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ÚVODEM.

Přiznávám se upřímně, že isem dlouho vá
hal, mám-li psóti o věci tak choulostivé. Vím

dobře, že moderní člověk má pro pouhou
zmínku o dáblovi ien útrpný úsměv a s neta
ieným despektem, shlíží na každého, kdo věří
dosud v peklo. Proto si dovedu domysliti, iak
uvítá nevěrecká věda mou práci. Mé iméno
bude zase vláčeno novinami a četným red—
aktorům budou hrůzou vstávati vlasy nad
»středověkemc, kterým se opovažuii kaliti ie
iich světový názor.
Takových nepřátel se však nelekám. Sám
Kristus o nich pravil: )Neuvěří, ani kdyby ně
kdo vstal z mrtvých: (Luk. 16, 31). Právě na
opak. Pokládal bych si za zbabělost, taiiti

historicky zaručenou pravdu ien
proto, že vytrhuii někoho ze sladkého spánku,
do kterého se uměle ukolébal. Zato vážné
polemiky se neboiím, protože každé tvrzení
mohu doložiti hodnověrnými prameny, a kte
rých se zmíním až pozděii. Prozatím prohla
šuii, že sám isem nepřidal ani iediné podrob
nosti.. Co tvrdím, čerpal isem z výpovědí sou
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časných svědků, z nichž mnozí žiii až dodnes.
Celó d v č l e t a studoval isem svědomitě tento
zaíimavý případ a nešetřil žádného nókladu,
len abych se dapidil pravdy. Ctenóři by se
iistě podivili, kdybych iim prozradil, kolik mne
stóly ien dopisy, které bylo třeba rozeslati.
Nezamlčim ani velikých stínů, které isem našel
v životě Julióny a které kali celkový obraz
omilostněné divky. Pravda ie mi nade všecko.
Kde se mi nepodařilo doiiti naprosté iistoty,
ie pochybnost po každé naznačena. Proto
doufám, že se také moii odpůrci budou říditi
zásadou Husovou: )Prosim vas, abyste se mi

lovali... a pravdy

každému přólic.

Třeba ien litovati, že se této studie nepodial
nikdo, dokud žila většina očitých svědků. Byl
by zachytil mnohé podrobnosti, které snad
ušly mému badóní a ieho obraz byl by ieště
přesněiší a proto působivěiši. .Iako při každé
mimořádné události, počaly se také kolem Ju
lióny tvořiti brzo legendy, které nesouhlasí se
skutečností. Bude na ně na příhodných mistech
upozorněno. Připoíuii četné reprodukce foto
grafii, které isem nasbíral na svých studiinich
cestách ; maíí potvrditi pravdivost mých vlast
nich výpovědi.
Aby se mi však spróvně rozumělol Nechci

rozhodovati, byla—liJuliána opravdu posedlá
čili nic ——i když sám isem o pravdivosti

Úplně

přesvědčen. Budu ien popisovati, co vypoví
daií současné prameny,— konečný úsudek po
nechávám čtenáři. Tak se musi rozuměti mým
slovům,í když užívám výrazů ďábel, posedlost
a pod. Ciním to spíše. ien proto, abych se uva
roval ustavičného opakování. Snad ani ne
musim zdůrazňovati, že se ve všem podrobuii
známému dekretu Urban'a VIII.To platí zvláště
tam, kde se zmiňuii o zázračné pomoci Matky
Boží. Všechny takové výpovědi maii pouze
autoritu lidskou.
Vimdobře,iak strašně se pomstil dábel všem,
kteří se přičinilina Svaté Hoře a ieho vypuzeni.

Ne nadarmo psal apoštol PovelnNáš boi neni
proti tělu a krvi, nýbrž proti knižetstvim a moc
nostem, proti světovládcům této temnosti, proti
duchům zlým v povětři.< (Et.6, H.) Proto marně
se bráním myšlence, že ani iá nebudu ušetřen.
Několikráte isem opravdu zakolisal a vážně si
položil otázku, nebylo-li by lépe, kdybych;své
studie neuveřeiňoval. Rozhodl isem se iinak,
protože čest Matky Boží mi velela, abych ne
mlčel. Uzdravení bavorské divky ie v děiinách
Svaté Hory zievem tak oiedinělým,že zasluhule
podrobněišiho rozboru.

'(

Kniha má býti darem milované Rodičce Boží
k dvoustému výročí ieií korunovace na Svaté
Hoře.

A ieště důležitou poznámku.Čtenóře prosím,
aby knihu nečetl z pouhé zvědavosti. To by
byla příliš malá odměna za velikou námahu,
s íakou isem celó dvě léta pracoval (: sbíral
potřebné doklady. Můi účel ie mnohem vzne
šeněiší. Chci naplniti věřící duše zase posvat
nou bózní před hříchem a ieho původcem —
ďáblem. Není třeba, abychom se ti 2 k 0 st l i
vě strachovali, protože vítězný Kristus zlomil
moc í tohoto nepřítele. Bylo by však opovóžli
vým sebeklamem, kdybychom viděli v d'óblovi
ien strašóka pro malé děti. Vážný pozorovatel
se přesvědčí o zázračné mocí,iakou dal Kristus
katolickému knězi a opět si zamiluie svěcenou
vodu a iiné svótostiny, které z našich rodin sko
ro ůplně vymizely.

i. POJEM POSEDLOSTI.

Písmo svaté mluví“na četných místech a dób—
lovi a sám Spasitel varoval (na př. Jan 8, 44)
před ieho svůdným hlasem. Výslovně připomí
nal (Luk.23, 31) ieho zlovolnou snahu,aby nás
pokoušel a strhl do hříchu. V tom smyslu psal
apoštol Petr prvním křesťanům: »Střízlivíbudte

a bděte, neboť protivník'vóš, dóbel, obchází
150%)
, -l lev řvoucí hledaíe, koho by pohltil.< (] . Petr

Nesmíme se však domnívati, že zlé duchy
stvořil sóm Bůh. Také oni byli kdysi ozdobení
milostí posvěcuiicí a povolání k věčné blaže
nosti.Aby si ií zasloužili,podrobil ie Pón zkouš
ce, v které iich mnoho neobstólo. Protože ieíich
hřích byl výplodem zlé vůle'i, ')Bůh iich ne
ušetřilc a na ieiich pokání nečekal. »Strhl ie do
pekla a vydal ie ik mučení) vazbóm temnosti.:
(2. Petr. 2, 4.) Od té doby zrovna hoří nenó
vistí k svému Stvořiteli a hledí se pomstíti, kde
mohou. Protože Bůh sóm ie iim nedostupný,svó—
děií aspoň lidi, aby ie připravili o nebe, které
iim bylo přichystána.
Avšak z evangelií se dovídáme ieště více.
Dóbel se nespokoiuie pouhým pokušením.Mů—
že ovlódnouti i tělo člověkovo, zmocniti se ieho
smyslové stránky a užívati ho íako svého nó
stroie'i. Tento stav imenuíeme p o s e d l a st P)
2
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a ieho smutnou skutečnost nám dokazuií evan
gelia. Přesně rozlišuií mezi nemocnými a pc:

sedlými.Nemocné Kristusuzdravoval,z posed
lých zlé duchy vyháněl; tázal se ďáblů na ieiich
iména a poroučel iim, aby těla ubožáků opu
stili. Jest ovšem pravda, že smrti Spasitelovou
byla moc zlého ducha zlomena; avšak Bůh
může posedlost dopustiti právě tak, iako do
pouští různé neduhy a lidské hříchy.
Následky posedlosti (podle Písma svatého a
vědeckých spisovatelů) bývaií strašlivé. I když
duše posedlého ďáblu nepodléhá a zachovává
si svobodu, ie přece v svých ůkonech iako
ochromena. Skrze obrazotvornost naplňuie ii
zlý duch neihoršími myšlenkami; neičastěii rou
hánim proti Bohu a odporem ke všemu svatému
a posvěcenému. Ani pokusy sebevražedné ne—
bývaii vyloučeny. Zato tělo ubožákovo ie
z moci duše iakoby vyrváno a stává se bez—
děčným nástroiem zlého ducha. Evangelia nám
liči v četných obrazech truchlivé důsledky to
hoto stavu. Dábel může svým vlivem překazit!
činnost smyslovou a člověk se stává zdánlivě'l
1) Nemaií tělo ani smyslových vášni, které by rozum
zaslepovoly a vůli sváděly na scestí.
*) Bohoslovci rozeznávaií obyčeině dva stupně:

obsessio

(obležení),kdy ďábel ie mimo tělo,

avšak bráni ieho ůkonům a trápí ie často strašnýmí

bolestmi; possessio

(posedlost), když ďábel se

zmocnil samého těla. V knize nečiním tohoto rozdílu,
abych čtenáře zbytečně neunavoval. V praxi bývá ve
lice těžko rozeznati, ide-li o possessio či obsessio.
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slepým (Mat. 12, 22), hluchým a němým (Mar.
9, 24); zlý duch užívá po libosti ieho mluvidel

a pronáší iimi své vlastní myšlenky (Mar.l,25);
často tak, že nemocný rty ani nepohybuie a
hlas nesouhlasí ani s ieho věkem ani s pohla
vím. Posedlost bývá často provázena výbuchy
zuřivosti a bolestmi, které souži ubožáka. Bý
vaií tak divocí, že iich nelze ani zkrotiti. Trhaií
pouta i řetězy, kterými byli svázání (Mar. 5, 4)
a zraňuii se do krve ostrým kamením (Mar.5,5)
.leiich tělem lomcuií prudké křeče (Mar. 9, 17),
sliní, skřípaií zuby (Mar. 9, 19) a vydávaií ze
sebe pronikavé skřeky (Mar. ], 26). Mohou se
povznésti do vzduchu nebo se stávaií nehyb
nými. Velmi často bývá posedlost provázena
ztrátou majetku a nechutí k práci.
Posedlost trvá obyčeině delší dobu, ačkoli
se ieií účinky stále neproievuií; proto říkáme,
že nemocný mívá >záchvaty<. V takových oka
mžicích bývá trápen hroznými křečemi, ieho
dech se neobyčeině zrychluie, na těle vyvstává
hoiný pot. Na krku obievuie se mnohdy veliká
boule, která se rychle pohybuie a mizí. Ne
3) O posedlostech poiednal dosud neipodrobněií
Górres ve lV. svazku svého velkého díla: Die christli
che Mystik, Řezno, 1880, str. 1—414; na ně odkazuíi
čtenáře, aspoň vzděloněiší.
*) Prosím čtenáře, aby tomuto slovu dobře rozuměl.
Nazývám slepotu z d 6 n I i vo u, protože není způso

bena žádnou poruchou neb organickou vadou. Je-li
zlý duch vypuzen, vrací se okamžitě také příslušné
smyslové poznání.
"'
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mocný upadá v iokýsi spánek, z kterého mluví
a odpovídá na otázky, které mu byly předlo
ženy. Po záchvatu neví obyčeině o ničem a do
mnívá se, že právě procitl z hlubokého spánku.
Posednouti může ďábel kohokoli, ač po ka
ždé potřebuíe k tomu svolení Božího. Z evan
gelií se dovídáme o posedlých mužích (Mat.
8, 28 n), ženách (Mar. 7, 25), ale i dětech (Luk.
9, 38). Příčiny mohou býti velice různé. Nei
častěii bývá posedlost trestem za hříchy, kte
rých se kdo dopustil a kterými porušil mimo
řádným způsobem vůli Boží; iindy ie pouhou
zkouškou, kterou má býti duše očištěna a těs
něii k Bohu připoutána. O takových zievech se

dočítáme především v životech světců.Mnohdy
trpí člověk za hříchy cizí, kterých sám niiak ne
zavinil; iindy konečně chce Bůh ukázati straš
nou zlobu zlého ducha a vyburcovati lidstvo
z hříšného spánku, do kterého se ukolébalo.
Také trvání posedlosti nebývá u všech steiné
a závisí na svobodné vůli Boží.
Jakým způsobem ovládá ďábel lidské tělo
a iaký iest ieho poměr k duši, která tělo oži
vuíe, nemůžeme si představiti. Bylo by však
Úplně nesprávné, kdybychom proto možnost
posedlosti popírali. Ještě neispíše mohli by
chom srovnati ďábla s cizím člověkem, který
se chopil násilně naší ruky a koná s ní pohyby,
kterých nechceme, ale kterých nemůžeme pře
kaziti. Duše zůstává i nadále oživovatelkou
těla, které proniká -- abych tak řekl z vn i

tra ; ďábel ie hledí ovládnouti : ven ku a
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dáti činnosti llný směr, než taký nahzuie vůle.
Z toho však plyne, že skutky, které koná po
sedlý vlivem zlého ducha, nemohou mu býti
přičítány za vinu—dokud íich sám dobrovolně
nechce. Je sice ieiich bezděčným nástroiem, ne
však původcem. Tím si také vysvětluieme, proč.
posedlí, i po neistrašněíších bolestech, bývaií
čilí a svěží, iako by senic nestalo.
Posedlosti nepropadá obyčeině člověk na
iednou; skoro po každé předchází kratší nebo
delší doba, která připravuie půdu. Je to ob
dobný úkaz, iaký pozoruieme při nemoci. Do
kud ie tělo zdravé, odolává hravě drobněiším
pokusům, které by chtěly ieho život ohroziti.
Jestliže se však chorobným zárodkům podařilo
usaditi se pevně v ieho žilách a buňkách, pod
|ehne.Takovou přípravou bývá mnohdy nemoc,
která síly tělesné podlamuie a nervy oslabuie.
Jindy použivá d'ábel velikého leknutí, kterým
ztrácí duše — aspoň na chvíli — vládu nad
tělem a usnadňuie přístup nepříteli. Posednutí
bývá proto často spoieno se strašidelnými zie
vy, které maií duši ochromiti.Počet zlých duchů
nebývá steiný; někdy íeden, iindy ie iich více.
%Žvangelia
se dovídáme o celém pluku (Mar.
, l.
.
Připosedlosti třeba postupovati velice opa
trně, protože může býti ien chorobným stavem
duševním. Ani vlastní výpovědi nemocného ne
ísou důkazem ůplně spolehlivým; mohou býti
zaviněny utkvělými představami. Sama církev
bývá velice opatrná a teprve po dlouhém vy
13

šetřování dovoluie, aby se užilo prostředků
nadpřirozených? Jistou záruku máme ien teh
dy, koná-li posedlý skutky,které přesahuií íeho
přirozené síly: mluví—lína př. cizí řečí, které se

nikdy neučil neb odpovídá-lí správně na otáz
ky, které mu předkládáme iazykem iemu úplně
neznámým; ví-li věci, které se staly v dálce a
kterých se přirozeně dověděti nemohl. Totéž
třeba říci, vytýká-li druhým ieiich tainé hříchy,
kterých se opravdu dopustili. Neičastěii proie
vuie se posedlost iístotou, s níž rozeznává ne—
mocný předměty posvěcené od nesvěcených
a živelním odporem, iímž se brání každému ie—
iich doteku.
Snad ani nemusím připomínati, iakým nebez
pečím ie posedlost pro duši každého, kdo lí
propadl. Prudkost pokušení se stupňuie, zatím
co síly ubožákovy chabnou a mizí.
Proti posedlosti možno boiovati ien pro
středky nadpřirozenými a duchovními. Léky
mohou tu a tam zmírniti tělesné bolesti, iímiž

bývá posedlost provázena; »nemocc samou
vyhoiiti nemohou. Z evangelií (Mat. 10,1 a Mar.
16, 17) se dovídáme, že Kristus odevzdal své
církvi moc, aby zlé duchy vymítala; církev
zplnomocňuie každého kandidáta kněžství při
třetím z nižších svěcení: »Přiimi moc vzkládati
ruce na posedlé, at isou iiž pokřtění nebo na
5) Lze k nim sáhnouti _itehdy, není-li naiisto proká—

záno, že nemoc ie původu a'ábelského; tu stačí vážné
odůvodněné pochybnost.
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křest teprve čekaiíx Své moci užívá kněz při
tak zv. e x 0 r cis m u ívymítání). Skládá se
z modliteb, íeiichž středem ie přímý rozkaz,
daný iménem samého Boha, aby zlý duch
opustil tělo ubožákovo. Exorcismus působí po
každé a připravuie' ďáblovi veliká muka, za
která se mstí posedlému strašnými záchvaty.
Jakým způsobem se to děie, nevíme, protože
duchový svět ie pro nás zatím neproniknutel
nou hádankou. Mnohdy však trvá velice dlou
ho, než ie ďábel opravdu vypuzen. Ani apo
,štolům se nepodařilo za života Páně po každé
'zlého ducha vymítnouti (Mat. 17, 15) — pro
tože neměli dosti víry v zázračné účinky mod
litby (: slova pronášeli s iakýmsí kolísáním.
Ani sebe lepši lék neprospěie, podává-li iel
ruka nezkušená.
Zde budiž mi dovolena krátká poznámka.
Již často ísem slyšel otázku, proč ienom kato
lická církev a ieii kněží bývaiíterčem neihorších
Útoků nevěreckěho tisku. Odpověď není tak
těžká, iak by se na první pohled zdálo. Dábel
ví dobře, že i e d i n ě církev římská a ieií kněží

maíí od Boha moc, aby rušili ieho zhoubné
dílo a donutili ho opustiti tělo, kterého se íiž
zmocnil. Kdyby se mu podařilo zdolati církev
a podkopati vliv kněží, nemá iiž nepřítele, kte—
rý by mohl s úspěchem čeliti jeho podvratným
snahám. Protestantských sekt se báti nemusí,
protože ieiich duchovní neisou svěcení.
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2.MOJE PRAMENY.

Tuto kapitolu pokládám za velice důležitou.
Má-Ii čtenář býti přesvědčen o pravdivosti vše

ho, co budu popisovatí, má také právo, aby
poznal prameny, z kterých isem čerpal a svěd
ky, kterých se dovolávám. Bez této iistoty ne—

měla by celá moie práce valné ceny a minula
by se s účinkem. Stála by na písku. Vyvolala
by snad trochu rozruchu, ale ieií praktické
ovoce bylo by celkem nepatrné.
Pramenů ie velice mnoho a dělím ie na Úřed—
ní a soukromé. K prvním počítám školní zá

znamy vHohenavě,dva dlouhé dopisy, poslané
tehdeišímu biskupu pasovskému spolu s lékař
ským posudkem, tři listy chované v archivu
svatohorském, dva podrobné protokoly o vy
konaném exorcismu, protokol sepsaný po zá
zračném uzdravení a příslušné stránky svato
horské kroniky. Bude dobře, zmíním-li se o ied
notlivých pramenech podrobněíi.
Úřední školní výkazy z let 1868/9 až 1877/8
podařilo se mi vypátrati na půdě tak zvané

)staréc školy v Hohenavě. Nebyla to práce
zrovna příiemná prohrabávati se v červenco
vém vedru hromadami starých knih a papírů.
Na štěstí byl mi p. nadučitel Ludvík Pfeifer

ochotně nápomocen a zapůičil vlastní služku,
která knihy aspoň zhruba od prachu očistila.
16

Všechny výkazy se ilž nedochovaly — avšak
i to málo, co isem nalezl, má dosti veliký vý—

znam. Dokazuie to nade vši pochybnost, iak
veliká změna se stalo s Juliánou v ieiím osmém
roce, kdy po prvé u ní propukla posedlost.
Mnohem důležitěiším pramenem isou dva
úřední dopisy, poslané tehdeišímu pasovskému
biskupovi Josefu Františkovi von Weckertovi
(1875—18891.Prvníie datován 15.března l880
a má v archivu číslo 983; druhý pochází z 22.
března téhož roku a iest.uložen pod číslem
1122. Pisatelem obou ie zbožný kněz .lan
Evang. Kropfmůller, ienž byl tehdy kaplanem
v Hohenavě. Pozděii se stal „představeným pa
sovského semináře, vrátil se opět do duchovní
správy a zemřel iako farář v Tyrnavě u Pasova
dne 15. února 1911. Jeho památka žiie v Ho
henavě dodnes, ačkoli tam působil ien několik
měsíců. Všeobecně se chválí íeho mravní čisto
tď) a příkladná zbožnost. Mnohá ieho ká—
zání pamatuií si lidé dodnes,- také chovanci
semináře vzpomínaií s láskou na svého býva—
lého ředitele.
První list ie podepsán také tehdeiším farářem
Josefem Luegem a rodiči posedlé Juliány; dru
hý potvrdil pouze zmíněný farář. Význam obou
dopisů ieště vzrůstá, protože postupuíí syste—
maticky a podávaií četné podrobnosti, o kte—
rých isem se z iiných pramenů nedověděl. Při
6) Při první zmínce o něm pravila ml starší žena:
»Bylto andělsky čistý kněz. Měli isme ho všichni rádu
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tom musím se vděčně zmíniti o veliké ochotě,
iaké bych nikdy nečekal od cizího Ordinari
átu. Na můi první dopis ze dne 9. května 1929
dostalo se mi s počátku odpovědi odmítavé
(13. května 1929), protože se biskupskému ar
chiváři nepodařilo naiíti potřebné dokumenty.
Tento nezdar mne neodstrašíl. V novém dopise
(27. června 1929) naznačil isem přesněii dobu,
kdy byly listy odeslány a iiž prvního července
měl isem v rukou oba originály. A íeště více.
Dne 6. července dostal isem nové dva doku

menty, chované v archivu pasovském: odpo
věd' biskupovu na dopisy kaplonovy ze dne
14. dubna 1880 (čis. 1122) a lékařské vysvěd—

čení dra. Schárfa (ze dne 20. dubna 1880, čis.
1417), ienž byl pověřen, aby prozkoumal du
ševní stav Juliánin.
Neméně důležitým pramenem lsou třidopisy
tehdeišiho faráře v Hohenavě Josefa Luega,
poslané svatohorskému rektorovi P. Klimentu
Vlasákovi a chované ve svatohorském archivu
pod číslem XlV. 611, 614 a 615. První ie dato
ván 22. června 1881. Ličismutný stav nemocné'
dívky a přimlouvá se za exorcismus; druhý po—
chází z 3. srpna téhož roku a vypísuie velikou
proměnu,která se stalo s uzdravenou Juliánou.
Třeti byl odeslán 28. prosince 1881 a vypra
vuíe o novém pokuse, kterým chtěl ďábel do
stati dívku do své moci. K charakteristice tohOto
důležitého svědka podotýkám: Josef Lueg na
rodil se 5. července 1816 v Pasově (lnnstadth
dne ió.ůnora 1865 imenuíe se po prvé farářem
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v Hohenavě, kdež také zemřel 19. říína 1890.
Jeho výpovědi ísou tím závažněiší, protože
vyplňuií mezeru vzniklou odchodem Kropf
můllerovým a udávaií přesně dny, v kterých se
sběhly vypravované události. Je příznačné, že
přes Z á p o r n ě rozhodnutí svého biskupa zů—
stal Lueg přesvědčen o posedlosti Juliánině a
pozděiší události daly mu za pravdu.
Právě tak výmluvným svědkem isou dva sva—

tohorské protokoly o vykonaném exorcismu.
leiich pisatelem ie redemptorista P. Alois Po
lák. Narodil se 20. dubna 1852 v Praze a vy
nikal bystrým nadáním a zdravým Úsudkem.
Kromě češtiny a němčiny ovládal též anglič
tinu, francouzštinu, italštinu, polštinu a ruštinu.
Zemřel v Krakově dne 11. září 1925. První pro
tokol byl psán na Svaté Hoře ve dnech 11.—
15. července 1881 a zachycui'e odpovědí po

sedlé dívky na latinské

otázky knězovy,

nebo i výroky, kterými provázela iednotlivé
modlitby exorcismu. Jest uložen pod číslem
XlV.ó12. Protože obyčeině neuvádí příslušných
otázek, bylo na některých místech velice ne
snadno dopíditi se souvislosti. Štastná náhoda
mi pomohla záhadu rozřešiti. Z listu polského
provinciála P. Emanuele Trzemeského (2. červ—
na 1929) isem se dověděl, že P. Polák napsal

ieště podrobný výklad celého exorcismu,avšak
veškeré úsilí naiítí drahocenný dokument zdálo
se marně. Na moii opětovnou prosbu pátráno
znova a konečně 11.července1929 dostal ísem
dlouho hledaný originál. Je to obsáhlý sešit
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o 48 stranách,- ie psán německy a má nápis:
)Vaše milostivá Královna si tak přeie').< Podle
připoiené poznámky byl složen opravdu P.Po
lákem za íeho pobytu v koleíi tuchówské a do
končen 21. listopadu 1912. Rukopis nebyl určen
pro veřeinost. Jak se dovídáme z úvodu, měl
býti proievem upřímné lásky spisovatelovy
k Panně Marii a podati řeholním bratřím ná
vod, iak si počínati s posedlými. Proto isou na
konci četné praktické poznámky a příslušné
ustanovení církevního zákoníku.
S právě uvedenými prameny souvisí úzce
protokol o uzdravení, sepsaný na Svaté Hoře
dne 16. července 1881. Je podepsán rektorem
P. Klimentem Vlasákem, uzdravenou Juliánou
Steimlovou, ieiím otcem Frant. Xav. Steimlem a
průvodcem Frant. Xav. Moosbauerem. V archi
vu svatohorském má značku XIV613. Jen pro
úplnost připomínám podrobnou zprávu svato—
horské kroniky (sv. l., str. 223—227), psanou
samým rektorem P. Vlasákem. Třeba íen lito—
vati, že byla sestavena až po delší době,—pro

to se v některých bodech odchyluie od ostat
ních dokumentů. Dovolávám se ií ien tam, kde
ieií ůdaie souhlasí.
Kromě pramenů — řekl bych -- ůředních
vyslechl isem četné a současné svědky sou
kromě. Svědomitě isem se hleděl přesvědčiti
_—

.—

") »Euere Gnadenkónigin will es.< Je to ledna z vý
povědí zlých duchů, kterými ohlašovali na Svaté Hoře
svůi odchod.
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o ieiich pravdomluvnosti a všímal si ieiich du—
ševní Úrovně. Našel ísem v nich lidi poctivé,
kteří mi prostě vypovídali, co sami viděli a sly
šeli. Bylo by zrovna hříchem upírati iim víry.

