku celá
budova se zřítila, v troskách pak zahynul nejen Sam—
son, nýbrž i 3000 Filištínských. —Jedeme přes Tel/
Rafab. Kolem nás táhne karavana 13 velbloudů. Tak
a tudy pravděpodobně kráčeli kupci madiánští odvá
dějíce m. Josefa do Egypta do otroctví. —Zde jsou
hranice Palestiny a poloostrova Sinaiske'ho, po němž
putovali Israelité 40 let z Egypta, nežli směli vkročiti
do Země Zaslíbené. V Karel;/ujsem přestoupil do II .
třídy; nechtěl jsem jeti v noci ve III. tř. V oddělení
byla Holandanka, věřící protestantka, provdaná
v Indii. Mluvila 0 Sv. Zemi s velikou úctou. jela do
Holandska navštívit své dítky (14 a 161ete' syny a
1,5letoudceru). Má je tam ve školách.
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Z EGYPTA PRES RIM, BENÁTKY,
VIDEN, PRAHU DO HRADCE KRALOVE
A CHRASTI.
Večero 7'15 jsme opustili Karem a byliV9'45 hod.
v Ben/)a,kde jsme čekali do 12'40 noci. Někteří pout
níci zatím se bavili s několika dotěrnými košilatými
cidiči bot. Jak jsou tito vychytralí, vidno z následují
cího případu. jeden poutník podřimoval, cidič mu
bez říkání vyleštil botu v domněnce, až se probudí, že
si dá vyleštiti samozřejmě i druhou, a zaplatí. Tento—
kráte však se přepočítal. Druhý opět naléhal na jiného
poutníka, ale ten dával na srozumění, že nemá egypt
ských peněz. K vyleštění bot svolil teprve, když ci
dič byl spokojen s našimi penězi. Sotva praci ukončil
a obdržel za ni žertem 20 hal., mrštil penízem o zem a
zle se rozčiloval. Přiváděl také kde jakého zřízence;
ovšem marně. —Posilnil jsem se omeletou (v Palesti
ně bylo samé skopové a kozí maso), dvěma pomeran
čia vínem Chianti. Přestoupili jsme do vlaku přijíždě
jícího z Kahýry k Alexandrii. Až sem, z dalekého Bet
lema, apřesKahýru dále do Heliopolis prchala asi 1Gletá
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Matička se svým pokladem — novorozeným Synem
Božím —a Jeho pěstounem před úklady Herodovými.
Jaká obět ! A vše z lásky k nám . . .

Jelo se mi velmi dobře. Proti mně ležel pláštěm za
krytý policejní úředník. Ráno jsem zpozoroval, že to
černoch.
V.robatu ra'na 17. května v 530 jsme přijeli do Ale—
xandríe.
Všichni poutníci si velice stěžovali na noc ztráve—

nou ve III. třídě. Kolikráte prý děkovali P. Bohu, že
jsem s nimi nejel. Jízda prý byla v každém ohledu
„orientální“. Nežli vstoupili do vlaku dveřmi, na
skákali dovnitř Arabové okny (vstupujeť se, jak již
jsem uvedl, ne po stupních, nýbrž přímo do dveří),
obsadili všechna pohodlná místa, po voze prý lezli
švábi a vši, a zastavil-li se vlak, skákali Arabové
z oken, aby hned před nimi dělali svou potřebu atd.
K tomu jejich bezohlednost a špína! Nikomu nera
dím, aby jezdil na Východě ve třetí třídě.
Sli jsme do františkánského kostela sv. Kateřiny
Alexandrijské, kde jsem sloužil mši sv. u oltáře Ukři
žovaného Spasitele. V klášteře jsou Františkáni
z Francie, Italie, Elsaska, Německa, ]ugoslavie. Po
zvali mne k snídani.
Sv. Kateřina, panna, vynikala učeností tak, že již
v 18. roce každého předčila. Vidouc pronásledování
křesťanů, neohroženě vytkla Maximinovi jeho ukrut—
nost a obhajovala víru křesťanskou. Maximinus po
volal nejučenější muže, aby ji přivedli k modloslužbě,
ale výsledek byl opačný, a mnozí z nich sami uvěřili.
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Dal ji tedy bičovati, trápiti I 1 dní v žaláři hladem, lá
mati kolem, které však na její modlitbu se rozlámalo.
Na konec byla st'ata. Její svátek se slaví 25. listopadu.
Šli jsme k celnici u přístavu, kde nás poslali k lékař—
ské prohlídce, vlastně podepsati lístek, že jsme zdrávi.
V ulicích nebylo nic zvláštního.
V přístavu byla zakotvena lod' bolševická, ze které
nikdo nesměl vystoupiti vyjma kapitána k ověření lis—
tin. Anglická stráž bděla na břehu.
Asi ' v 9'45 jsme byli již na lodi Helouanu. Měl
jsem kabinu č. 177. Třída II. i III. byly plny. —Vedle
mne mčla kabinu nějaká paní z Archangelska.
Na moři.V poledne ve 1215 byla zdvižena kotva
a loď počala majestátně brázditi vlny Středozemního
moře, jsouc provázena Spoustami malých rybiček.
Moře bylo klidné jako před 5 týdny. Kapitán však
nám vyprávěl, že prodělali po našem vylodění při ná

