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Prípad diabolskei posadnutosti v našej dobe

Depold a Iozeĺ Burnerovie
V dedine Ilfmrte, asi 2 hodiny cesty -od Mrülhausen (Al

sasko), ktorá mala vtedy okolo 1200 obyvateľov, bývala chu
dobná, ale poriadna rodina Buurnerovcov. Otec Jozef Burner
predával po dedinâch 'zápalky a prácihno; matka, Mária Anna,
rodená. Foltznerová, starala sa o výchovu piatich ešte nedospe
lých detí. Najstarší Syn Depold, narodil sa 21. augusta 1855
a druhý Syn Jozef 29. apríla; 1857. Keď mali osem rokov, zalčali
chodit do obecnej školy. Boily .to tiché, stredne nadané, trocha
slabé deti. V jeseni roku 1864 bol postihnutý Depold a jeho
mladší brat tajomnou nemocou. Pi'vý lekár, ktorý bol k nim
povolaný, Dr_ LéVy 'z Altkirchu, ako i ďalší, ktorých sa pýtali
o radu, nevedeli nemoc rozoznať. Veľa všelijakých liekov ne

malo\nijakého

Depoldtak schudol,že sa podobalpla

ziacej sa tôni.
Od 25. septembra 1865:'začaly sa prejavovať u chlapcov ab.
normálne príznaky. Keď ležali na. chrbte, krútili sa prišernou
rýchlosťou v kruhu, ako noztočené vreteno. Potom začali m0
hutnou .siloua vytrvanlivosťou narábať s posteľami a ostatným
nábytkom, ŕčonazývali „mlátením“, nepociťujúc pri tom ani
najmenšej! únavy, i keby to bolo trvalo akokoľvek dlho. Potom
sa dostavily kŕče a; tšklbanie, ale hneď taká. skleslosť, že ležali
ce'lé hodiny bez pohnutia ako mŕtvi.
Dakedy zasa pOCítil chlapec až' vlčí hlad, :že \ho nebolo
možno ničím ukojiť. Zivot im znateľne opuchol a. cítili, ako by
sa im v' Ižalúdku pohybovala nejaká. guľa, a niekedy zasa ako
keď tam Ičosi 'živéĺhosem-tam skálče. Nohy sa im často za
plietly ako chybné prútyl a nikomrusa ich nepodarilo rozpliesť.
Ale najmä. staršieho chlapca Depollda.prenasledovala akési
prílšerná bytosť, ktorá mala kalčací zobák, na rukách pazúry
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a telo zarastené nečistým perím. Keď ju chlapec zbadal vzná
šať sa nad jeho posteľou, s preľaknutím kričal, lebo príšera
chcela ho zahrdúsiť a preto v sebaobrane sa na ňu hádzal a uškl

bal z nej perie. 'Dosa; stávalo 20-30

cez deň, hoci i pred

sto svedkami, medzi ktorými boli mulžovia zo všetkých tried,
ktorí neboli ľahkaverní. Toto odporne zapáchajúce perie, keď
ho spálili, nezaneOhalo nijakélho popola.
Často, ked' deti seder na svojich stoličkáclh, boly nevidi

teľnoulmocou i s
zdvihnuté do:výšky; ale [hneď zasa :ho
dené do kúta, ale stoličky letely do druhého. Dakedý zasa za
bolestného pidhania a bodania v celom tele vyfahovaly zo
svojich šiat veľa peria a morskej trávy, až)'bolhobola plná: zem.
Toto sa stále opakovalo i ked' im lčastejlšielvymieňali bielizeň.
Perie, pokrývajúce tak nevysvetliteľným spôsobom ich telá.,
nemohli uschovaf a museli ho spáliť, lebo veľmi zapáchalo.
Hroznými ki'wč'mia všelijakým týraním boli chlapci pripútaní
na posteľ a celé telo im opuchlol Ked' sa k nim niekto priblíažil
a mal pri sebe niečo posväteného, laižik, ruženec] alebo medai
lónšek, zaChvátil ich Zúnivý hnev a besnlota, Ked' niekto pove

dal pred nimi svätá mená: Ježiš, Mária, Duch Svätý a p., tak
sa veľmi triasli. Straišidlá, ktoré videli, naplňovaly ich hrôzou.
Aj iOh rodičia boli zmietaní hrôzou a desom, keď sa mu
seli bezmocne dívať na také strašné divadlo. Veľmi sa divili
susedia a hostia, ktorých pribúdalo viac a viac, lebo zpráva
o tomto prípade sa veľmi rýchle širila a každý chcel vidieť úbo

hé deti,Čo sa s

stalo?

V Ilfurte žila stará. (žena, poclhýbnej minulosti, ktorá. bola
pre svoj\ hanebný 'život vyhnaná zo svojej domovskej, obce, Tá
že vraj dala chlapcom jablko, ktoré zjedli. To vraj; bolo:príčinou
ich nápadného onemocnenia. Tak tu vraj viac ráz rozprávali
duchovia, ktorí boli v deťoch. Nech sa veci majú akokoľvek,
skoro sa ukázalo, akého druhu boli títo duchovia,. lebo strom
sa pozná po ovocí.
Často ležaly deti' po celé hodiny ticho a nevšímavo. Ale od
razu nastala v celej ich bytosti zmena. Znervóznelý, ustavične
posunkovalý a kričalý, Ale ich hlas nebol detský, ale silný,
hrubý a chrapľavý, ako hlas dospelého muža. Bolo nápadné, lže
deti pritom ponajviac ani ústa neotvorilý, takže bolo Zrejmé, že
pri tom vlastne ani neboly účastné, ale :žez nich hovorin nevidí.
teľné bytosti. Vydnžaly celé hodiny kričať:.i„Nulden, Knöffeln,
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Wasserschnitten!“*) Bolo to priamo do zúfania a rodičia si už
nevedeli rady. Napokon otcovi napadlo, že povedal deťom:
„Deti, kričte ešte viac na :česťa slávu Božiul“ Pri prvom a dru
:hom vyzvaní krik už stíchol a pri treťom úplne zamĺkol. Pán
Tresch utíšil deti zvolaním: „V mene najsvätejšej Trojice 
kričte ešte välčšmiĺ“

1

I pri najmenšej pripomienke najsvätejšej Trojice mal po
sadnutý strach. Raz prosil Depold sestru, aby mu podala pohár
vody. Podala mu;ho so slovami: - Depold, napi sa,. do tretice
všetkého dobrého. - To stačilo, aby sa chlapec odvrátil a nikto
ho už. neprinútil napiť sa vody.
Ale nadovšetko nápadná bola úzkosť chlapcov pred niečím
posväteným, ich veľký odpo-r ku kostolu,i modlitbám a službám
božítm. DOhOVOI'ĺlĺ
sa i cudzími rečami.

Ovládali .plynne fran

cúzština, latinčinu, angličinu,Ia rozumeli aj najrozli'čnejšie fran
cúzske a španielske nárečia. Preto nebolo divu, .'žekaždý chcel
tieto deti vidieť a :že sa o tento prípad zaujímala' .svetská i du.
chovná vrchnost'. Preto bolo tiež nariadené tento úkaz dobre
preskúmať.
Ale predovšetkým to bol ctihodný miestny farár, pán Karol
Brey, bohabojný a šľachetný pastier duší. Osud rodiny Bur.
nerovie a najmä detí ho veľmi dojímal. Skoro spozo-roval, že
tieto zjavy sú pôvodu čiste démonického a :že ide o zriedkavý
prípad posadnutosti. Oznámil preto vec duchovnej vrohnosti
a tá určila trojčlennú komisiu kňazov, aby vyšetrila prípad a
neskoršie nariadila tiež výkonanie exorcizmu. Výdatnou oporou

bol v tejto veci pánu farárovi dobrý a veriaci starosta, pán
Tresch a iné lepšie rodiny v Ilfurte. Nalšli sa i pochýbovači,
z ktorých mali diabli radosť, ale tých 'bolo málo, Zlí duchovia
boli plní zúrivosti proti osobám, ktoré prezreli ich povahu, ale
hlavne voči pánu farárovi a pánu starostovi, ako i proti sta
rostovi zo Schlechtstadtu, pánu Spiesovi a jeho pn'ateľovi, ria
diteľovi Martinotovi a profesorovi Lachemannovi zo Sv. Pilta
z kongregácie mariánskych bratov. Títo páni prichádzali sem
zďaleka len za týmto cieľom, aby tento prípad presne vy
skúmali.

'] Názvy pokrmov v tom kraji obvyklých.

DIAIlI*l
V každom chlapcovi boli asi dvaja' pekelní duchovia. Svoje
mená.-zatajovali ako leq mohli, Povedali' ich až potom, ked' P.
Souquat ich o to vyzval menom Ježišovým. Starší Depold bol
posadnutý zlým duchom Oribatom' a Ypesom. Poslednýl sa Vý
dáva] za pekelného grófa a veliteľa 71- légií, Jeden zo zlých du
chov, ktorým bol posadnutý mladší, Jozef, bol Salalethiel ale od
drułhého diabla sa meno nemohli dozvedieť, Tento Salalet-hiel
bol však prefíkanejší a ukrutnejší ako diabli stanšieho brata.
Ypes zapríčinil, že chlapec natoľko ohluchol, že nereagoval
ani na vý-strel z' pištole, vypálený v1'blízkosti rucha. Len keď ho
diabol zanechal, Depold znovu počul.

Raz sa pán Martinot opýtal posadnutého po latinsky: 
Unde venis? Odkiaľ prichádzaš?
Posadnutý urobil pohrdlivý posunok a povedal: diabolus! Ty si diabol!

Tu es

- Ty tiež, - odpovedalpán Martinot.
Ešte dva razy posadnutý pomenoval satanom a diablom aj
prítomného pána Spiesa.

- Ja nie som diabol, - protestoval pán Martinot, - ale
ty si!jedným z nich, možno dokonca nejakým šéfom.

To zalichotilojeho pýohe: - Áno, - zvolal,- som šéfom
nad 71 légiamí,

- Len nad 70 légiami si šéfom? - opýtal sa.
- Nad 71 légiami,- opakovaldiabol.
_ Nuž dobre, teda nad 71 légiamí, ale mohol by si sa han
biť, úbohý pán šéf, za svoju nevedomosť, ked' nepoznâš ani
svoje meno.

- A-predsa, predsa, poznám svojełi tvoje meno tak dobre
ako ty, ale nepoviem ti ho. Keby si -bol židom, odpovedal by
som ti' vo všetkých' rełčiach.
Povedal pravdu, lebo keď chcel, hovoril rozličnými jazýkmi,
najmä. anglicky a francúzsky., V ten deň sa chlapci bavili bez.
chybnou francúzštinou a mladší ešte nechodil ani do .moly
A dakedy i celý deň hovorili po francúzsky.
Biskupský úrad ustanovil za opatrovnice úbohých detí dve
ctihodné sestry, Severu a Methulu, z kláštora v Nüederbronne.
'] Z ilíurtského farského archívu.
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Na stanici čakal ich starosta s niekoľkými mešťanmi a pri
viedli ich- k deťom.

Chlapci tieto sestry nikdy nevideli, ale hneď ich oslovili re
hoľnými menami a dokonca im týkali. Sestre Severe, rodenej
Bavorke, povedali počet jej súrodencov, aké má v kláštore za
mestnanie a povedali jej tierž niekoľko rodinných tajomstiev.
Sestry nevychádzaly z údivu.
Odrazu jej povedal Jozelf:
- Urobila by si mi radosť, keby si mi' darovala modrú
flaštičku, ktorú- máš v kufre.
Ten kufor bol totiž ešte na stanici. Starosta preň poslal
a. opýtal sa sestry, či má v ňom modrú fľaštičku, Sestra hovo
rila, \že má naozaj .v kufre modrú fľwštičku s éteroml pre svoju
potrebu. Všetci sa zaáčudovali,len pán učiteľ Miclo nie. On totiž
neveril v Boha, ani diabla.
Neskoršie prišly ich navštíviť dve spolusestry z klálštora
v Altkirchu. Hovorily spolu celkom potichu o posadnutých a ne
obyčajných zjavoch, ktoré sa tu dialy. Depold, ktorýr bol hluchý,
nemohol hovor počuť. Ale jedna zo sestier nebola ešte o!posad
nutosti presvedčená a hovorila, (že ide asi o nervovú chorobu.
Práve prišiel pán farár, ked' sa sestry chcely lúčiť a Depold mu
všetko opakoval, čo sa rozprávaly a d-oložil:
- Chudobná dámička z Altkirchu tomu neverí.
Pekelní duchovia mali tiež svojich nadriadených majstrov,
pred ktorými sa veľmi triasli. Niekedy prišiel sa pozrieť na nich
majster, ale to sa im nepálčilo, Rad pri záchvate kričal jeden
z chlapcov:

- Aha, teraz prichádza majster!