Ani doba sama není od nás tak vzdálená, že
bychom směli pochybovati o ieiich soudnosti.
Na prvním místě sluší imenovati bratra po—
sedlé dívky Františka Steimla, dnes měst. radu
a stavitele v bavor. městě Zwieselu (6000 oby
vatel). Narodil se 20. srpna 1870 v Hohenavě.
Mladí prožil v domě otcovském, kde vychodil
také obecnou školu. Když vyrostl, učil se zed
níkem u firmy Max. Karlingerovy ve Zwieselu.
Pro svoii svědomitost brzy postupoval, až ko
nečně byl pověřen dozorem “nad ostatními děl
níky. V tomto postavení setrval asi 28 let. Pro
tože v zimních měsících býval trópen reuma
tismem nohou, založil si vlastní podnikatelstvl.
Mó dosti dělníků, s nimiž pracuie současně na
několika místech. Z ieho větších staveb imenuii
aspoň novou čast dívčí školy ve Zwieselu a
pěkně arkódovité hrobky na městském hřbito
vě. Asi deset let zastóvó úřad městského rady,
1929 byl imenovón porotcem při kraiském sou
du v Deggendorfu. Kromě zmíněného reuma
tismu, který marně léčí metodou Heumanno
vou, nikdy nezastonal. Za svého pobytu ve
Zwieselu byl isem častým svědkem nelíčené
úcty a důvěry, iaké požívó u svých spolu

občanů„
Frant. Steiml ie šfastným otcem četné rodiny,
kterou mu darovaly ieho dvě manželky. Dne
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3. května 1897 se zasnoubil s Růženou Baue
rovou a po ieií smrti (23. dubna 1919) uvedl
do svého domu Kateřinu Blóchingerovou (18.
srpna 1919). O ieiich spokoienosti svědčí
upřímné přiznání, že si po celých deset let
neřekli křivého slovíčka. Maií pěkný domek
(Theresienstrasse No. 177) o iednom poschodí
s několika světničkami.leho ženě patří obchod
se smíšeným zbožím, velmi četně navštěvova
ný. Mala, ale vybraná knihovnička svědčí
o zdravém úsudku a vkusu. Mile mne doialo,
že mezi časopisy nalezl isem též literární mě
síčník »Westermanns Monatsheftet. Z novin
imenuii aspoň >Zwieseler - Wald —Zeitungc,
)Zwieseler Volksblattc a širší »Bayerische
Zehung<.
U bratra Juliónina mne překvapila přesnost,
s iakou vše popisuie a naprosto shoda ieho
výpovědí s dokumenty, o kterých ani nevěděl.
Je to tím pozoruhodněiší, protože v rozhodu—
iící době nedokončil íeště ani iedenóctého
roku. Když isem mu vyslovil svůi podiv, pravil
prostosrdečně: »Na to bych nezapomněl, ani
kdybych žil ieště sto letc. Můžeme se domýš
leti, že rodina vzpomínala vděčně velikého
dobrodiní, iehož se ií dostalo na Svaté Hoře
a šfastný otec často o tom vypravoval svým
dorůstaiícím dětem. Proto se iim vryly i nepa
trné podrobnosti do duše písmem nesmaza
telným.
Ještě více mne doiímala ochota, s níž mi
hleděl opatřiti podrobné informace. Obratem
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pošty odpovidal na moie dopisy, které obsa
hovaly často až 30 otázek. Nelitoval nákladu
a poslal mi fotografie všech osob a předmětů,
které isem potřeboval. A když isem přiiel do
Zwieselu, sedávali isme spolu dlouho do noci
a probírali bod za bodem. Protože vichřice
4. července 1929 natropila v městě mnoho
škody, býval přes den u svých dělníků; noční
hodiny věnoval mému předmětu. Jenom pro
zaiímavost prozrazuii metodu, iíž isem užíval.
Abych se dopídil úplné iistoty,neprozradi| isem
nikdy, co mi bylo známo iiž odiinud. Právě na
opak. Úmyslně isem kladl otázky tak vše
obecně, abych mu nenapověděl nic. A ku
podivul Shoda bývala úplnář)
Zato s iiné stránky bylo moie badání velice
ztlženo. Tento bystrý, ale přece ien nestudo
vaný člověk nemá dosti slov, aby zachytil růz—
né odstíny iednotlivých úkazů, kterými se po
sedlost proievovala. Mluví na př. 0 spánku, do
kterého .Iuliána upadala; ie mu však velice
těžko popsati tento spánek podrobněii. Ne
bylo iiné pomoci, než tázati se znova a znova,
až isem měl iasný obraz celého zievu. Ani vý
voi nemoci není mu iiž tak iasný, aby mohl
udati znaky, které charakterisovaly íednotlivé
periody. Vše mu iaksi splývá v iediný obraz,
a) Na několik bodů, kde se výpovědi bratrovy roz
cházeií s dokumenty, bude při vhodné příležitosti upo
zorněno a také udán důvod, který různé poietí uspo
koiivě vysvětluio.
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v němž převládaií prvky z let 1880 až 1881,
kdy nemoc dostoupila svého vrcholu. Nemů
žeme se tomu díviti; k takovému rozboru bylo
by potřeba odborných studií, které při své
práci konati nemohl. Pro nás nemá tento ne—
dostatek většího významu, protože iest Úplně
vyvážen psanými dokumenty. Jest však důle
žité, že se přiznal k své nevědomosti, kdekoli
ieho paměť iiž selhóvala.
Na druhém místě imenuii sestru posedlé _Iu
Iióny Terezii Steimlovou. Narodila se 21. břez
na 1865 v Hohenavě; pozděii se provdala za
Josefa Vaitla a žiie dodnes v Hógu nedaleko
Ingoldstadtu. Jeií výpovědí isou však příliš
stručné a podóvaií malo nového. Měl isem do
iem, že ohled na rodnou sestru ií zavíral Ústa
a nechtěl isem býti dotěrný. Jeií bózeň bude
se snad někomu zdóti nevhodná, ie však velice
pochopitelné. Snad spolu působily také mólo
utěšené poměry maietkové; starost o budouc
nost činí ii iaksi zamlklou a roztrpčenou.

Ve Vilshotenu (Elektrawerkstrasse 21 neda
leko Pasova žil do 1929 syn Julíónin František
Steiml a zastával službu státního teletonisty.
Narodil se 12. července 1884 v Hohenavě,
17. listopadu 1909 poial za manželku Marii
Blóchíngerovou, s níž měl 6 dětí. Navštívíti ho
nebylo možno, protože byl od ledna 1929 ne

mocen. O pravé podstatě matčiny choroby
věděl ien z doslechu; nebyl ieště na světě.
Zato tím cenněišl isou ieho zprávy o posled
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ních letech Juliániných; o své matce mluvíval
ien se slzami v očích.
V celé rodině Steimlově byl isem svědkem
hluboké úcty a vděčnosti k Panně Marii Sva
tohorské, která ie zbavila tolika utrpení. Zrov
na iásali, když isem iim donesl obraz tohoto
poutního místa. Na první pohled ie patrno, že
iakýkoli podvod iest Úplně vyloučen.
Z ostatních svědků žiie pouze Josef Siblík
(Praha Ill-192), ienž byl r. 1881 klášterním
bratrem na Svaté Hoře. Pamatuie si dosti po
drobností, ale velice nerad o nich vypravuie.
Hrůza iím po každé zachvěla, kdykoli isem ho
vyšetřoval. Také ostatních osm kněží, kteří pů—

sobili tehdy na Svaté Hoře, bylo o pravdivosti
úplně přesvědčeno. Mluvívali o události po
každé 5 iakousi posvátnou bázní, iiž bychom
si nevyložili, kdyby šlo o podvod. Třeba ien
litovati, že své doimy písemně nezaznamenali.
To učinil iediný P. Václav Melichar v svém díle
>Letopisy a divy Svatohorské Panny Mariec
(1897, str. 460 a další). Ačkoli nebyl v rozho
duiící době (?.—16. července 1881) právě do
ma, ie v některých podrobnostech ieště přes—
něiší než sama kronika svatohorská, psaná
očitým svědkem P. Klim. Vlasákem.

Pramenů ie tedy dosti a o ieiich hodnověr
nosti nelze pochybovati. Jakkoli pocházeií
z neirůzněiších kraiů, pozoruieme mezi nimi
Úplnou shodu. A přece mi to ieště nestačilo.
Abych měl iistotu, že podávám svým čtenářům

zaručenou pravdu, zaiel isem si osobně do
3
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Bavor a prošel všechna místo, o kterých budu
vypravovati. Přiznávám se, že toto poslední
pátrání bylo ze všech neipracněiší; 15—20 ki
lometrové pochody na rozpálených silnicích
bývaly pro mne velikou Únavou. A přece iich
nelituii. Právě tato cesta obiasnila mi tak mno
hé, čemu isem do té doby dobře nerozuměl.
Mohl isem při tom srovnati všechna data
5 úředními záznamy matrik a přesvědčiti se
o ieiich spolehlivosti. Jen vyšetřování v Hohe
navě mne poněkud zklamalo. Dnešní obyvate
lé maií iiž ienom mlhavou představu o událo
stech z let 1870—1881. Pamatuií se dobře, že
Juliána bývala v svém mládí velice divoká
(recht wild) a dovedli by o tom vypravovati
celé kroniky — ale pravé příčiny neznaií. Ne
lze se tomu diviti. Jakmile se domácí kněží
přesvědčili, že dívka iest opravdu posedlá,
bylo Steimlovým přísně zakázáno, aby k ní
nikoho nepouštěli. Brzy po uzdravení — roku
1884 -—se rodina přestěhovala do vzdáleného
Zwieselu a ieiím odchodem počala se tradice
kaliti a rozptylovati.
Končím tuto důležitou kapitolu. Smutné dě
iiny Juliány Steimlové isou podepřeny tolika
současnými svědky a prameny, že o ieiich
pravdivosti nelze vědecky ani pochybovati.
Teprve po tomto dlouhém, ale potřebném
úvodě můžeme počiti vlastní vypravování.

3. „PROKLETA VLASTNlM

OTCEM.

Asi 15 km jihozápadně od Luzného rozkládá
se bavorská vesnička Hohenava, v soudním
okrese Freyungu. Leží na kopci, vysokém 805
metrů, s kterého se otvírá rozkošný pohled do
širého okolí.
Na dalekém obzoru rýsuií se zalesněné
stráně šumavských velikánů. Celá kraiina ie
mírně pahorkatá se širokými údolími. V buiné
zeleni lesů a lesíků bělaií se četné vesničky
a iednotlivé domky.
Na neivyšším bodě stoií neveliký kostelík se
štíhlou věží.V době,o které píši, měla podobu
cibulovitou; teprve později byla přestavěna.
Kostel ie zasvěcen svatým apoštolům Petru a
Pavlu a nevyniká ničím uměleckým. .Ieho loď

ie zbudována ve slohu sólovém, strop ie plo
chý. Kůr spočívá na čtyřech masivních slou

pech. Jeho zábradlí zdobí obrazy dvanácti
apoštolů s Kristem Pánem uprostřed. Gotický
presbytář iest oddělen od vlastní lodi pěkným
obloukem, na kterém isou zobrazeny nástroie
umučení Páně. Stěny presbytáře isou z části
obloženy dřevěnými deskami, zdobenými ob
loučky v slohu románském. Oltáře isou tři; po—

boční isou zasvěceny Panně Marii a sv.Josefu.
Před kostelem ie větší náves s prostým po
mníkem padlých; kolem dokola se rozkládá
3'
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podkovovitě na 27 domů se 400 obyvatel. Far
nost sama má 2800 duší, protože k ní patří
četné osady. Jmenuii aspoň Glashůtte, Schón
brunn, Eggenberg, Unterkashof,Wo|fau,Kirchl
a i. Na východním svahu pahorku táhne se
les, který sahá až k prvním domkům; všude
iinde isou role a louky. Obyvatelstvo se živí
většinou polním hospodářstvím a obdělává
pečlivě málo úrodnou půdu. Jednotlivá pole
bývaií oddělena širokými mezemi, porostlými
buiným

křovím. Pšenicí

isem

neviděl

nikde,—

zato se daří hoině' žita, ovsa a bramborů.
Loukyisou uměle zavlažovány, protože by na
svazích brzy vysýchaly. V okolí ie několik pil,
do kterých dochází dosti dělníků. Svítí se elek
třinou; poštovní autobus spoiuie Hohenavu se
sousedními městy Freyungem a Grafenavou.

Náboženský život v osadě ie velice probu
dilý, hlavně zásluhou horlivého faráře Josefa
Sickingra. Teprve v poslední době zahájili pro
pagandu adventisté, křesťanésedmého dne a
vážní badatelé Bible — dosud bez úspěchu.
Farnost má několik kvetoucích spolků rázu ná
boženského a dobročinného. Množství sv. při
íímání zrovna překvapuie a přistupuií k němu
s doiemnou zbožnosti. Děti isou velice přítulná
a brzy isem u nich zdomácněl. Zaiímavý ie
způsob, iak pozdravuií.Chopí se ruky knězovy
a volaií: >Pochválen . . .c; odpovídá se: »Bůh
tě požehneila K večeru isem slýchával, iak
v domech konali společnou modlitbu. Moderní
šat a účes tam dosud nepronikly.
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Právě před sto léty žil v Hohenavě Josef
Steiml“) se svou manželkou Alžbětou, rozenou
Gaisovou. Narodil se 15. února 1802 v Hohe
navěm).Alžběta pocházela z nedalekého Has
lachu, kde se narodila ll. září 1808'1).Svatbu
..měli30. června l830 ve farním kostele sv. Petra
a Pavla v Hohenavě. Bydleli v podnájmu. Muž
byl obuvnikem, řemeslu se přiučil od svého

otce; žena vydělávala, iak se dalo. Nedosta
tek bohatství nahrazovali upřímnou zbožnosti.
Chodili pilně do kostela a v sobotu večer
modlívali se sv. růženec. Také ostatní pobož
nosti konali většinou společně.
Dne 4. dubna 1836 narodil se iim syn, iemuž
dali na křtu svatém iméno František Xaverský.
Je to pozděiší otec posedlé Julióny. Hošík vy
růstal v náručí pečlivé matky a s ieiím mlékem
ssól také ducha pravé křesťanské zbožnosti.

Od ní se naučil prvním modlitbičkóm a základ—
ním pravdóm náboženským. V šesti letechl'i
počal choditi do místní školy a navštěvoval ii
deset let. Poslední dvě léta byla tak zvané
škola nedělní — dnes bychom řekli pokračo
vací.
R. 1852 byl ze školy propuštěn. Bylo mu 16
') Ve svatohorských protokolech býva psáno no
spróvně Steimel.
10) Jeho rodiče sluli Josef a Františka Steimlovi.
11) Rodiče: Michal a Terezie Gaisovi z Haslachu.
12).Tento zaznam se mi nepodařilo ziistiti, možno
iei však pokládati za zaručený, protože školní povin
nost počínala tehdy šestým rokem.
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let a rodiče počali přemýšleti o ieho budouc
nosti. Konečně rozhodl otec, že ho dá vyučiti
obuvníkem, aby po ieho smrti přeial ieho díl
nu. Proto ieí zavedl do nedalekého Perlesreu
tu, v soudním okrese grafenavském'al ; ieho
prvním mistrem byl iakýsi Reutberger.
V Perlesreutu učil se mladý Steiml čtyři léta
a stal se konečně tovaryšem. Vyrostl v statné—
ho mladíka a zesílil. Zato na ieho duši působil

pobyt v cizině velice neblaze. Nebylo dozoru
a špatný příklad druhů sváděl na scestí. Jak
to iíž bývá, zapomněl brzy na sliby, které uči
nil kdysi své zbožné matce a polevil v životě
náboženském. Do kostela sice chodíti nepře
stal, ale ieho modlitby pozbývaly své dřívěiší
horlivosti a stávaly se den ze dne vlažněišími
a chladněišími.
Okolní kraíina ho příliš nezaiímala, ačkoli
ii možno nazvati kouskem ráie. Zato v ieho
srdci počala se ozývatí láska a mladý Steiml
ii neodpíral. Seznámil se s Juliánou Braumand
|ovou"). Pocházela z přifařené vesničky Hau
su, kde ieií rodiče měli pěkný domek a svou
krásou zmátla nezkušeného tovaryše. .leíím
otcem byl Antonín Braumandl, matka slula
Anna Maria, rozená Freitagová. Kdy se Ju
liána narodila, nepodařilo se mi ziistiti. Příve
likém požáru se některé matriky ztratily; moie
13) Od Hohenavy asi pět hodin.
14) Někdy se imenuie rodina Bramandlovou -—
i v samých matrikách. Správněiší ie tvar první.
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pótróní bylo ztíženo také tím, že perlesreut
skó farnost byla pozděii rozdělena. R. 1880
zřízena v Hausu expositura, 1896 samostatné
fara. Podle ůředního záznamu v oddavkové
knize měla při svatbě 1865 iiž 23 let; podle
toho se narodila 1842.
Vyučila se pletení a pracovala pro lidi. Pro
tože Haus mělo ien ien několik domků, ie ve

lice pravděpodobné, že docházela často do
blízkého Perlesreutu; snad tam byla i trvale

zaměstnána v některé dílně. Jistě přicházela
každou neděli, aby obcovala mši svaté v pěk
ném gotickém kostele sv. apoštola Ondřeie.
Při těchto příležitostech setkóvala se s Frant.
Steimlem. Urostlý hoch se iízalíbil. Neopustila
ho ani, když 18. března 1858 byl odveden
k voisku a přidělen ke 4. setnině 2. praporu
bavorských myslivců v Burghausenuwl. Voien
skó kniha imenuie ieho chováni vzorným (aus
gezeichnet gut). Dosti často byl na dovolené
a iakmile dokončil hlavní výcvik, vrátil se trvale
do Perlesreutu. Jen k větším voíenským cviče
ním byl povinen se dostaviti.
Známost mladých lidí stala se časem až při
liš důvěrnou a neobešla se bez hříchů. Varov
ný hlas knězův a dobře míněné výstrahy ro
dičů vyzněly na prózdno. Jako většina mo
derni mládeže odbývali oba milenci takové
„“) Za tyto ůdaie isem povinen díky volenskému
prchivu v Mnichově, odkud se mi dostalo podrobných
informací.
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rady ůtrpným úsměvem. Jeiich pódy byly tím

trestuhodněiší, protože oba pocházeli z dob
rých rodin a byli vychováni v zásadách přísně
katolických. Avšak. vóšeň byla mocněiší a pře
hlušovala i hlas svědomí. V takových chvílích
sotva tušili, iaké neštěstí svolávaií na rodinu,
kterou hodlali spolu založiti. Úplně zapomněli
na výhružné slova žalmistova. >Nestaví- li H0v

sžodin
domu,
lopotí, kteří
stavěiíc
lm 126,
11.marně
Teprvese pozděii
uznaliiei svůi
ve
liký omyl a hleděli iei napraviti upřímným po—

kóním a životem vpravdě křesfanským. Za
příkladem svých zbožných rodičů počali se
zase modlívati každou sobotu večer svatý rů

ženec a také ostatní pobožnosti bývaly spo
lečné. K svatým svótostem přistupovali každé
ho čtvrt roku, mnohdy i častěii. Avšak nepřed
bíheímel
Dne 22. srpna 1862 narodila se iim neman—
želskó dceruška. Ještě téhož dne byla pokřtě
na ve farním kostele perlesreutském a dostala
po matce iméno Juliána"). Jakmile se o tom
dověděli v Hohenavě, vypukla bouře. Rozhně
vaný otec činil prudké výčitky nezdórnému
synovi a předhazoval mu trpkými slovy hanbu,
iiž uvalil na celou rodinu. Zarmoucení rodiče
nemohli se dlouho smířiti s pokleskem syno
vým. Výtek neubývalo, až iednoho dne dal se
16) Matka

zemřela

teprve 115. července

1919 ve

Zwieselu. Je pochována ve společném hrobě se svou
dcerou Juliónou.
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Bavorské město Z-wiesel. Zo kostelem (noprovo) viděti dívčí
měšťanskou školu, kterou stověl Front. Steíml. (Str. 21.)

Domek
Frant. Steimlo
ve Zwieselu
(Str. 22)

' "'n'31nmum
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Vnitřek kostela v Hohenově. (Na epišt. straně
ol'róř P. Marie, na evong. sv. Josefa.) (Str. 27.)

Kostel
v Hohenově.
(Str. 27.)

Otec Julióny
Steimlové.
(Str. 29.)
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(Str. BO.)

Rodinný domek Steímlův v Hohenově. (Str. 35)

mladý otec strhnouti k neprozřetelnému kroku.

Proklel'7) své dítě, kterému daro

val předčasně života svolával
na ně zlého

ducha“l Nevzpomnělna

výhružné slova Boží: >Požehnóní otcovo utvr
zuie dítkam domy, ale kletba matčinal') z ko
řene vyvrací zókladyc (Sir. 3, H). Jednal iako
tolik otců a matek, kteří bezmyšlenkovitě své
děti proklínaií a ieště se horší na kněze, který
iim vytýká ieiich veliký zločin.
Strašlivé slova dozněla a mladý Steiml na
vše-brzy zapomněl. Zat0'tím hlouběii vryla se
kletba do paměti Boží; v své Prozřetelnosti se
rozhodl, že rodinu potrestá. V dalším se doví

me, iak těžce dopadla ieho spravedlivé ruka
na prchlého otce.

Dne 17. března 1864 dokončil Steiml aktivní
službu a vstoupil do zólohyml. Maló Juliána
zůstala zatím u své babičky, která se přestě
hovala i se svou dcerou do blízké vesničky
Furtu. Bylo ii půlčtvrtého roku, když mladí ro
") O této události nebylo mezi svědky Úplné sho
dy. Dosud žiiící Josef Siblík tvrdil, že Juliónu proklela
babička, když byla po svatbě nucena vydati dítě ielí
matce. Bratr však rozhodně popíral i možnost tako—
vé domněnky a dovolával se hluboké zbožnosti této
křesfanské ženy. Teprve protokol P. Poláka vnesl do

zóhady plné světlo. Otec vyznal

na Svaté Hoře

P. Zemanovi, že sám byl příčinou neštěstí, které po—

tkalo ieho dítě. Kolísání ostatních svědků nesmí nás
překvapovati. Je přirozené, že se otec doma nepo
chlubil hříchem, o kterém nikdo nevěděl; svatohorští
kněží zase mlčeli o důvěrném vyznóní Steimlově.
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diče se dne 18. února 1865 v Hohenavě zo
snoubili. Donutiía ie k tomu velice trapnó okol
nost; měla se iim brzy (21. března 1865) na
roditi druhá dcera Terezie. Tak mólo íe doial
zármutek otcův a bolestné slzy matčiny!
Svým sňatkem stal se Steiml samostatným;
proto byl podle tehdeíšího zakona propuštěn
dne 29. května 1865 ze svazku voíenského a
počal se ohlížeti po vlastní dílně. V Hohenavě
pobvli novomanželé velice krótko. Jakmile to
bylo možno, vrátili se znova do Furtu a uby
tovali se v domě íakéhosi Gůtlera. Nedařilo
se iim valně. Osada byla malá a práce po
řídku; proto zaklepala často bída na ieiich
dveře. Po smrti otcově-“l přestěhoval se Fran
tišek i se svou rodinou do Hohenavy. Byla
větší a slibovala snadněiší obživu. Jenom ne
rada loučila se babička s malou vnučkou, kte
rou si pro ieíí přítulnost upřímně zamilovala.

18) Jakými slovy to učinil, nepodařilo se mi vypát—
—rati. Pravděpodobně se rozkřikl, aby si ie vzal čert.
19) Platí též obróceně — o kletbě otcově.

20) V bavorském voisku se nazývala legií.
„) Kdy přesně zemřel, nemohl isem vypátrati. Pro
tože se však stavitel Steiml na děda vůbec nepama
tuie, stalo se to podle všeho iiž v této době. V mist
ní matrice není íeho Úmrtí vůbec zapsáno. Proto se
domnívám, že se odstěhoval iinam a tam skonal. Zdá
se, že příčinou odchodu byla neshoda se synem, ie—
muž nemohl odpustiti ieho hřích.
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4.Bl'JH POClNA TRESTATI.