vratu hroznou bouři. Jak dobrým a milosrdným
byl k nám P. Bůh! . ..
V neděli 18. května jsem sloužil mši sv. Byla při ní

též starší slečna z České Kamenice, biřmovaná od
nejdp. biskupa litoměřického Mons. Grosse. Má nyní
dohled v paláci tureckého prince v Matarii na šperky
a stříbro. Obdržela pololetní dovolenou, kterou ztrá
vl u sestry v Drážďanech. Žádala mne o požehnání.
Princ prý je svobodný, má mnoho plantáží, je ohrom
ným boháčem a má mnoho služebnictva (6 kuchařů
a jen k oblékání Iz sluhů).
Při snídani byl též pán s dvěma dceruškami ; starší,
dosud velmi slabá, prodělala záškrt a tyfus. Také s ná—
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mi jede dáma s kurážným as 5letym hošíkem a gletou
dívenkou, pak asi 14leté děvče (Angličanka), ostříha—

né ioblečenéjakokluk

na krátkou sukénku),matka

s zletým, velmi silným děvčátkem, které ustavičně
krmila, tři mladší ltalky,znichž dvě byly při mé mši
sv. u sv. přijímání atd.
K večeru moře poněkud se vzdouvalo. Někteří
poutníci by byli rádi zažili bouřku, aby prý věděli,
„jaké to je“, ale varoval jsem je. Poutníci pí Laiblove'
padl do moře šál;těšili jí, že je rozhodně lépe na
krmiti žraloka šálem, nežli vlastním tělem.
Vpondě/z'19. květnapřistoupilo při me'mši sv. opět asi

16 osob ke Stolu Páně. Také zmíněné tři Italky,
z nichž dvě mne žádaly později opožehnání.Moře je
nádherné. — V 1115 byl oběd. Reditel lodi mi dal
na cestu ještě salám.
Kdykoli jsme se blížili pevnině, Africe, Krétě, Rec
ku, Italii, vždy nám letěli vstříc rackové, jako by nás
chtěli pozdraviti. Z Brindisi opět nám vyletěl v ústre
ty na moře hydroplán.
V celku neměl nikdo mořskou nemoc a mezi všemi
panovala krásná shoda. Přehlídka pasů byla vykonána
na lodi. Úředníci se chovali velice laskavě. Lékař přijal
od nás stvrzenku, že jsme zdrávi'.
Bríndin'.

Loď zakotvila, vystoupili jsme na břeh,v celnici se
nás tázali pouze po doutnících, všechna zavazadla naše
poznamenali křídou jako prohlédnutá, jen jeden pout
ník si nesl v ruce tři balíky a musil se proto vrátiti. Po
chvíli přišel rozčilený. Myslel jsem, kdo ví, co mu
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našli, a on měl zatím v jednom balíku své —špinave'

prádlol
Mezi dopravou zavazadel na nádraží jsme šli (asi ve
515 odpol.) do kavárny a prohlédli si trochu město.
Všechny ulice jsou dlážděny kamennými deskami.
Město činí dojem mrtvého.
Navštívili jsme kostel sv. Pavla, sv. Zonima (kde
dvě strakaté girlandy a nad hl. oltářem pět soch) a ka
tedrálu sv. Theodora mučedníka. Zdejší p. arcibiskup
z řádu Minoritů spravuje ještě jednu diecési a vrátí se
nazítří. — Byli jsme též u místa, kde končila známá
římská Via Appia. je označena jedním celým a jed
ním přeraženým sloupem. Unaveni jsme usedli na
náměstí, kde chtěly děti, aby je p. katecheta Dostál
fotografoval.
Po ;. hodině jsme se šli navečeřeti vedle kavárny.
Chutnal nám zvláště výborný salát a červené víno
(1/2 1 za 21/2 liry). — V 730 jsme odjížděli vlakem