- Akýmajster? - pýtalisa ho.
- Ech, náš majster!
- Je mocnejšínež ty?

- Áno!

- A ako Vyzerá?
_
- Má dve nohy, .telo zarastené perím, dlhý krk, kačací zo
bák, natiahnuté ruky s mačacími“pazúrmi.
- Tak ho chyť, keď príde!
Vtom už chlapec kričal:

- Už je tu, už je tu!
Il

S majstrom prišli ešte dvaja duchovia,

- Je nás mnoho, - hlásil hned'posadnutý.
Niekedy prišiel majster v podobe divého človeka, psa,
alebo hada.*)

Salon ll posvälené veci
Démonická povaha posadnutosti sa prejavila hlavne. vtedy,
keď sa niekto k chlapcom priblížil So svätenou vodou, ru›žen~
com, medailónkom a pod. Tu priamo zúrili. Z úustim vystupo
vala pena a bránili sa celouj silou proti každému dotyku takou
vecou. Ked' im niekto tajne do jedla prilial niekoľko kvapiek

svätenej vody, ani sa ho nedotin a kričali:
°
_ Proč s tvojim svinstvom, je to otrávené!
Keď voľakto chcel taký pokrm násilne do nich vliať, brá
nili sa zo všetkých síl, tĺkli 'okolo seba a zuby mali kŕčovite za
ťaté. Ale ked' nebolo v pokrmą' svätenej vody, všetko Ihltavo
zjedli. Chlapcov museli núti-f, aby jedli troma prstami pravej
ruky, lebo diabol raz povedal:

- Čo psíček (tak totiž volal chlapca) zje ľavou rukou,
alebo len dvoma prstami pravej ruky, to je pre mňa.
Susedka, pani Br-obecková, kvapla po-tajomky do lieku svä
tenej vody_ Ale chlapci lielä odmietli so slovami:

-

Radšej vypijeme všetky vodičky z lekárne, ako by sme

mali prijať niečo od rodiny Brobeckvovej.
Raz im zasa dali kňazom požehnané figy.

- Preč s tvojimi potkanímij hlavami, pop robil nad nimi
čary-mary, - zvolal chlapec,
Raz pán Spies podržal stanšiemu' chlapcozvipred tvárou po
zostatky blahoslaveného Gerarda Majellu so slovami:
- Pozri, to je ten, čd nejedného z tvojej rodiny zahnal!
Chlapec hneď urobil posunok, zaťal zuby a kŕčovite sovrel
ústa. Vtom mu. pán .Spiespritisol sväté pozostatky na ústa. Ale
malý sa bráníl z cel-ej sily, hádzal sa ako zúfaly. Konečne
vykríkol:
- Strať sa odtiaľ, ty Talian!
'] Z poznámok prof. Lachemanna.
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A skutočne bol Gerard Majella mladý, lignorský brat-laik,
ktorý umrel v povesti svätosti. Ale posadnutý nemohol o tom
vedieť prirodzeným spôsobom.
Ale najvälčší strach mal satan zo svätenéh-o medailónka
sv. Benedikta. Preto si ho všetci ilfurtskí občania kúpili a nosili
stále pri sebe. Ked' pán Tresc-h chlapcom prečítal niektoré
modlitby, začali kričať:
'
- Nepotrebujeme, aby si nám sem chodil rozprávať o „pa
jácovi na dreve“ a o „veľkejadáme“. Tak totiž nazývali nášho
Spasiteľa a jeho Matku.
Pred Matkou Božou. mali veľký rešpekt, Keď raz pán
Tresch stanšiemu, :hluchému chlapc-ovi dal':do ucha medailónček
Matky Božej ustavičnej pomoci a vyzval satana, aby vyšiel
z ucha,. tak kričal:
- Nemôžem„je tam síra a-smola,
Keď mu sestra dala pokrm, lebo nápoj, v ktorom bola svä
tená voda, ani sa ho nedotkol, hodil tanierom alebo pohárom
o múr, ale nikdy sa nič;nerozbil-o. Raz prišiel chlapcov' pozrieť
istý mládenec z Ilfurtu, keď práve u nich' nastala kríza. TUJsa
jeden z chlapcov zasmial a zvolal:
- Aha, ty si našiel peniaze. Toľko v' izbe, toľko v posteli
a toľko v skrini, - pričom, povedal rozličné sumy. Príto-mný
pán starosta sa spýtal mládenca, :čoto má znamenať. I povedal
mu, že 'ho pán farár prosil, aby mu priniesol peniaze, ktoré jeho
nedávno umretá príbuzná určila pre kostol. Aby peniaze skryla
pred zrakmi chamtivých ded-ičov,uložila ich pred .časom na tých
rozličných miestach, o ktorých .okrem mládenca- nik nevedel.
Keď mládenec: odchádzal, deti za ním volaly:
- Áno, áno, dobré jedlo, dobré pitie a zlý život -ťaprivedú
do neba.
Všetok zarazený odišiel domov_Táto výstraha posadnutého
mala iste blahodarný Vplyv na d'alší' život) mladého muža.
Prv ako pán Tresch od detí odišiel, pokropil ich posteľ svä
teno'u vodou so slovami:
- Sit nomen Domini benedictum! (Nech je pochvále-né
meno Pánovo!)

- Non sit, non sit! (Nech nie je, nech nie je!) - ,škrí
pal diabol.
Istý kňaz položil za návšteVy jednému z posadnutýoh. svä
tený medailónček na ucho, Ucho sa začalo hneď triasť a me
13

-dailónček spadol, to sa tiež opakovalo, keď mu ho položil na
hlavu. Ked' sa posadnutému podarilo schovať svätenú vodu,
pustil sa. do kŕlčovitého smiechu a :hovoril:

- Hľadajte si svoje svinstvo, smrdí!
Vočikňazom vždycky
a obsypával ich ohavnýmina
dávkami, ktoré sa zaiste naučil od moderných líberálnych pán
kov. _~ Černokňažník, smradľavec, darebák, - to boly ešte
najnevinnejšie mená. Ale pána superiora Stumpfa Vyznamená
val výnimočnou nenávisťou.

-

Teraz pôjdem potrápiť Stumpfa, toho smradľavca. 

O chvíľu volal s rozčarovaním:
-e Ach, teraz „som mu vyviedol kúsok, len keby hneď
skapal.
Na otázku pán superior dosvedačil,že bol skutočne v tom
čase neviditeľnou mocou zdvihnutý do výšky, že všetky zave
sené obrázky spadly na zem, a v izbe bol veľký hurt, ktorýr pre
stal len vtedy, ked' izbu pokropil svätenou vodou a satana vy
zval Božím menom, aby ho! nerwšil. Satan potom sám povedal:
- Ten darebák Stumpf mi zatvoril vchod, zamazal izbu
svinstvom.
Inoverci mu boli veľmi sympatickí. - 'Dosú dobrí ľudia -
hovorieval - takí by mali byť Vlšetci,ti- chcú pravú slobodu.
Usporia nášmu majstrovi mnoho roboty a získajú mu mnoho
ľudí. Ale tí hovniari (katolíci) al tí černokabátnici (kňazi) mu
:-narobia mnoho škody a okradnú ho o mnoho duší,
Kňazské rúcho alebo Lhabitrehoľníkov vzbudzovaly v ňom
veľký odpor a nestrpel, aby sa ho ním niekto dotkol. Ale zato
bol rád, keď sa ho. niektorý laik dotkol kabátom alebo ho pri.
kryl nejakým odevom_ Silný medený kríž' sa. zakaždým skrútil
do podoby X, keď ho Jozefovi položí-lina prsia. Škapuliar, ktorý
mu raz obliekli, vyletel veľkým oblúkom do výšky a padol na
plášť prítomného strážmajstra Wernecraa ohlapec sa pri tom
ani nepohol.
Pánu Treschoví raz povedal:
- Vy, ktorí chodíte do svinčíka (do kostola) a tam spínate

ruky a bľačíte (modlíte sa), prídete všetci ta hore, - pričom
ukázal na nebo...- Ale ktorí to nerobia, prídu-k nám.
Jedna žena z Betendorŕu položila chlapcovi na pa'SÍasvä.
.tený ruženec, ale pritom mu držala ruky. Hneď začal kričať:
..14

- Chytím tvoje kozíe bobky, roztrhám ten mačací chvost
(ruženec) na kusy, ale obrazu „veľkej dámy“, ktorý na ňom
visí, sa nesmiem dotknúť.

-- Čo je teda na medailónku?- pýtali sa ho.
- Chlapec a dievča, ktoré „veľká dáma“ ochraňuje.
Na medailónku bolo znázornená Zjavenie Matky Božej
dvom dietkam na hore La !Salette.
Jeden z prítomných laikov sa nábožne modlil:
- Od úkladov diabolských, vysloboď nás Pane!
Tu sa posadnutý nazLostíl a kričal:
- Ticho, klameš, zapchaj ISÍústa, nie, nie!
Najhoršie si počínal satan pri sprievode Božieho Tela, keď
chlapca dali do domu, pred ktorým .stál oltár; Diabol kričal a
zúril do nevydržania a len vtedy sa utíšil, ked'lsprievod odišiel.

Zpráva strúžmaislra Wernera
Manželka strážmajstra Wernera chcela deťom urobiť ra
dosť. Preto kúpila chlapcom veľký obrázkový hárok, ktorý pred
stavoval procesiu Božieho Tela. Bolo na ňom všetko zastúpené,
od dhrámového Švajčiara, až po farára s momštranciou, chlapci,
dievčatá, mladí, starí, áno aj oltár. Paní Wernerová tieto. figúrky
povystrihovala, podlepila, pod spodok pripevnila drevká, aby sa
mohly postaviť, Pri wšetkýohfigúrkách použila obyčajné lepidlo.
Chcela však deti- vyskúmať a do lepu na fi-gúrku Švajčiara pri..
miešala svätenej vody.
Potom priniesla figú'rky ku starostovi, kde boly deti pre
chodne ubytované.1 Deti maly veľkú radosť z fignriek, lebo ešte
nič tak pekného nevidely. Bol tam :1pán farár a deti boly po
kojné, tak im figúrky postavil na stole do radu, ako sa patrí.
Najprv oltár, na čele sprievodu 'chrámovéĺhoŠvajčiara, potom
mládež, duchovenstvo a nakoniec mužov a -ženy_Chlapci poze
rali s veľkým záujmom na toto sos'kupovanie. Ochvíľu pán farár
všetko sváľal a povedal chlapcom; aby figúrky pekne sami po
poriadku postavili.
Depold pustil sa s chuťou .do roboty. Začal poslednými:fí
gúrkami a Švajčiar zostal na koniec. Ale ako sa ho dotkol, 'hodil
ho od zlosti ku dverám. Jozef sa čudoval nad správaním sa
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svojho brata a preto vstal, aby figúrku priniesol.. Ale keď ju
chcel zdvihnúť, i on sa nahneval, :rozšliapal ju a kričal:
~ Tu buď, ty Švajlčiar!
Prítomní nevedeli, 'čo to má znamenať, len keď pani Wer
nerová. Vysvetlila, !žedo. iepu na figúrku priliala svätenej vody.
a:

Niektoré rodiny nosily deťom stravu. Keď prišiel rad na
pani Nicovú, krčmárku \od Bieleho konika, poslala deťom po
svojej neteri, slečne Line Meyerovej dobrú šo-šovicovúpolievku,

ktorú deti veľmi rady jedly. Zaradovaly sa voňavej polievke a
chcely si hneď naliať' do tanierov, ale odrazu misu odstnčily
s výkrikom:

- Preč, chytro preč s tvojim svinstvom!
Divili sa, čo sa to stalo. Pán -strážmajster išiel hneď k pani
Nico-vej, aby vec VyšetriL Priznala sa, .že doteraz neveriia v po

sadnutosť a preto, aby deti vyskúšala, priliala do polievky
lyžičku svätenej vody, Teraz je presvedčená, že je to nie ni.
jaký podvod.
Podobné výjavy opakovaiý sa zakaždým Vždy rovnaká
hroza, nadávanie, besnenie-. To dokazuje veľkú moc a pôsobi
vosť sväte-nín, ktoré v rukách veriacezhokresťana sú znamenitou
zbraňou proti útokom a pokutšeniam pekelnéh-o nepriateľa.