První starostí nové rodiny bylo, aby si po
stavila svůi vlastní domek. Po něiaké době se
ii to také podařilo. Matka dostala věnem tisíc
zlatých; na tehdeišl poměry velice mnoho. Ta
ké otec si něco zahospodařil. Četní přátelé
pomohli pracovati; zvláště se imenuie man
želčín otec Antonin Braumandl, ienž byl do
vedným tesařem. Budova stoii podnes, íen
střechu má novou. Je maietkem Bedřicha Fas—

sera, listonoše ve výslužbě. Proto mohu po
dati íeii přesný popis.
Domek stál hned za hřbitovem, který sou
sedl s kostelemnl. Je na východním svahu pa
horku, na kterém se rozkládá Hohenava. Byl
níže než ostatní vesnička a bylo iei viděti te—
prve, když se přišlo skoro až k ieho zahrád
ce. Původně měl čislo deváté, v no'vém soupisu
č. 141/223).

Nízkými dveřmi se vcházelo do úzké chod
bičky, která probíhala napříč celým domkem
a dělila iei na dvě nesteíně části. Po pravé
straně byla iediná světnice, kde rodina uscho—
22) Proto bývala adresa: wedle kostelac.
"_*)Německá zvláštnost. Domy na iedné straně
mivaií čísla celá, budovy naproti číslo o polovinu
větší.
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vávala své lepší věci; za ní komora. Nalevo
se vcházelo do větší čtvercové iizby; stěny
byly jen vybíleny. V iednom koutě stál prostý
stůl, v iiném bylo lůžko. Ve výklenku nedaleko
dveří stála kamna. Tu pracoval obyčeině otec
se svými pomocníky. Vzadu byl ieště ieden
pokoíik. Po dřevěných schodech se vystupo
valo do podkrovní komory s dvěma malými
okénky. Před domem byla zahrádka, v níž pě
stovali květiny a trochu zeleniny. Byla obe
hnána drátěným plotemž'). Na druhé straně
přiléhal k obydlí chlév, stodola a druhá za
hrada s několika stromy. Dvě třešně stoii
dosud.
Také hmotné postavení rodiny Steimlovy se
utěšeně lepšilo. Dluhů na domku neměli, právě
naopak. Otec přikoupil sedm iiter poli a do
chléva několik kusů dobytka; obyčeině tři až
čtyři. Hned po svatbě stal se obecním strážní—

kem a zastával tento úřad ke všeobecné spo
koíenosti celých l9 let — až do svého odcho—
du z Hohenavy. Úředních pochůzek bylo do

sti, protože starosta Josef Jčgernietz sidlel ve
vzdáleném Saulernu. V Hohenavě zůstával ien
íeho náměstek; byl iím dlouhá léta hostinský
Alois Blochl. Měsíční plat 15 marek nebyl ve
likým, ale přece ien vítaným příspěvkem. Také
práce bylo čím dále tím více a František Steiml
stal se brzy hledaným obuvníkem. Konkurence
tří domácich mistrů se báti nemusel, protože
24) Dnes dřevěným.
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mnoho neuměli. Jméno íednoho se mi podařilo
ziistiti, slul Michal Wóltl. Časem bylo potřeba
naimouti íednoho až dva pomocníky. Manžel
ka byla dovednou pletačkou a ieií rukavice,
punčochy a kraiky byly velice oblíbené.
.leiich rodinné štěstí nebylo rušeno neimen
ším nesouladem. Stavitel se nepamatuie, že
by si řekli iediné křivé slovo. Měli třináct děti,

které však záhy zemřely. Zůstala pouze Juli
ána, Terezie a František, ienž ie dnes stavi
telem ve Zwieselu.
Malá Juliána byla velice živá a svými dět
skými nápady dovedla rozesmáti celou rodinu.
Brzy se stala miláčkem otcovým, ienž přerušil
občas i práci, aby si pohrál se svou princez
nou. Ve volných chvilich skotačila na pěkném
trávníku, který. se zelenal před domem nebo
si zaběhla do lesa, který byl ien několik kroků
daleko. Často si hrála s iinýmí dětmi, které
rády vyhledávaly ieil společnost.Zpívala málo.
Bylo-li trochu možno, šla každou neděli do
kostela. Brzy se přiučila některým modlitbič
kŽm
n mu:a často ie odříkávalazsl. K andělu stráž—

)Strážný andělíčku můi,
dušičku mou opatrui,
25) Nemám ovšem přímých důkazů, že by Juliána
konávala právě tyto modlitbičky. Moie domněnka ie
však velice pravděpodobná, protože isou všeobecným
zvykem v celém Bavorsku.
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každý hřích ode mne vzdal,
by mne Pán Bůh mílovallc

Pěkné byla také večerní prosba:
Když se iiž k spónku uklódóm,
své srdce k Tobě pozvedóm.
O Bože, přiimí díků ples
za milosti, iež dals mí dnes.
A poskvrnil-li duši hřích,
ii učiň bílou iako sníh.

Pak očka klidně zavřít smím
bdí anděl tvůi, i když ió spím.

O Matičko má, Maria,
kéž chrání mne vždy láska tvó.
Před každým hříchem opatrui
mne, Ježíšku, kříž svatý tvůil
V tvé róny duši zavírám
a klidně, šťastně usínóm. Amenx

Protože Juliána byla z dětí neistarší, hlídala
svou mladší sestru Terezii a pozděii neposed
ného Františka. Již v útlém věku byla přidržo
vóna k lehčím domácím pracím a pomáhala,
kde se dalo.
Julióně nebylo ieště ani šest let, když počala
chodíti do školy; podle úředních záznamů sta
lo se to 18. května 1868. Tehdeiší zákon před
pisoval desítiletou školní povinnost,- od 6. do
13. roku chodily děti do tak zvané všední
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školy“), od 14—16 let byla škola nedělní.
Školní rok počínal měsícem květnem. Vyučo
valo se od 8—11 a od 12—2 odpoledne. Od
1. května do 1. září nebylo odpoledních hodin,
aby děti pomáhaly při hospodářství. Kdo za
meškal delší dobu, byl povinen školu doplniti
—-—
i po dokonaném

šestnáctém

roce.

Budova, do níž chodila Juliána, stoií dodnes
a imenuie se )starouc na rozdíl od nové školy,
která byla postavena teprve pozděii. .le něko
lik kroků od kostela, poněkud nalevo. Je to
ponuré stavení o iednom poschodí. V přízemí
ie nízce sklenutá křížová chodba, dlážděná
velikými kameny, po stranách třídy. Uzké dře
věné schody vedou do poschodí, kde ie byt
učitelův a několik“ iiných místností. Učebnými

předměty bylo náboženství, čtení, psaní, počí
tání a tak zvané názorné vyučování. Žáci byli
v něm seznamování se imény íednotlívých
předmětů, které viděli ve škole a s různými
nástroii denního života. Teprve ve vyšších tří
dách byla osnova rozmanitěiší.
Prvním učitelem .luliány byl František Jung
wirth, ienž vynikal četnou rodinou. Připomíná
se ieště ve školním roce 1872/1873. Pozděii se
odstěhoval, neznámo'kam. Z ostatních učitelů
imenuíi aspoň Jindřicha Geiera. Dožil se 73
let; zemřel 20. říina 1887 (: ie pochován na
tamním hřbitově. Jeho památka se uchovala
“) Protože se do ní chodilo ve všední dny.

dodnes a ieho hrob byl při mé návštěvě peč
livě upraven.
Juliána se učila dobře a ráda poslouchala.
Pro ieií tichou povahu dávali ii za vzor ostat—
ním. Ještě po letech říkával učitel Geier ieií
sestře Terezii: >Škoda, že Juliána bývala stále
nemocna. Byla tak pozorná a ty isi taková ne—
hodná.: A přece byla Terezie dítkem velice
tichým a zvedeným.
Zdálo se, že štěstí rodiny Steimlovy nemůže
zkaliti žádná nehoda. A přece se blížila osud—

ná hodina, v níž chtěl Bůh ztrestati kletbu

otcem vyslovenou.

Juliáně šlo iiž na osmý rok"l. S dobrým pro
spěchem končila druhou třídu a těšila se na
prázdniny. Byl právě Veliký pátekzal, dne 15.
dubna 187029).Protože bylo prázdno, hrála si
s několika dětmi na volném prostranství u ko
stelaaoi. Když se blížilo k poledni, dostala ží
") Také illfurtský hoch Josef Bruner byl zachvácen
posedlostí v osmém roce. Srov. Sutter -- Cirinovó,
Satan v lllfurtu, Praha, 1931, 17.

"] Za to bylo na Veliký pátek, ví bratr iistě; také
sestra Terezie vypovídala stelně.
") Na rok se bratr přesně nepamatuie. Teprve
srovnáním s ostatními událostmi isem dospěl k pře
svědčení, že se nehoda stala r. 1870. Také v prame—

nech se tvrdí důsledně,že Juliána byla posedlá v svém
osmém roce; tomu neodporuie kronika svatohorská
(l., 223), když praví poněkud všeobecně: >od devá
tého roku trpěla mnoho na těle i na dušic. V březnu
1880 vypověděl sám zlý duch kaplanu Kropfmůllerovi,
že posedl Juliánu před deseti lety — tedy 1870.
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zeňall. Pospíšila s ostatními k dřevěné pumpě,
která stoií dodnes před hostincem Ludvíka Pi
sera, aby se napilaazl. Ještě pumpovala, když
bylo dáno znamenísal k Anděl Páně. Je velice
pravděpodobné341, že mimoidoucí upozornili
malou .luliónu, aby se modlila. Neuposlechla,
nýbrž plnými doušky lokala osvěžuiící nópoi35l.
V tom okamžiku stalo se cosi neobyčeiného.
Juliána klesla poiednou k zemi a ieiím tělíčkem
zalomcovoly prudké křeče. Proč, nevěděl ni—
kdo. Uhřóta přece nebyla a iiž tolikróte se na
pila bez neimenší škody. Na pokřik dětí sběhli
se lidé a paní učitelovó Anna Jungwirthovó
odnesla Juliónu do ieiich domku, který byl
vzdálen ien asi 30 kroků od místa neštěstí.
Když domací prostředky nepomáhaly, byl po
volán z Grafenavy okresní lékař Hógler. Zii
stil křeče, ale ieiich příčiny nemohl udati. Pře
depsané léky minuly se s účinkemsel. Po něko—
Iika hodinách přestaly křeče samy sebou, ale

ne na dlouho. Opakovaly se každý třetí nebo
čtvrtý týden, někdy i častěii. Jednotlivé zó
30) Srovnei str. 27.

31) V illfurtském případě použil d'óbel pokrmu.
32) Studna má velice dobrou vodu. Sám ísem byl

svědkem, íak školní mládež chvótala v polední pře
stóvce k téže studni —-ačkoli je dosti daleko od školy.
33) Na Veliký pátek se nezvoní.
34) Jistoty isem se nedopótral.
35) Tím ovšem nechci říci, že by tato dětskó neroz

vóžnost byla posled

ní příčinouposedlosti. O pra

vém důvodu ísem se zmínil iiž dříve; byla to kletba

otcova.

4
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chvaty trvaly 10—12 hodin a přicházely bez
iakékoli přípravy. Mnohdy klesla na zem, ve
škole vypadla z lavice a bylo nutno poslati ii
domů. Pohled na ubohé dítě, zmítané křečmi,
vynucoval slzy i dospělým.
Časem voláni k lůžku nemocné í iiní lékaři37),
ale ieiich námaha byla marná. I když se ně
kdy podařílo bolesti na čas zmírniti, ieiich
vlastní příčina zůstávala vždy ieště hádankou.
Po něiaké době počaly se však ukazovati zie
vy, které zrovna překvapovaly. Slyšme očitého
svědka:
Kdysi zavolali také tehdeišího kaplana Jiří
ho Dachse. Bylto muž vážný a zkušený; o tom
svědčí neilépe to, že zůstal v Hohenavě tak
dlouho — od 31. prosince 1860 do 28. červen—
ce 1877. Vyhověl pozvání, ale vrátil se velice
rozčilen. Doma vypravoval farářovi, že si stav
dítka nedovede vyložit,—něco takového že se
mu íeště nestalo. Juliána, která bývala dříve
tak tichá a poslušná, ukazovala odpor — řek
něme spíše nenávist — ke všemu svatému a ná
boženskému. O modlitbě nechtěla ani slyšeti,
kněžským požehnáním pohrdala a vší silou se
bránila, chtěl-li ii pokropiti svěcenou vodou.
Jestliže to někdo přece udělal, svíiela se bo
lestí, iako by ii posypali žhavými iiskrami. Bylo
36) Pří pozděiších záchvatech bylo tu a tam pozo
rovati iakési zlepšení; brzy se však ukázalo, že bylo
íen chvilkové.
87) Zmíním se o nich iínde podrobněíi.
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to tím pozoruhodněiší, protože mimo dobu
záchvatů bývala ke kněžím velice uctivó.
Tehdy po prvé vynořila se v duši domácích
kněží myšlenka, není-li .Iulióna posedlou.Avšak
důkazy byly dosud velice málo přesvědčivé.
Proto se rozhodli pro nervové záchvaty, nebo
i iakousi hysterii, kterou se snad podaří časem
překonati.
Ve volných chvílích učila se .lulióna od mat
ky plésti a hóčkovati. Do kostela chodila ien,
když mohla. R. 1872 šla po prvé k svaté zpo
vědi; od té doby přistupovala k ní podle škol
ního řódu každého čtvrt roku. Na Bílou neděli
dne 20. dubna 1873 přiiala po prvé Tělo Póně;
po celý školní čas měla ie přiiímatí měsíčně ——

ač—linebyla právě nemocna. Brzy potom za
čala šestinedělní přípravu na svaté biřmování,
kterou konal v kostele kaplan Dachs. Svátost
samu přiiala v pátek dne 6. června 1873 v po
sovském dómě spolu s iinými dětmi; uděloval
ii biskup Jindřich II. z Hofstčtterů (1839—
187538).Dostavníkem iela do Freyungu, odtud
poštou do Pasova. Kmotrou ií byla Anna Píse
rovó, manželka hostinského z Hohenavy. Da
rovala Julióně modlitební knihu, růženec a
pěkné náušnice, které se v rodině dlouho uka

zovaly.
a'$) | posedlý může přistupovati k svatým svótostem.
Již dříve isem upozornil, že posedlost sama není hří
chem; mnohdy ani není následkem hříchu.

4'
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5. KONEC ŠTĚSTÍ.

Zdálo se, íako by Velkým pátkem r. 1870
odešla z rodiny Steimlovy štěstí a Boží požeh
nóni nadobro. Další léta byla nepřetržitou
řadou utrpení, která skončila úplnou ztratou
maietku a prodeiem rodinného domku. Splnila
se na nich doslova vóžnó hrozba Boží; »Po
žehnóní otcovo utvrzuie dítkóm domy, ale
kletba matčina z kořene vyvrací zókladyc (Sir.
3, H). Příčinou všeho byla Juliána. Próvem si
mi posteskl íeií bratr, že by vyplnil velkou kni
hu, kdyby měl vypsati vše, co přetrpěli.
Kruté bolesti milovaného dítěte donutily ro
diče, aby se znova a znova ohlíželi po léka
řích. Protože v Hohenavě nebylo žádného, po—
sílali pro ně do dalekého okolí. Jak se mi po
dařilo ziistiti, navštěvovali Juliónu neičastěii
dr. Kónig a Hógler z Grafenavy, iednou též
dr. Scharf z Perlesreutu. Ostatních imen ísem
nemohl při nejlepší vůli vypátrati. Někdy se
sešli u lůžka nemocné dívky až tři lékaři na
iednou a konali společné porady — ale po
moci neuměl žadný. Vyzkoumati pravou pří
činu křečí se nepodařilo nikdy. Přiiížděli po
vozem a ieiich četné návštěvy rychle stravo
valy nabytý maíetek. Nebylo divu. Jedinó ce
sta pasovského lékaře stála 35 marek, freyun
ský bróval 10—12 marek, ostatni podobně.
R. 1876 nastalo nové zhoršení—“l.Někdy na
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počátku ledna byla Juliána sama doma. Sla
na půdu, aby snesla pródlo, které tam matka
sušila. V tom okamžiku zahlédla velkou čer
nou kočku, která seděla na pródle. Než se na
dóla, zvíře na ni skočilo. Ulekla se a zděšeně
vykřikla, ale kočku iiž nespatřilatol. Zmizela,

íako by se do země propadla. Juliána sešla
dolů, ale musela ulehnouti. Od té doby opa
kovaly se křečovitézáchvaty ie ště ča stě

ii a s prudkostíieště větší. Co se vlastně

na půdě s .luliónou stalo, netušil nikdo; teprve
2 pozděiších výpovědí zlýéh duchů se dovídó
me, že v tom okamžiku byla posednuta dru
hým nepřítelemtll.
V létě r. 187ó“l zavezli Julidnu do všeobec
né nemocnice v Pasově“l, kterou tehdy spra—
vovaly řeholní sestry. Stalo se to na výslovnou
radu pasovského lékaře“l, který doufal, že
odborná péče zkušených ošetřovatelek zmírní
bolesti ubohé trpitelky. Jeiich bedlivému oku
mohlo se podařiti proniknouti taíemnou zóha
39) Tuto udólost popisulí stelně bratr i ostatní pra
meny; zato v časovém udání lsou veliké rozdily. Podle
výpovědí bratrovy spadalo by vše do r. 1880; sou
časné dopisy kaplanovy a lékařské dobré zdání mluví
o třináctém roce Julíóny (187ól. .leiich tvrzení se mi
zdá iedíné správné. Již na počátku isem upozornil, že
u bratra splývaií různé periody v iediný obraz. Kdo
vit,
tak venkovští lidé vypravuií, nebude se tomu ani
iviti.
60) Již dříve lsem podotkl, že posednutí bývá často
provázeno viditelnými zievy, které mail duši zastra
šlti a připravit! tak půdu dóblu.
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du, která dosud obestírala Juliánu. Doprová
zel ii otec i s matkou. .leli poštovním dostavní
kem. V nemocnici pobyla Juliána celých šest
neděl45l, ale pravé příčiny křečí se nedopát
rali; proto lékaři prohlásili, že se ien přetva
řuíe. Jeiích úsudek nás nesmí překvapovatí.
Ani neipřísněiším zkoumáním nemohli naiíti
neimenší tělesnou poruchu, která by křeče vy
volávala. Právem, protože ieiich posledním
důvodem byl sám zlý duch, íak se přesvědčíme
pozděii. Na Juliánu však měl pobyt v nemoc
nici velice zhoubný vliv. Snad právě toto
ustavičně podezřívání ii roztrpčilo. Stala se

neposlušnou a vzdorovitou. Uložené práce ko
nala nedbale, nebo ie vůbec nedělala. Plela-lí
v zahradě, vytrhávala ušlechtilé byliny, vzkazy
sester vyřizovala íako naschvál nesprávně (a
podobně). Konečně byla poslána domů. Ale
rodiče stál tento pokus přes 300 marek. Aby
ie mohl zaplatiti, odprodával otec kus dobyt—
ka po kuse; některý rok obětoval na léčení
až tři krávy.

41) Také Górres

(Die christliche Mystik, 1880, IV.,

str. 19) vypravuie zaručený případ, kdy zlý duch se
zíevil v podobě černé kočky.
42) Tento letopočet ie pouze mým vlastním doha
dem; hodí se však neilépe do souvislosti.
43) Tohoto údaie bratrova se mi nepodařilo ziistiti
Úředně, protože se nemocniční záznamy z let 1870—
1880 nedochovaly.
44) Jeho íména isem se nemohl dopátrati.
45) Bratr se íiž přesně nepamatuie, zda byla v ne
mocnici šest neb osm neděl.
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Tím však nebyla míra neštěstí vyčerpána.
Ještě hůře bylo, když po něiakém čase vyschl
i tento pramen příímů a Steimlovi nemohli při
neilepší vůlí dochovati ani iediného vepře. Jak
mile si koupili selata — obyčeině dvě ——
a při

nesli ie domů, přestala podivuhodným způso
bem žróti, živořila, až dodělala. Někdy se po
dařilo udržeti ie delší dobu; poíednou však
dostalo zvíře prudké křeče a hvnulo také. To
se opakovalo se strašnou pravidelností celých
deset let, po které byla Juliana nemocna; roč
ně iich pozbývali dvanáct až patnáct. Ani nei
zkušeněiší sousedé nevěděli iiž rady. Přivola
ný zvěrolékař mohl íen konstatovati, že při
činou pádu byly křečemi, vlastního důvodu
nevěděl nikdo. Proto isme odkázáni na pouhé
dohady. Jakýsi klíč nacházím v děiinóch' po
sedlých hochů illfurtských, kde se vypravuíe
podobný příběh:
>Na zbožného starostu, pana Tresche, ienž
skoro denně nemocné hochy navštěvoval, byl
d'óbel zvláště velice rozezlen. „S tím se ieště
vypořódóm", pravil kdysi po odchodu staro
stově. Brzy potom zlomila si ieho kráva nohu.
„Něco už dostal, ale dostane ieště více", pro—
hodil zlý duch. Po několika dnech uhynula sta
rostovi dvě telata. „Zas něco pro něho, ale
ieště neisme spolu hotovi", pravil ďábel.
46) Vzpomeň, že také Juliónu trápil zlý duch kře
čemi. Steině popisuií evangelisté (Mar. 9, 19—25)

uzdravení posedlého nóměsíčníka.
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V březnu r. 1868 koupil si pan Tresch vepří

ka"). Byl úplně zdravý. Ale iíž druhého dne
pozbyl chuti k žrádlu a počal hynouti. Přivo

laný zvěrolékař nenašel žádné choroby. Proto
Pan Tresch připadl na myšlenku, že příčinu
třeba snad hledati iinde. Zavěsil v chlévě po
svěcenou medailku sv. Benedikta; za krátko
bylo zvíře čilé a žralo, íako iindy48l.Když brzy
potom navštívil starosta posedlého, pravil mu
ďábel: „Nyní iiž k tobě nemohu. Musím tvůi
dům minouti od té doby, cos pověsil v stáii
ten neřád"“l.<

Škoda, že nikdo neporadil něco podobného
také v Hohenavě. Snad by se byli uchránili
tolika neštěstí. Zatím bylo potřeba dělati dlu
hy a ieíich úroky doléhaly na rodinu čím dále
tím tíživěii. Úroda na polích Steimlovych by
vala poiednou tak malá, že museli obilí a mou
ku přikupovati. Také práce ubývalo; lidé se
počali rodině vyhýbati.
47) Také z evangelií se dovídáme, že si ďábel voll
se zálibou tato zvíře pro svoie nekalé reidy. Proto
prosil (Mat. 8, 28—34) Spasitele, aby mu dovolil veiíti

do stáda vepřů. .leiich tragická záhuba ie všeobecně
známa.
43) Zde musím upozornitl na veliky ůskok, který se
podařil peklu. Namluvilo modernímu člověku, že se
obeide i bez církevních svěcení a žehnání a zbavilo
se tak poslední překážky, která íeho moc podlamo
vala. Nebylo to pověrou, když naši zbožní předkové
užívali svěcené vody nebo stavěli do polí svěcené ra
tolesti Ctenóř se přesvědčí, iak velice se bolí zly duch
právě takovych věcí
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Ještě bolestněii bylo ve škole. Po celých osm
let chodila Juliana velice málo a neměla o nic
zóiem. Úmyslně vyplsuii z úřední knihy smut
ný obraz prvního roku, v kterém taiemnó ne
moc propukla (1870—18711501.V měsíci květ
nu vynechala školu 7., 9.—10., 15.—17. a 23.;
v červnu 4., 6., 11., 12., 17.—18., 20.—21. 0 28;
v červenci 4.—5., 11.—12., 15., 22—23. a 29.—
30.; v srpnu 2., 12., 13., 19.-—-30.;v září 7., 13.,
19—20., 23.-—27.; v říinu 2.—ó., 9.—11., 18.,
24., 26.—27. 0 29.; v listopadu 10.—11., 16.,
21 .—22., 24. a BO.; v prosinci 4.51). Proto ne
dostala ani znamky; také poznámka o celko—
vém prospěchu schází. R. 1872—1873 není

v seznamu ani vedena, protože byla většinou
nemocna.
R. 1875 přestoupila Juliana do školy neděl
ní, kde vyučoval kaplan Dachs. Od 11—12
bývalo náboženství, odpoledne až do dvou
se opakovala probranó látka. Pro zaiímavost
uvódím íeště poslední rok nedělní školy [1877
1878). Vynechala 4. neděli v květnu a v srpnu,
první neděli v listopadu, třetí až patou neděli
v březnu, první až druhou neděli v dubnu.