z Brindisi. Mons. Otta koupil společný lístek pro
30 poutníků, ježto p. revident drah Kavka má v Evro
pě lístek zdarma. A tak jsem musil opět ve III. třídě.
Za dne by to ještě ušlo, ale ta noc! —V úterý ráno
v 510 jsme přestupovali v Salemu u Tyrhenského
mořc. Záliv je krásný, samá zeleň i strom zralých po
mcrnnčů nám kynul. Vlak stoupá, naříká, cele'neveli
ké město nám leží u nohou. —A dále přes Noceru,
Pagani, kde vzpomínám velike'ho světce a zakladatele
Redemptoristů, sv. Alfonsa, do Pompey'z'.
Před vjezdem jsme vidělizprvu vlevo, později vpra—
vo, jak majestátný, ale velice nebezpečný Vesuv klid—
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ně sobě pokuřuje. Poutníci vystoupili, já si však při
platil a jel přímo do Říma, jednak, že Pompeje znám,
jednak, abych vše připravil pro audienci u Sv. Otce.
Objíždím překrásný záliv a vjíždím do Neapole.
Vlak odjíždí brzy nato (8-55), takže nemohu ani
sloužiti mše sv. —Telegrafoval jsem do Nepomucena,
že přijedu ve rz'zo.— Vlak do Říma byl přeplněn. Se
dím však dobře přes to, že se v oddělení dva klučíci
(: 1/2a jletí) stále škorpili. —Blíží se poledne a zane

dlouho pozdravuji
Rim!
O, Roma felix! Šťastný Ríme! Na nádraží mne ví
tal náš milý vyslanec u Sv. Otce p. Dr. Radimský, se
sekretářem p. Nepustilem, Mons. Roveda, rektor Ne
pomucena s vicerektorem Mons. Černým a mými
6 chovanci. —Pan vyslanec mne dal odvézti ve svém
autu do Nepomucena, kde z návštěvy me' všichni
upřímně seradovali,zvláštč i Milosrdne' Sestry sv. Kar
la Borromejského s představenou Nolaskou z praž
ského mateřince, které tam nyní vedou domácnost.
Po příchodu mi odevzdal Mons. vicerektor pozvá
ní k soukromé audienci u Sv. Otce nazítří, po které
budou pak Jeho Svatosti přijati všichni poutníci.
Odpoledne jsem jel poděkovati p. vyslanci za jeho

pozornost, nebyl však doma. Odtud k Exc. p.
patriarchovi Mons. Huynovi, býv. arcibiskupu praž
skému. Týž mi řekl, že bude pozítří ve Vatikánu polo
veřejná konsistoř, které se mají zúčastniti všichni bis
kupové v Římě přítomní. S ochotou jemu vlastní mi
zapůjčil fialovou kleriku s manteletem. V témž domě
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jsem navštívil Em. kardinála Verde, svého býv.
profesora.
V noci přijeli naši poutníci z Neapole, kde bohužel
mnoho neviděli. Na nádraží uvítal je p. vyslanec Dr.
Rndimský a představení Nepomucena.
Ve.rtředuz[ .krčma jsem sloužil v 6 hod. mši sv.v kapli

Ncpomuccna (koleje pro bohoslovce z naší republiky
studující v Římě), načež jsem šel k Em. p. kardinálu
Pompilimu, vikáři Říma, v záležitosti ctih. Sester
Frautiškánek z Břevnova, majících hospic ve Via del
Ic Mantellate, a odtud k našemu vyslanci u Quirinálu
p. l.)ru Mastnčmu, jehož jsem rovněž nezastihl.
Po 11. hod. mne přijali ve Státní sekretarii Exc.

Maas. Pinzatdoa Exc. Mons. Ottaviani. U

Em.

p.!cmilmála Pacclliho byl právě velvyslanec španělský.
GLN—30jsem byl přijat jeho Svatosti Piem XI.
v prácowič. Sv. Otec byl neobyčejně dobrotivý. Do
tazoval se na průběh naší pouti i zdali jsme viděli nej
nověji! vykopávky u Mrtvého moře. Rekl jsem, že
jsme na té straně nebyli. Sv. Otec vyprávěl, že obdr
žcl v těch dnech od biblického ústavu, který vykopáv
ky ty řídí, zprávu, a ve Své vzácné dobrotě hned mi
dopis tcn předčítal a ukázal přiložené nákresy dosa
vudních objevů. — Děkoval jsem Sv. Otci za pře

lu'llnm Wkliku o výchověmládeže,on pak sám se
zmínil i o druhé, t. duchovních cvičeních, na něž
klade velikou váhu. Upřímně se zaradoval z mého
sdělení, že dík obětavosti p. opata Vavrouška v Zeli
vč konala je letos mládež v tamním klášteře. Z audi
cncc, která trvala 25 minut, jsem odnášel nejen sobě
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a svým drahým, ale celé diecési, obzvláště ducho
venstvu a seminaristům, zvláštní Jeho požehnání.
Zatím se dostavili naši poutníci. jeho Svatost nás
přijal v trůním sále. Poklekli jsme, Sv. Otec šel od jed—