Satan a Matku Božia
Diabol mal pre všetko sväté i pre Boha, len nádavky a po
tupné mená, ale pritom sa neodvážzilpotupif Matku Božiu. Keď
sa ho na to pýtali, hovoril:
_ Nes-miem.Pajác na dreve mi to zakazal.
Keď bol Depold raz pokojný, dali mu na ih-ranie sklenený
obraz Matky Božej. Tu odrazu prišla kríza. Hodil obraz o zem,
takže sa rozbil, Keď ho utíšili, pýtal sa ho prítomný profesor
Lachemann z kongregâcie mariánskych bratov zo sv, Pilta po

latinský:
~ Quid sentis de .Immaculata Concepti-one Beatae Mariae
Virginie., quae contrivit caput tuum? (Čo myslíš o Nepoškvrne
nom Počatí blahoslavenej Panny Márie, ktorá ti pošliapala
hlavu?)
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Veľmi nazlostený kričal:
- Choď preč, choď preč so svojou veľkou dámou, nechcem
o nej ani počuť.

A začal tak stralšne kliat',. .že sa ošetrovateľka naľakala a
rýchlo prežehnala nemocnéthlomenom najsv. rDroji'cesvätenou

vodou a hneď sa utíšil.
Pre ctihodné sestry bolo neobyčajne ťažkou.úlohou chlap
cov stále striehnut' a ošetrovat', pričom musely všeličo počúvať
a znášať.
Raz sa opýtal profesor Lachemann staršieho chlapca:
- Čo myslísšo ko-ngregáciach,“a o mariánskych bratoch?
Malý-neodpovedal. Potom sa ho: zasa pýtal po nemecky:

- Kde je zavesený obraz Matky Božej v kaplnke kolégia
vo sv. Pilte?
Zasa4nijaká odpoveď.

A keď 'sa profesor po tretí raz opýtal, odpovedal zlostne:
- Ty vždycky dľlŽílŠ
s pop-mi.V. dhlieve hundreš (modliš sa)

vždycky na ľavej strane.
Prítomní sa pýtali, !čoto znamená. Pán Lachemannl :hovo
ril, .žeje to pravda, lebo má. v 'kaplnke penzionátu svoje miesto
na ľavej strane, aby na chlapcov lepšie videl.
Dvaja 'študujúci z Moissac (Tam-et-Gar.onne), ktorí študo
vali u ma-riánskych bratov v Besançone, prišli do ústavu vo
Sv_ Pilte na veľkonočné prázdniny. Pán prsofesor Lachemann
im dal odporúčanie pre svojho príbuzného pána 'I'rescha„ aby
im umožnil návštevu posadnutých c'hlapcov. ]išli k Burnenovcom
a Zdržali' sa tam už do jednej hodiny v noci. -Z'aču'dovalisa, keď
počuli deti hovoriť muežskýmhlasom a pritom ani len ústami
nepohly a dali im niekoľko otázok v baskickom nárečí, ktoré
sa podobá španielčine.
Pán Tresch nerozumel 'z toho' am' slova. Ale chlapci í-m od

povedali na otázky po francúzsky. Študenti sa potom opýtali
chlapcov, .odkiaľ sú a kde teraz chcú isť, ale posadnutí im od
povedali po nemecky:

- Nepoviemti to, - rozprával,- lebo ty by si to hned'
povedal popovi.
Už niekoľko ráz zmienil sa posadnutý 'pánu Treschovi
o „veľkej dáme“, ktorú má. doma v skrini.

_ Ved' si ju ešte nikdy nevidel,- povedalstarosta,
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- A predsa to viem,- zvolal chlapec,- všetko dávaš
veľkej dáme, jej psovi' a' nosíš ich stále vo vrecku.

_ Prečo im dávaš také prázdne mena? - pýtal sa pán
Tresch_

-- Nemôžem ich inakšie menovať.
Raz prišiel pán Spies a pán Martinot v sprievode pána
Trescha k posadnutým deťom. Keď ich chlapci uvideli cez oblo-k
na ulici, boli hneď nazlostení. A sotva prišli do izby, povedal
mladší pánu Treschovi:
-- Ty si Spiesovipísal a tento (ukázal na pána Martinota)
prišiel s ním. - A bolo to skutočne tak.
Pán Spies posadil si malého Jozefa,“na kolená a dával mu
rozličné otázky. Niekedy .odpovedal správne, ale keď Išlo0 veci,
o ktorých; satan nerád hovoril, tu hovorieval:
-- To nemusíš vedieť.
Pán Spies sa ho medziiným pýtal:
- Čo ste urobili s Voltairom, keď k vám pri-šiel?
- Ó, toho sme báječne privítali. Išli sme mu naproti'
s cropsesiou (namiesto s procesiou) a pevne sme ho držali, Ale
keď prišiel k pekelnej bráne, tu dostal strach a chcel utiecť, ale
už nám nemohol a prinútili .sme ho vo-jsť ohnivou dierou
do pekla..

Zatiaľ čo pán Spies mal Jozefa na kolenách, položil mu malý
kúsok hodváb-u na temeno, takže chlapec to nemohol ani vidieť,
ani na hlave pocítiť. Ale hneď kričal:

- Daj tú handru preč, páli ma! - A hneď chcel utiecť.od
pána LSpiesa.

- To nie je handra, -- povedal pán Spies.- Nedám ju
dolu, kým mi nepovieš, .čoje na hodvábe.
-- Nič nie je na ňom, ale daj ho preč, pali ma!
-- Môžeš sa ako chceš brániť, nedám hoi dolu, kým mi ne
povieš, čo je na ňom.

- Veľkádáma je na ňom, _ volal celý vyjavený.
A skutočne bola na hodvábe vymaľo-vaná Matka Božia.
Prosil znovu:
- Daj i to preč, čo máš vo vrecku, i to ma páli!
Mienil tým malý krínžik,ktorý pán Spies nosil stále pri sebe
a okrem toho povedal, *žev krížiku sú sväté pozostatky, Ano,
i medailónký, ktoré nosil na krku, :hoobťažovaly a pálily.
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Lecikedy diabol .oslovovalpána Spiesa tiež menom „Kanisi“.
Dlho nevedel, preč-o ho tak volá. Nechápal, v akom vzťahu by
mal byť k svätému Kanisovi, Tu sa náhodou stretol s pánom
superiorom inseheimských jezuitov a hovoril mu o tomto prí
pade. Domnieval sa, že ako rehoľný spolubrat toho dávno. umre.
tého svätca, bude mu to môcť vysvetliť. A skutočne, bez dlhého
rozmýšľania povedal mu pán superior, .ževo Švajčiarsku je kate
chizmus, zvaný „Kanisi“, pretože !ho napísal svätý Kanisius
z jezuitskej rehole. Sto rokov po smrti svätca vydal istý pán
Spies, tiež jezuita, tento katechizmus v novom vydaní.
Podľa toho diabol pozná veľmi dobre dejiny a na Vlšetky
udalosti má neobyčajnú pamäť. Pripomína knihu od sv. Kanisia
(zomrel r, 1597), ktorej ostalo meno spisovateľa a pritom robí
naražku; na starostovho menovca, pátra Spiesa, ktorý tento ka
techizmus znovu vydal 100 rokov neskoršie. To je celkom jasné,
'že posadnutý nemohol nadobudnúť týchto znalostí prirodzeným
spôsobom.
Dňa 8. mája 1868 prišla deti navštíviť aj slečna Mária
Spiesová, sestra pána starostu zo Schlettstadtu. Keď' sa chcela
k nim priblížiť, deti sa hned' znepokojily, tĺkly okolo seba a
chcely návštevníci roztrhaf šaty,
Slečna Spiesová. bola tiež, ako jej brat, :horlivou šíriteľkou
katolíckych časopisov na česť Srdca Ježišovho a sv. Jozefa,
Živého ruženca, apoštolátu modlitby a podobných náboženských
spolkov. To všetko jej Depold vyičítal, pritom jej nadával a. jej
meno prekrúcal. Aj to povedal, že kde kup-uje časopisy, udal
meno a celú adresu kníhkupca Garella. Dosiaľ nikdy v Schlett.
stadte nebol a nemohol teda poznať ani slečnu, ani kníhkupca.
Keď sa potom chlapca dotkla prstom, na ktorom nosila me.
dailónček svätého Huberta, posadnutý kričal:

-- Máš .oheň,páliš ma. _ K tomu ešte dodal: -- Pravda,
bomby nemohly tvoj domček poškodiť, Lebo si tam mala
veľkú dámu,
Mienil tým obkľú'čenieSchlettstadtu v roku 1814, keď sku
točne nijaká streľa nezasiahla dom rodiny Spiesovej. Aj vojna
roku 1870 ušetrila dom.
Jedného dňa vzal pan Martinot malého Jozefa na kolená..
Malý sa bránil, ale márne. Pán Martinot mu povedal:
- Nepustím ťa dotiaľ, kým mi nepovieš, v akých rečiach
sú napísané knihy, ktoré mám pri sebe,
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-

Pri sebe .málšfrancúzsku knihu :o apoštoláte modlitby.

- A v akých sú ostatné?
- Nič, nič.
- Ty malý cigáň, povedz radlšej,;že ťa ich obsah obťažuje:
a trapi, ale nehovor, .že to nie je nič.

-- Nič to nie je, nič. -- Napokon,dodal francúzsky: - Je
pritom jedna, ktorú máš schovanú.
Týmto narálžal na knižku mariánskych hodiniek tretieho
rádu' sv. Františka, ktorú pán 'Martinot pred časom kúpil u ob
chodníčky so starožitnosťami a keď bola občúchaná, dal ju pre.
viazať'.O tretej knihe nechcel satan nilčvedieť. Bola.to „P a rs
v e r n a“ rímskeho breviára.
Po tomto rozhovore pán Martinot c'hlapca pustil. Tu sa.
chlapec hodil na posteľ a neslušne rozprával, čo môžeme pri-
počítať len satanovi,

Štrata neb - pekelné muky
Myšlienka, íže nebo stratil, a to na veky, robila satana ne
vyslovne nešťastným. Niekoľko ráz zvolal ústami detí:

- Ó, ako krásne je tam hore, ako krásne je tam. Ach,keby
mi ešte aspoň raz dožičili -uzrieť tú slávu., aký by som bol
šťastný!
Inokedy zasa povedal:
- Ó, ako je len nebo nádherné! Keby som ho mohol ešte
raz uvidieť, ale nie, neuvidím ho už nikdy viac!
Ked' sa ho pán Tresc-h spýtal, prečo také túuž'byprejavuje,
zabedákal:

- Donútili ma na to ti traja, čo sú silnejší.,
Ked' Depolda previezli do sirotínca Saint-Charles v Schiltig
heime, správal sa prvé tri dni celkom pokojne, Ale štvrtý deň
večer znovu sa zjavil diabol v jeho tele.

- Tu som, - zvolal odrazu celý nazlostený.
Sestry sa ho spýtaly, kto je.

_
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Som knieža temnosti.
Kde bývaš?
V pekle.
Nechcelby si do neba? - spýtaly sa ho.