Známky dostala:
.“) Sutter-Cirínovó, Satan v Illfurtu, Praha, 1931, 62.
50) Není sice iisté, byl-lí to právě rok 1870—1871,

protože se titul úřední knihy nedochoval. Moie do
mněnka le však velice pravděpodobná, srovnáme-ll
místo, které v něm .lulióna zauíímó.
51) Kdy tehdy počínal v Bavorsku školní rok, vyložil
isem iiž dříve.
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schopnosti

3

Díle

3

mravnost

]

náboženství
čtení
krasopis
počítání z hlavy
počítání na tabuli
praktické vědomosti
pravopis

2
2
3
3
3
4

R. 1878 vychodila Juliána obecnou školu a
pomáhala v domácnosti, neměla-li právě zá
chvaty. Po stránce mravní byla úplně bezvad
ná, ani neipřísněiší soudce nemohl il vytknouti
sebemenšího poklesku.
Zato na otce a matku působilo dlouholeté
utrpení iako očistná lázeň. Již dávno si při
znali, že ie spravedlivý Bůh trestá pro ieiich
mládí a snažili se íeho hněv usmířiti. Ačkoli,

všech dalších deset dětí zemřelo brzy po na
rození, neodvážili se iiž nikdy vzepříti se Bohu.
Právě naopak. Chodili pilně do. kostela a ka
ždý třetí měsíc přistupovali k svatým svátostem;
někdy i častěii. Modlitbu ranní a večerní, před
iídlem a po iídle konali zase společně; v so
botu večer modlívali se sv. růženec. Lidé se
divili ieiich veliké trpělivosti a říkávali dětem:
>Vaši rodiče chodí do kostela, modlíte se a
přece nemáte štěstí. To by nikdo nedělalx Ale
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otec a monika nedali se mýli'ri.Věděli, proč trpí

(: doufali, že si pokornou odevzdanosti naklo
ní Boha neispíše. A přece neítěžši kříž měl na

ně teprve dolehnouti.

ó.ZÁHADA SE VYJASNUJE.

Nemoc Julíány trvala iiž po celých deset
let. Po kaplanovi Dachsovi nastoupil 29. čer
vence 1877 Josef Weiss, ienž konal poslední
funkci íeště 6. Února 1880. Listem ze dne 28.
ledna 1880 byl ímenován ieho nástupcem Jan
Evang. Kroptmůller. Byl to muž svatý a velice
horlivý. O ieho životní zkušenosti svědčí-nei
Iépe, že se stal pozděíi představeným kněž
ského semináře v Pasově. Jakkoli působil v Ho—
rgnavě
pouze tři měsíce, žiie dodnes v paměti
! u.
5 Juliánou stala se zatím veliká změna."l

Protože zásoby docházely a peněz nebylo,
odešel otec časně z ráno v pátek dne 20. úno
ra 1880 s matkou do vesnice Halsu, nedaleko
Pasova. Jeho příbuzní -—-lmenovali se Haaso
vi — měli tom obchod s moukou a provozova
li pekařskou živnost. Byli velice dobročinní a
rádi podporovali rodinu Steimlovu. Doma zů
staly ien děti: Juliána, které šlo na 18. rok,
52) Úplně stelný výlev opakoval se o několik let
pozděii — ien s nepatrnými odchylkami. Proto ne
překvapuíe, že v duši bratrově splynuly obě události
v lediný obraz. Je tudiž možné, že se některá po
drobnost nestala právě tak, tak il poplsull. Podstatná
znaky ísou však zaručený také Iinýmí prameny.
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mladší Terezie a bratr Františeknl. Odpoled
ne poslala Juliána sestru a bratra do lesa, aby
nasbírali trochu dříví. Kolem třetí hodiny chtě
la rozdělati oheň a přichystati dětem něco
teplého. Když u kamen poklekla, otevřely se

náhle dveře a do pokoíe vstoupil neznámý
muž“). Byl vysoké postavy, ieho tvář byla
úplně černá a z Úst mu trčely dlouhé zuby.
Přistoupil až k samé dívce a silně na ni dechl.
Více .Iuliána neviděla. S pronikavým výkřikem
skácela se k zemi.
Po čtvrté hodině vrátily se domů ostatní dvě
děti. Ve světnici se iim naskytl příšerný pohled.
.leiich sestra

seděla

na

zemi—55),svíiela

se

v strašných bolestech a ieíím tělem Iomcovaly
prudké křeče. Při tom vydávala nepřirozené
skřeky, které zrovna ohlušovaly a rozléhaly se
večerním tichem. Poiednou vyskočila a s kři
kem se hnala ke dveřím. Duchapřítomný Fran
tišek zastoupil ií zmužile cestu; Terezii poslal
pro Annu Hackelovou. Byla porodní babič
kou; proto ii lidé často volali k nemocným.
Vzpomněl si právě na ni, protože bydlela
v sousedním hostinci Piserově.
Přišla, ale marně se pokoušela zuřící dívku
upokoiiti. Ani neílepší léky, kterých se dříve
užívalo, nepřinesly žádného ulehčení. Podařilo
") Dnešní stavitel ve Zwieselu.
“) Další popis pochází od samé Juliány. Jiných
svědků nebylo.
55) Zatim přišla k sobě, ale povstati nemohla.
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se ií ien tolik, že dostala Juliánu do lůžka, kte
ré stálo mezi oběma okny. V obavě, aby snad
nemocná nezemřela, poslala po večerním kle
kání Františka pro kaplana a prosila, aby .lu
liánu navštívil. Přišel hned, ale obraz, íenž se
mu naskytl ve světnici, byl strašný. Nemocná
se stále ieště svíiela v hrozných křečech a řva
la56ltak pronikavě, že ii bylo slyšeti zdaleka.
Bila kolem sebe

rukama—'") a ieiím tělem "lom—

covala iakási nepřekonatelná síla. Chvíli po
zoroval kaplan řádění taiemné nemoci, o kte
ré slyšel iiž tolikrát vypravovati. Konečně se

rozhodl, že dá ubohé trpitelce požehnání a
ku podivu -— záchvaty na chvíli ustaly, ale

brzy počaly znova a ieště prudčeií. Na kapla
na učinilo vše hluboký doiem a po prvé se
v něm ozvala domněnka, není-li Juliána po
sedlá. Vzkázal pro pana faráře. Oba kněží se
uradili, že budou nemocnou bedlivě pozoro
vati a teprve potom učiní potřebné kroky.
Časně ráno telegrafoval farář rodičům. Ve—
lice se polekali a skoro celou cestu ——sedm
hodin — utíkali.

Od té doby navštěvoval kaplan Juliánu íeště
častěii a v ieho duši se zvolna rozíasňovalo.
Čtenáře bude íistě zaiímati způsob, iakým hle
děl proniknouti taiemnou záhadu, která až
dosud zastírala rodinu Steimlovu. .liž napřed
56) Výraz, kterého užil sám bratr.
57) Steině líčí evangelisté na př. posedlého námě
síčníka.
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podotýkám, že svého Úmyslu nemocné nikdy
neprozradil, takže iokákoli suggesce iest úplně
vyloučena.
Kdykolidal Juliáně požehnání, zalomcovalo
iito a křeče propukaly ieště prudčeii. Bylo tře
ba dívku přidržovati, aby 2 lůžka nevypadla.
Také křikse stupňoval. Skoro se zdálo, že má
před sebou šelmu, kterou někdo dráždí. Po—
zoruhodný byl ieií odpor ke svěcené vodě,
kterou moderní člověk tak pohrdá a pro níž
má pouze útrpný úsměv. Kdykoli ii kaplan „lu—

liánu pokropil, svííela se bolesti, iako by ii po
sypali žhavými iiskrami a zrovna šíleně zuřila
nebo počala strašně proklinati53). Protože trpě—

C)

(»

Cl
E

%

%

Půdorys domku Steimlova.
A velká světnice; a stůl, b lůžko, c kamna. B a D menší
pokoie, C komora, E, F hospodářské budovy.
58) Překvapuíe to tím více, protože Juliána mimo

záchvaty nikdy neklela.
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la žízní, ráda se napila. Někdy ií přimíchalido
sklenice to i n ě několik kapek svěcené vody,
takže nemohla nic zpozorovati. Tu však vodu
rozhodně odmítla. A iestliže se přece napila,
počala se dusiti a všechno zvrátila. Totéž se
opakovalo také s pokrmy. Záhada není tak
veliká, iak by se na první pohled zdálo. Při
svěcení vody dovolává se kněz ustavičně zá
sluh Kristových a prosí Boha, aby zapudil
zlého ducha z každého místa, kde ií budou
zbožně užívati.
Tím ovšem nebyly pokusy kaplanovy íeště
vyčerpány. Jindy si přinesl svěcenou štolu.
Sotva ii položil na nemocnou, chopila se ií
a odhodila ii s takovou prudkostí, že ií nebylo
možno zadržeti. Kdysi položil Juliáně na čelo
křížek, v kterém byly ostatky svatého Jana.
Nemocná se zrovna šíleně bránila tomuto do—
teku a svíiela se iako had, kterému isme při—
šlápli hlavu. Když se ii dotkl kněz předmětem
nesvěceným, nebylo na ní pozorovati nic.
Proto se kaplan rozhodl, že užiie prostřed
ků církevních. Říkal nad nemocnou latinský
exorcismuswlva ieho účinky byly překvapuiící.
Juliána se po každé uklidnila a křeče přestá—
valy; strpěla na sobě neien posvěcené před
měty, nýbrž i štolu a kříž. Jenom někdy ne

měla modlitba úspěchu a z dopisu kaplanova
se dovídáme také příčiny: neříkal ii s oprav
dovou vážností a nepronesl rozkaz s potřeb
59) Jeho podstatu isem vyložil na str. 14.
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ným důrazem. Snad ani nemusím připomínati,

že všechny modlitby byly konány latin s ky,

takže iim nemocná nemohla přirozeně ani
rozuměti.
Zatím vyvíiela se nemoc hrozným způsobem
dále a slzy nám vstupuií do očí, čteme-Ii, co
všechno ubohá dívka přetrpěla. Přizáchvatech
potívala se na celémtěle, zvláště s hlavy a
s krku stékal pot hojnými proudy. Oči bývaly
vypouleny, iako by umírala. Mnohdy ií otočila
iakási neviditelná síla hlavu tak velice, že tvář
byla skoro vzadu a vlasy splývaly na prsa.
V takovém okamžiku počala se Juliána dusiti
a bylo třeba násilím vrátiti hlavu do původní
polohy. Na levé straně krku vytvořila se při
záchvatech veliká boule, která se prudce po
hybovala a po něiaké chvílí sama sebou zmi
zela. Jeií p'rsa se nepřirozeně dula a dech bý
val tak rychlý, že by ho zdravý člověk ani pět
minut nevydržel. Nemocná tak dýchala půl
hodiny, někdy i déle. Když záchvat pominul,
bývala obyčeině tak svěží, iako by nic netrpě
lasol. Nevěděla o ničem a usmívala se na kně
ze zase tak přívětivě, iako by se nebylo nic
stalo. Obyčeině říkávala, že se právě probu
dila a ostýchavě prosila za prominutí, že před
knězem usnula.
60) Nesmí nás překvapovatí, že po záchvatu ne
byla Juliána obyčeině unavena. Násilných pohybů
nekonala sama; iak uvidíme, byl ieiich příčinou sám
zlý duch.

5
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Protože dosavadní prostředky se ukázaly
přilišnedostatečnými, nařídil kaplan, aby celá
rodina počala devítidenní pobožnost k Bož.
Srdci Páně; měla se konati od 8. do 16. břez
na l880. Učínky byly neobyčeiné. Bylo patrno,
že tyto společné modlitby kohosi velice dráž
dily a svou nespokoíenost daval naievo no
vými a ieště prudšími záchvaty. Současně po
čaly se díti zievy, které íiž nenechávaly ani
neímenší pochybnosti o pravé podstatě nemo
cí. Byla to především znalost věcí, kterých se
Juliána přirozeně dovědětí nemohla.
Přizóchvatech volóvali totiž obyčeíně kap
lana Kropfmůllera. Aby dívku nepobouřili, dó
lo se to úplně taině. A ku podívu. Sotva vykro
čil z fary, věděla iiž o tom Juliána, proklínala
ho a zlostně volóvala: >Zavřete, aby sem ne
mohl.< Odkud se to dověděla? Oči mívala
zavřené a také by ií zrak nebyl pomohl, pro
tože z domku nebylo k faře viděti. Mezí ieiich
okny a farou ie řada vysokých domů. Když
vcházel kaplan do dveří, říkávalo: )Už ie
tadyc a dodávala: )Vyhoďte holc A přece na
nikoho ani nepohlédla. Ještě pozoruhodněiší
byla iinó okolnost. Při zóchvatech mluvívala
.lulióna silným hlasem m užs kým, ústa mí
vala zavřenó a ieií rty “se při tom ani nepohy
bovaly. Čím déle bylo patrněiší, že ústy ubo
hé dívky mluví někdo jiný.

Kaplan brzy vypozoroval, že má na ne
mocnou daleko větší vliv než ostatní, kteří ne
byli kněžími. Obyčeíní lidé marně se pokou
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šeli, aby ii udrželi neb uchlócholili. Jakmile na
ní položil ruku kněz, ustóval strašný křik, který
trval iindy celé hodiny. Chtěl-li ii otec nebo
iiný laik upokoiiti, rozdrósala mu ruce do krva
va; ruky knězovy se však ani nedotkla. Tohoto
rozdílu si přirozeně nevyložíme, protože dívka
zdánlivě spala, oči mívala zavřené,—proto ne
mohla viděti, kdo ii próvě držel.
Avšak teprve v sobotu dne 13. března 1880
měla se záhada obiasniti. Po poledni zavolali
opět kaplana. Ještě než vkročil,věděla nemoc
nó zase o ieho příchodu. Položil na ni štolu
a brzy se mu podařilo ii uklidniti. Když se ií
tózal: »Chceš, abych iiž odešel2< propukla
v rozpustilý smích, iakého u ní ieště nikdy ne
slyšel. Sotva vyšel, pravila matka: >Kaplan iiž
odeše|.< V tom okamžiku ozval se opět po
tupný smích a iediným škubnutím shodila ne
mocná štolu na zem. Kaplan se vrátil po dru
hé, uklidnil ii znova a chtěl odeiíti. Sotva vy
šel z domu, pravila nemocná: >Af mi ieště íed
nou přiide, potom mu něco povím.< Otec vy
běhl z domu a zavolal kaplana, ienž byl ieště
nablízku. Vrátil se po třetí, přistoupil odhod
laně k lůžku a pravil: )Ve iménu Ježíše Krista
ti poroučím, máš-li mi co říci, mluvl< Nemocná

neodpověděla.
Tu ií kaplan položil ruce na hlavu a modlil

se latinsky:

>Ve iménu neisvětěišíTroiice

a ve iménu Pána našeho Ježíše Krista ukřižo
vaného, mocí svaté římské církve, pro zásluhy
a na přímluvu přesvaté Panny Marie, sv. Jana
5—
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Křtitele,sv. apoštolů Petra a Pavlou), sv. Jana
Evangelistye't'l a všech svatých, poroučím ti,
nečistý duchu: Odeidileslc Kněz domluvil a ku
podívu všech odpověděla nemocnó na ieho
lati n 5 kč slova 5 potupným smíchem: >Ne

odeidu.< Opět pravil kaplan la t i ns ky:
»Odeidílc a po druhé odpověděla Juliana:

Plón Hohenavv.
a fara; b kostel; c hřbitov; d domek Steímlův; e sil
nice; f menší cesta,- a cesta z Hohenavv, po které se
chodilo na Sv. Horu.

>Nepůidu, nikdy nepůidu.< Na třetí rozkaz
mlčela.

01) Jimž te zasvěcen kostel v Hohenavě.
“) Jeho svaté ostatky měl u sebe.
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Bylo iasno. Juliána ie posedlá zlým duchem,

protože iinak latinské

modlitbě rozuměti

nemohla. Znovu opakoval kněz modlitbu a
znova slyšel správnou německou odpověd:
>Neustoupím, nepůidu, nikdy nex Po chvíli
pravila: )Ty máš příliš málo moci. Moie moc
ie větší než tvoíe64).<

Prosím čtenáře, aby si dobře všiml tykání,
které ie zrovna charakteristické a které přesta
|o teprve po uzdravení na Svaté Hoře. Mlu—
vila-Ii Juliána s knězem v době, kdy záchvat
neměla, užívala po každé uctivého vy. Avšak
pokračuimel
Potom tázal se kněz latinsky a iménem Bo
žím: )Jak se ímenuieš2< S počátku neodpově
děla vůbec; potom pravila: >To nepovím.<
Když jí poručil, aby s ním mluvila latinsky,
mlčela. Při tom dívka spala.
Kaplan poslal taině pro pana faráře. Když
posel odešel, pravila nemocná: »Ted mi při
vedou ieště iednoho, ale ani toho se neboiím.
Ten má ieště méně moci“i.< Po příchodu fará
03) Doslova: ln nomine sanctissimoe Trinitotis et in
nomíne Domini nostri Jesu Christi crucifixi et auctori

tate sanctae Romance Ecclesiae et per meríta et inter
cessionem sanctae Mariae Virginls et sancti Joannís
Baptistae et ss. Apostolorum Petri et Pauli et sancti
Joannis Evangelístae et omnium sanctorum praecipío
tibi, spiritus immunde: Recedel
64) Nezdá se vám, že slyšíte vvchloubavá slova
z evangelia: >Toto všechno tobě dám, Iestliže padneš
a budeš se mi klanětih
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řově opakoval kaplan ieště iednou latin
s ko u modlitbu, ale odpovědí vyzněly steině
iako dříve a byly pronóšeny se steiným po
směchem. Přitom nemocná klela, že bylo hrů
za poslouchati, avšak na rozkaz knězův oka
mžitě umlkla. Když it to kdysi zakazoval otec
ve iménu Póna Ježíše, odsekla: >Vy k tomu

nemáte pravax

Oba kněží byli přesvědčeni, že Juliána ies'r
opravdu posedla; proto si umínilí, že ii osvo
bodí.

- 65) Podle všeobecného
zbožněíší než sám farář.
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přesvědčení

byl kaplan

7.DÁ BISKUP DOVOLENÍ?

Již dříve isem upozornil, že církev postu
puie velice opotrně o ien po svědomitém vy
šetřování dovoluie knězi, aby se pokusil zlé
ho ducho vymítnouti._To věděli dobře i v Ho
henově. Proto v pondělí dne 15. března 1880
poslal koplon Kropfmůller dlouhý dopis bi
skupskému Ordinariótu v. Pasově. Vylíčilv něm
dopodrobna smutný stov nemocné dívky a pro
sil o dovolení, oby směl sám nebo iiný kněz
vykonotí slovný exorcismus. Dopis podepsal
tehdeiší toróř a rodiče Julióny; všichni po
tvrzovoli správnost údoiů koplonových.
Bylo iisto, že biskupský Ordinoriót nebude
s dovolením pospíchoti (: choulostivou věc na
před podrobně vyšetří. Proto navštěvoval ko
plon nemocnou dívku i nadále (: dověděl se
mnoho nového. Snod nemusím iiž oni připo
mínoti, že zlý duch odpovídal obyčeině ien
tehdy, byl-Ii tózc'in íménem s o m ě h 0 B 0 h o.

Především se dověděl zoiímovou novinku,

že Juliána ie posedlá třemi

zlými duchy.

Kdysi prý iich bylo osm v iedné osobě v Ce
chách; byli však s dovolením biskupovým exor
cisováni od osmice)kněží o donuceni, oby'svou
obět Opustili. Tři z nich posedlí prý'Juliónu,
pět ostatních iinou dívku v sousední farnosti
moutské.
První údoi se mi dosud nepodqřjlo zjistiti,
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ačkoli ísem se obrátil na všechny české Ordi
nariáty. Na můí dotaz v Praze prozkoumal na
př. vldp. archivář František Tischer pečlivě
všechna akta z let 1867—1870, avšak zmínky
o exorcísmu se nedopátral. J. E. pan biskup
Podlaha (15. července 1929) pokládá za mož
né, že dovolení bylo dáno ien Ústně.Zato dru
há výpověď d'áblova byla úplně správná. Jak
píše kaplan Kropfmůller svému biskupovi (22.
března 1880), stonala v sousední farnosti
mautské opravdu dívka za steiných příznaků,
iaké pozoroval na Juliáně. Bydlela v osadě
Kleinphilippsreut. Jeiího íména, bohužel, ne
udává a také moie pátrání nevedlo k cíli.
V době, 0 které píši, nebylo Mouth ieště sa
mostatn'ou farou, proto nemělo ani pamětní
knihu. Osada Kleinphillippsreut připadla poz
děii k farnosti herzogsreutské. Na moie do

pisy se mi dostalo po každé záporné odpo
vědi. Ani se tomu příliš nedivím. Nikdo nepři

padl na myšlenku, aby nemocnou dívku exor
cisoval a kaplan Kroptmůller byl iiž po třech
měsících přeložen na iiné vzdálené místo.
O správnosti ieho ůdaíe nesmíme však ani
pochybovati; psal přece biskupovi a iiž na
před musel býti připraven, že ieho výpovědi
budou vyšetřovány.
86) Tento počet může býti také vylhaný. Ctenóř se
brzy přesvědčí, íak nerad se přiznává ďábel k prav
dě, která ho pokořuíe. Aby svou porážku zmenšil,
zvětšil podle všeho počet kněží. Ve skutečnosti bv
stačil iedlný.
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Jindy se dověděl, že všichni tři neposedli _Iu
liónu naiednou. Prvni to učinil před desíti lety,
druhý před pěti lety, poslední před pěti ne
dělemi. To by se shodovalo přesně s udalost
mi, o kterých isem iiž vypravoval67), protože

každá z nich byla provázena velikým zhorše
ním nemoci. Na otázku, proč teprve při třetím

posednutí počalo tak hrozné utrpení,dostal

kaplan překvapuiíci odpověď. »Teprve nyní
přišel ten pravý.<
Dlouho se nemohlo Kropfmůlleroví podařiti,

aby vyzvěděl ieiich iména; zlí duchové se vše
možně vzpirali, aby ie prozradili. Až iednou
tózal se opět: )Jak se imenuie prvni3< Načež
dostal odpověď: >Sarmon.<
)Kdo ie tento Sarmon2<
>Zavržený duch.<
»Jak se imenuie druhý2<
»Król Hunůx
»Tedy Attila'3<

)Ano.(

»Co ie tento Attila? Zavržený člověk nebo

zavržený duch?
)Zavržený duch.<

)Jak se imenuie třetí2<

»Honox

»Co ie tento Hono?<
>Zavržený duch.:
K tomu třeba několik poznámek. Jména ísou
úplně libovolná a zlý duch ie může také měniti.
") Studna, kočka a muž.

Kněz se na ně táže spíše proto, aby vypátral
počet duchů, kteří nemocného ovládli nebo se
dopidil příčiny, proč byl posednut. Velmi často
isou íména vzata z osob, které žily hříšně a

pravděpodobně propadly věčné záhubě. Je
také možno, že při ieiich zkáze měl ten neb
onen duch větší Účast; tu bylo by iméno ia
kousi památkou dobytého vítězství. V prame
nech pozoruieme velikou nesrovnalost, kterou
však možno dobře vyložiti. Kaplan píše: Sar
mon, Attila, Hono a s ním souhlasí protokol
svatohorský: "Attila, Honoesl. Bratr Juliánin
Ludává: Kuno, Bruno, Attila; lékařský posudek
dra. Schórfa: Gonor, Saron, Attila.
Jak patrno, dochovali nám kaplan a svato
horský archiv iména neisprávněíiGgl. Všechny
prameny souhlasí ve íménu Attila; proto ieho
existenci pokládám za prokázanou. Místo ne
známého Hono-na slyšel podle všeho lékař
Gonor, protože toto iméno mu připomínalo
určitou nemoc,- bratr z podobného důvodu si
zapamatoval známěiší Kuno.
Neivice překvapuie v ústech Juliániných
iméno Sarmon, protože se o něm tolikrát píše
v literatuře spiritístické, kde ie pokládán za
iednoho z duchů nepolepšitelných. O ieho
iméně nemohla však věděti dívka, která od
svého osmého roku byla větším dílem upou
68) Listina má značku

XIV-612.

69) Proč svatohorský archiv uvádí pouze dvě
na, doví se čtenář pozděíí.
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ímé—

tána na lůžko a nikdy podobných knih ne
čtla. LékařovoSaron bylo asi biblickou vzpo
mínkou na iednu rovinu palestinskou; bratrovo
Bruno pokládám za omyl.
Ještě více byl kaplan udiven, když odeslal
svůí dopis pasovskému Ordinariátu. Ačkoli ne
mocná neměla o něm ani tušení, překvapila ho
poiednou vyčítavou otázkou: »Vid, lichotníku,
už isi psal3< A několikráte pravila: )Jsme

ienom zvědaví,

kdy asi dojde biskupova

plná moc. Potom bychom museli odeiítí. Ty sám
nemáš mocí, abys nás vy'hnal. Napřed ii musíš

dostati od biskupamlx
>Kolíka kněží ie potřeba, aby vás vyhna|i3<
)Tří.(

»Proč to nemůže učiniti íeden3<
»Protože isme tři“l.<
»Musí všichni tři kněží býti splnomocněni od

neid. pana biskupaea
»Ano.<72)

»Proč mi zievuiete takové věci, které isou
k vaší škodě? Máte to od někoho poručenoec
>Ano, od Neívyššíhox
Jindy pravil kaplan: »Poroučím vám, abyste
70) Prosím čtenáře, aby si dobře všiml množného
čísla: isme zvědaví.
'
71) Tato odpověd iest Úplně lživá, souhlasí však
dobře 5 pyšnou povahou dáblovou. Na Svaté Hoře
byli v rozhodné chvíli přítomni pouze dva kněží, ale

ien íeden

z nich vykonával předepsané modlitby.