noho ke_druhému, podávaje každému k políbení ry
bářský prsten, načež k nám promluvil vpravdě ot
covsky. Raduje se z naší návštěvy, vždyť zde dům pro
všechny katolíky. On naším otcem. Těší se z naší pou
ti, která byla vlastně dvojí : do Sv. Země, kde jsme
čerpali lásku k ježíšiKristu i sílu, a sem do Říma, kde
sídlí jeho Náměstek, abychom tak utužili své spojení
se Sv. Stolicí a tím is Kristem P. Přeje, aby tato dvojí
pout byla pro nás všechny zřídlem hojné útěchy a po
sily. Na konec nám udělil apoštolské požehnání a ke
křížkům, které jsme s sebou měli, připojil odpustky
toties quoties (t. j. každý umírající, který nemá těžké
ho hříchu a jej zkroušeně políbí, může získati plno
mocné odpustky). Před odchodem mi odevzdal Sv.
Otec v obálce medailky (bl. Don Boska) pro poutníky
dodav : „Ale jsou ode Mne.“ -—Všichni byli neobyčej
nou laskavostí Sv. Otce nadšeni.
Po audienci na mne již čekal Exc. Mons. Ottavia
ni a dal mne s Mons. rektorem Nepomucena odvézti

ve svémautu k

Exo-p. Dru Radimskému,který po

řádal k mé poctě ve 2 h. hostinu. Zúčastnili se jí vedle
jeho ušlechtilé choti též právě v Římě meškající Zden

ka Lobkovicová,

E. biskupHerbigny,]. E. Mons.

Ottaviani, P. I—Iudeček,gen. konsultor Redemptoris
tů, rektor Mons. Roveda, vicerektor Mons. Cerný,
P. Spáčil T. ]., sekretář vyslanectví p. Dr. Nepustil
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; lit-den úředník z ministerstva. Průběh byl neobyčejně
-.xlcčny'. Vyslanec p. Dr. Radimský se těší u Sv. Stoli
( (' \'cllcěvážnosti.— Po obědě mne odvezl E. Mons.
(man-inni do Nepomucena. Poutníci, provázení ně—

Ln-rými chovanci koleje, prohlíželi sobě památnosti
R iluzi.

Odpoledne jsem obdržel pozvání k zítřejší polo—
wic-iné konsistoři se všemi přílohami, abych se mohl

píipraviti.
! 'a čtvrtek. ra'no22. května 0 7-50 jsem posvětil nový

domek, vystavěný pro Milosrdné Sestry sv. Karla
lh »rr.,pověřené vedením domácnosti v Nepomucenu,
i kapli, v níž jsem pak sloužil první mši sv. a promlu
vil k milým Seotfiěkám. Zároveň jsem poděkoval pří
tomným dun Sem-1m téže kongregace z mateřince
v Nancy ve Francii, které mají v Římě několik domů
a se uialy vpravdě sesterský našich Sestřiček ve svém
tehdejším klášteře za sv. Petrem, aby je zapracovaly
do poměrů římských.
V 10hod. ]semjcl do Vatikánu k poloveřejné kon
e.i-.|oí'i,která se konala ve velikém hořejším sále palá
('i'. Sv. ()lcc oděn v červený pluviál usedl na trůn.
I'Htomno bylo 21 kardinálů a as 60 biskupů. Po pro—

mluvě. tc hodlá prohlásiti za svaté: mučedníky jana
dc lirčbcuf : jeho druhy z Tovaryšstva Ježíšova, Ro
Iwrm kardinála Bcllarmini, biskupa a vyznavače z té—
Iio'),'l'ovaryšstva, Theofila (Bohumila) a Curte, vy
nux na“ kněze ?. řádu Minoritů, Kateřinu Thomasii,
pannu 7.řádu sv. Augustina a Lucii Filippini, pannu
u zakladatelku Ústavu zbožných učitelek, — vyzval
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nás Sv. Otec, abychom jednotlivě prohlásili své míně
n1.