-

Áno, ale pre mňa už niet nijakej nádeje dostať sa tam.

-

A: kto :ťa-vyhnal z neba?
Michal, ten smradľavec, Michal s mečom.

- Čo by si podstúpil, keby si sa mohol dostať do neba?
- Chcel by som tisíc rokov sedieť na 'špendlíkoch a chodiť
po ostrých nožooh, aby som sa tam dostal.
- Ale prečo ťa Vyhnali?

- Chcel som byť sám naijštším.
- Ako sa menuješ?

-

Do-toho ťa nič!

RodIotkol,.že velí mnohým légiám diabl-o-vvo vzduchu a keby

maly telá., ako ľudia, zatienily by množstvom slnko.
Rozprával, že učenie Cirkvi katolíckej o pekle je správne,
ale doložil:
- Oheň pekelný je celkom inakší, ako sa domnievate.. Ne.
máte o ňom ani pocho-pu,Je omnth žeravejší a pôsobí strašné
muky. _ Pritom si?.želal, aby ho Boh cekom zničil.
Keď sa ho spýtali, akou rečou' sa v pekle hovorí, začal veľ
kým prívalo-m slov a s úižas-nou-rýchlosťou. prednášať akúsi
žvatlaninu, ktorá sa zdala akousi smesou latiny a taliančiny
a z ktorej sa dalo rozumieť len často opakovné slovo „Victo~
ría“. Potom doložil nemecky:

-

To je reč, 'ktorou tam hovoríme.

- Kdetam? - spýtal sa pán Tresch.- V pekle?
- Hej, v pekle,- odpovedal.
Večer 28. marca 1868 posadnutý rozprával o umulčení Je
žiša Krista. Keď.hovoril o smrteľnej úzkosti v Olivovej záhrade,
odrazu zvolal:
- Teplo ti je, strašne teplo, celý si upotený pre
hriechy ľudí.
Aj to vyznal, že bol pri ukrižovaní a štval židov, aby Krista
mučili a že rátal údery, ktoré naň do-padaly. Potom sa ho spý
tal jeden z návštevníkov, ako to v pekle vyzerá.

- Veru.,nie dobre,- odpovedal.
Ked' sa ho ešte d'alejlvýpytoval, zlostne odpovedal:

q D0 toho ťa nič, rob tak, aby si sa tam dostal, potom
“uvidíš,

Satan robil niekedy aj propagandu. Jednému z návštevní
'kov ponúkol sto 'frankov denne keď vstúpi do jeho služieb. Ba
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aj otcovi Burnerovie ponúkol sto frankov, keď vstúpi do jeho
služieb. Pánu Treschoví raz povedal:
- Mámveľa vriec striebra a zlata, zariadim to tak, aby si
ich našiel.

Pán Tresch odpovedal:
- Súhlasím s tým, darrujem ich Cirkvi a chudobným.

- Nie, nie, - kričal posadnutý,- tak som to nemyslel.
Nemyslíte, že tu' počujeme toho padnutého anjela, ktorý
pokúšal nášho Spasiteľa na púšti:
~ Toto všetko tí-dám, ak [padneša budeš sa mi klaňať ?
Py'šný a preveľmi neušťastnýrpekelný duch by chcel, aby mu

Vlšetciludia slúžili.

Satan, zábavy, plesy a tance
Posadnutí mali často pokojné hodiny, áno i celé:dni. Vtedy
boli diabli neprítomní a deti jedly, pily, rozprávaly a bavíly sa

ako ostatné deti a nevedel-,r
nič o tom, čosa s

robí, keď sú

posadnuté. Diabol sa vzdialil obyčajne v nedeľu po obede_Keď
sa."ho potom pri ná'hlom záchvate pýtali, kde bol vtedy, odpove
del, že bol v susednej dedine na „zábave“, kde, vraj, bolo veselo,
že im tam vyhráva! a mal pritom hojnú -žatvw To sa mu, vraj,
najväčšmi ľúbi a drásž'di pri tom maldých ľudí k najväčším
roztopwšnostiam. *)
V -sirotínoi Saint-Charles raz zvolal:

- Chcem piť!
Záhradník, pán André sa ho spýtal:
- Ty predsa nemôžeš piť, veď ty si duch. Čo chceš piť?
Choď do pekla!
Satan odpovedal:
- Sadám s ožlranmik stolu a dráždim ich k pitiu, kým sa
celkom neopijú. Potom opití rozlievaj-ú nápoje po stole a po
zemi a čo takto nozlejuú,patrí mne.
*) Podľa dokladov p. Spíesa a farského archívu.
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Ďalej nozprával, že miluje zábaVy a tance, dľáłždi pri tom
ľudí k náruživému tancu. a roztoupašností. Keď to dopovedal,
znovu chlapca opustil.
Asi o desať minút sa vrátil a volal s potupným smiechom:

_ Teraz som bol v hostinci.
Označil presne miestnosť a jeho majiteľa a hovoril tiež
o iných hostincoch a ich majiteľoch. Potom ešte dodal:
- Moje obchody idú dobre, mám z toho radosť, môj šéf
bude so mnou Spokojný.

Najviac ho tešilo, ked? sa v tých miestnostiach, - čo sa
veľmi často stáva, - hovorilo hodne dvoj'smyselne a ne.
mravne.
Keď raz išlo okolo domu niekoľko podnapitých, ro-zjare.
ných mladíkov, satan zvolal:
- Počkaj, mozoštvemich, aby sa pobdli.
A skutočne, stnhla sa medzi nimi veľká ruvačka, ktorá sa
tri razy opakovala. Posadnutý sa pritom smial na plné ústa.
Raz satan zvolal:
- Ticho! Teraz ho máme!
Na otázku: Koho?
- Toho mládenca, čo tancuje v miestnosti X. vo Schlett

stadte.

Označil presne 'hostinec a ulicu. Tu odrazu -skríkolz

- Aha,teraz ho

máme,už je u nás.

Okamžite zavedeným stopovaním zistili, že skutočne
v označenom hostincí v tú hodinu klesol..jeden mládenec upro

stred tanca - mŕtvy.

V Ilfurte raz rozprával:

- Tencap2 N_išielso svojoupañoudo

(kostola),

aby tam žrali (išli k s-v.prijímaniu). Boli hladný.- Lem čo sa'
vrátili domov, začali sa hádať a kliať ako besní. lStrašne kliatby
sa im Sypaly z úst; Smial som sa od (radosti. Velčer.by sa boli
zn-orvumohli vrátiť do svinčíka, lebo ich stav bol !horší ako ráno,

Inokedy zasa hovoril:
- Pri zábave postavíme sa ako '.žiVýmúr okolo sám a mie~
sime sa medzi tanelčníkmi, le-b-oltu nám kvitne pšenica.

Diabol prorokom
Z toho, čo sme si dosiaľ povedali, jasne vysvitá, že pekelný
duch má vedomosti o veciach, ktoré sa prihodia vo veľkej vzdia.
lenosti, ba i' _vnajvzdialenejlšídh krajinách, Tiež pozná aj sve»
tové dejiny, lebo' zjavoval :často dávnominulé udalosti, o kto.
rých poslucháiči nemali nijakých vedomostí. Ano, ešte viac, 
predpovedal niekoľko dní alebo týždňov dopredu mnohé uda
losti, ktoré .sa uskutočnin s úfžasnorupresnosťou. Lebo ako
padlý anjel nestratil svoje bývalé vedomosti a vie viac,
ako si my, smrteľníci vieme len predstaviť.
Často povedal návštevníkom do olčú,čo zlého vyviedli. Vy
rčítal im ich najtajnejšie hriechy, takiže uznali za správne, lčím
najrýchlejšie zmiznúť. Zavše vedeli napodobnif aj kazateľa.
Jednému susedovi povedal:

- Ty ožran!

si nebolvtedy tam, ked'ten lump hovoril,

:že sa nemá nikto opí-jať'? A predsa si' sa u N; znovu -opiL Len
ty si na vine, že tvoja? dcéra je nemocná.

Na Kvetnú nedeľu kázal znovu: inému ilfurtskému oby
vateľovi:
-_Ty ožran! Či si nepočul, .keď ten lump vo svinňíkw havo»
ril, .že sa tento týždeň nemá chodit do hostinca? Ty nepoičúvaš?
Nlebolsi s pekárom z Flachstandernu v ho-sünci X. na pive?
Niektorí museli svoju zvedavos't ešte horšie zaplatiť. Biedí,
ako bleskom .omrálčení,čo 'najrýchlejšie sa vytratili, lebo diabol
prezradil ich zlé tajomstvá_
Starosta jednej dediny 'blízko Strasburgu vyzval raz po
Skončenej schôdzi členov obecnej rady, aby išli s ním na bu
dúcu nedeľu pozrieť posadnutýdh. Niekoľko sa ich prihlásilo,
ale jeden z nich povedal:
- Ale, polčuj,pán starosta, rozpráva sa, :že diabol vie po
vedať každému pravdu do očú.

- Chlapi, viete čo? -

povedal starosta -

V sobotu

pôjdeme do kostola na spoved' a v nedeľu pri svätej omši na pri
jímanie, aby nám diabol nemohol nilč vyčítať.

- Dobre. Tak: je to správne.
V nedeľu, keď zazvonili pri bráne ústavu Saint-Charles
ského, spýtala sa sestra vrátna, čo si páni želajú. Starosta
povedal:
- Radi by 'smevideli posadnutých,
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Ochotne „ic'hsestra zaviedla do ich izby, ale sotva »otvorila

dvere, posadnutý volal:
- Pozrime, tu je starosta 2 X., tajomník a ešte iní radní
páni. Pravda, predsa ste neverili počasiu, že ste išli včera do
kostola a dali si soškriabať svinstvo so svedomia. Ale jeden
z vás to neurobil dobre Kradol jednému repu.
Muž, na ktorého sa to vzťahzovalo,tak veľmi sa preľakol,
.že hneď zvolal:

- Áno, ale nahradil som to tým ľuďom peniazmi.
- Ale ľudia tie peniaze nedostali.
Na to starosta povedal:
- Poďme Odtiaľto preč, lebo ešte i mne voľa'čovyčíta.
Depold často predpovedal smrť niektorých osôb. Raz dve
:hodiny pred smrťou pani Müllerovej, kľakol v posteli a robil
ako by Vyzváňal. Inokedy robil také pohyby celú ĺhodinu.

- Komu zvonñš?- spýtali sa ho.
- Pánu Kuneglovi,_ odpovedal
Náhodou bola jeho dcéra pri tom, zľakla sa a povedala
malému:
- Ty cigáň, môj otec je zdravý a. pracuje na stavbe ma
lého seminára v Zilisheime.

- To je možné,- povedalchlapec,- ale práve teraz spa.

dol. Ohod' pozrieť!

A bolo to skutočne tak, Úbohý muiž;spadol s lešenia, zlomil
si krrky, a to práve vtedy, keď Depold začal zvoniťL V Ilfhn'te

doteraz o tom nešťastí nik nevedel.
V sobotu pred treťou pôstnou nedeľou. predpovedal, že na
sledujúceho dňa síde sa 400 cudzincov, lebo sa rozšírila zpráva,
že deti boly oslobodené od diabla. Tak sa aj stalo. V'~nedeľu
večer satan .sa veľmi radoval, :že sa mu podarilo takými zprá
vami zdnžať mnoho ľudí od služieb božích.

O veciach, ktoré sa staly pred tridsiatimi, ba i pred sto
rokmi, hovoril s takou určitosťou a podrobnos-fou, ako by sa
boly odohraly v súčasnej dobe.
Pán Tresch bol v januári 1869 vymenovaný za ilfurtského
starostu. V dedine o tom ešte nevedeli, ale posadnutý 'ho už
oslovil „pán starosta“.
Raz predtým povedal svojej matke:
- Som veľmi nazlostený.