72) Podobnými výpověďmi chtěli asi zlí duchové
odstrašítí kaplana od ieho úmyslu.

této osobě neškodili ani na životě ani na

zdravíc

»My ii přece dostaneme. Kdybys tu nebyl,
iiž dóvno by byla v naší moci.;
»Móte od Neivyššího dovoleno, abyste této
osobě ukládali také o život?:
>Ano, nezabrání-Ii nam něiakó vyšší moc.<
»Co myslíte touto vyšší mocí3c
»Ruce knězovynl. Z neposvěcené ruky ne
přiimeme nic, knězovy ruky boiíme se více než
štoly a kříže a svatých ostatků").<
K této odpovědi připoiil kaplan důležitou
poznámku: >Opravdu, íen kněžské ruce mo—
hou zlomiti moc zlých duchů. O tom se pře
svědčil v hluboké úctě podepsaný iiž něko
likráte a také pan farář mó tutéž zkušenost.
Chce-li otec nebo iiný laik pokropiti nemoc
nou svěcenou vodou nebo na ni položiti kři
žek a svaté ostatky, vzpiraií se proti tomu zlí
duchové šíleným křikem a zuřivýmí pohyby.
Moc svěcených rukou činí všechny ieiich po
kusy neškodnými.:
.Iindy se chlubilí duchové: »My ii přece do

stanemex

»Co dostanete? Tělo nebo duši2<
)DUŠÍ.(

)A co s ni udělót92<
Nezmeme il 5 sebou.<
") A přece íím moderní člověk tolik pohrdól
'“) Z toho neplyne, že by kněz byl světěiší než
Kristův kříž. Má však od Spasitele moc, aby ieho ímé—
nem poroučel l d'óblům.

>Kam2<

>Do peklax
Jindy opět tózal se kaplan: »Móte od Nei
vyššiho také dovolení, abyste tuto dívku
usmrtili2<

)Ano.(

»Pokusili iste se iiž o to? A iakex
»Pokusili isme se ii probodnouti, zardousiti
a přervati ií hlavní prsní žílu.< K této odpo
vědi dodóvó kaplan; »Všechny udané pokusy
zlí duchové opravdu učinili — neienom v pří
tomnosti podepsaného, 'nýbrž také před ro
diči a blízkými příbuznými.< Z iiných pramenů
se dovídáme poněkud více. Faróř Lueg o sto—
vitel Steiml vypovídaií souhlasně, že se .Iulí
óna chopila několikráte nože, aby se usmrtila.
Jenom s neivětším úsilím se podařilo vyrvati ií
vražedný nóstroi. .lak ii hleděli zlí duchové za—
rdousiti, vypisuie nám na př. protokol P. Poló
ka: >Ju|ióna otočila (na Svaté Hoře) hlavu tak
nepřirozeně, že ieií vlasy byly vpředu a obli—
čei vzadu.< Při tom se počala dusiti, protože
potřebný vzduch neměl přístupu do plic. Z vý

povědí bratrových se dovídáme, že podobné
pohyby opakovaly se také v Hohenavě. Sami
duchové vyznali, že by byli velice rádi, kdyby
iim laici chtěli brániti v křečovitých zachva
tech, kterými znetvořovali obličei, ruce a nohy
Julióny nebo zrychlovali ieií dech. Doutali, že
by se íim tak spíše podařilo přervati některou
z hlavních tepen a dívku usmrtíti.
Kdykoli se kněz tózal, co s nemocnou za
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mýšleií, dostal po každé odpověd: »Chceme
ii usmrtiti.<

Kdo vám to dovolil'h

>Neivyšší75l.<

»Nemůže vám nic zabrániti2<
>Jenom kněz.<

>Kdy přestanete tuto osobu trápiti a uklá
dati ii o život2<
>Kdybychom byli vypuzeni od biskupax
)Nemůže zlomiti vaší moci svaté přiiímání2<
)Může, ale ien na kratičkou dobu.< K tomu

poznamenává kaplan, že zlí duchové přesně
udali čas a pokusy se sv. přiiímáním potvrdily
správnost ieiich výpovědi. Proto třeba upřímně
litovati, že v dopise k Ordinariátu doby blíže
neoznačil. Od stavitele Steimla isem se dově
děl, že Juliána mívala po svatém přiiímání po
koi asi čtvrt hodiny. To by přesně souhlasilo
s dobou, pokud neisou sv. způsoby stráveny
a dokud trvá svátostná přítomnostSpasitelova.
Svůi druhý dopis ze dne 22. března 1880
zakončuie kaplan slovy: »Jenom kněz může
překaziti škodlivé, ba i životu nebezpečné vli
vy dábelské na tělo Juliány. O tom se pře—
svědčil sdostatek iak v hluboké úctě podepsa
ný, tak také pan farář Lueg. Došlo to tak do
leko, že v době záchvatů nesmí se laik nemoc
né ani dotknouti, svěcenou vodou ii pokropiti
75) Čtenář iistě iiž vypozoroval, že zlí duchové ne
mluvili úplně pravdu. Nesměli Juliánu přímo usmrtiti;
proto se pokoušeli doiíti svého cíle oklikomi.
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nebo položiti na ni křížek. Jakmile se k ní ien
blíží s takovými předměty ruka laikova, počíná
dívka bíti kolem sebe rukama. Ještě hůře,
chtěií-li laici překaziti ieií bolestné záchvaty.
V takovém okamžiku se zlí duchové rozzuří a
zmítaií nemocnou v lůžku zrovna šíleně a vy

nucuií ubohé trpítelce pronikavý a z domu da
leko slyšitelný křik. Proto se musí pan farář

Lueg a v hluboké ůctě podepsaný skoro stále
u nemocné střídati — ve dne i v noci.<
Dopis končí prosbou:: )Protože tento stav
ie pro nemocnou naneivý'š nebezpečný a bo
lestný, pro ieií rodiče a místní duchovenstvo
obtížný a unavuiící a protože ien neid. biskup
ský Ordinariát může odpomoci, proto v hlubo
ké úctě podepsaný vznáší iménem důst. pana
faráře Luega a iménem rodičů na neid. biskup—

ský Ordinariát naléhavou a uctivou prosbu,
aby ráčil splnomocniti tři kněze, kteří by vy
konali nad Juliánou Steimlovou exorcismus.

Svou prosbu odůvodňuie tím, že podle výpo
vědí zlých duchů ie k tomu třeba tři kněží.
O pravdivosti těchto slov ie sotva možno po
chybovati. Sami prohlásili, že maií od Neivyš
šího rozkaz, aby vypovídali i v svůi nepro

spěch. Také ostatní věci, které až dosud před
pověděli, se splnily.<
Dopis kaplanův potvrdil také pan farář. Vý
slovně zdůraznil, že píše na základě vlastních
zkušeností. Je přesvědčen, že Juliána iest
opravdu posedlá a doufá, že ieiich uctivé pro
sbě bude vyhověno.
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8. BISKUP NEDOVOLlL.

U Steimlů bylo čím dál tím hůře a toužebně

čekané

dovolení

biskupova

nepřicházelo.

V svatém týdnu, od 21. do 28. března 1880,
měla Juliána stálý záchvat, při kterém byla
skoro ustavičně v iakémsi polospánku. Proto se

kaplan rozhodl, že nebude čekati na odpo
věd' Ordinariátu, nýbrž vykoná o své úimě
církevní exorcismusml. Věděl—lio ieho záměru

také farář, nepodařilo se mi z pramenů ziistiti.
Zdá se však, že o kladné odpovědi nelze ani
pochybovati. Oba kněží postupovali úplně
svorně; také klíče od kostela mívá obyčeině
farář. Když pohrozil kaplan kdysi zlému duchu
exorcismem, odpověděl mu sebevědomě: »Já
neustoupím, ale ustoupíš ty a odeideš se smut
nou zkušeností.< Pozděií uvidíme, íak se před—

pověď doslova vyplnila.
Pokus měl se státi v pondělí velikonoční,
které připadalo r. 1880 na 29. března. O půl
noci imenovaného dne měl otec ieště s iiným
mužem") přivésti Juliónu do kostela. Překva
pení se báti nemuseli, protože kostel i dům
76) Tím ovšem nechci vinití kaplana z neposlušnosti.
Již dříve isem podotkl, že biskupského splnomocněnío
ie třeba ien tehdy, koná-li. se posvátný obřad veřeině;
s o u k r o rn ě může exorcisovati každý kněz.
") Jeho iméno si bratr iiž nepamatuie.
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Steimlův leží na konci vesničky o isou od sebe
vzdáleny ien asi 100 kroků. Mezi oběma se
rozkládá hřbitov, který možno pohodlně obe
iíti. Kolem dokola šumí les, který ie zakrýval
před zraky nahodilých chodcům).
Provedení smělého podniku bylo však těžší,
než se s počátku domnívali. Jakmile vyzvali
Juliánu, aby iich následovala, počala se dívka
zoufale brániti ; když“ pozorovala, že přesile
neodolá, klesla iako mrtvá k zemi a všechny
pokusy přivésti ii k sobě byly marném). Otec
nedal se mýliti.Oba mužové chopili se Juliány,
zanesli ii do kostela a položili ii před hlavním
oltářem. Tam čekal iiž kaplan Kropfmůller. Byl
oděn rochetou a štolou. Zavřel opatrně kostel,
rozsvítil světla, otevřel svatostánek a vystavil
Vel. Svátost. Po vroucí pokloně vzal monstran
ci do ruky a šel k posedlé Juliáně. Vyskočila
a chtěla se na něho vrhnouti, ale oba mužové
ii zadrželi. Kaplan postavil nemocné dívce
Vel. Svátost na hlavu, říkallatin s ky obvyk
lou zaklínací modlitbu a udělil sv. požehnání.
Ku podivu. Juliána se uklidnila. Sama povstalo
a také domů odešla pěškysoi.
"l Viz plán Hohenavy na str. 60.
") Také iindy použil ďábel podobných ůskoků,abv
zmařil snahy otcovy. Bude o nich vypravováno na pří
slušných místech.
30) Římská obřadní kniha tohoto způsobu neschva—
Iuie, protože ie spoien s velkým nebezpečím pro Vel.
Svátost. Zdá se však, že kaplan to nevěděl a Bůh ieho
důvěru odměnil.

“
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Něiakou dobu dařilo se dívce dobře a
zbožný kněz se koiil naděií, že se mu poda
řilo Juliánu zachrániti. Byla zdravěiší a vese—

leiší, záchvatů neměla žádných — a přece
mělo brzy přiiítitrpkě rozčarování. Jak se do
víme pozděii, vypudil kaplan pouze neislab
šího ze tří duchů, iménem Sarmona. Jak se
zdá, byli ostatní dva nehodou svého druha
přece ien zaraženi; tím spíše, poněvadž dosud
nevěděli, iak rozhodne biskupský Ordinariát.
Proto se chovali prozatím klidně.
Po 14 dnech nastala náhle změna a známe
přesně okolnosti, které ii provázely.
Asi půl hodiny na západ od Hohenavy leží
vesnička Haslach. Skoro v polovině cesty stoií
ve stínu dvou lip malá, čtyřhranná kaplička
s polokruhovou apsidou. Střecha ie plechová;
také apsida ie z venku obložena plechem..
Vpředu viděti oltář s pěkným, dnes iiž trochu

zašlým obrazem Panny Marie, ana tiskne něž
ně k své tváři Jezulátko. Po stranách obrazu
isou dva andílci. Kol dokola ie rozvěšeno nebo
rozestaveno mnoho iiných obrazů, iak tomu
bývá ve venkovských kaplích.
Rozradostněná Juliána si umínila, že vykoná
pouf k milé kapličce. Nemodlila se dlouho,
když nastal nový záchvat. Jak se zdá, pobou
řil ieií zbožný úkon oba zlé duchy, kteří v ní
dosud Zůstali. Jako uštknuta vyběhla z kaple
(: chvátala domů. Jakmile spatřila z okna sně—
hově vločky, počala volati, že všichni isou za
traceni, rvala si zoufale vlasy a zuřila iako
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dříve. Lidé si vysvětlovali nečekanou proměnu
velice pohodlně; Juliána prý si nevzalo v kap
li svěcenou vodu. Proto upadla znovu do téže
nemoci. Zdá se mi, že mohu podati výklad
mnohem přirozeněiší a proto i pravděpodob
néiší.

Již dne 2. dubna 1880 byla psána u biskup

ského Ordinariátu zamítavá odpověď na oba
dopisy kaplanovy; byla však podepsána te
prve 14. dubna. Asi do téže dobyall spadá
nový záchvat Juliánin a ie velice možné, že
mezi oběma událostmi ie iakási souvislost.
Jakmile zlí duchové nabyli iistoty, že Ordina
riát exorcismus nedovolí, vystoupili opět ve
re|ne.
Odpověd biskupova82l ie velice důležitá.
Prozrazuie, že ani na neivyšších místech ne
bývá vždy dosti odvahy jíti věci až na kloub.
Zastíráním nevykonalo se ieště nic velikého a
přílišná opatrnost nebývá po každé ctností._
Odpověď adresovaná farnímu Úřadu v Ho—
henavě iest doslova tato: »Vdopisech kaplana
Jana Křtitele83lKrapfmůllera ze dne 15. a 22.

minulého měsíce, potvrzeného panem farářem
Josefem Luegem, nelze naiíti iediného bodu84l,
z kterého by se mohlo souditi na posedlost
obuvníkovy dcery Juliány Steimlové. Podle
81) Den přesněii určití nemohu.
82) V archivu má číslo 1122.

33) Správně má býti: Jan Evangelista.

34)Ani to, že rozuměla latinským
otázkám ka
planovým a správně na ně odpovídala?

.,
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iednohlasného usnesení zakazuie se tímto vý—
slovně použíti iakéhokoli církevního exorcis
mu. Kaplanu Janu KřtiteliKropfmůllerovi se dů

razně zapovídó, aby tuto osobu nenavštěvo
val a o ieií duševní věci se nestaral. Panu ta
róři se ukládá, aby pečoval o lékařskou pro—
hlídku a lékařské ošetřování Julióny. Sám af ií
věnuie íen tolik pozornosti iako každému ii
nému farníkovi. Toto společně usnesení kapi
tulní budiž oznámeno také kaplanovi Janu
Křtiteli Kropfmůllerovi.<

Odpověd Ordinariótu působila iako blesk
s iasného nebe. Ale mělo býti ieště hůře. Dó
bel nemohl oželeti dlouho svou porážku,- proto
chystal pomstu. Netrvalo dlouho a o svědomi

tém kaplanovi se počalo šeptatí, že se do Ju
Iióny zamiloval. Snadno si představíme, iak
bolestně se dotkly takové řeči čistého kněze.“
Ani s tím nebyl nepřítel ieště spokoien. Po
věst o nočním exorcismu donesla se až do
Pasova. Veřeiné mínění tvrdilo, že příčinou
všeho byl druhý svědek a také bratr posedlé
kloní se k této domněnce. Buď tomu iakkoli,
dekretem ze dne 20. dubna 188085)byl Kropfí
můller z Hohenavy narychlo odvolán a poslán
za kaplana do Iggensbachu. Na ieho místo
nastoupil 4. května Alois Schott. Při svém od
chodu vzpomněl si na výhružnou předpověď
ďóblovussl a bolestně dodal: >Zlý duch měl

pravdux

35) Pod číslem 1388.
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Do Hohenavy byl poslán perlesreutský lékař
Dr. Schárf87),aby nemocnou prohlédl a podal

Ordinariátu své dobré zdání. Je datováno ze

dne 20. dubna 188088) a ie velice charakteri—

stické. Proto ie podávám doslova;

»Neidůstoiněiší Ordinariátel
Podepsaný vykonal dnes potřebné šetření
s Juliánou Steímlovou, osmnáctiletou dcerou
obuvníkovou z Hohenavy a dospěl k tomuto
výsledku: nemocná trpí ut k v ě | o u p ře d —

s t a v o u, že v osmi letech byla posedlá d'áb
lem Gonorem, v 13 letech silněiším Saronem
a před čtvrt rokem neisilněišim ze všech ďáblů
Attilou. Tento poslední prý ii chce roztrhati.

Jeií duševní život ukazuie po uze tuto ie

dinou úchylku ; iinakie duševněÚplně

z d r a v (5. Protože však nikdo nemůže zaru
čiti, že tato úchylka nepřeskočí také na ostat
ní schopnosti duševní, bylo by neilépe, kdyby

byla dána do blázince neb aspoň podrobena
přísnému lékařskému dozorusgi a ošetřování.

Ostatně ied i ná návštěva osoby Úplně ne
známé nemůže ií osvoboditi od podezření, zda
se ien nepřetvařuie.<
86) »Já neustoupím ale ustoupiš ty a odeideš se
smutnou zkušeností. :
37) V matrikách hohenovskych byvá psáno chybně
Scherf.
88) V archivu má číslo 1417.

89) Jako kdyby v pasovské nemocnici nebylo dost
přísně pozorována!
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Při čtení tohoto dobrého zdóní těžko se
ubróníti smíchu. Sám lékař uznóvó, že navští
vil Julíónu ie n ied n o u, iakkolí mu byla
úplně neznámo a pocházel z vesnice několik
hodin vzdálené. Návštěva stala se v době, kdy

Juliana záchvat vůbec neměla; proto nikde
není zmínky o křečích a podobně. A to stačilo,
aby s těžko pochopítelným sebevědomím mlu
vil o utkvělé představě a nepokrytě vyslovil ni

čím neodůvodněné podezření, že ubohé dívka
ie sprostou podvodnicí a že se přetvařuíe.
Mimoděk vzpomínám na podobnou událost
v děiínóch posedlých hochů íllfurtských. Pro
tože ie tak zaiímavó, podóvóm ií skoro doslo—
va, iak ie popsána v tamním archivugol: >Pod
prefektml Dubois de Jancigny poslal do lllfurtu
soudního lékaře dra. Kratta, aby hochy d ů —
kl a d n ě prozkoumal a podal o svém šetření
úřední zpróvu. Dr. Kraft byl protestant a ne
věrec. S tváří, v níž bylo viděti pohrdavý po
směch, přistoupil k dětem a dal si od starosty
vyložiti počátek nemocí a íednotlivé proievy
posedlostí. Jeho výklad zakončil slovy: »Hm,
tu neide ani o čáry ani o dóbly. To ie nemoc,
které my říkóme posunčina“*l.c
Přítomníbyli iednak překvapeni, iednak roz
trpčení, iak lehkomyslně lékař celou věc po
suzuie. Jeden z nich si dovolil poznámku:
90) Sutter—Círinovó, Satan v lllfurtu, Praha, l93|,80.
91) Asi naš zastupce okresního hei'rmana.
92) V oriaínólu: tanec sv. Víta.
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»Pane doktore, vy iste teprve přišel. Nemůžete
přece pronášeti posudku, dokud neuvidíte, co
se tu vlastně děie.<
»Móte pravdu,< řekl náš odborník. )Proto
vyvolóm záchvat. Hned uvidítex Vytóhl zlaté
hodinky a držel ie před očima Děpoltovigal se
slovy: >Podívei se, hošíkul Na víčku hodinek
ie vyryt obraz ptóka.. Dívei se dobřel Naideš—li
toho ptáka, isou hodinky tvoiex Hoch pro—
hlížel hodinky asi pět minut, ale nepohnul ani
brvou. Ptóka nenašel, protože ho tam nebylo.
Byly tam vyryty íen ozdobné figurky. Potom

podrobil lékař zkoušce také ieho bratra Jo
sefa, opět bez úspěchu. Touto zkouškou chtěl
vyvolati u hochů nervový rozruch, který měl
potvrditi ieho domněnku. Avšak hoši zůstali
úplně klidni a dr. Kraft mrzutě uznal, že 0 ne
moci nervové nemůže býti řeči.
Tu zavedl ieden z přítomných radních —pan
Antonín Zurbach — lékaře stranou a prosil
ho, aby s ním zašel do předsíně. Tarn vypléchl
dvě sklenice a naplnil ie čerstvou vodou. Po—
tom podal lékaři třetí sklenici, v níž byla také
voda (: poprosil, aby prstem vpustil iedinou
kapku této vody do iedné z obou prvnlch skle
nic. Vrátili se do světnice a lékař nabídl obě
sklenice hochům, kteří stóle trpěli velikou žízní.
Sóhli chvatně po sklenících. Děpolt vypil svou
sklenici íediným douškem. Josef ii ani k ústům
nepřiložil. Jakmile se sklenice ien dotkl, hodil
93) Jeden z posedlých bratří.

il o zem a zlostně zvolal: )Fui, prosečinal<“l
Dr. Kraft byl naneívýš překvapen. Vrátil se
do předsíně, aby prozkoumal obsah třetí skle—
nice. Musel však přiznatí: )Tato voda nemó
přece žádné zvláštní chuti.< K tomu podotkl
správně pan radní Zurbach: » A i kdyby ii
měla. Vždyťchlapec sklenici k ústům nepoda|.<
>Prosím vás, iakó je to vlastně voda v třetí
skleníci2< tózal se rozčileně dr. Kraft. >To ie

svěcenó

voda,< odpověděl klidně radní.

A lékař? Pouze vyhrkl:: »Tomu, pánové, ne
rozumím.: Potom se podíval rychle na svoie
hodinky a pravil: >O, iiž musím na dróhux
Chvatně odešel, ale ieho potupný Úsměvzmí
zel nadobro. Škoda, že dr. Scharf nenavštívil
Juliónu, když měla záchvat; snad by byl ieho
posudek býval příznivěiší.

94) Podobnými a ieště horšími imény nazývali vše
svěcené.
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9. NOVA NADĚJE.

Odvoláním Kropímůllerovým nebyla trapná
věc umlčena. Právě naopak. Zpráva o posedlé
Juliáně rozšířila se tím více po dalekém okolí
a lákala především knězegf'), aby se hleděli
dopíditi pravdy. S Juliánou konány četné po
kusy a ieiich důsledkem bylo skálopevné pře
svědčení, že Ordinariát iednal ukvapeně a že
těchto úkazů nelze vyložiti cestou přirozenou.

Většina kněží mluvila s Juliánou latinsky
a ku podivu. Tato venkovská dívka dobře iim
rozuměla a odpovídala přesně na ieíich latin
ské otázky.
Než nikdo se neodvážil nového exorcismu.
Pan farář sice Steimlovy neopustil, ale proti
výslovnému zákazu biskupovu byl bezmocný.

Rodina byla proto odkázána sama na sebe
a trpěla strašně. Jeií bratr shrnul vše v krátká,
ale hluboce iímavá slova: »Mohl bych napsati
celou knihu, co isme s ni zažili.<
Záchvaty se opakovaly v delších nebo krat—
ších přestávkách ustavičně; obyčeině každý
třetí týden, někdy i častěii a trvaly 10—12 ho
din. Bývaly provázeny prudkými křečemi a
95) Byli to: Jan Stanql z Grafenavy, Josef Bauer
z Oswaldu, Alois Kaltschik z Moutu o Frant. Ascher
z Dolního Kreuzberku.
8,1.

křikem,který rozdiral duši a činil pobyt v domě
nesnesitelným. Proto byla Juliána přenesena
do malé světničky v zadní části domu, aby
zavřené dveře tlumily poněkud ieii výbuchy
a neobtěžovaly zákazníky. Několikráte cho
pila se v záchvatu ostré sekery a hrozila všem,
že ie pozabíií; iindy popadla kámen a chtěla
po nich házeti.
V tuto bezútěšnou situaci zazářil konečně
paprsek naděie. Rok co rok chodívalo z okolí
Hohenavy procesí na Svatou Horu — obyčei
ně na svatodušní svátky — a svatohorská Mat
ka Boží iest dodnes v celém kraii ve veliké
úctě o lásce. Také r. 1881 chystali se poutníci
na dalekou cestu, kterou konávali většinou
pěšky, iakkoli trvala celé tři dny. Asi v tu dobu
vzpomněl si otec, iak při nočním exorcismu

prohlásila Juliána, že bude osvobozena len

na poutnímmístě,kde iest osm kněžigsi.

Mimoděk ho napadla Svatá Hora a této my
šlenky se iiž nespustil. Vzpomínka na tolik divů
a zázraků, iichž svědkem byla milostná sva
tyně, dodávala mu důvěry, že ani ieho prosby
nebudou zklamány.
Když vypravoval o svém úmyslu panu faráři,
byl zbožný kněz ve velikých rozpacích. .Iak
") Výrok byl učiněn o velikonocích r. 1880; v té
době bylo na Svaté Hoře opravdu osm kněží: Kliment
Vlasák, Ant. Teichmann, Frant. Vítek, Adolf Gossler,
Josef Kadaník, Alois Polák, Josef Nedbal a Engelbert
Janeček. Formálně patřil ke koleii také P. Frant. Hašek,
byl však iiž čtyři léta na zotaveně v Praze.
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koli si vroucně přál, aby Juliana byla uzdra—
vena, lekal se přece obtíží s takovou cestou
spoiených. Proto pravil: »Bude to pro vás,
pane Steiml, veliká oběf, vezmete-Ii .luliónu
s sebou. Ale s pomocí Boží to zkustel Snad
vóm Matička Boží pomůže.:
Konečně bylo smluveno, že napřed vykoná
pouf otec sóm. Měl se přesvědčiti, budou-li na
Svaté Hoře ochotni podeimouti se Takového
úkolu. Snad ieště nikdy se nemodlil tak vrouc
ně iako tehdy. Ostatní poutníci měli s těžce
zkoušeným otcem upřímný soucit a dodávali
mu mysli a důvěry. Když uviděli z dálky věže
svatohorské, poklekli a pozdravili po prvé
Královnu. Na Boží hod svatodušní — 5. červ
na 1881 — byli v Příbrami.