Kardinálové, patriarchové, arcibiskupové a bisku
pové, podle pořadí biskupské konsekrace, přednášeli
jeden po druhém své votum. Někteří tak učinili ob
šírněji, jiní se omezili na slova, jako na př. já : „Svatý
Otče, souhlasím podlevota, které jsemnapsal apodepsal
Karel Kašpar, biskup královéhradecký v Ceskoslo
vensku.“ Sv. Otec každému zvláště požehnal, sekretář
převzal hned od každého votum, na konec pak pro
kurátor Eskální vyzval přítomné apoštolské pronotáře
k sepsání protokolu. Jménem ostatních prohlásil je
jichděkan :„Sepíšeme“ aobrátě sek tajným papežským
komořím u trůnu dodal: „Vy jste svědky.“ Po své
závěrečné promluvě udělil Sv. Otec všem apoštolské
požehnání. —Konsistoř trvala dvě hodiny.
Odpoledne po 1/24.mně oplatil p. vyslanec u Kvi
rinálu p. Dr. Mastný návštěvu. —Promluvil jsem ještě
jednotlivě se svými šesti chovanci a Milosrd. Sestra—
mi a o 530 jsem jel znovu ke sv. Petru, kde měla býti
u přítomnosti Sv. Otce pobožnost „Svaté hodinky“.
jaké štěstí !Jen dva dny jsme pobyli v Římě a poutníci
viděli Sv. Otce dvakrát (neboť obdrželi i k této po
božnosti vstupenky), já pak čtyřikrát! A tak byli
poutníci svědky okázalého průvodu, kdy Náměstek
Krista P. nesen byl na nosítkách do svatopetrské ba
siliky,azatím, co desetitisícům žehnal vpravo vlevo,
ozývalo se nadšené volání věrných věřících: „Ať žije
papež-král !“ Žár lásky a oddanosti nedal se utlumiti
v dobrých těch srdcích a do hřímavého volání mísil se
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nadšený potlesk. —Sv. Otec donesen byl k oltáři nad
hrobem sv. Petra, kde usedl na trůn. Nato byla přine
:.t'nnlnejsv. Svátost Oltářní, kterou papež očekával
lle'ČCu stupňů oltáře. Po jejím vystavení kázal výteč
ný Jcsuita P. Vetturini na slova: „Počal se lekati,
rmnutiti, tcskliv byti.“ Po každé Části zpívali vložky.
lxlcčcl jsem asi 10 kroků za Sv. Otcem. — Po „Tan
mm ergo“ udělil papež požehnání Nejsv. Svátosti. —
V témž triumfu, jako přišel, Sv. Otec opět se vracel.
Moje ccsta zpáteční nebyla právě nejpříjemnější,
neboť se mi poštěstilo dostati auto teprve u S. Andrea
ilt'llzi Valle. (Od sv. Petra do Nepomucena je přes ho—
allllll). Přijel jsem o 830 večer. Po večeři jsem pro
mluvil \! knpli ke všem chovancům. Pak přišly se roz
lc»učitimilé ('.Lih.Sesrry Františkánky z Via delle Man
tcllatc, milé Borromejky, chovanci a o 1130 v noci
jsem odjížděl s oběma představenými Nepomucena
na nádraží, kam se dostavil i p. Dr. Radimský se
rwým sekretářem p. Drcm Nepustilem. Noc nebyla
„pět právě nejlepší. —V 5 h. ráno jsem už bděl.
! ' pátek. 23. května slabě pršelo. Za deště jsme dojeli
w | 2320do lie/za'tekamotorovou lodicí na ostrov Lido,
lulc jsme.se ubytovali v hotelu „Grand Italia“. Hotel
je veliký “ bylo o nás dobře postaráno. Po obědě jsme
|cli prohlédnout si Benátky.
| .robom24. kultur: bylo krásně. O 730 jsem měl mši
:.v. ve farním kosrclc na lidu, po níž jsem promluvil
ani v mmm smyslu: „Končlme pout. Právem voláme
v mm ('lwíli ,Tc Deum laudamus'. Ano, Bože chvá
linu- 'l'cbcl Vždyť směli jsme zulíbati místo, kde Věč
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né Slovo — Syn Boží — tělem, člověkem učiněn jest

i kde se narodil. Smčli jsme navštíviti Egypt, kam
prchala sv. Rodina, i Nazaret, kde Božský Spasitel
trávil věk dětský i jinošský. Bože chválíme Tebe! —
Bylo nám dopřáno kráčeti po stopách ]ežíše Krista
v Galileji, Samaří a judsku,viděti místa, kde potvrzo—
val božské Své poslání nesčetnými zázraky, i kde hlá
sal božské učení zabezpečující blaho časné i věčné.
Bože chválíme Tebe !Klečeli jsme v jeskyni, kde krví
se potil, procházeli ulicemi Jerusalema, kterými ne
sčíslněkráte kráčel, stanuli ve Večeřadle, v němž usta
novilNejsv. Svátost Oltářní, šli jsme po cestě křížové,
na níž zanechával krvavé stopy Své neskonalé lásky,
padli na kolena na hoře Kalvarii, kde dokonal veliké
dílo vykupitelské, i u Jeho Hrobu, z něhož vstal tře—
tího dne slavný a nesmrtelný —Bože chválíme Tebe!
Konečně jsme vystoupili na horu Olivetskou, odkud
slavně vstoupil na nebesa, aby i nám tam místečko při
pravil —Te Deum laudamus —Bože chválíme Tebe!
—Viděli jsme neschůdné cesty palestinské a nejednou
opakovali: Sotva přejdeš jedny hory, již se najdou
jiné