- A prečo?
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-- Lebo toho lumpa vyvuoLiJi
za starostu, ja a naši môžeme
skapať od zlostí.
To povedal vtedy, keď dostali menovací dekrét z prefek.
túryr colmarskej.
Ked' raz pán Tresc'h prišiel, volal posadnutý:
_- Ty si cirkevník, bol si v „Sidlenoch“ (Einsiedeln).

- Cigániš,-

som bol?

povedal pán: Tresch, - povedz mi, kde

- V meste.
- V ktorom meste?

- Vo Schlechtstadte,
To súhlasilo.
- Bol si aj u handrárov (tak menoval kapucínov) a dal si
im peniaze na handry.
Naozaj. Pán 'I'.rescrhbol u kapucínov a dal plánu kvardiâ
novi na dve sväté omše za oslobodenie týchto detí. Dozvedieť
sa to nemdhli od nikoho, lebo o tom v Ilfurte nik nevedel.
Raz pri silnom záchvate rozprával, že niekoľko duchovných
(mená ifarnosti vymenoval) písaluo o ňom biskupovi a svet
skému úradu.
Popi z X. a Z, písali veľkému popovi s Vysokou čiapkou' a
ten odpovedal -o psoch (.o posadnutých) do Mühlhausen. 'Potom
sa obrátil k sestričke a dodal:
- A ty, fňukalka, s tými bobkami na mačacom chvoste
(ruženec), už ani tri noci nebudeš spať v susednej izbe.
Ako sa začudovaly,keď večer dostaly list z kláštora, v kto
rom písaly, aby sa sestričky za dva dni vrátin do Mühlhausenu.
Satan najväčšmi nenávidel ilfurtského starostu, pána
Trescha, dobrého, bohabojunêhomuža starého zrna. Nedal si
ujsť nijakú príležitosť, aby mu niečo nevýviedol.

- Počkaj,-- raz sa mu vyhrážal,- pošlemsvojichtovari
šov k farárovi a ti ho proti tebe tak poštvú, že viacej do toho
domu ani nevkročíš.
- Tvojho vyhrážania sa bojím práve tak málo, ako celej
tvojej pekelnej roty, - odpovedal._ S pomocou Ježiša a Márie
zaženiem vás všetkých do priepas-ti.

Starosta, ktorý bol tiež obchodníkom, raz celý prestrašený
spozoroval, že mu vytiekol zo suda všetok symp.
Druhý deň sa diabol priznal, že to spravil on a že sa mu
z neho tiež u šlo, lebo zabudol na duše v očistci,
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Raz išiel do hor),r :na šipkové krílčky, aby si ich zasadil do

záhrady. Na kraji lesa stretol príšerného človeka, ktorého spre
vádzal malý Ičierny pes. Keď večer prišiel chlapcov pozrieť, zvo~
lal jeden z nich:

- Všakže si stretol V hore v tú a v tú hodinu muža.

so psom?

_.
---

Áno, ale kto ti to povedal?
Kto mi to povedal?Veď som to bol ja.
Ty?
Ano, ja!
A 'čo si tam robil?

- Čakal som ťa. Ale si mal (šťastie,že si !malvo vrecku.
svinstvo (ruženec), lebo.by som ťa bol tak vylátal, že by si ma
bol dlho spomínal.
_~ A prečo?
- Pretože sa veľmi staráš o oboch psí'čkov,všetko roz.
právaš, čo sa tu stane a ešte aj iným osobám píšeš.

- Všimolsi si, - pokračoval,- že tvoj pes môjho ani

neoňuchal?
- Áno, ale nepozastavil som sa nad tým. Prečo to bolo?
- Lebo môj pes bol tiež jedným z nás. Keby si 'bol dal,
lepší pozor, bol by si spozoroval, že ten muž nemal nohy.
To si pán Tresch nevšimol.
O krátky čas zasa išiel do hory. Zasa stretol musžaso psom.
Pozdravil ho a ten sucho odpoveda1_
Keď cudzinec prešiel, obrátil sa za ním, lebo si myslel, že
je to zlodej. Na druhý deň, keď vstával, cítil na pätách silnú
bolesť, ako by ho voľačo uhryzlo,

-I'zišlo mu na um,. potrieť si

päty svätenou vodou a do večera bolesť zmizla.
I teraz mu deti hlásily, že stretol ich majstra a že :pesbol;
jeden z ich druhov:
- Všakže sa tvoj pes k mužovi ani k psovi nepriblížil?
A tak to bolo.
Keď bol pán Tresch osem- alebo deväťročným chlapcom,
spozoroval na odľahlom cintoríne plameň, ktorý sa k nemu pri
bližoval; striasol sa hrôzou a rýchlo bežal preč. Keď si spome~
nul na túto príhodu, pýtal sa chlapcov, čo to bolo.
Depold odpovedal:

- To bol gróf z Dfurtu, ktorý bol priviazaný ku konskému
chvostu a chcel ti ukázať, kde ukryl svoje peniaze. Zjavil sa aj:
2'?

iným a oni mali strach ako! ty a preto je )p0kla.dešte stále na
tom mieste a ešte tam d-lhobude.
- Keďlvieš, kde je, ukáužmi ho, - dorážal starosta.

- To| neurobím.

- Prečo?

- Lebo ty by si všetko zaniesol popom a potom by ste dali
vystavať veľký chliev, a to nechcem, - povedal chlapec.
8. februára 1868 priniesol pán Tresc'h chlapcom hrozno. Dal
najprv Depoldovia mzkázal mu:jesť troma prstami pravej ruky.
Satan nazlostený zvolal:
- Pes nepotrebuje tvoje kozacie bobky,

- Ty si pes, - potvedalstarosta, - a nie Depold.
- Dobre, - odpovedalpe-kelnýduch, - druhý raz ochro
mím chlapcovi ruku, aby nemohol jesť.
O chvíľu pýtal chlapec zasa hrozno. Pán Tresch mu podal,
ale chlapec už ich nemohol do úst podať, lebo mal chromú
ruku. Pán Tresch mu chcel sám do úst zrnka vložiť, ale chlapec
zaťal zuby, Rozkázal mu, iaby otvoril' úls-tav mene Ježiša. Ohla
pec otvoril, ale keď zjedol tri zrnka, povedal:
- Už“mám dosť.
Raz keď išiel deti pozri-et, stretoyl sa pred domom s pánom
farár-om, ktorý tiež tam išieL Ale do izby vošiel sám pán Tresch
a deti pána farára ani nevidely, ani nepočuly. Ale posadnutý
začal kričať:
- Pop ide, nilčnepovieme.
Potom začaly skákať a tancovať. Pán Tresch nakreslil
okolo nich kruh svätenou vodou' a povedal:
- Teraz skáačte,dokedy sa vám \bude páčiť.
Hneď sa rozpŕchly, každý do iného kúta. Ohceli ich znovu
priviesť do :stredu izby, ale sa im to nepodarilo. Bránii'ly sa ru
kami, nohami a začaly skákať cez postele
Raz pán Tresch priniesol malý križ. 'Chlapec práve spal.
Ale pre istotu mu zastrel olči rukou, ab)r nemohol nilč vidieť.
Druhou rukou položil mu kríž. na prsia, ale kríž hneď letel do
kúta. To sa viac .ráz opakovalo, až konečne na diabla zavolal
mohutným hlasom:

- V mene Ježiša Krista ti rozkazujem, nechaj križ tam,
kde ho položím!
Položil ho znovu na prsia dieťaťa a kríž ticho ležal. Potom
sa chlapec prebudil. Pýtali Isaho, .čorobil?
28

- Spal som ,- odpovedal.
Raz povedal Jozef pánu -Treschoviz

- Pri-pomeniemtí jednu udalosť z tvojej mladosti. Raz si
išiel do hory na drevo, Tu sa priplazil k tebe .had,

- Čo som s ním urobil?
- O'dťalsi mu hlavu a vzýval si pri tom tri mená (naj›
svätejnšiu Trojicu.). A vieš, :že si usmrtil jedného z mojich: tyra
nov? Keby. si ho nebo-l so:vzývaním tých tmch mien odpravil,
bol by si zablúdiľ-a viacej by si sa z lesa nevrátil.
Pán Tresch sa na tento prípad: dobre: pamätaL.
Dakedy rozprával posadnutý dejiny až do počiatku ľudstva,
práve tak, ako je v Písme svätoml a; .že''bolipri' hriechu našich
prarodičov a pri skaze Sodomy a Gbmm'y.
- Nemusel si teraz Išomrať(modliť sa) a fúkat' cez mriežka
(spoved'), keby som nebol odtrhol jablko pre Evu.

Dakedy zasa rozprával:
- Za .švédskejvojny nebol starý chliev (kaplnka na cinto
ríne) zničený, ale zavraždili v ňom popa pri oltári, ked' práve
dnžal muonštranciu v rukách. Vojak potohmchcel veľkej dáme
odseknúť hlavu, ale nemohol, lebo spadol :na znak a pošiel..Veľká
dáma nestrp-í, aby sa v ohlieve kradlo.
Rozprával ešte! o veľa iných zloičinoc-h,ktoré s-páchali za
dávnych čias v Ilfurte,
12, marca' 1868 bol pán' Tresch; .pri deťoch, ktoré boly dosť
pokojné. Ale zloduch hneď prišiel.

~ Tu som, - krinčalpríšerným hlasom,
- Odkiaľ pric'hádzaš?

_ Garella.
_ Ktoije to?

- Knihár.

~ Odkiaľ?
-

Odtiaľ, odkiaľ sú tí dvaja, \čo ťa dakedy navštevujú.

_ Akí dvaja?
-

Ten veľký a ten :starý . . .

- Ako sa volajú?

- Kanisi (p. Spies) . .. Menoldruhého. (p. Martino-t) nepo
znám, protiví sa mi.

- Čo si robil u knihára?
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- Bol som u neho celý deň. Viazal peknú knihu a pri.“tom
'v nej so záľubouvčítal, To ma veľmi tešila a preto som bol pri
ňom celý deň.

- Býva ďaleko?
-

Nie, len o niekoľko:domov ďalej.

-

Chodíš aj k veľkému?
Nie, má tam nízke dvere, ja sa tam nemôžem dostať.

Čo ťa ešte uňho straší?
Veľká dáma zvonku na' dome.

A čo robíš so starým?

-

Nechcem o ňom nilčpočuť.
Neo'hodíršk nemu?
- Nie, má u seba niečo okrúhleho.

- Nie je to kríž?
- Nie, je to: niečo, čo__dvíhapop do výšky, a. to by ma bo»
[dalo, keby som ta vošiel.

Boly to pozostatky svätého kríža v striebornej skrinke.
Keď pán Spies dostal od pána Trescha. zprávu o tomto
rozhovore, išiel hneď kĺpánu Garellovi', či vtedy a vtedy viazal
knihu, a hneď z nej aj čítal. Pán Garell si\ hneď nesp'ormenul,
ale sa pozrel do soznamu. Prisvedlčil, ,ževtedy viazal protestant
skú bibliu a tiež z nej čítal. Teraz mu ukázal návštevník list

z Ilfnurtu.

- Ako to, ,žesa diabol o mňa stará?
Pán Martin-ot, ktorý priJšiel s pánom Spiesom, mu Vysvetlíl,
že je to nie nič divného, leboiviera nás wčí, 'že diabol. obchádza
ako ručiací lev ai hľadá, koho by zožral. An0,|"VY10ŽÍ1
mu ešte
porvanhudi_ablo-v'a ich vplyv na osudy ľudí, Pán Garell sa veľmi
čudoval a povedal:

- Tento prípad môlžeteuverejniť, ale meno neudávajte.
Ale pán Garell to nevydnžal a rozprával túto príhodu svojej
rodine i pred deťmi. Tie .to potom rozprávalý v škole, čo sa otec
.kovi prihodilo. To srtalčilo,aby sa o tom za 24' hodín dozvedelo

celé mesto. Knihár zabudol, že to sám výzradil a nahnevaný na
pána Martinota, išiel ho žalovať k cisárskemu zástupcovi. Štátny
zástupca si dal pána Martinota Zavolať,ktorý :sa hneď ospra
vedlnil a. tak sa vec más-šila.
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Tiež politickým -smýlšľanízmsa diabol netajil_ Napoleona III.
nemal qrád, iistelpreto, ;že bol s pápežom zadobre. Často volal na

prichádzajúcich návštevníkov:
-_ Liberté, egalité, fraternité.
- Ty si blázon, nenozumieš, :čo hovoríš.