První zprávu o nemocné podal P. rektorovi,
Klimentu Vlasókovi, vůdce poutníků František
Moosbauer. Protože se o něm zmíním častěii,
vypíší krátce ieho život. Narodil se 2. prosince
1833 v Neu-Schónaug'l, v tehdeiší farnosti St.
Oswald. Byl synem podruha Vavřince Moos

bauera a Františky, rozené Neblové ze sou
sedního Drachslschlagu. Dne 11. června 1869
oženil se s Annou, rozenou Eignerovou z Neu
Schónau. Byl stolařem, omezoval se však ien
na hrubší prace. Zemřel 6. prosince 1901 a od—

počívó na farním hřbitově v Neu-Schónau.
"] Svatohorské prameny imenuií leho rodiště Katz
berg. Jak isem se přesvědčil, isou obě místa spoiena
a tvoří ien dvě části téže osady.
") Svazek |., str. 220.

Představený vyslechl pozorně ieho dlouhý
výklad — ale marně se bránil domněnce, ie-li
vše opravdu zaručeno. Zaiímavý ie důvod, pro
něiž se konečně rozhodl, že Juliónu příime.
Píše o tom sám v místní kronice98): »Protože
Svatá Hora iest útočištěm všech 0 Panna Maria
neodmító pomoci nikomu, kdo se k ní s důvě
rou utíkó, pokládal si pisatel, který byl tehdy
rektorem, za hřích odmítnouti beze všeho
tyto lidi, kteří sem přišli tak zdaleka.< Žádal
však, aby pan faróř mu popsal podrobně pů
vod nemocí a vylíčil zievy, kterými byla pro

vózena.

O něco pozděii setkal se v sakristii sóm
otec s P. Aloisem Polákem a tózal se ieště
iednou: )Smíme sem někdy přivésti posedlou,
abyste ii zbavili zlého ducha, který ii bolestně
trýzní24z a počal popísovatí smutný stav své
ubohé dcery. Kněz vyznóvó upřímně v svém
pamětním spise, že cizímu poutníku mnoho
nedůvěřoval. Spíše ien, aby se ho zbavil, pro
hodil bezmyšlenkovitě: »Přiidtelc Povzbudil
iei, aby radí uctívali Pannu Marii a odešel.
Zmiňuii se tu nyní 0 tehdeiších členech ko—

leie svatohorské. Nepočítóme-lí služebných
bratří, měla r. 1881 osm kněží. Rektorem byl
P. Kliment Vlasák. Kromě něho: P. Frant. Vítek
„815—1 896); P. Frant. Krutil (1815—1897l. Na

svých mísionóřských cestách po Americe získal
“simnoho zkušenosti, pro něž byl žertem na
zývón »starým praktikemc; P. Josef Kosek
(1843—1890), povaha vážné a ucelenó; P.
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Alois Polák, ienž měl na starosti kostel Panny
Marie; P. Antonín Zeman (1849—19221; P. .lo
sef Kadaník (1843—1894) a P. Josef Nedbal.
Kromě pátera Zemana byli všichni starší a ko—
nali před tím četné misie. .len po svědomitém
vyšetřování uvěřili pozděii v posedlost Juliány
a svého Úsudku nezměnili až do smrti.
Brzy však počaly se roznášeti po českých
vlastech strašidelné zprávy o zlém duchu, kte—
rý prý chodí světem. V Brně si na příklad vy
pravovali (sr. Čech ze dne 5. srpna 1881), že
má za pokání navštíviti 9.999 kostelů a zvě
davé zástupy proudily do chrámů, kde se měl

ukázati. Netrvalo dlouho a podobné zvěsti
kolovaly i po Praze. V okolí svatohorském se
dokonce tvrdilo, že chodí v podobě mladé
dívky, provázené dvěma muži. Rozruch nabyl
takových rozměrů, že kněží byli nuceni po
strašený lid chlácholiti a dodávati mu důvěry.
Jaký byl účel těchto klepů, nevíme. Měli snad
býti na Svaté Hoře zastrašení, aby se tak ne—

bezpečného pokusu nepodiimali? Možné to
bylo.
Kdo byl ieiich původcem, nepodařilo se vy

pátrati.

lO. CESTA NA SVATOU

HORU.

Na Svaté Hoře velice brzy zapomněli
na bavorského poutníka a ieho podivnou
prosbu. Zato v rodině Steimlově nelenili a
chystali se na dalekou cestu. Protože Juliána
byla velice slabá, mělo se ieti částečně po
vozem, ostatek po dráze. František Moos
bauer se nabídl, že spolu s otcem Františkem
Steimlem nemocnou doprovodí. Bylo ustano
veno, že vyidou ó. červencewl. Napřed však
požádali pana faráře, aby iim dal slíbený do
pis pro svatohorského P. rektora. Vyhověl ve
lice ochotně. List ie datován 22. června 1881;

ve svatohorském archivu má značku XlV—óll.

Popisuie podrobně počátek nemoci, ieií prů
běh a taiemné zievy, kterými byla provázena
a končí úpěnlivou prosbou o slitování.
Ve čtyři hodiny ráno se rozloučili s domá-.
cími; jen matka šla s nimi až do nedalekého
Schónangeru. Na přání otcovo měli se v ro
dině stále modliti a prositi Pannu Marii 0 po
moc.

Bratr posedlé Juliány pamatuíe si dodnes
velice dobře celkový směr cesty. Protože sta
99) Tento Údai isem nenašel v pramenech nikde. Je
pouze mým osobním dohadem, avšak velice pravdě
podobným. Jisté ie, že 9. července byli iiž v Příbrami.
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nice v Grafenavě byla otevřena teprve r. 1890,
bylo neibližší německé nádraží v městě Zwie
selu, vzdáleném asi 10 hodin. Proto se roz—
hodli pro kratší a známěiši cestu přes Kunž
vart, Vimperk, Strakonice a Příbram. Bohužel,
měli se velice brzy přesvědčiti, že ďábel ne—
vydá tak snadno kořist, které se iednou zmoc
nil. Bylo iim překonatí takové překážky, že ně—

kolikráte zakolísali; i'enom nezdolné odvaze
otcově se podařilo provésti úmysl, na kterém
se ustanovil. Máme-li však přičítati vše pleti

chám zlého ducha, neodvažuii se rozho
dovati.
V Neu-Schónau naiali si povoz hostinského
Stockingera. Po několika hodinách přiieli do
St. Oswaldu, kde k nim přisedl druhý průvod—
ce, Frant. Moosbauer. Hlubokými lesy šumav
skými ielo se dále k české pohraniční osadě
Kunžvartu (něm. Kuschwarta).
Náhle potáhla se obloha černými mraky a
strhla se strašlivá bouře, spoiená s krupobitím.
Proudy vod lily se z oblaků a pronikavé blesky
zrovna oslepovalylool. Poiednou splašil se kůň
a převrhl povoz do příkopu. Řemeny se ná
razem přetrhaly, iedno kolo se zlomilo a ce
stuiící ien iako zázrakem unikli smrti.
100)Je však nesprávné, tvrdí-li bratr, že při této
bouři byla v Hohenavě zabita bleskem dívka, iménem
Marie Schreinerová. Prohledal isem svědomitě farní
matriky, ale nikde isem nenašel ani stopy po této
smutné události. Podle všeho splynuly v paměti brat
rově dvě časově různé příhody.
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Nehodou byl neivíce překvapen sám Sto
ckinger,ienž dosud neznal dopodrobna smutné
taiemství Juliánino. Prohlásil, že něco podob—
ného se mu ieště nestalo. Kůň byl iiž letitý a
tak krotký, že s ním mohlo ieti i dítě. Ještě
podivuhodněiší byl způsob, iak zvíře sešlo

s cesty.Vypadalo to tak, iako by se neviditelná
ruka chopila ieho uzdy a táhla ie násilím ke
kraii silnice.
Trvalo dosti dlouho, než se iim podařilo

povoz opraviti a v započaté iízdě pokračo
vati. Avšak ďábel nedal se prvním nezdarem
odstrašiti; brzy použil iiného prostředku, aby
překazil pout, která mu měla býti tak osudná.
Již dříve isem poznamenal, že Juliána nebyla
dosud nikdy v Čechách; proto neměla ani tu
šení o poloze posvátného místa. Ale ku po
divu. Čím více se blížili k Svaté Hoře, tím se
stavala dívka neklidněiší. Konečně počala zu
řiti a několikráte se pokusila rozbíti okna že—
lezničního vozu, do kterého mezitím vstoupili.

Nemoc dostoupila takové prudkosti, že oba
průvodcové se obávali nejhoršího. Vystoupili
z vlaku a radili se, co dále. Otec byl brzy
rozhodnut. Vzpomínka na dlouholeté mučed
nictví působila. Prohlásil, že poiede dále,
i kdyby měla Juliána zemříti. A ku podivu. Ne
mocná se pomalu uklidnila. Stálost otcova
zvítězila i tentokráte nad léčkou zlého ducha.
Skoro po celou cestu provázela ie bouře
spoiená na mnohých místech s krupobitím. .Ieií
popis podávaií na př. »Národní listycml.

Kroupy zničily polní Úrodu a sróžely se stromů
všecko ovoce. Mezí postiženými městy ie ime
novóna i Příbrammt.
V tutéž sobotu dne 9. července 1881 šli dva
svatohorštl kněží, P. Polák a P. Zeman, na
krátkou procházku. Při návratu potkali mla
dého, ale zbožného učitele Václava Bosóčka.
Na otázku, odkud .přichózí, odpověděl se
smíchem: >Próvě isem byl na příbromském
nádraží. Čekalo tam veliké množství lidí na
d'óbla, který měl přiíeti posledním vlakem.
Měl míti podobu ženy a býti provózen dvěma
muži. Také isem ho chtěl viděti, ale neviděl
isem nic103l.<

A přece přiiel imenovoným vlakem kdosi,
koho mnozí nevysvětlitelným způsobem tušili,
ale nikdo nepoznal. Přiiela Juliána, s ni ieií
otec a Moosbauer. Nikdo si nemohl ani po
mysliti, že by tato krásně urostló a červeno
Iícl dívka mohla přechovávati tak nevítaného
hosta.
101) Číslo 166. ze dne 12. července

1881.

102)Poznámka svatohorské kroniky, že za této
bouře byla zabita ve Svatém Poli dívka, nesouhlasí
Úplně se skutečností. Je pravda, že r. 1881 byla tam
bleskem usmrcena osmnáctiletó Antonie Vopičkovó,
narozená dne 30. září 1863 — to se však stalo teprve
0 měsíc pozděii — dne 9. srpna. Dne 12. srpna byla
pochována na svatopolském hřbitově, kde dodnes
možno viděti ieií mramorový pomník s podobenkou.
103!Tutéž zprávu mám od liných současných Pří
bramanů.

1
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Protože bylo iiž k večeru a oba průvodcové
byli vysiluiící cestou unaveni, zůstali přes noc
v městě; kde, nepodařilo se mi ziistitiml.

104)V Americe žiií dosud Příbromoné, kteří se po

matuií dobře na .Iuliónu, avšak marně isem pátral po
ieiich adrese.
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ll.VPONDELÍ DNEll. CERVENCE.

Co se dólo s Juliánou v neděli (10. červen
ce), nepodařilo se mi vypótrati, protože se
bratr iiž na nic nepamatuie. Na Svaté Hoře
iistě nebyla a také by se ií nikdo nemohl vě—

novati. Pokládám za pravděpodobné, že měla
opět zóchvat, který donutil oba muže, aby ii
celý den hlídali.
V pondělí časně 2 ráno chystal se otec
s Moosbauerem na Svatou Horu. Zato Juliána
nechtěla o kostele ani slyšeti a zoufale se
bránila, když ii tam chtěli přece odvésti. Aby
nedělali zbytečně rozruch, utekli se oba mu
žové ke lsti. Namluvili il, že půidou na pro
chózku a podívali se trochu po okolí. Ochotně
svolila.
Aby se neprozradili, obešli velikou oklikou
Svatou Horu a zezadu se přiblížili nepozoro
vaně k poutnímu místu. Jakmile Juliána po—
střehla ieiich úmysl, zastavila se a nechtěla
dóle. Otec nepovolil. Chopil s Moosbauerem
dceru za ruku a vlekl ii do kostela; chvílemi
ii musili zrovna nésti. A ku podivul Jakmile
otec poprosil P. rektora a rozmluvu, uklidnilo
se Juliána Úplně. Usmívala se na kněze, takže
P. rektor ani nevěřil, že by mohla býti tak ne
mocnó. Přiial sice dopis farářův, ale odkázal
7'
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ie na P. Poláka, íenž měl tehdy na starosti
mariánský kostel.
Další líčení přenechme očitému svědku P.
Polákovi. Píše v svých pamětech:
>Když isem přišel po mši svaté do světnice,
nalezl isem na stole dopis, který mi tam položil
P. rektor. Byl psán farářem Luegem z Hohe
navy a líčil počátek a průběh nemocíml.
Při čtení dopisu vzpomněl isem si okamžitě
na muže, s kterým isem mluvil v květnuloal
o této věci. Proto isem šel k P. rektorovi, abych
se otázal, co mám dělati.

)Uděleite, co můžete,: zněla odpověd.
»Pomodlete se nad ní exorcismusmlx
To se ovšem velice snadno řeklo; skuteč
nost byla poněkud iiná. Šel isem do kostela
a usedl do zpovědnice. Protože byla doba
neipilněiších polních prací, bylo ien několik
lidí v kostele. Ke zpovědnici přiklek! otec Ju—
liánín. Když měl iiž odeiíti, pravil: )A nyní, ve

lebný pane, co bude s posedlou dcerou? Jistě
iste četl dopis našeho pana tarářex
)Kde ii máte2c, tázal isem se.
105)Je datován 22. června 1881; ve svatohorském
archivu má značku XlV-óll.
105)Spisovatel se mýlí, protože psal své pamětí za
několik let po vypravovaných událostech. Svatodušní
svátky byly 1881 na počátku června.
107)Cizí slovo, kterým označuieme modlitby a ob
řady spoiené s vymítáním zlého ducha. Konaíí se'la
tinsky, tak že iim prostý venkovan nemůže vůbec
rozuměti.
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>Tu v kostele.<
»Dobřec, pravil isem.. »Přivedte ii sem ke

zpovědi.<
)Velebný pane, to půide těžko. Zpovídati
se iistě nebude; naneivýš tu ztropí něíaký po
vyk.< Přitom mi dopodrobna vypravoval, iaké
obtíže s ni měli cestou. Proto isem mu uložil,
aby ii zavedl do tak zvané Pražské kaple,
v níž isme zpovídóvali nahluchlé.<
Budiž mi zde dovoleno zmíniti se aspoň ně
kolika slovy o kapli, která měla býti po pět
dní svědkem Úporného 'zópasu mezi knězem
a a'óblem. Veideme-li hlavním portálem, leží
po levé straně. Nazývá se Pražskou, protože
byla postavena péčí tři měst pražských. Zó
kladní kámen byl položen r. 1661, ale teprve
r. 1697 byly dokončeny prace štukaterské.
Vchází se do ní dvoiimi dveřmi, které vedou
z přiléhaiících ambitů. Protože se ii užívalo
pro zpovědi nahluchlých, byly dveře opatřeny
prkennou přehradou, v které ponecháno ien
malé zasklené okénko. Kaple sama ie zasvě
cena Zvěstování Panny Marie. Na oltáři stóla
krósnó socha Rodičky Boží s milounkým Dě
fótkem.
P. Polak píše dale:
)Julióna se opravdu vyzpovídala. Dal isem
íí potřebná poučení o povzbudil ii, aby zůstala
hodnó, ctila róda Matku Boží a vyhýbala se
dóblu a každé nebezpečné příležitosti. Ko
nečně isme spolu obnovili krátce křestníslibml.
Vše se zdařilo; tak aspoň isem se domníval.
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Otec čekal mezitim venku. Řekl isem mu,
aby ii zavedl do kostela k sv. přiiímání. O ně
iaké posedlosti že není u ieho dcery ani řeči
atd. Mlčel. Jenom nedůvěřivě na mne pohlédl.
Sám isem odešel do sakristie a klekl si vedle
lavice, abych viděl dobře ke mřížce, u které
se podává. P. Kadaník sloužil právě mši sva
tou; po ní měl podati několika zbožným oso
bám sv. přiiímání. Jak isem dobře viděl, kle
čela mezi nimi také Juliána. Když kněz vzal
do rukou sv. Hostii a odříkal slova: »Eihle,
Beránek Boží. . .a, Julíány tam iiž nebylo. Co
se stalo? Náhle zmizela. Jak, nevím. Viděl ii
někdo odcházeti či zmizela neviditelné? Ne
vím.<

Co nemohl viděti P. Polák, ienž po knězo
vých slovech sklonil hlavu a bil se v prsa,o tom
dovídáme se od otce Juliánina, ienž klečel
vedle nemocné dcery. Když měla přiimouti
Velebnou Svátost, byla iakousi neviditelnou

rukou uchvácena a vynesena z kostela. Stalo
se to tak rychle a tak tiše, že otec ieií zmizení
téměř ani nepozoroval. Teprve po chvíli po
hlédl vedle sebe — ale Juliánu iiž nespatřil.
Pln zlé předtuchy vyběhl z kostela a brzy se
mu podařilo divku naiíti. Když se ii tázal, co
se s ní děie, nevěděla, co říci; ien si stěžovala,
že ie ií velice nevolno.
Však slyšme, co vypravuie očitý svědek P.
108)Jak známo, odříkáme se křestním slibem ďábla,
ieho pýchy a ieho skutků.
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Polók: >Vyšel isem ze sakristie, abych se po
dival, co se stalo. V tom přichózel mi iiž na—

proti otec Juliónin a bolestně povzdechl: )Ve
lebný pane, nechtěl iste mi věřitix
)Kde ie3< tózal isem se.
>Venku před kostelem. Poidte se přesvěd

čitc

Šel se mnou. Venku, na volném prostran
ství, nedaleko kostelní zdi seděla .lulióna na
iakési lavičce. Ale iaký to byl pohled! Jak ve
lice se změnilal .leií oči byly iak oteklé, na
polo otevřené a odporné. Dýchala prudce
a rychle, na levé straně krku utvořila se ve
likó, měkkó boule, která se rychle pohybo
vala a stahovala iako kovóřský měch. Obličei
byl divoký a iaksi do hněda opálený/109).

>Zaved'te ii zase do Pražské kaple,( pravil
isem otci. »Tu nemůže zůstati, protože by to
dělalo mezi lidmi veliký poplach.< Pokusil se
o to; nemohl s ní však nic poříditi. Dcera .by
ho byla malem povalila.
)Zkuste to, velebný pane, sóm,< pravil mi
otec. »Vy iste kněz a máte od Boha tuto moc.<
Vzal isem ii tedy iemně za ruku a ku podivul
la za mnou iako beránek či Spíše iako slepec;
kterého vedeme. V Pražské kapli se posadila
na klekótko u zpovědnice. O sobě nevěděla,
109)Spisovatel připoiuie poznámku: »Po mnoha
letech dostala se mi do rukou Górresova mystika. Tam
isem se dočetl, že vedle iiných duševních zievů vv
skytuie se u posedlých také zmíněná boule na krku,
která po záchvatu zase okamžitě zmizix

95

byla iako v polospánku. Boule na krku se
rychle pohybovala, ubohá trpitelka skřípěla
dlouho a pronikavě zuby. Někdy se zdálo,
iako by chtěla vrhnouti. To však nebylo ieště
všechno. Juliána otáčela hlavu tak nepřiro
zeně, že měla copánky vpředu a obličei
vzadum). Hned na počátku odhodila zlostně
modlitební knihu a svatý růženec; podobně'
strhla škapulíř, který měla před tím pod šatem.
A při tom se zdálo, že spí.
Čtenář si snadno domyslí, že isem byl úplně
bezradný, protože isem ieště nikdy nic tako
vého neviděl. Zkoušel isem to i ono,- vše na
darmo. Podal isem ii svůi růženec; roztrhala
jsi na kusy. Nablízku stála soška Matky Boží
se skleněnými korálky na krku. Položil isem ií
ie do ruky. Nic iim neudělala, protože nebyly
svěcenémi. Vzal isem z íeiích odhozených

modliteb obrázek Božského Srdce a podal ií
iei. Vzala iei klidně. Potom isem udělal taině
za ieiími zády na obrázku prstem malý křížek
a podal ií iei znova. Zlostně iei zmačkala a
odhodila, protože byl iiž posvěcenm). Z toho
isem poznal, iakou moc má katolický kněz a
co znamená církevní svěcení. Modlil isem se
110)Podobné zievy vypravuie také Górres, Christ
liche Mystik, IV., 175.

111) Při všech pokusech

měla dívka

oči zavřené,

takže přirozeně nemohla nic viděti.
112)Z iiných pramenů se dovídám, že podobný po
kus byl učiněn také s medailkou; výsledek byl úplně
steiný.
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nad ní též exorcismus, kterého se užívá při
křtu svatém; .lu-lióna však mlčela, ani nehleslo.
Když isem se s dostatek přesvědčil, že to

není ien hračka a že svou neobratnosti nic
nepořidím, šel isem k P. rektorovi. Vypravovai
isem mu krátce, co se stalo a prosil ho, aby
šel sám do kaple. Neměl mnoho chutimi.
Pouze mi řekl: )Vezměte si na pomoc P.
Krutila.:
Uposlechl isem.
»Počkeite,.bratříčku, hned to budeme míti.
Jó isem měl takové lidi iiž častěií.< Vzal si
lkóhelv
ap e.svěceně vody a šel se mnou do Pražské
P. Krutil byl velice zbožný kněz, rád se
modlil, byl pokorný, o spósu duší horlivý a
zkušený. Říkali isme mu proto »starý prakti
kusc. Před tím misionóřoval 30 let mezi čer
nochy na americkém ostrově sv. Tomáše. Mezi
iinými setkal se kdysi s posedlou, které mu od

povídala řecky na ieho anglické otazkym).
P. Krutil vlil Julióně do úst několik kapek svě

cené vody; zdálo se, že se udusí. Všechny po
svěcené předměty, kterými isme se ii dotkli,
odmítala s velikou hrůzou, ačkoli iich ani ne
viděla. Jeií hlava otáčela se při tom zase tak
nepřirozeně iako dříve. Skřipěla zuby a boule
na krku se opět obievila. Konečně přišel také
113) Nový důkaz, iak mólo smíme mluviti o podvo

du, kterého prý se dopustili svatohorští kněží.

114)Totéž se stalo i na Svaté Hoře. Na latinské
otazky knězovv odpovídala .lulióna správně německy.
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P. rektor. Viděl, přesvědčil se a uvěřilnsi. Proto
isme počali exorcismus, iak ie předepsón
v římské obřadní knizem). P. rektor byl toho
mínění, že nepotřebuíeme biskupského dovo
lení, protože soukromě může exorcisovati
každý knězml. Oblékl si rochetu a štolu, říkal

předepsané modlitby, kladl potřebné otazky
atd. Vše nadarmo. Ani iediné slovo nevyšlo
z Úst Julióníných; ien zuřila a skřípěla zuby
iako dříve.
Zatím se přiblížila doba, kdy isme měli iíti

ke společnému zpytovóní svědomím). Odchá
zeli jsme s nepořízenou. V tu chvíli přišla Ju

liána k sobě. Byla zase úplně klidné a roz
pačitě se na nás usmívala. Zdálo se, iako by
o svém ubohém stavu ani nevěděla; ien'se
omlouvala, že před námi usnula.

115)Podle výpovědi bratrovy pravil; )Nyní konečně
móme důkaz. Teď ii můžeme léčiti.<
113)Mám v rukou tutéž obřadní knihu, které se na
Svaté Hoře r. 1881 užívalo: Rituale Romanum, Editio
Ratisbonensis príma, 1872, str. 281—301.
117)Jeho domněnka nebyla správná. Exorcismus,
který konali na Svaté Hoře, byl iistě veřeiný. Ovšem:
Nevědomost hříchu nečiní.
113) Koná se deset minut před polednem.
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l2.0D

ÚTERÝ DO PATKU

l12.—15.CERVENCE1.