! -—

A nyní se vracíme k domovu, abychom pokračova
li na cestě k ]erusalemu nebeskému, svému cíli. I tu
jsou samé kopce, t. j. kříže, utrpení, pronásledování,
pokušení těla, světa, ďábla! —Nezapomínejme však,
nežli vstoupil P. ježíš s hory Olivetské na nebesa,
kráčel s krvavým potem ze zahrady Getsemanské až
na horu Kalvarii. Tak i my s Ním budeme jedenkráte
oslaveni, budeme-li zde s Ním ukřižování.
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Velikých milostí dopřál nám dobrotivý Pán Bůh!
[lčitelč církevní však učí, že všechny milosti jdou jen
rukama P. Marie. I nám dostalo se jich tedy pouze na
mocnou přímluvu té, kterou jsme uctili ještě před od
jezdem ze Sv. Země na hoře Karmelu. O, buďme Ma
llČCCBoží za vše vděčnými a nerozmnožujme bolestí
jejich žádným hříchem, vždyť každým smrtelným
hříchem jakobychom znovu ukřižovali Jejího Synáč
kn.

jako sv. Pavel i my jsme byli v nebezpečenstvích
mnohých, ve městě, na poušti, na moři, na cestách —
děkujme tedy svým sv. Andělům Strážným, že nás
chránili všeho zlého.
Na památku pak ze Sv. Země odnesme sobě lásku

k ]ežlši Kristu! Ano, splácejme jeho neskonalou lás
ku láskou svou, nezarmueujme Ho žádným hříchem,
aby Krev jeho na hoře Kalvarii prolitá pro nikoho
z nás nebyla vylita nadarmo, nýbrž naopak, aby nás
v hodince naší smrti přijati ráčil do Jerusalema nebes
kého.
Na konec děkuji milému Mons. Ottovi za podnět
k této pouti i za starosti, které s námi měl, děkuji
všem za lásku, kterou mne zahrnovali, a ujišťuji vše
cl:my,žc tato pout a vzpomínka na milé spolupoutníky

W .—
* mi nezapomenutelnoudo posledníhovýde
elmZpčvem „Bože chválíme Tebe“, příslušnou modlit
bou, hymnou papežskou a národní ukončili jsme zde
svou pout, nevědouce, zdali by se nám naskytla k to
mu přlležitost ve Vídni.—
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Po snídani jsme vyjeli ještě jedenkráte do Benátek,
kde oslavovala fašistická mládež kráčející s prapory
výročí vypovězení války Německu. Podívali jsme se
i na nádraží, kde jsem obdržel od pí Benátové kytici
červených a bílých karafiátů.—Vrátili jsme se na Lido,
a po obědě se prošli po břehu mořském. Později jsem
slyšel o nehodě, která stihla milého p. katechetu Dos
tála a znovu potvrdila, že ochota vždy se nevyplácí.
Naše poutnice totiž ve své ochotě se mu nabídly nésti
jeho fotografický aparát. Když pak chtěl zvěčniti v Be—
nátkách zvonici, nebylo po nich ani vidu ani slechu.
Odpoledne ve 2 h. nás odvážela motorová lodice
na nádraží t. zv. Velkým kanálem, kde socha našeho
velikého patrona sv. Jana Nep. Dobře, že jsme při
jeli o hodinu dřívea mohli zaujmouti pohodlná místa.
Ve 3'45 jsme odjížděli k Vídni. —Noc jako vždy!
Se čtvrthodinovým zpožděním po nezapomenutel
ně krásné cestě zasněženými Alpami a Semeringem
jsme stanuli vnedě/i2). květnaza krásného počasí v 815
ráno ve
Vídni.

Na nádraží mne očekával strýc Ing. jan Braun,
s metrop. kanovníkem u sv. Štěpána, Mons. Jan Spens—
Booden, mým bývalým vzorným chovancem ve Stra
kově akademii v Praze, a s P. Litomiským, diecesá
nem královéhradeckým a zakladatelem kongregace
Těšitelů Srdce Páně. — Zde na nádraží nastal vlastně
již rozchod, neboť se poutníci rozjížděli na různé stra
ny.—Autem jsme jeli na Rennweg, kde jsem sloužil
mši sv.v kostelíku kongregaceTěšitelů, v němž se ko
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nají bohoslužby pro české katolíky. Jaké překvapení,
když se objevily u Stolu Páně s pí . Laiblovou ještě tři
poutnice a u vedlejšího oltáře p. katecheta Dostál!
Odvezli si totiž zavazadla na Východní nádraží a přišli
sem nevědouce, že mne pozve dp. Litomiský.
Po mši sv. jsem jel navštívit p. kanovníka Mons.
Spens-Boodena, odkud poobčerstvení jsem jel v 11'30
na Severní nádraží uložit si zavazadlo; pak ke strýci
na oběd. Očekával mne s tetičkou, sestřenicí a vdo
vou po zemřelémbratranci s hošíkem jejím Otmarem.
Po obědě jsem odjel v 130 všemi doprovázen na nádra
ží, kam se zatím dostavil i Mons. Spens-Booden s P.
Litomiským. Z vozu vyběhli mne uvítat Mons. Otta,
p. Kopřiva a sl. Lamprechtová. Jeli s námi te'ž dpp.
Kunc, Lelek, Roháček a několik poutníků. Když se
hnul vlak ve 2'08, nepřestali milí krajané vídeňští má—
vati šátky, dokud nás bylo viděti. — V 930 večer
jsme dojeli šťastně do Pra/)],
kde jsem se ubytoval jako vždy v mateřinci Mi—
losrdných Sester sv. Karla Borr. pod Petřínem.
Vpona'ělí26. květnajsem opouštěl Prahu ve 4'14od
poledne a v 626 večer zřel opět věže své drahé kate—
drály v
Hradai Kra'love',