Prelčo tak vo

láš? - pýtal sa pán Spies.
- A predsa tomu rozumiem. Necľhžije liberté, egalité, fra.
ternité (sloboda, rovnosť a bratstvo).
24. júna 1798 bol abbé Ján Bochelen, v Ilfurte narodený,
neobyíčajný uhorliteľl dwší, vikár v Niedeseptu, od revolučného

súdu v Galmarne, podľa udania pre priestupok vysťahovalec
kého zákona, ale vlastne len z protinábolženskej zloby, odsúdený
na smrť a večer v ten deň za .mestom zastrelený. Veci, ktoré
patrin tomuto hrdinovi viery, uschovali jeho priatelia v úcte
ako :sväté pozostatky. Bol to kalich,: breviár, listy a pod. Za.
krvavenú košeľu mali v rodine Bochelenovej,
28. júna 1842 vypukol v Ilfurte oheň, pri ktorom niekoľko
domov złmorelodo tla, medzi nimi aj dom zmienenej rodiny.
Všetky zmienené pamiatky podarilo sa zachrániť, ale vzácnru.za
krvavenú košeľu mu1čenníkovuvoľakto .pri ohni' ukradol.

Aké

koľvek stopovanie po nejí bolo bezvýsledné. Preto sa raz profe
sor Lachemann spýtal Depolda:
- Depold, povedz mi, poznáš Bochelena?

- Nehovor mi o tom rytiemvi smutnej postavy, - .odpob
vedal posadnutý. - Nechcem o ňom ani počuť. O tridsať rokov,
keď ho vy-kopú, bude sa .o ňom dosť hovoriť.
A naozaj. O triçdsať rokov, V;r. 1897 vydal pán farár Solt
ner, Breyov nástupca, knihu s názvom: „Ján Bochelen, posledný
alsaský msuičeníkveľkej revolúcie“, učímbola jeho pamiatka za
chráne'na a jeho ctnosti tý-m došly veľkého- oslávenia. Okrem
toho postavili veľkému Vyznavačovi vie-ry pred novou farou
v .Ilfurte veľkolepý pomník, »ktorý predstavuje výjav jeho za
strelenia.
O niekoľko dní po návšteve. profesora Lachemanna spýtal
sa vnuk Boc'helenove-jrodiny posadnutého chlapca:

- Kde je Bochelenova košeľa?
- Ču-š,nehovor to, - kriJčal,- dobrý chlapec ju; ukradol
(pri ohni), inálč'by sa boly neskoršie z nej, narobily „škatule
hrdinstva“ (mienil tým relikviáre),
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'0v6 zauiímavosíi
Osud úbohý-ch chlapcov bol hrozný. Pekelný duch ich
strašne suižo-val,najmä keď ho nazlostili nejakým sväteným
predmetom. Vtedy posadnutý už nikoho nepoznával„ roztnhal a
rozbil, čo mu prišlo' pod ruky. Keď tomu niekto chcel:zabrániť,
bránit sa zubami nechtami a ťažko !ho mohli premôcť.. Dakedy
hovoril, že by bol radšej v dospelom, :silnom mruiž'ovi',potom by
ho nikto nepremohol, ale 'že je' len v dielťati, nesmie viacej sily
použiť, len toľko, čo sa na detský vek prepuú-šťa,S pánom: Tre

schom satan veľmi'mrzko rozprával.

- S tým sa musím ešte porozprávať,- povedal, keď sta
meta odišiel.
O krátky čas !si jeho krava zlomila nohu.

- To je odplata, ale bude toho ešte viacej.
O niekoľko dní mu zdochly dve teliatka.
-- Za-saniečo preňlho,- smial 'sa diabol, - ale to: je ešte
nie všetko
Potom zasa spadol starosta so: schodzov a zlomil si ruku.
V marci 1868 kúpil prasa. Druhý deň :užnechcelo žrať a chudlo.
Zverolekár hovoril, že :nie je choré. Pán Tresclh prišiel na dobrú
myšlienku. Zavesil v chlieviku posvätený medailónñek sv. Bene
dikta. a ochvíľu malo chuť a cel-kom o'žilo. Dlilabol potom: vy

hlásil:
- Od tých::čias, čo zavesil to- svinstvo do chlieva, nesmiem
ta chodiť, musím dom preletieť.
Ale aj. v niektorých druhých rodinách diabol dovolil si vše
lilčo. Napríklad V dome Benjamína K-leirbera, Tí ľudiai od neho
mnoho vytrpelil a. :museličasto zavolať i pána farára, aby im po.
žehnal dom i chlieVy.
Tiež .rodine Brobeckovej a Zurbachovej narobil veľa neprí
jemností. Dakedy v noci usporiadal hore v izbe pekelný štabarc

a potom sa chválil:
_ Počtu] :si nás' tejto noci? Ale sme ti spravili dobrú
hodinku!
Diabol sa na tie .osolbyzlostil, ktoré venovaly pozornosť de~
ťom. Sám sa priznal, že susedovi Brobeckovi zničil dvadsať
rodín Vlčie-l.Keď sa raz išiel na Vlčer pozrieť, maly hlavičky
ako poodtínané. Potom 'sa dozvedel, :čia to bola ro'bota, preto
dal úľ posvätiť a .potom mal pokoj ,
32

- Nemôžemsa: už na ňom pomstiť,- hovoril satan, 
lebo moju moc zničil .pop čarami.
Mariana Kleibero'Váraz išla obedova'ťa jej sestra Katarína
sedela eri obloku. Odrazu zbadá v kuchyni myš, ktorá vbehla
dverami.

- Mariana,- kriči,- mýsš,pristup ju!
Sestra to spravila, ale\hneď jej ochrnula noha. Katarína
twšila v tom .čertovinu a išla hneď k posadnutým deťom..Keď ju
zbadaly, zvolaly:
- Aha, myš! - a povedaly,že to' spravili ich páni.
Hneď dali celý dom posvätiť, Mariana si umyla noshusvä

tenou vodou a bolestné ocshmutieihned' zmizlo.
Zloducha najväčšmi tešilý podoby psov a hadov. Často ich

kreslil a hovorieval:
- Takýchto máme v pekle, to sú naši' majstri.
Raz sa lžaloval Depold sestre:

-Sestra, mámvši!

Podívala sa a hlavu mal celú zawšivavenú. Hneď začala
hlavu čistiť, ale čím. viac ich Vyíčesala,tým viac ich vo vlasoch
pribúdalo, Otec ulž bol netrpezliVý a zvolal:

_ Bočkaj, satan, však ja -ťavykúrim aj s tvojimi všemi.
Pokropi] chlapcovi hlavu svätenoru vodou so slovami.:

- V mene najsvätej'šej Trojice ti rozkazujem, opusť toto
dieťa! -

A v«šiskutołčne zmizlý.

Keď prišiel dajaký návštevník, ktorý nemal pri sebe nijakej
posvätenej veci, hneď sa mu zastavily hodinky a diabol sa mu
posmieval. Pán Tresch sa ho raz spýtal, prečo to neSpraví
aj jemu.
- Keby .som smel, aj! tebe by som to spravil,
V lete r. 1868 satan dal deťom dlhší čas pokoj. Keď to zasa
na ne prišlo, pýtal sa pán Tresch satana:
_ Kde si bol celé leto?
- Mal som mnoho roboty.
- Bol.si aj v Španielsku? (lebo tam vypukla revolúcia).
- Ano, tam sme mali najviac roboty.
_ Pomáhal si tiež pri zniačem'kráľovnej?

- ÁnO.

-4 Prečo ?

- Tam je skoro v každom dome pep.
- Veľaich je tam?

- Veru-ževiacej ako tm.-Potom povedal pânu Treschovi:
- Keby' som mohol získa-ť teba a tunajlšieho popa, mohol
by som tu ešte dlhšie byť. Ale ty sa nedáš .obmäklčiťako ten
Spies zo Sdhlechtstadtu a ten veľký frfloš.
- Povedz, !čije to nie pravda, že ma Matka Bažig. ochra
ňuje a robí vytrvanliVým?
- Nepapuľuj, radšej Ičwš!- kričal diabołl,
Raz sa zasa priznal, že tiež pomáhal viacnásobnému vra
hovi Troppmannovi' pri jeho zločinoch.

"učenídvo chlapcov
Stav posadnutých chlapcov rovnal sa rustavilčnému muiče
níctvu. Už len pohľad na nich vzbudzoval súcit a úržas.V prvýth
dvoch rokoch, keď boli najväčšmi pripútaní na posteľ, preho
dili dva i tri raZy za hodinu nohy neprirodzene cez: seba a
splietli ich ako povraz, :takže ich nebolo možno narovnať. Od
razu sa nohy bleskurýchle rozletely„ Dakedy stály deti odrazu
na hlave i na nohách, .brucho maly pri tom vypäté do výšky.
Každá pomoc dať ich do normálnej polohy, bola marná, len 'keď
sa satanovi urá'lčilo nechať idh na pokoji.
Veľaráz, keď deti ležaly v posteli, obrátily sa im stene a
maľovaly na ňu strašné diabol-aképodoby, s ktorými sa zabá
valy a :snimi sa shová-raly. Keď niekto posadnutému položil;pri
spaní na posteľ .ruženec, skrútil sa chlapec pod perinu a nevy
ršiel, kým ruiženec neodldžili. Keď sedel na stoličke, bola s ním
často neviditeľnou mocou zdvihnutá do Výlšky,ale potom tak
spustená dolu, iželetela do kúta a chlapec do druhého. Dokonca
aj matka, keď sedela s ním' na. lavici, bola saním zdvihnutá do
Výrškya spadla a ani najmenej si neublížila, Dakedy opuchlo
chlapcom celé' telo, takiže skoro prasklo.. Potom zalčalilvracať
samú morskú penu., perie a morskú trávu. Aj ich. oblek bol
samé perie, ktoré veľmi zapáchalo.
Keď' chlapci boli na dvore, lebo v záhrade, vyšplhali sa
často rýchlo ako maičkyna najvyšší a najtenší konár, ale konár
sa ani neohol. V izbe dakedy bolo odrazu veľmi'horúco a kaohieľ
tam nebolo. Keď sa tomu niekto Ičudoval, diabol sa smial
a volal:
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_ Pravda, viem dobre zakůriť, u nás je teplo,
Matka, ktorá v izbe spala, nemohla prv pre teplo zaspať,
kým si posteľ nepokropila svätenou vodou. Toto sa stalo aj
sestrilčkám.
Dobrým niederbromským sestrám, Severe a Metule bolo
opatrovanie týchto deti ťažkou úlohou. Dakedy boly strhnuté
záclony neviditeľnou rukou a obloky sa rozletely veľkou rých
losťou, hneď zasa stoličky, stoly a ostatné veci boly poprevra
cané a lietalo to po izbe, lebo sa triasol celý dom ako pri zeme

trasení.

Keď pri-šielna návštevu kňaz alebo.horlivý katolík, posad
nrutí vtiahli sa pod stôl alebo pod posteľ, alebo Vyskdčili obLou
kom. Ale keď sa zjavili takzvaní; li'berální kresťania, z toho sa

nesmierne tešili a volali:
- To' sú naši, Takto by mali všetci vyzerať, potom by
bolo dobre.
Keď Depolda priviezli do ústavu Saint-Charles, diabol ne
prehovoril za tri dni ani slova. Len; na-štvrtý- 'deň večer coôsmej
hodine zvolal:

- Už som tu :-- ale napálený!
Sestra, .ktorá mala dozor, spýtala sa ho:

- A kto si?