Úplný nezdar prvního dne otce nezastrašil;
prohlásil, že Svatou. Horu neopustí, dokud
Matka Boží nepomůže. Zato na P. rektora pů—
sobily pondělní zkušenosti zrovna drtivě a
vážně přemýšlel, nemá-li všeho nechati. Prosili
ho, aby v začatém díle pokračoval aspoň do
neděle. Konečně svolil, byl však velice roz
rušen; pravil, že by po druhé takový Úkol iiž
nepřiialml. Podle rady evangelia (Mat. l7,20l
uložil celému klášteru přísný půst, aby na něi
svolal Boží požehnání.
Také u ostatních kněží pozoruieme iakousi
skleslost a zklamání; tím si vysvětluii, proč
trval exorcismus tak dlouho. Jeiích důvěra
v nekonečnou moc Kristovu byla iiž podlo
mena.
Aby se druzí o ničem nedovědělí, vykonány
v Pražské kapli potřebné přípravy. Malá okén
ka ve dveřích byla zastřena; světlo padalo
shara kopulí. V koutě postavena z rozkazu
P. rektora velikonoční svíce (paškál), která po
celou dobu exorcismu hořela. Před oltóř dali
klekótko a židlí pro Juliónu. Otec a ieho prů
“"l Opět nový důkaz, iak mólo smíme mluvíti0 pod
vodu, kterého se prý kněží dopustili.

vodce museli býti při celých posvátných obřa
dech. Zároveň iim bylo uloženo, aby před ci
zími mlčeli o všem, co se dálo. Bylo to tím
snazší, protože ieiich hostitelé německy ne
uměli.

Modlitba trvala obyčeině od sedmi ráno do
iedenácti nebo do půl dvanáctém). Konóval
ii P. rektor Vlasák, pozděíi také ostatni. P. Po—

lák měl psáti odpovědi posedlé dívky. V svých
Pamětech vypravuie:
>Na počátku exorcismu bývala Juliána po
každé klidná. Vybldli isme ii, aby poklekla a
řekli, že se budeme modliti za ieíi uzdravení.
My ostatní isme klekli kolem a počali řlkati
lati n s ky litanie ke všem svatým. Ale iiž při
druhém nebo třetím »Pane, smilui se nad
námic počal zlý duch pracovati. Upadla do
taiemného spánku. Vyhledala pod šatem ukry
tý škapullř (: zahodila iei; totéž učinila 5 mod
litební knihou a růžencem. Po malé chvíli opa
kovaly se hnusné zievy, o kterých isem se iiž
zmínil: ieií obličei se odporně zkřivil, těžce

oddechovala, skřipěla zuby a otáčela hlavou
tak nepřirozeně iako dříve. Také boule na
krku se utvořila a prudce se nadýmala. Kdy
kol-i isme ii pokropilí svěcenou vodou, trpěla
velice; zdálo se, iako bychom ii zasypali žha
vými iiskrami. Proto se bolestí zrovna svliela.
Hned na počátku roztrhala na F. rektorovi
120)Podle P. Vlasáka i odpoledne,
večera.
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někdy až do

rochetuml. Aby zůstala klidná, musel ii kněz
držeti stále za ruce neb aspoň položiti ruku
na ieíí rameno. Na vlastní oči isme se mohli
přesvědčiti, iakou moc má posvěcené ruka
knězova. Také zuby přestala skřípěti, iakmile
se dotkl kněz ieiích ůst.<
K tomuto popisu P. Poláka připoiuii některé
podrobnosti z líčení P. rektora: >Ruce laiků
(otce, průvodce a služebných bratří) ii ne
mohly udržeti; iakmile na ni položil ruku kněz,
hned se utišila. Všechny pátery naplňovala
velikou radostí myšlenka, že se iim dostalo
svěcením takové moci. Oči mívala Juliána za
vřené. Jestliže se někdo přiblížil k ieií hlavě
s ostatky nebo věcmi posvěcenými, ieií obličei
se hrozně zasmušil, zkřivil a dívka odvracela
hlavu, co mohla neidále. Učinil-li to s předmě—

tem neposvěceným, radostně se usmálax Až
potud P. rektor. Přenechme další líčení opět P.
Polákovi: »Snad ani nemusím připomínati, že
se kněží v modlitbách střídali: iedni odešli po
práci, druzí přicházeli. Já sám isem neexorci
soval nikdy; zato isem držel Juliáně ruce a za
pisoval vše, co se dálo.
Tu a tam se stalo, že .luliána uprostřed exor
cismu iako by procitla,—rozpačitě se ohlížela
121) Z ústního pramene se dovídám, že svůi skutek
provázela slovy: >To není svěcenac. .lest opravdu
možné, že se na to zapomnělo; tím spíše, poněvadž
rocheta svěcena býti nemusí. Pozoruhodné bylo, že
se posvěcené štoly při tom ani nedotkla.
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a mile se na nás usmívala. Domnívali isme se,
že ie to dobré znamení, ale zkušený P. Krutil
nás poučil — a bylo tomu tak opravdu —, že
zlý duch Jnás chce ien oklamáti. Proto isme
v modlitbách pokračovali a brzy se ukázaly
tytéž zievy iako dříve.
Druhého dne dal si P. Krutil ve světnici do
náprsní kapsy taině ostatky sv. Alfonsa a pro—
vil mi důvěrně: »Počkeite, ten nám pomůže.<
Když vcházel do Pražské kaple, pravila Juli
ána posměšně: »Hleďte, ten ie na ň pyšný.<
Přitom se na kněze ani nepodívala.
Ačkoli tento kněz mohl býti právem hrdý na
velikého sv. Alfonsa, byla poznámka Juliánina
pro nás důležitým poučením. Vidí-li zlý duch
svaté a úplně skryté předměty, tím spíše může
věděti o našich chybách a nedokonalostech,
které máme v srdci. Od té doby chodila vět
šina kněží hned po ranním rozjímání k svaté
zpovědi, aby iim nepřítel nemohl při exor
cismu nic vytýkatix
Ctenář iistě iiž vypozoroval, že P. Polák tu
hledí šetrně zastříti celou pravdu. Tak prosté to
přece ien nebylo. Jak vím od současných
svědků, vytkl ďábel přítomným kněžím oprav
du docela určité hříchy, kterých se dopustili
o kterých Juliána sama věděti nemohla. Sám
P. Polákvyznal pozděii, že zpytování bylo tak
přesné a podrobné, že zrovna překvapovalo.
Protože šlo o věci tak choulostivé a zlý duch
bývá často i lhářem, zakázal P. rektor, aby se
o tom nemluvilo. Tím si také vyložíme popis
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P. Poláka. Je však pozoruhodné, že a'óbel ne
věděl o hříších, z kterých se kněží vyzpovídali.
Také odpovědi, které dávala .lulíóna na la
tinské otázky, isou velice zaiímavé. Byly sice
pronášeny německy, avšak ieiich róz iest
úplně cizí a neněmecký. Mnohých slov iest
užito ve smyslu přeneseném, iaký ie obvyklý
v řečech románských nebo semitských; něm
čina ho nezna. Čtenář mó doiem, že věty pro—
nášela bytost, která m ys I i l a iinak a že ieií
věty byly do němčiny ien neuměle překládány.

l3. V ÚTERÝ DNE 12. CERVENCE.

Po těchto všeobecných poznámkách mohu
konečně přistoupiti k popisu jednotlivých dnů.
Přenechávám ieiich líčení očitému svědku P.
Polákovi. Praví doslova:
»Teprve v úterý byl ďábel donucen, aby
přerušil mlčení, které až dosud tak zarputile
zachovával. Vychrlil spoustu nadávek a pro

klínáni; mimoděk dokázal, iak nerad odpo

vídá. »Podvodníci, svůdcově, vy
prokletí černí krkavcic byla první
slova, kterými pozdravil přítomné kněze a
která se od té doby opakovala ustavičně. Jimi
provázel také odpovědi, které isme na něm
iménem Božím vynutili. Proto iich v dalším po
pise ani neuvádim, abych ie stále neopakoval.
Když kněz pokračoval v předepsaných mod
litbách, volal zlostně: >N e c h t e to h o lc
Na Ia t i n s k o u otázku knězovu: »Pověz
nám svoíe iméno,< odpověděl t ři k r á te :

)] menuii se Attila;c potom íednou:
)Já se imenuii Honocml. Po chvíli
pokračoval:»Byli isme tři. Jednoho
vyhnal ten Jidášcmi. Po krátképře
1") Sarmon se nepřihlásil, protože byl vymítnut iiž
kaplanem v Hohenavě.
m) Míněn kaplan Knopfmůller, ienž vykonal doma
první exorcismus.

!04

stávce pravilOpět:»Byli isme tři. Jeden

ie iiž pryč. Jednoho vyhnal ten

J id ó šcml. Když se kněz znova tózal: »Pověz
nóm iméno svoie a iména svých druhů,; odpo

ti a.<několikráte:
věizlěl

)H 0 n 0, S a r m 0125), A t 

Brzy potom rozhovořili se oba duchové
o svých osudech. Jeden pravil: ».ld i s e m
b yl k r a | e m.< Na otázku, proč byl zavržen,
odpověděl: »Vraž d a d ítěte . . .c,—ostat.
ním 'slovům nebylo dobře rozumětí. Druhý vy

znal: >Jó isem byl dvorním šaškem.

—Pro pomluvu isem byl zavržen.:

Z toho by se zdálo, že oba >duchové< byli
dušemi lidskými a Górres připouští takovou
možnost. Nechci rozhodovatí o správnosti
ieho domněnky; sem se však ieho výklad ne
hodí. Na výslovnou otázku kaplana Kropf
můlleram), isou-li zovrženými duchy či dušemi
lidskými, přisvědčili rozhodně k bodu prvnímu.
Je tedy možno, že si pouze přisvoiili iména
dvou neštastníků, kteří zahynuli. Ostatně sóm
Spasitel (Jan 8, 441 nazval a'óbla lhóřem;
tak iest třeba dívati se na ieho výpovědi, které
gebyly
ozn. přímo vynuceny nekonečnou autoritou

Na latinskou

otózku: »Pověz nóm,

ml Všimni si, že se většina odpovědí opakuie dva
króte. To odpovídaií o b a d u c h ové, kteří dosud
Juliónu ovládali.
125)Spróvněií Sarmon, iak udóvó kaplan.
"" Sr. str. 65.

s
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proč isi ii pbsedl,< nechtěl duch dáti dlouho
odpověd. Skoro se zdálo, že pravou příčinu
ani neznal, protože se otec ze svého hříchu
iiž dávno-vyzpovídalml. S počátku odpověděl

vyhýbavě: )Třináct

let.< Tím chtěl podle

všeho naznačiti dobu, kdy Juliánu posedlml.
Protože se v příslušné modlitbě dovolává kněz
královské moci Kristovy, zvolal poiednou: )] á

ho nazývám

králemx

Kdyžismepo

čali vlastni zaklínání, zvolal zlostně: )N 9 c h

te to ho |< a pětkrát opakoval slova: »O n

nás chce vyhnati.<129)
VIV

Protože na otázku po pricmě nedostal kněz
dosud odpověd, tázal se znova latinsky: >Po
věz nám, proč isi ii posedl2< Také nová od—

pověď byla velice vyhýbavá: >C h c e t e v ě 

děti příčinu? Vyžeňte nás, iste-Ii

to k d o b ří.< Poslední slova byla pronesena
s velikou škodolibostí. Protože ísme častěii
vzývali přesvatou Matku Boží, volal zlostně:

»Svaši Královnou mi přestaňtel

Ta

p o má h á

v á m.< Na posledním slově

byl v řečidůraz. — )Pro k letá

ž e n am).

127)Je to velikou útěchou pro věřícího katolíka.

Svatá zpověď naše hříchy opravdu smývá.
123)Vzpomeň na ziev černé kočkyl
129) Všimni si množného číslo, které se v těchto vý—

povědích stále opokuie. Juliána ho o sobě nikdy ne
užívala. Dobře mu však rozumíme, vzpomeneme-li, že
byla posedlá ieště dvěma zlými duchy.
130) Tímto strašnym iménem nazval

samu Rodičku

Boží; mimoděk prozradil, iak ie peklu Marie hrozná.
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—-—Vy
černé

zatratiti.
černi

baby?

On nás chce

——
Prokleté

kataněla

babyl

Vy

Viděti,že exorcismusiiž

i když nebyl ieště korunován úspě
cpgsobil,
em.
V litaniích ke všem svatým vložil kněz po

slovech; »Svatá Maří Magdalenu prosbu;
»Svatá Juliáno, orodui za náslc Zlý duch vy
buchl: >To děvče
lrozuměi Juliánu Steim—
lovu) patří ná m.< Mnohem více však zne
pokoiovala d'ábla zmínka o Panně Marii. Zno
va se vrátil k onomu vzývání a volal: )Pro

vaši Královnu máme odeiiti.< Ne
bylo však možno rozeznati, ie—lito tvrzení či

pouhá otázka.
Poiednou počali zlí duchové udávati čas,

kdyJuliánu posedlí: >Já v třinácti

le

tech.<—»Jávsedmnáctiletechxm)
>Jednoho iste iiž vyhnali. Naše

ho druha iste vypudilixlsal Pomalé
chvíliznova:»Našeho druha vyhnali.

Nás chtěl vyhnati černý drakx

Není pochyby, že také tímto iménem poctili
svatého kněze Kropfmůllera.
Blížila se opět doba poledního zpytování
svědomí; museli isme odeiíti. Protože zli du
131) Vzpomeň na ziev mužel V originálu stoíí: Ich
seit dreizehn Jahren — myslím však, že můi výklad
le iedíně správný a možný.
132)Míněn Sarmon, od něhož zbavil Juliánu iiž
kaplan Kropfmůller.
a—
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chové nebyli nómixzvlepokoiovóni, upustili od
své oběti. Juliana procitla, nabyla opět své
dřívěiší podoby a iaksi—rozpačitě se na nás
usmívala. Rozloučili isme se, abychom druhého
dne pokračovali v započaiém díle.<

14.ve STREDU DNĚ13.CERVENCE_.

Hned na počátku exorcismu bylo pozoro
voti tytéž zievy, o nichž isem se iiž zmínil dříve.
Zlý duch zrovna vybuchl, když se kněz tázol —
latinsky —-po příčině posednutí. Volol: >P r a

vím vám, táhněte! J'uliáno potří
nám pro kletbu, iednoho ženi
c h 0.633)

K této výpovědi připoiuie P. Polák důležitou
poznámku: )Jok odstrošuiící poučení pro mno
hé rodiče, kteří při každé příležitosti své děti
proklínoiílc
Když počol vlostní exorcismus o kněz se do
volávol toiemství ze života Páně, volol zlý

duchnTo vám nic nepomůže. Tóh

nětel Vy prokletí foriseové, idě
tel Musíte se před námi pokoři
ti. Vy prokletí tlocholové, idětel
My se vás odříkáme, deite nám
pokoi lz Když kněz říkol předepsaná slovo
modlitby: >Zároveň ti poroučím, obys mne ve
všem poslouchal ioko služebníka Božího, iok
koli nehodného,< provil mu zlý duch: )Jdi

se svou pýchoul Táhni, ty isi tok
mornivý

ioko

ono

(Juliánolx Potom

133) Ženíchem míní otce, ienž měl .lulánu ieště zo

svobodna.
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čtli známé evangelium sv. Jona, které se kněz
modlívó také na konci mše svatá. Když po
klekli při větě: »A Slovo tělem učiněno iestc,
rozzuřil se zlý duch o volol: »Pře d n d mi

musíte

klekoti.<

No rodu obřadní knihy

poklekli přítomní kněží ieště iednou před kří

žem (: kterýsi páter provil: »Neklekóme před
tebou, nýbrž před Spositelem.< No to slovo

vykřiklzlý duch: »Toho nenávidíme.

On nenávidí nós ioko nenávidí
vós.Musíte klekoti přede mnoux
Skoro se nám zdá, že slyšíme slovo z evan
gelia: >Toto všecko tobě dóm, iestliže podneš
a budeš se mi kloněti< (Mot. 4, 9).
Když se ieden z kněží dotkl Julióny ostotky

sv. Alfonso,pravil dóbel: >Ty isi na něho

pyšnýx

A po chvíli opět: >To patří

nám. Prokletý foriseii, tóhníl Co
chcete? My vás nenóvidíme.:
K tomu připoiuíe P. Polók v svém vyprovo
vóní; »Abychom zoměstnoli obo muže (otce
i průvodce, kteří museli býti stále přítomníl,
modlili isme se nohlos a německy svotý růže
nec. To zovdolo zlému duchu opět příležitost
k různým, velice zoiímovým, ale též poučným
poznámkách. Při slovech »v tělo z mrtvých
vzkříšení o život věčnýa přerušil nás slovy:

)My všichni

tom

(do věčnosti) při

id e m 9.4: Když isme se modlili: >Který v nás

lásku roznítiti ročižx, prohodil:

miluie nás, vós nenávidí.:

»J u lió no

Přineisv.

iménu Ježíšově zvolal: »Te n n á s s u ž u i 9.:
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Když ísme řikali: »Kterého ísi, Panno, v Betlémě

porodilac, vzkřikl zlostně: >Pro nás

ho

n e p o r o d i | CK; při slovech: >Který se pro

nás krví potití róčilc, pravil: »P ro n á s n e
m ěl ž a d n o u.< Jak strašně pravdivá ie tato
myšlenka. Pro zlé duchy neměl Spasitel oprav
du žódné krvel Při desátku: )Který za nás
ukřižován býti róčilc, zvolal: )P r o n d 5 n 9.:
Tak to šlo dóle. Neistrašněii byla Juliana
trápena, když jsme se nad ní modlili chvalo
zpěv >Ve|ebí duše má Hospodinax .ló aspoň
říkám od té doby tuto'modlitbu každý den,
protože isem viděl na vlastní oči ieil velikou
účinnost. Juliana při ní zrovna zuřila a trpěla
nevýslovně. Hněv a bolest se proievovaly po
suňky a neklidem, který se měnil podle slov,
iež isme právě latin s ky říkali. Neivlce pů—
sobila slova: )Sesadil mocné se stolice a po
výšil ponížené . .. a bohaté propustil s rukou
prdzdnoux Teprve pozděii isem se dočetl
v Górresově Mystice, že také iiní měli podob
nou zkušenost.<
Až potud P. Polák.

IH

i5.VE ČTVRTEK DNE 14. CERVEN
CE1881.

Také tohoto dne opakovaly se tytéž zievy,
o kterých isem se iiž zmínil několikráte. Hned
na počátku Iitanii ke všem svatým upadla Ju

liána opět do taiemného polospánku a teprve
'po dlouhých modlitbách propukl marně taiený
vztek obou duchů,kteří ii dosud ovládali.Opět
zasypali přítomné kněze spoustou nadávek a
í'edovatým posměchem hleděli podlomiti ieiich
důvěru v účinnost církevního exorcismu.
Mnohé odpovědi byly úplně steiné, proto
iich ani neuvádim. Když se kněz dovolával
moci, iakou mu dal Bůh, volal vztekle: >Tó h 

ni mi s tvou pýchoul Juliána
patři nám, idětel My vás nená

vidlme pro vaše svěcení.: Modlitbu
svatého růžence provázel steínými poznám

kamiiakovčera:»My modlitby

nepo

tře b u ie m e.< Při iméně Maria, které se to
likráte opakuie, zvolal: >Ta n á s n e n á vi —

di. Ta nás zavrhla. Vaše milostná
Královna nás zaháni.<

Protože se blížilo poledne, ustali kněží
v modlitbách, aby se odebrali do kláštera.
V tom okamžiku procitla také Juliána a byla
klidná, iako kdyby žádné nemoci ani neměla.
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ió. KONEČNĚ

OSVOBOZENA.

Nadešel pótek dne 15. července 1881, kdy
měly býti modlitby kněží konečně vyslyšeny.
S počótku chovala se Juliana steině íako 'iindy.
Bylo však pozorovati, že zlí duchové počínaií
mluviti o Matce Boží docela iiným tónem. Již
nebylo slyšeti ani iediné posměšné poznámky.
Próvě naopak. Přítomné'kněze zrovna překva
pila výpověď: »My n e s mím 9. O n a (Ma-

rialnám to musí dovolití. Ona nós
vyžene. Od Vaší milostné Matky
(budeme

vypuzenil.<

Jak uvidímepo

zděii, chtěli se zlí duchové vší mocí vyhnouti
stanovené podmínce, aby opustili .luliónu na
mariónském poutním místě a ve tři hodiny, kdy
dokonal kdysi na kříži Spasitel světa. Podle
všeho se rozhodli, že uniknou raděii dobrovol
ně; bylo iim v tom samou Matkou Boží zo—
bróněno. Přenechme další líčení očitému svěd
ku P. Polókovi:
)Mluvili isme ieště sem i tam, modlili se a

exorcisovali. Ponenóhlu vytrácel se ieden kněz
po druhém, každý měl doma nebo v kostele
něiakou práci. Také iiž nebylo tolik odvahy
iako dříve; zdálo se, že celý podnik skončí

nezdarem.

Na konec zůstal v Pražské kapli íen P. Ze
man 0 id. P. Zeman začal úplně znova: »Po
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věz nám dobu, kdy isi ii posedl? . . . Příčinu? . ..
Tvoíe iměn02< atd. Bylo mně to iiž nudné.
Proto isem mu pravil č es ky, aby Juliána ne
rozuměla: )Deite s tím pokoil Co ie nám po
iměně, které isme tolikráte slyšeli. Když Julí

ána iíž cosi napověděla o Matce Boží, raděii
se zlých duchů otažte, z d a l i odeidou a k d y
se to stane.< P. Zeman měl totiž iako exorci
suiící kněz k tomu právo. Uposlechl a tázal se
latin s ky : >Pověz nám, kdy odeídeš3<
Dříve však, než budu vypravovati dále, mu
sím předeslati několik slov pro čtenáře, kteří
Svatou Horu neznaií.
Odedávna zachovává se na Svaté Hoře
krásný zvyk. Ráno přede mši svatou a odpo
ledne po požehnání postaví kněz zázračnou
sošku Matky Boží na oltář. Při tom zpivaií

vybraní a dobře nacvičení hoši Zdrávas sta
rou a velice doiímavou melodií. Zbožný lid
připoíuíe střídavě prosbu:
)Bud nám milostivá

a orodui za nás,
Panenko Marialc
Tato krásná pobožnost koná se častěii přes
den; přiidou-li na př. poutníci nebo když si ii
zamluví iednotlívci, aby se dovolávali v svých
potřebách pomoci Bohorodičky.

Nuže — tento Zdrávas zpíval se právě mezi
9.—lO. hodinou dopolední. Ačkoli Pražská
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kaple není od svatyně příliš daleko, není tam
přece slyšetí, co se v kostele zpívá. Leží po
někud stranou a—oba vchody byly pečlivě
uzavřeny dřevěnými vraty. Však ku podivu.
Jakkoli ísme nemohli“ slyšeti lidského zpěvu,
přece tam pronikla zázračná milost,o niž před
ieiím obrazem právě prosili. Zrovna v tu chvíli
počali zlí duchové mluvitio Matce Boží docela
iínak než doposud. Vyslyšenl nebylo daleko.

Když se tedy P. Zeman latinsky

tázal:

»Pověz nám, kdy odeídešec zavzněla překva

puiící odpověď: Ne tři hodiny.

Ona

(Maria Panna) n á s n e n a v i d i( Podle po
kynů obřadní knihy žádal P. Zeman, aby zlí
duchové nám dali něiaký důkaz, že mluvi

pravdu. Na to odpověděli vzpurně; »N ed á 

me, protože

(Juliána)patří námx Ale

v zápětí litovali svých slov a volali: )Ve

tři

hodiny před vaší Královnou. Táh
něte, ona (Maria)vám pomohlaml.

Naíednou se zlý duch strašně rozzuřil a bylo
dobře pozorovati, iak se komusi brání. Volal:

)Sakramente135),táhni ! Juliána
(Mariiinepatří,

ii vůbec

il

nex Bylovi—

děti, že se urputný boi blíží ke konci. Vztek
zlého ducha neznal mezí. Zrovna vášnivě vo
134) Prosím čtenáře, aby si dobře všímal, iak úzko
stlivě se vyhýbá zlý duch svatému iménu Maria. Jak
koli o ni mluvil iiž tolikráte, ani iednou nevyslovil to
hoto mocného iména. .Iak škodolibě se asi raduíe,
když tisíce křesťanů ie vyslovuií neuctívě a zbytečně.

'n') Komu tedy děláš radost, když kleieš?

115

|al=>Juliána patří nám a ne ií (Ma
rii).—Atobě vůbec ne. Nech ii na

pokoii l—Ta patří nám, tobě ne
patří. Tebe nenávidí, nás miluie.
Tebe nenávidí, nás se neodřeklax
V tu chvíli zakročila podle všeho neiblahosl.
Panna, snad prostřednictvím anděla. Dábel
musel uznati svou porážku, ale zrovna se hro
zil myšlenky, že by nad ním měli zvítěziti kněží.

Vždyť se ieště před několika dny vychlou—
bal, že se musí před ním pokořiti a iemu se
pokloniti. Proto zvolal: >O n a (Maria) n á s

zahání, vy ne. Vaše Královna to
chce. Ve tři hodiny. Ona (Maria)to

ž á d á.< VZpíraI se marně. Ani Matka Boží ne
může popříti moci, kterou dal kněžím ieií mi

lovaný Syn. Na novou latinskou

otázku:

)Jak se to stanelc byl nucen odpověděti:

>Vaší mocíc a zdrcenědodal: >Pro ieií

lMariinu)
moc muslm ti to povědět“

Ale ďábel ie lhář a nesmí se mu nikdy dů—
věřovati. Proto isem upozornil P. Zemana:
»Chyfte ho za slovol Otažte se ieště iednou,

zda určitě odeidou a kdy to budex Uposlechl.