do níž jsem jel přímo za hlaholu zvonů, abych u
přítomnosti své věrné kapitoly, duchovenstva a mi—
lých věřících, kteří chrám plnili, vzdal povinný dík
neskonale dobrotivému Pánu Bohu za to, žejxem „měl
kráčet! po .rtopa'cb .we'bo Spa.cite/e, Syna Boží/Jo, ]ežíše

Krůta!
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Po slavnostním „Te Deum laudamus“ a požehnání
s nejsv. Svátosti Oltářní mne uvítal nejd. p. kapitolní
probošt Mons. Dr. Reyl. V odpovědi jsem stručně na—
značil, co vše na cestách jsem zažil. Přijetí bylo ne
obyčejně srdečné !
Z katedrálního chrámu P. jsem odjížděl, dík las
kavosti ochotného chrastecke'ho p. továrníka Krej
cara jeho autem přímo do C/Jram', kde mne toužebně
očekávala moje dobrá matička, která za několik dnů
(5. června) měla slaviti 821eté narozeniny. Již v 8'30
večer mohl jsem vrhnouti se do její náruči a poděko
vati za modlitby, jimiž mne na daleké cestě stále pro
vázela.
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DOSLOV.
Procházím-li v duchu naši cestu do Terstu, odtud
po moři do Alexandrie, Kahýry, a dále přes Matarii
kol tisíciletého obelisku k Heliopolis, kam se uchýlila
sv. Rodina z Betlema před Herodem, dále k pyrami
dám a na poušť, —zpět přes Kahýru k zálivu Suez
skému, dělícímu Afriku od Asie, —do Země třikrát
svaté, rozpomínám-li se na krajiny, jimiž kráčel patri
archa Abraham, Isák i jakub, na údolí Mambre,
město Hebron, Jericho i horu Nebo, se které směl
Mojžíš patřiti na Zem národu jeho zaslíbenou, z které
ho národa přijati chtěl v plnosti časuVykupitel světa —
Syn Boží —přirozenost lidskou, vidím-li v duchu Ain
Karim, rodiště Předchůdce Páně, Nazaret, kde arch
anděl Gabriel zvěstoval P. Marii poselství a Ona po
čala z Ducha Svatého, Betlehem, kde Syn Boží se
narodil, Jerusalem, kde byl obětován a jako Izletý
uváděl všechny v obdiv, a opět Nazaret, kam se vrá
tilo Božské Dítko s Matičkou Marií a pěstounem ]o
sefem, aby vedlo život skrytý do 50. roku jako tesař,
a dále Jordán u Mrtvého moře, kde byl P. ]ežíš po
křtěn, i horuTábor, na kterýchžto obou místech sám
173

Otec nebeský slavnostně prohlásil,že jest Jeho Synem,
horu pokušení i horu blahoslavenství, jezero Gene
zaretské, Kafarnaum, Betsaidu, Tiberiadu, Magdalu,
Kánu Galilejskou, studnici ]akubovu, Naim a ko
nečně opět Jerusalem s mešitou Omarovou, kde
druhdy stával chrám Salomounův a podnes jest viděti
skálu, na níž byly přinášeny oběti, horu Sion, Veče
řadlo Páně, horu Olivetskou se zahradou Getseman—
skou, dům Annáše i Kaifáše, tvrz Antoniovu, kde
sídlel Pilát a konečně cestu Křížovou až na horu Kal—
varii, kde Syn Boží za nás trpěl a umíral, hrob, do
něhož byl položen a z něhož vstal třetího dne 2 mrt—

vých slavný a nesmrtelný, a opět horu Olivetskou,
5 které vstoupil na nebesa, aby i nám tam místečko
připravil, a dále horu Karmel, kde Matka Boží divy
tvoří, —ký div, že z hloubi srdce vděčností a láskou
překypujícího volám: „Cím odplatím Hospodinu za
vše, co mně prokázal ?“—aseZalmistou Páně : „Nechat
přilne jazyk můj k podnebí mému, nebudu-li pamětliv
tebe Jerusalemel“ —A znovu a znovu prsa dmou se
radostí, srdce oplývá blahem a rty vděčně šepotají :
Te Deum [nuda/tim!
Bože, [bydlí/21Tebe!