- Som.pántemnosti.
Jeho hlas podobal sa' teľaciemu bľakotu

Keď bol na

zlostený, Výzor chlapca bol vtedy strašný. Vtedygituiž,
nikoho ne
poznal, ani' svoju matku. Roztrhal lšaty'a rozmlátil všetko, čo
mu prišlo pod'ruku, kým ho nepremolhli. Keď mu dali šaty,
v ktorých bol zašitý medailómček,.hneď odtrhol futro a medai
lónček vytriasol. Bol taký hluchý, že sa) Vysmieval pánu
Stumpfovi,í keď mu pri uchu niekoľko ráz .vystrelilz

- Ten tu' chce strieľať .. , . Hama-ha!
Pán superior prišiel raz: na voze s istým farárom 'zo'.Stras.
burgu. na návštevu do SaintCharles. Depold -bubnovalpráve na
obloku, keď voz spozoroval. Zvolal:
~ Aha, už ide ten hovniar, ale počkaj, však ho ja pre
ženiem.
Len čo to povedal, odpadlo im koleso s voza, takže oba
Páni museli ísť peši.

Najmilším zamestnaním pre satana bolo, keď mohol voľa
komu niečo zlého vyviesť, oboch psíčk-ov (Depolda a Jozefa)
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mučiť,Deti' musely byť v tomto hroznom stave štyri roky, pre
toiže mnoho osobnosti vo vzdialenom meste zdrahalo sa tento
prípad uznať za démo-nickú posadnutosť.

Nedali sag'presvedlčiťĺ

ani zistenými faktami! prvej vyšetrovacej komisie. Len 0 nie
koľko mesiacov neskoršie, -ked' došlo! k druhému vyšetrovaniu
a .:sním sa, tiež; skončilo dlhé mwčeníctvo, oba nešťastníl chla-.pci
boli oslobodení_

V utorok ráno 3. marcel išiel otec Burner na výrončnýjar.
mok do Mühlhausemu. Ked' prišiel do mesta, malý muž, známy
obchodník s ihlami a cvernamí, zamieril k nemu a zahrnul. ho

trpkými výčitkami:
- Ty si Vinovatý, že*sú tvoje 'deti také nešťastné.
Burner: sa hájil, ako len mohol, ale nepodarilo sd mu ího
presvedčiť. Ked' prišiel domov, posadnutý ulž zďaleka naňho
volal:
_ Pravda, malý obchodník1ti robil Výrčĺtkypre tvoje deti.
- A,“àčĺto bol tiaž jeden z vašich? - spýtal (sa otec.
- Pravdaže, už mi vbehol do siete.
-''
_ Ja sa za vyslobodenie toho !človeka pomodlíml Oüčenáš.
a vtšetku jeho be'zdčirvlosťmru od-p-ú:šťam_-- A hned' sa pomodlil.

A' satan odrazu. lskríkne:
P- Beda, \prebedaľ Už. *sami! trhá sieť' a 'človek [mi ujde.

Modlitba satana veľmi obťažovala, Pán Tresch priniesol raz.
starú modlitebnú kniižku z. r. 1646, ktorá obsahovala, niekoľko'
úičinných modliti'eb proti zlému duchu., Ked' knižku otvoril, po
sadnutíf obsypali ho Všemolžnýmiinadávkami.

- Dobr-e,:žesi 'zalčalj- :povedalstarosta, - práve budem
pokračovať.

5.3

Vtedy vbehli posadnutí pod posteľ a krilčali:
- Ty v'ždyąprinelssieš.také staré 'hnusne listy. Ty ma zbláz
ní-.š,nemôižem t'a už' aniřpočúvalť, bude :zo mňa blázon, musia ma
odviesť do blázinca.
Potom tho!chceli; pohrýzt' a poškriabaď. Ale' .on zdvihol ruku
a rozkázal im do nej tĺc:t”,ak majú toľko odvahy. Tĺkli,.ale)stále'
vedľa, nemohli trafi'ť,

Aj inokedy nemohli ublízži'ťsvojim protivníkom, Len raz
sa stalo, 'že De-poldpána abbého ?Soh-rantzerapošlkriabal, keď Isa
bráni]. Pán Sc'hrantzer nevenovali malej. rane pozornosť, lebo ,ho
nebolela. Ale na druhý deň mu prst opuchol a-:veľmi bolel, mal

strach a; kúpa] Isi prst v svätenejrvOde. Na druhý deň bolesť a
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.rana celkom zmi-zly.Raz zasa hodil chlapec do abbého stoličku,
ale ho netrafil. Ked' to !chcel opakovať, dotkol sa ho duchovný
svätenou vodou. Posadnutý stoličku .hneď pustil a s nádavkami
išiel do kúta.

V púłnickom meste [insieďeln
V máji 1868 boli chlapci veľmi.zlí. Pán 'Ilreschssa preto do
hovoril s pánom Brobeckom, (že pôjdru na púť]do Mária-Einsie
deln, aspoň s Depoldo-m.Chcem. aby na tom mieste vykonali na
nich exorcizmus. O tom úmysle okrem nich nikto nevedel, Na
druhý deň povedal Depold pánu Treschoviiz
- Ty alLein'-chcete ma 'zaviesť až za hory. 'Dosa mi nepárčí.
-Čože ma tam chce-te odviesť'? Nikdy, nikdy!
(
'DJ zvolal mladší:
l

- Chcem sa oženiť!
_ Ano,'s peklom,- povedal stanší'.
Pán TreseIhna to:
-- Ty pôjdeš s ním na svadbu. Môžem ajsťaj ja?

- Ano,ty aLein.
- A kto ešte?-pýtal sa starosta.

-« A ešte niekoľko iných, ale beda vám, vrohłje vysoký.

-~ Nebojím sa tvojho vyhrážania, - povedal starosta.
Deň odchodrusa priblížil Páni farári: Brej,ra Lein 'a páni
Lachemann, Brobeck a Tresch viedli Depolda,_ktorý lenlna silu
vstúpil do vlaku, V Mühlhausenu :sa stretli ešte s! niekoľkými
pánmi, ktorí išli tiež za tým .cieľom,Bol to pán Loetseh, provin
ciál mariánskyclh bratov, pán Klein, prednosta stanice v Col.
mare a pán Weber, sakristi'án pri veľchrá'me'v .Strasbmrgu..
Cestou bol Depold pokojný, .obdivoval .romantický kraj,
jedol a pil ako“ostatní. Nla druhy'rdeň po príchode do Einsiedeln,
išli sa páni ohlásiť' do k'lázštora..Tam im povedal-i, aby prišli
s malým o deviatej hodin-e do .istej sály, kde ich bude čakať ulž
páter, ktorý má Vykonať exorcizmus.
,
Pred unčenou hodinou pustili sa do kláštora. Ale Depold
sa vzpieral. Pán Lachemann [hochytil a .zaniesol do slály, kde
ich už .čakal páter Vavrinec Hecht. Začal sa posadnlutého vlšelilčo
vypytovať, ale ten :mu neodpovedal. Potom; sa modlil modlitby,
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ktoré sú predpísané pri exorcizme. Pri nich chlapec kričal a
zúril. Potom exorcista poprosil pánov, aby znovu s ním prišli
o hodinu.
Ked' znovu prišli, páter poloäil chlapcovi na\ krk štólu( a

modlilsa nad

Posadnutýsa tak bránil,ížeho.mali štyria

páni (čoČllžať. Potom padol na zem' a ležal niekoľko :minút :ako
mŕtvy, ale od: :EZ-uprudko vyskdčil a chcel utiecť, ale ho. za

držali.
Na dxmhýdeň obnovil tie isté obrady druhý kňaz, Nepo
mucký. Buchmann. Bohuižiaľ, bolo to bez výsledku. Potom za
viedol páter celú spoločnosť do veľkej sály, vyzdobenej obrazmi
rozličných panovníkov v životnej veľkosti. Depold sa pozeral
na tieto obrazy .s veľkým záujmom a hovoril, (že\sú 'to vojaci.
Pred obrazom pápeža Pia IX. svesil hlavu. a keď mu. ju podržali
hore, sklopil zasa oči. Na' to povedal páter:
_ To mi staJčí.
V stredu a štvrtok priviedli posadnutého do kaplnky, v kto
rej bol-známy milosti'vý obraz,
Zatiaľ, !čo sa prítomní modliii päť ráz Občenáš a Zdrávas,
malý sa triasol na celom tele, stále pohyboval hlavou.a rukami,
Mal ovisnutú hlavu a neprestajne striehol, ako by z kaplnky
utiekol. Akú hrôzu a zdesenieemá asi satan pred obrazom Matky
Božej!
Kña'zi urobili !ešte!raz skúšku s dieťaťom, aby ho oslobodili
od diabla, ale' aj teraz to bolo daromné. Preto poradili pánom,
aby sa obrátili na cirkevnú autoritu, na príslušného biskupa,
ktorý ustanoví vhodného kňaza, aby výkonaľ úradne zaklinamie.
To isté irm utž prv radili otcovia, kapucínov v Domachu vl Ba..
zileji:. V písomnom odporúlčaní, ktoré páter Vavrinec odovzdal
pánu farárovi Breyovi, bola potvrdená pravdivosť povahy dia.
bolskej posadnutosti v tomto prípade.
Na zpiatočnej ceste Depold -bolĺ,
delkom pokojný, priamo
šťastný. Ale keď prišli domov, neprehovoril štrnásť dní slova
Nb. Božie Telo zaviedli chlapcov do kostola. Tu sa opakovala
taká scéna; ako v Einsiedeln. Po službách božích 'zaviedol si ich
pán Tmesch do svojho bytu. Ale v izbe nechceli byť. Preto pou
kropii zámok svätenou vodou! a chlapcom hned' odpadla chuť
na útek, Potom ich zaviedol .pred-obraz Matky Božej, ale ani
naň nepozreli.
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Raz vzal pán farár Brey obocłi'bratov na prechádzku na
cintorín do kaplnky. Matka, sestrilčky'-a cestár išli s nimi. Jozef
išiel' ochotne, ale starší nie. Keď prišli na (most, chlapcil vysko.
íčilina; zábradlie a chceli skočiť do vody. Len s veľkou námahou
ich 'odtiaľ dostali a donútiliš łísť ďalej. Keď došli k veľkému
orechu pri kostole, Depold nechcel; ísť ďalej, tak ho museli
ťahať. Prred kostolnými' dvermi ľahol si na zem. Ťažko ich do
kostola dostali, ale s radosťou odtiaľ išli:.Tak bežali, tže ostatní
ani nestačili za nimi.
'

Slíanove priznanie
Pán Martinot píše v jednom zo svojich listov, ako sa poda
rilo ilfurtskému starostovri donútiť jedného z posadnutých, aby
mu povedal, ktoré náboženstvo je pravé, Chlapec!zvolal:
- Aby si vedel, len tvoje je pravé, ostatné sú falošné.
- AJako to, že to tak otvorene hovoríš?

- Nútia ma tak, - odpovedal,- tí traja tam hore. Mu
sím ti ďalej oznámiť, že nemáme nijakej moci nad' ľuďmi, ktorí
tak smýlšľajúako ty. Ani proti takým, ktorí sa dobre spovedajú
a hodne prijímajú a tiež proti takým nedokážeme celkom nič,
ktorí slúžia veľkej dáme. Ani tým ľuďom nemôžeme škodiť,
ktorí úprimne nasledujú ulčenietoho, ktorého nenávridíme a
ktorí sú verne oddaní otcovi vušetkýchpsov (pápežovi) a veľ
kému chlievu (Cirkvi).
Pán Martinot sa ho potom spýtal, ako; sa volá. Odpovedal:

- Poznám svoje i tvoje meno tak dobre ako ty, ale nepo
viem ti ho. Viem, prečo to robím,
Na druhý deň spýtal sa ho pán Tresch, prečo bol predošlý
večer voči obom pánom zo Schlettstadtu taký odmeraný' a
bezotčivý ?