Na otázku:
»Dnes ve tři hodiny'3a zněla odpověd:
>Ano.<
»Dne$?(

»Ano, vaší mocí.:
»Kde?<
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»V poutní

svatyni.

riínulslitovnost.:

Pro ieií (Ma—

».Ie to pravda, že dnes ve tři hodinyec

»Ano. Ano. Pro vaši milostnou
Królovnu musíme. Jó vós nenó—

vídÍm.<

Slyšeli isme tedy: dnes — v pátek — ve tři
hodiny odpoledne, kdy skonal Ježíš vykupitel
skou smrti na kříži —- v poutní svatyni -— před

milostnou Královnou, ieiíž svátek se právě
slavilmi. Opět isem upozornil P. Zemana, aby
na důkaz pravdy žádal něíaké znamení. Podle
rady obřadní knihy měl ďábel zhasiti svíci,
která tu vedle hořelaml. Na to odpověděl:
)To n 9 u d ě | ómx Na druhý rozkaz, daný
opět | o t i n s k y: >Dei nóm znamení, zhas toto
světlo,< odvětil: >To patří
vó mx Ku po—
divu. Plamen svíce se vychýlil, iako by někdo
do něho silně foukl, ale nezhasl. Proč? Protože
světlo patřilo nam. Byl to slavně posvěcený
paškól. Proto neměl zlý duch tolik síly, aby iei
uhasil. V římské obřadní knize se myslí oby—

čeinó svíce.
Hned potom nabyla Julióno své normální
podoby. P. Zeman a ió šli isme k P. rektorovi
136) V posledním

údaíi se P. Polók zmýlil; Karmel—

ské Panny Marie bylo teprve v sobotu, dne 16. čer
vence 1881. Tentýž omyl nochózíme také ve svotohorf
ské kronice (sv. 1., 223), která byla psóno delší dobu
po události.
137)Již dříve isem upozornil, že to byl poškól, který
hořel po celou dobu exorcismu v Pražské kapli.

117

a vypravovali, co se stalo. P. rektor však roz—
hodl: »Dnes ie patek. Ve tři hodiny budeme
mlti iak obyčeině svou obžalobuml. Z nás tam

nepůide žádný. Ještě by nám mohl dóbel vy
tknouti, že ísme nezachovali řeholi.< Bratr sa
kristión měl dáti otci klíč od svatyně. Jenom
on, Juliana a Moosbauer měli ilti do kostela
a dveře za sebou zavříti.
Tak se také stalo.
Teprve asi po hodině isme se dověděli, co
se přihodilo. Otec, dcera a ieiich průvodce
vešli do kostela a poklekli před hlavním oltó
řem, kde ie milostná soška Bohorodičky. Mod
Iilise Růženec () Loretánské litanie. Čím více se
blížila třetí hodina, tím neklidněiší se stóvala

Juliana; neměla však žádného záchvatu. Ně
kolikráte povstala; iak pravila, chtěla si pro
hlédnouti vedleiší oltáře. Otec ii po každé

zadržel. Vtom bily tři hodiny. Juliana prosila
se slzami v očích, aby ii pustili z kostela, že ie
il velice nevolno. Všichni odešli na prostranství
za školou. Tam zlý duch .luliónou prudce za—
lomcoval, tak že omdlela 0 padla k zemím).
Brzy však povstala a byla iako proměněna;
radostí dalo se do pláče. Byla uzdravena.
133)V našich klášterech koná se každý pátek do
iemné cvičení. Ve tři hodiny odpoledne poklekaií
iednotliví členové a před celou řeholní družinou vy
znóvaií chyby, kterých se poslední týden proti řeholi
dopustili.
139)Také v evangeliích bývalo vymítnutí zlého ducha
spoieno s podobnými zíevy.
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Chvótolo do chrámu, oby poděkovala své
veliké dobrodítelce. Po prvé mohlo si vzíti
klidně svěcenou vodu. Protože bylo unavena,
posadilo se v kapli sv. Ignáce. Když se ií tózol
kostelník, iok se ií daří, mile se usmálo (: zo
šeptolo: »Dobřex Po chvíli přišel také P. Ze
mon, oby ii znovu vyzpovídol.

17. STRASNÁ SOBOTA.

Na druhý den 16. července 1881 přišla Ju
liana s oběma průvodci na Svatou Horu. Při—

stoupila zbožně k svatému přiiímónía dlouho
se modlila. Po bohoslužbě odešli všichni do
kláštera, aby podepsali příslušný protokol.
V domócím archivu má číslo XIV-613. .le psón

německy a v doslovném překladu takto:

Protokol
o uzdravení .luliónySteimelovém) z Hohenavy
v Bavorsku, sepsaný

Pr.-*
Klimentem Vlasókem,

rektorem na Svaté Hoře, na svátek Panny Ma
rie Karmelské, dne 16. července 1881, za pří
tomnosti otce .luliónina Františka Steimela a
poutního vůdce Xavera Moosbauera.
.lulióna Steimelovó, devatenáctiletá z Hohe
navy v Bavorsku, přišla v sobotu dne 9. čer
vence 1881, se svým otcem a předříkavačem
Moosbauerem na Svatou Horu. Oba mužové
prosili, abychom uzdravili posedlou Juliónu.
Od 11. do 15. července byly konóny přede
psané modlitby a v pátek 15. července ve tři
hodiny odpoledne byla .lulíóna své posedlosti
zbavena. Svědky ieiího dlouholetého a též—
“01 V celém protokolu psano chybně Steimel místo
správného Steiml.
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Juliána _Steimlovó (ve 24 letech). (Str. 37.)

Pumpo před hostincem (poněkud napravo). (Str. 41.)
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Kaplan Kropfmůller v Hohenově.
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P. Alois Polók.
(Str. 92)

Svotohorský rektor
P. Kliment Vlasák.
(Str. 92)

Olt ó ř v Pražské kapl
(Str. 93. )

Dům VG
Zwieselu,
v němž
zemřelo
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“"—__ " ___-_.

' “**—ř!

Juliána.
(Str. 129)

Hrob Juliónin.
(Str. 129.)

kého utrpení isou: Juliánín farář, důst. pán
Josef Lueg z Hohenavy, ieií otec Xaver Steimel,
obuvník 2 Hohenavy a poutní vůdce F_rantišek
Moosbauer, stolař z Katzberku (pošta Grafe
naval v Dolních Bavořích. Všichni tři připisuií

toto zázračné uzdravení mimořádné přímluvě
neiblah. Panny Marie svatohorské.
Juliána Steimelová a íeií otec Xaver Steimel
činí zároveň slib, že budou deset příštích let
putovati každoročně na Svatou Horu, aby
Panně Marii poděkovali.
Na Svaté Hoře dne lá. července 1881.

Vlastnoruční podpisy:
Juliána Steiml-ová
Kliment Vlasák, rektor.

Xaver Steiml
F. Xaver Moosbauer.

Celý ostatní den prožila Juliána s oběma
průvodci v' radostném vzrušení. Prohlížela si
Svatou Horu, na které byla po prvé a která na
ni učinila hluboký doiem.

Avšak ďábel nezapomněl tak brzy porážky,
které se mu na Svaté Hoře dostalo a použil
první příležitosti, aby se pomstil. Poslyšme, co
vypravuie očitý svědek P. Polák:
»O půl páté odpoledne bylo v kostele, iak
obyčeíně, svaté požehnání. Pro žňové práce
„přišlo ien málo lidí. Protože isem neměl koho
zpovídati, odešel isem po požehnání do svět—
nice. Byl překrásný červencový den. Stál isem
u okna a díval se napravo ke Kalvarii, vzdále—
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né od kostela na 50 kroků. Před křížem stala
skupinka poutníků. Dobře isem ie poznal. Byla
to Juliana se svým otcem a průvodcem. Bylo
na “nich viděti, iak isou šťastni po tolikerém
Utrpení, které právě skončilo tak zázračným
způsobem. Také mne blažíla tato myšlenka;
v duchu isem blahopřál Julióně a děkoval
milé Matce Boží.
Však co to? Náhle povstala strašné bouře
a zuřila do půlnoci. Skoro se zdálo, že ani
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nepřestane. S nevídanou prudkosti dorážel vítr
a chrlil spousty vody na kostel a klášter, iako
by dobýval pevnosti. Blesky a hromy zrovna
vztekle závodily a neustávaly. Snad ani ne
musim přípomínati, že všichni isme byli pře
strašení a chvěli se bázní. Mnozí vypravovali,
že cítili po celém klášteře zvláštní a pronikavý
zápach. Já isem nepozoroval nic; iednak mám
velice slabý čich, “iednak isem byl bouři tak
dolekán, že isem neměl kdy na taková po
zorováni.
Všichni isme byli přesvědčeni, že bouře ne
povstala ien z příčin přirozených. Byl to pa
trně proiev pekelného zášti a pomsta zlých
duchů za porážku, iiž včera utrpěli.< Až potud
P. Polák.

Bohužel vyžádala si bouře také mladý život.
V nedalekých Trhových Dušnikách (čís. ló.l
byla zabita bleskem dvacetiletám) Anna Ry
báková, iak dokazuie farní matrika příbram

skáml.

Rodina Rybákova vynikala upřímnou zbož
nosti a velikou láskou k Svaté Hoře. Proto byla
ve všeobecné úctě a vážnosti. Otec Antonín
modlíval se před iídlem a po iídle s čeládkou
společně. Kdykoli se konala na Svaté Hoře
duchovní cvičení pro muže, nikdy iich nevy—
nechal. At bylo práce sebe více, Chvátal na

stavovská kázání. Matka Marie byla zase vzo
141)Také Juliána měla tehdy skoro dvacet let.
14%Svazek 59,Iht 152.

g.
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rem dobročinnosti. Zebróky zrovna vítala a
podělovala hoinou almužnou. V tomtéž duchu
vychovávala také své děti.
Poslyšme, co piše Annina sestra Kristina
(provdaná Míková v Trhových Dušnikóch čis.
ii), která byla tehdy malou školačkou:»Hroz
né to neštěstí stalo se dne 16. července v so
botu o půl osmé hodině večer. Anna zametala
právě dvůr, když počalo bouřiti. Protože se
bouře velice bála, přišla do světnice. Náš dům
byl o iednom poschodí. Jakmile vkročila, vidě
la, že iest otevřené okno. Zavřela ie a posta—
vila se uprostřed světnice. Vtom silně z a 

hřmělo a hned íeště iednoumi. My

všichni ísme byli omrdčeni.
Jó isem seděla na truhlici, která byla mezi

dvěma postelemi; srazilo mne to k zemi, ale ze
všech isem se neidřive vzpamatovala. Bratr
Antonín večeřel právě u stolu; padl též na zem
a poranil si ruku. Otec stál u okna; při pádu
narazil hlavou na zvon, ieiž srazil blesk 5 ha
din na podlahu. Moie milovaná matka ležela
na chodbě.
Byla isem ieště školačkou, ale v té hrozné
chvíli isem se vzchopila, vzala isem vodu a
omývala ie. Běhala isem od jednoho k dru
hému. Potom se vzpamatoval bratr a pravil:
)Vezmi vodu a poiď na půdu, snad tam hoři.<
Vzala isem velký hrnec s vodou a šli isme na
půdu; nebylo tam nic. Pode mnou se nohy
“=) Celkem tedy udeřilo dvakrát za sebou.
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chvěií, když si na to ien vzpomenu. Myslilo
i'sem, že do nás někdo střelil, ioké to byly ko
touče dýmu (: iisker. V malé chvili bylo plnó
chalupa lidu. Všichni křísilimoie rodiče (: dro
hou sestru. Rodiče se podařilo přivésti k ži—
votu, u sestry bylo všechno nómoho marná.
Kočí iel s bratrem pro pane doktore, ale ten
ienom potvrdil, žeie iiž mrtvcm
Také tuto truchlivou událost uvóděl lid v pří
činnou souvislost s exorcismem Julióny (: ne
možno se mu příliš diviti. Dva blesky připomí

naly bezděčně obo zopuzené duchy a také

stóří dívek souhlasilo. Lásko rodiny k Svaté
Hoře bylo by důvodem, proč si zvolili za
oběť právě ieiich zbožnou dceru Annu. Buď
tomu iokkoli, sobota 16. července 1881 za—
psolo se do duše lidu na dlouhou dobu písmem

nesmazatelnýmml.

1“) Tím ovšem nechci říci, že se neštěstí stalo bez
dopuštění Božího. Jak se dovídáme z knihy Jobovy,
nezmůže dóbel nic bez vůle Stvořitelovy.

18. ODCHOD

SE SVATE HORY.

V neděli 17. července 1881 měli se naši
poutníci rozloučiti se svatyní, kde se iim do—
stalo takových milostí. Rano přistoupili ieště
iednou k sv. přiiímóní a byli přítomni několika
mšem svatým. Vroucně děkovali Bohu za ieho

velikou lásku a ienom neradi opouštěli ma
riónský kostel.
Loučení s P. rektorem bylo velice srdečné.
Se slzami v očích děkoval mu otec za ochotu,
s íakou se uial ieho dítěte. Protože nikdo ne
čekal, že exorcismy budou trvati tak dlouho,
došly iim peníze, které si z domova přinesli.
l v této tísni pomohl ochotný P. Vlasók a půi—

čil otci 20 marek. Julióně daroval veliký růže
nec o 15 desótcích, iaký nosívaíí redempto—
risté, iiný menší, pětidesótkový a několik rou
šek s obrazem Bohorodičky. Sama si koupila
odpustkový křížek, který si chtěla vzíti ieden—
krót do hrobu. Ze Svaté Hory odnóšela si též
lahev svěcené vody. Chtěla ii použíti, kdyby
se dóbel znova pokusil dostati ii do své moci.
Zpráva o veliké události roznesla se hned
mezi četnými poutníky, kteří sem v neděli ráno
připutovali a vyvolala veliký rozruch. Juliána
stala se předmětem srdečných proievů kato
lického lidu. Jakkoli se spolu nemohli doho—
vořiti, tísnil se kolem ní u svatohorské studny
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veliký zástup věřících a s hlubokým'pohnutím
loučil se s neznámou dívkou, které prokázala
Maria takovou milost. Mnozí ií dávali na po
mátku růžence, obrázky a pod. Trvalo velice
dlouho, nežli se Juliáně podařilo dostati se na
píseckou silnici a nastoupiti zpáteční cestu.
Ještě několikráte se zastavili a plní vděčnosti
pohlíželi k Svaté Hoře. Nad nimi zářilo čer
vencové slunce a v duši ie hřála blahá na—
děíe, že bude zase lépe. Teprve cestou zpo
zorovala Juliána, že v tlačenici u studny ztra—
tila růženeček, darovaný P. rektorem. Neíra—
děii by se byla hned vrátila, ale byli iiž příliš
daleko. Zato tím pečlivěii opatrovala veliký
růženec a odpočívá s ním v tichém hrobě ve
Zwieselu.
Také v Hohenavě způsobil návrat Julíánin
velký rozruch. Odevšad přicházeli četní věřící,
aby se přesvědčili o veliké změně, která se
s ní stala. Událost sama měla pro celé okolí
veliký význam. Opět ožily poutě svatohorské
a bývaly rok od roku velkolepěiší. Až dosud
iest tam Rodička Boží ve veliké důvěře. Jakmile
isem se představil iako kněz svatohorský, za—
zářily oči tohoto dobrého lidu a všechna

oma. byla mi otevřena dokořán. Byl isem iako
Ěrdce
Snad neivíce potěšila milostná zvěst zbož
ného faráře Josefa Luega. Píše dne 3. srpna
1881: >S radostí chápu se péra, abych srdečně
poděkoval především milosrdnému Bohu a íeho
milované Matce Marii, iak iménem .lulióny
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Steimlové a leíích rodičů, tak také svým vlast
ním iménem za nevýslovné dobrodiní, kterého
se dostalo Juliáně. Jeií průvodcové _mivypra
vovali 0 velkých obětech, které iste měl sám
a ostatní páteři s Juliánou. Dobrotivý Bůh af
Vás odmění hoiným požehnáním a iedenkrát
korunou věčné blaženostil
Až dosud ie Juliána úplně zdravá; bývalá
nemoc zmizela beze stopy. Doufám v Pána
Boha a ieho panenskou Matku, že bude iiž
navždy uchována. Mohu Vám oznámiti ra
dostnou zprávu, že se šťastná dívka hledí za
velikou milost odvděčítí. Podle výpovědi otco—
vy a mého vlastního pozorování ie iako změ
něná. Modli se velice ráda a s doiemnou
zbožností bývá na mši svaté. Poslouchá a pil
ně pracuie.<
Ale ďábel nezapomněl a použil první vhod
né příležitosti, aby se zmocnil kořisti, která mu
byla vyrvána. Slyšme, co píše pan farář dne
28. prosince 1881 na Svatou Horu: >Až do
19. říina dařilo se dobře a Boží požehnání

vracelo se zvolna do těžce zkoušené rodiny.
Toho dne pracovala Juliána s rodiči v lese.
Kolem 5. hodiny odpolední poslali ii domů,
aby chystala večeři. Nebyla ieště dlouho ve
světnici, když se prudce otevřely dveře a vstou
pil vysoký muž se strašným obličeiem. Juli
ána poznala okamžitě tutéž postavu, kterou
viděla před dvěma lety. Chopila se odhod
laně svěcené vody a šla proti vetřelci. Ustou
pil, bouchl prudce dveřmi a zmize|.<
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Udólost nezůstala bez osudných následků.
Dívka se tak polekala, že dostala prudké bo
lesti hlavy a ztratila mnoho krve. Byla nucena
ulehnouti a teprve s novým iarem se pozdra
vila. Od té doby měla iiž pokoi. Učiněný slib,
že bude po deset let putovati na Svatou Horu,
splnila svědomitě; po každé přišla pěšky, aby
poděkovala Rodičce Boží za velikou milost,

kterou ií prokázala.
Pozděii měla dvě dítky, které vzorně vycho
vóvala. Syn František vzpomínal na ni ien se
slzami v očích. R. 1884 přestěhovala se celá
rodina do Zwieselu, kdež si naiali malý d0r
mek. R. 1891 byla naposledy na Svaté Hoře.
Příštího roku stavěl se ve Zwieselu nový gotic
ký kostel; Julióna při stavbě pomáhala. Ně
kdy na počátku zóří nesla po lešení maltu,
sklouzla a zřítila se na dlažbu, kdež zůstala
ležeti. Přivolaný lékař ziistil nebezpečnou zlo
meninu pravé nohy a roztříštění kosti. Radil

amputaci, ale Juliana nedovolila. Od té doby
iiž lůžko neopustila. Stonala celých devět let;
mnoho se modlila a často přiiímala svaté svó
tosti. R. 1900 byla zachvácena vodnatelností,
které podlehla 7. května 1901.
Dlouho isem stál u ieiího tichého .hrobu a
zamyslil se. Vzpomínal isem si v duchu na
křížovou cestu, po níž tolik let króčela a na
trpělivost, s iakou vše nesla. Tam ve mně
uzróla myšlenka, napsati tuto knihu.

DOSLOV.

Již na počátku isem vyslovil domněnku, že
moie práce bude uvítáno nevěreckými novi—
nomi s pustým posměchem; moie tušení mne
nezklamolo. Úmyslně otiskuii >báseňc, která
vyšlo 29. srpna 1930 v příbramské )Noší
Obroněc (čís. 35). Chci ukázoti čtenářům, iok

povrchně odbývá redaktor h isto ri c ky z o
ručená fokto, protože se nehodí do ieho
světového názoru.

BALADA O POSEDLE

JULIÁNE.

(Srovnal podivuhodnou historii Dro. Miklíko v letošní
»Svoté Hořec)

V Hohenově žilo ponno,
říkoli ií Juliána.
Jeií pěkně, dívčí tělo

ďábla v sebe poimout mělo.
Ukázot chtěl bůh náš milý,
co vše zmohou kněží čilí.
Jakou oni moií sílul
Dáblo nozpět vecpou v díru.
V nouzi pekelného tvoro

zkrotí pak už Svatá Hora.
Zvláštní věc, že chudě lidi
zlý duch neiroděii šidí.

Steimlovi bídu třeli.
Ku Pasovu k strýci ieli.
O chléb prosit ieli k němu —
usnadnili přístup .le m u.
Také dívčina si popílila,

aby doma sama byla.
V les šli bratr, sestra hnedky,
aby neměl žádné svědky.
Přišel . .. Vida, že isou sami,
vycenil své zuby z tlamy.
(Zuby a pak černó kůže
hyzdila sličnéh'o muže.)
Nezmohla se dívka ani
na dvě slova k přivítání.
Viděla íen ieho velký vzrůst,
strašlivě mu póchlo z ústl
Dechl na ni . .. Velký božel
V křečích klesá na své lože . ..
Posedl

ii. — Zasedl

ii. ——

Zasedl ii, posedl ii...

———_—————-_

___—___.—

Kvilel tatik, máma, tetička.
Vřeštěla porodní babička . ..
Ale kaplan měl moc silnou vůli,
čerta vytóh', roztrhl ho v půli.

Na Hoře Svaté zaíósal lid,
Juli nabyla tam zase klid.
Pětkrát deset let ie tomu.
Pof se hrůzou, u sta hromůl
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Pro takové čtenáře isem svou knihu opravdu
nepsal. Kde není dobré vůle, namáháte se na—
darmo. Srovneite s posměšným veršováním to
hoto časopisu doiemné vypravování svatých
evangelistů

(Mat. 17, 17—20,—Mar. 9, 13—28

a Luk. 9, 32—43) 0 uzdravení posedlého dí
těte pod horou Tábor a budete překvapeni,
iak velice se podobá smutným děiinám Juliány
Steimlové:
Když následuiícího dne sestoupil (Ježíši
s hory (proměnění) a přišel k svým učedníkům,
uviděl kolem nich veliký zástup a zákoníky,
kteří se s nimi hádali. Jakmile lid spatřil Ježíše,
užasl a polekal se. | běželi k němu a vítali ho.

i otázal se jich: >Oč se mezi sebou hádáteh
A ieden ze zástupu padl před ním na kolena
a pravil: »Mistře, prosím tě, vzhlédni na syna
mého, nebot mám iediného. Přivedl isem iei
k tobě, protože má zlého ducha, který íei činí
hluchým a němým. A kdykoli iei uchvátí, křičí

z nenadání a poráží ho a lomcuíe iím, takže
sliní, skřípe zuby; ien stěží mu popřává po—
koie a hoch chřadne. I prosil isem učedníky
tvé, aby ho vymítli, ale nemohli.<

Ježíš odpověděl; >O, pokolení nevěřící a
převrácené, dokud mám býti s vámi? Dokud
vás mám trpěti? Přived ho ke mnělc | přivedl
iei. Jakmile spatřil zlý duch Ježíše, hned ho
chem zalomcoval; i padl na zem a válel se a
slinil. l otázal se otce ieho: )Jak dávno iest
tomu, co se mu to stalo?: On pak řekl: )Od
dětinství. A často vrhl iei i do ohně a do vody,
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aby ho zahubil. Ale můžeš-li co, pomoz nám

a měi s námi slitovánílc Ježíš však řekl iemu:
)Můžeš-Ii věřiti, všecko iest možno věřícímu.<

A hned otec toho pacholíka zvolal se slzami
v očích: >Věřím,Pane, pomoz nedůvěře mélc
A Ježiš vida, že se lid sbíhá, přikázal přísně
duchu nečistému a pravil mu: »Duchu němý a
hluchý, iá rozkazuii tobě, vyidi z něho a iiž
do něho nevcházeilc “|vykřikla zalomcoval iím
velice a vyšel z něho. ! zůstal hoch iako mrtvý,
takže mnozi pravili, že zemřel. Ale Ježíš vzal
ieí za ruku, pozdvihl ho'a on vstal. Když pak
vešel do domu, přistoupili k němu ieho učed
nící a tázali se ho v soukromí: >Proč nemohli
isme ho my vymitnouti?( Ježíš iim odpověděl:
»Pro vaši malou víru. Vpravdě zaiisté pravím
vám: Budete—li míti (pevnou) víru iako zrno
hořčičné, řeknete této hoře: >Přeidiodtud tam
toz a přeide, a nic nebude vám nemožné. Ta
kovýhle rod však nevymítá se ničím, leč mod

litbou a postemx

Proto isem přesvědčen, že věřícímu katolíku
prospěií tyto řádky velice. Blahou radosti ho
naplní myšlenka, iak zázračnou moc dal dobrý
Spasitel své svaté církvi. Opět se naučí uží—
vatí svěceně vody a vážiti si svatých svátostí.
Jeho duše bude plna posvátné bázně před
těžkým hříchem, kterým se snad dosud vydával
do rukou pekelného netvora. Ještě vroucněii
bude se modlívati: >Od úkladů dábelských vy
svoboa' nás, Panelc
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