0. A. Ill. D. 6. e. ].!
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V EGYPTĚ (Alexandrie, Kahýra, Matarieh,poušt' Sak
kara, prů lav suezský) . . . . . . . . . . . ' . .

VE SVAT

ZEMI

I. Vlakem do jenda/em:

. . . . . . . . . . . .

zo
38
38

II. V jet-malem!(zahájení pouti,Eccehomo,basilika
B. Hrobu, návštěvau StrážceB. Hrobu,věž Da
vidova, kostel Marií, kostel sv. Jakuba V.,dům
Annáše a Kaifáše, hora pohoršení, brána sion
ská, Večeřadlo Páně, basilika Zesnutí P. Marie,
mše sv. v Božím Hrobě)
III. Cem: do Bet/ewa

. . . . . . . . . . . . . .

66

IV. Z Betlemapře: Hebron (fons signatus, rybníky Ša
lomounovy, údolí Etham, Šalomounovy za
hrady, údolí Studnic, tůň Filipa jáhna, údolí
Mambré) dojerum/ema

. . . . . . . . . .

V. Z farma/emu do Air: Kari/7ma zpět (údolí Tere
bintské)

.

. .

.

.

. . .

. . .

. .

.

. .

VI. Vjenda/em! (mše sv. na Kalvarii, rybm'k Bethes
da, svatyně sv. Anny, museum bibl. starožit
ností, prohlídka klášt. školy u sv. Salvatora,
brána Damašská, bibl. škola Dominikánů, kos
tel sv. Štěpána, ital. špitál, židovská universita,
Scopus, anglikánská katedrála, hroby králů) 35
VII. Z jet-malemu k Mrtvé/nu mořia zpět (jeskyně pro
roka ]eremiáše, náhrobek Absolonův, Bahu
rim, hospoda Milosrd. Samaritána, údolí Achor,
Mrtvé moře, jordán, Galgala, jericho s pra
menem Eliseovým, hora pokušení, Bethanie
a hrob Lazarův, Betfage,v jerusalemč recepce

u čsl. konsula, kostel Ustavič. klanění, konsul
z Damašku)

. . . . . . . . . . . . . . .

91

VIII. Vjenda/em! (brána Štěpánská, potok Kedron, za
hrada Getsemanská, býv. hrob P. Marie, fran
tišk. klášter sv. Salvatora, u patriarchy jerusal.,
hrad Antonia, křížová cesta, zed' nářků, večeře
u

E. patriarchy) . . . . . . . . . . . . toz

IX. V jemu/em! (na hoře Olivetské, Hakeldama,
údolí ]osafat a Hinnom, mešita Omarova, býv.
chrám Šalomounův, hostina u apošt. delegáta,
byv.rak. hospic,bazar,]. E. apošt. delegát u nás,
večeře na rozloučenou). Význam Sv. Země pro
vykoupení

lidstva

. . . . . . . . . . . . 111

X. Z ]erma/ema pře: Tábor k jezeru Genqaretrkímu
(Gabaa, hrob Saulův, obyvatelstvo v Palestině,
Rama, Bethel, Masfa, archa úmluvy, Beroth,
údolí lupičů, Silo, Samaří, Garizim a Hebal,
Sichem,Sichar,studniceJakubova, Sebaste,Bet
hulie, Dothain, Dženin, rovina csdrelonská,
Sunam, Tábor, Naim, Endor, Nazaret, Seforis,

Kána gal.,Tiberias, jezero Genezaretské). . . m
XI. Ujezera Cenqarethe'bo(Tiberias,Kafarnaum, Bet
saida, hory blahoslavenství a zázračného nasy—
cení, Magdala)
. . . . . . . . . . . . . I 35
XII. Z Tiberiazjy do Nazaretu . . . . . . . . . . . 141
XIII. Z Nazaretu na horu Karmel
. . . . . . . . . 148

XIV. Odjezd ze 50. Země (Haifa, Cesarea přímořská,
Antipatra, Lydda, loučení s P. Stanislavem, ro

vina saronská, ]afa, Azot, Askalon, Gaza, Tell
Rafah, El Karem)

. . . . . . . . . . . . 155

NAVRAT (Benha, Alexandrie, moře, Brindisi, Salerno,
Pompeje, Neapol, Řím, audience u Sv. Otce atd., Be
nátky, Lido, Vídeň, Praha,HradccKrálové,Chrasť). 157
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