- Spitza nemôížemzniesť, ale ani tolho druhého:.- ktorý
síce býva v Schlettstadte, ale odtiaľ nepochádza. (Pán Mar
tinot pochádzal totiž z departementu de la Mecertbe.) Veľa sa
modlí, celý voľný lčas strávi v modlitbe, Chudobným všetko
rozdá a sám chodí v ošúcłhaných handrách. Chodí]aj k boha.
čom, aby voľaičo výžobral Chudobným. Nemôžem ho zniesť. N e:
-hovor o ňom viac.
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Vočipánu Treschovinebo-lsatan o galantnejší. Raz mu
povedal, že je ako ďaleko siahajúci konár a pridal:
- Ty si lak-omec,nilč mi nedáš, ani kožky zo zemiakov.
Všetko dáš- veľkej dám-e a jej .psovi, aj vo svojom dome. máš

veľkú dámu so psíkom na lone.
Pán Tresch sa ho pýtal:
- Kde mám veľkú dánml?

- Nado dvermi.
- Ale to je nie tá, ktorej sa.Ibojñš?
- Nie, ale tá, čo máš v malej skrúnłke.
Bol1to obraz tak zv. Piety, ktorý dostal od svojej te-ty zo
Sv. Piltu a veľmi ju uctieval.
'
Jedno nedeľné ráno, ked' zvoniliJna; sv. pozdvíhovanie,
bol sa úžasne rozzúril. Sestra-ošetrovateľ-ka mu' povedal-a:
- Pioičkaj,veď tý skoro! utečieš.. A \čiby .som ťa tak sama
nemohla vyhnať ?

- Na to máš'veľmikrátky nos, - potupil ju diabol.
-

A kto ťa môže vyaháňať?

- Charles Brey, '- odpovedal.
Diabol to isté oznámil aj .o staršom chlapcovi, že ho budú
v prítomnosti dvanástich osôb nútiť, aby vyšiel a 'že psňče-k

(Depold) znovupolčuje- ale, - dodal,- budem sa tomu Vše
mOIžnebrániť. Neskoršie uvidíme, aký veľký' odpor kládol exor
cistovi, ktorý ho Vyháňal pred osobami.

Istý kňaz, bývalý ahnužník v Saint Charles, prišiel do
Schiltigheimu, aby :sa podíval na posadnutélho chlapca. Pri
vstupe do izby pozdravil 'sa slovami:
_ II-nnomine Jesu om-ne genu flectatur_ (V mene Ježiša
nech sa ohne každé koleno. (Filip “'11,10,) Len .čo tO]dopove
dal, ctha-pec odpado-l ako bezdruchá hmota a potom s plafčom a
zaVýjaním vtiahol sa pod posteľ. Duchovnýťešte raz zopakoval
tie isté slovä a rozkázal chlapcovi', aby sa p-ri-bl-ílžil.Keď sa
Zdráľhal,pokropil ho pod posteľou svätenou vodou. Posadnutýr

sa nevrlo štvornožky vytiahol a stúl'i-lsa do kúta, len aby bol
čo najďalej od íkňaza.
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Neverecký lekár a ešte menei veriaci učiteľ
Keď strá'žmajster. Werner predložil podpreafíelk'túrev Mühl

hausene svoje prvé hlásenie, poslal podprefekt Dubois de Jan
cigny hneď súdneho lekára Dr. Krafta do' Ilfurtu, aby deti dô
kladne prezrel a písomne predldžil o tom svoju mienku.
Dr. Kraft bol protestant a neverec_ S posmeclhom a iróniou
pristúpil k deťom a dal si od starostu vysvetlit'lvznik toho zla
a rozliičné zjavY posadnutosti.

- Ech, - povedalna to, - tu niet nijakej čarodejniceani
dialbla, ale. to je nemo-c, takzvaný tanec sv. Víta.
Tento ľahko-verný posudok lekára prekvapil prítomných,

ale aj nahneval.
- Pán dovkt'or,
- povedaljeden z nich,- ako môžete .otom
'tak hovoriť, ked' ste sa ešte ani nepresvedčüi o tom.. 'čo sa tu
vlastne deje.

- S tým súhlasím, - povedal znalec, - vyvuolámteda

krízu a uvidíme.
Vyt-iahol svoje zlaté lhodinky, dnžal ich Depoldovi pred
očami a povedal mu:

- Pozri, na tomto hodinovom viečku je vyrytý obraz
vtáka, Pozerají dobre, keď ho nájdeš, dám ti tieto hodinky.
Ohlapecàpozeral dobrých päť minút" uprene na hodinky, ale
V-tákanenašiel, lebo tam nijaký nebol, len samé ornamenty. Po
tom tak spravil aj s Jozefom, ale tiež bez úspechu_ SkúIš-kamala
vyvolať u detí nervovú krízu, aby potvrdila lelkárovu teóriu.
Chlapci zostali celkom pokojní: a lekár .musel priznať“,že tu
nejde o nijakú nervovú chorobru.
Pán Zurbadh vyvolal potom lekára na chodbu. Tam vyIčistil
dva poháre a naplnil ich :čerstvou vodou.. Potom podal lekárovi
fľašku, tiež s vodow a povedal mu, aby z nej trochu prilial do
jednoho pohára. Lekár ponúkol potom vodu chlapcom, ktorí
mali stále smäd. Depold vyp-il vodu(1hneď. Ale JIo-zelf,len 'čo ju

vzal do ruky, an-iju neochutnal, hodil pohár s vodou na' zem so
slovami.:

- Ó. to svinstvo nech-em!
Doktor celý zarazený*vrátil sa na chodbu, aby pre-.skúmal,

čo je to za voda v tej fľaši
- Táto v-odanemá nijakú príchuť, -x povedal. - A keby
aj mala, ved' sa pohára ani nedoükol
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-« Aká je to voda? - spýtal sa.
- To je svätená voda, - povedalradca.
- Tomu nerozumiem,- povedal lekár a pozrel na ho
d-inky. _ UlŽ musím ísť, UIŽje !čas

A už zmizol. Posmešný úsmev mu prešiel. Ale o veľa horšie
to skončilo s -ilfurtským učiteľom, pánom Mid-om. Pokladal sa.
za osvietenca a- bol vodcom nevercov. V škole sa posmieval
z udalostí u Burnerov a konlčilslovami:

- Veď diabol vôbec nejestvuje,
Muž tej istej ženy, čo dala deťom to osudné jablko, bol ry
bárom. Raz prišiel na faru a ponúkal rybu_ Gazdina mala prísne
zakázané, že nesmie od: tej rodiny m'lčprijarť ani kúpiť. Preto
mutža odbavila.

- Keď farár nechce rybu, zanesáemju učiteovi.- Aj tak
spravil.
Vtedy povedal diabol ústami Depolda:

- Teraz je Miclo náš, o rok ho dostaneme do svojich

hrá'žov.
Onedlho odcestoval učiteľ s deťmi k príbuzným blízko
Colmaru. Na Martovom poh" v Colmare uvidel cvičiť vojakov,

postavil sa pred nich a zvolal:
- Je suis Napoleon, l'empe-reur!des Français. (Ja som N3.
poleon, cisár Francúzom)
Pristú-pil k dôstojníkovi a chcel ho krusomnpapieru dekoro
vať. Blaznel.
Odviezl-iho do nemocnice a nesknomšiedo blázinca Stephans
feldu, kde ho niekoľko mesiacov liečili. Potom bol ako zdanlivo

uzdravený prepustený a nastúpil znovu svoje miesto v Ilfurte.
Prešlo osem dní; a už ho našli obeseného. Bol práve rok, čo sa..
tan :oznámil:
- 0 rok ho dostaneme do svojich krátžov.
Teda aj tu diabol správne predpovedal a veľmi sa radoval
z nevery pána Micla.
Pod dojmom t~oĺhtoprípadu mnoho ľudí sa' obrátilo a stalo
sa dobrými kresťanmi. Napríklad prišla do kláštora redempto
I'ÍzS'tOV
v Landserui ilstá.pani a prosila kňaza, aby mohla opako
vať svoju dávno výkonanú životnú spovedi Povedala, :že bola.
na návšteve u detí' a pozorovala„ že diabol sa z nej radoval a
preto nevie, či jej duševný stav je dobrý.
42

Biskupská komisi.
Uplynule niekoľko rokov, kým sa biskupský úrad zmienil
o pripade týdhtoadetí. Biskup Raes mal k tejto veci veľmi skep
tický postoj a dal sa presvedčiť o posadnutosti až od komisie,
ktorú ustanovil. Bol to hlavne arcikňaz z Altkirchu, kanonik
Lemaire, na podnet ktorého nariadil -biskjupl9. apríla 1869 k'a
nonické vyšetrovanie tohto prípadu.
Dňa 13.' apríla ÍlŠlĺdo Ilfurtu členovia ustanovenej komisie:
kanonik Stumpf, superior veľkého seminára zo Štrasburgu,
Apoliionar Freyburger, arcikňaz Ensischeimu a Mikuláš Sester,
farár 'z Milhausen, aby potrebné zariadili. D0 Burnerov išli
zadnými dvermi, 'aby ich chlapci nevideli. V izbe íbola matka
s Depeldom. Jozef zmizol.
r

- Kde je Jozef,- spýtalasa matka, - veď ešte teraz
tu bol? Či azda vyskoičil'oknom?

Našli ho v druhej
pod posteľou a museli [honasilu,vy
tiahnuť, Zúfalec sa bránil a zakrýval si tvár rukami. Pán Tresch
dával naňho pozor, aby neutiekol.
Depold saĺpri stole zabával, nikoho si ani nevšímal. Na
návštevníkov urobil dobrý dojem. Jeho pokoj a skromnosť, jeho
bezstarostnosť, spojená s akýmsi smútkom, celkom sa im pá
čily. Ale Jozef, ten zasa Vyzeral ako. zbojnik. Olčilmal nepreš
stajne prilepené na zem, Darmo [ho prehovárališ darmd ŤhObill»
Ostal neústupný.
“
Pán superior mu ponúkol svätený medailónlček. Celý pre.
ľaknutý ,odskdčil ku stene. Keď sa k nemu znovul priblížil, vy
razil mru medailón'ček z ruky a začal kepať, Starosta [ho zdvihol
a chcel mu ho dať lprobozkať. Chlapec sa nazlostil' a starostu
udrel, ale ten mu to vrátil. Chlapec) sa [sví'jal, ako keď. „ho

sršeň pichne.
Keď páni pn'sadli k Depoldovi, .bol prekvapený1a odťaheval
sa od nich. Uspokojil sa len vtedy, keď. videli, že si .ho neVIš'í
majú, ale v tvári» sa mu -zraJčilalúzkosť ia starosť pred' útokom“.

Pán Tresch mu pokropil ruky svätenou vodou. Chlapec sa.
schovaľ pod posteľ, Pán Tresch ho vytiahol a !posadil vedľa
pána Stumpfa na lavicru.Táto lavica stála pri' posteli. Bola od
delená záclonou
Pán Sester s druhej strany, aby chlapec nevidel, (pokropil
záclonu svätenoru vodou, Depold si zlhlboka vzdychol. Pán
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,Stum-pf mu ponúkol obrázok, ale on ho: odstnčil. Starosta
chlapca dnžal a pán superior mu dal obrázok.“ na hlavu, ale

chlapec ho striasol.
Všetky pokusy. chlapca tak nnavíly, !že sa až potil a začal
ťasžklo dýohať. Jozef
s deťmi.

medzitým vyšiel

oblovkom a bavil sa
;

Vyšetrovanie trvalo celé popoludnie, kým :sa komisia ne
pre-svedłčila_otejto neobyčajnej nemoci. Keď páni odišli, prišiel
znovu pán Tresch a spýtal sa Depolda:
- POiZIláJŠ
tý-chj pánov, čo tu boli?
_ Ty hovxoríiš,[žesú to páni? Ja som Väjčšípán ako oni;
-

Odkiaľ „sú?

5

- Jeden nie je zďaleka, len s Mühlihausen,
- Ktorrý?
- Ten, .čoVychádza] !častejšie von. On tomu Veľmi:neverí,
ale tí ,dvaja sú*fo tom presvedčení.

- Odkiaľ je ten druhý, čo ti núka] obrázok?
- 'ZoŠtrasburgu. Ten mi najviac .škodí Poslal ho sem ten
s tou vysokou. čiapkou.

- A ten;tretí?
-- Ten je z Ensisheimu. Ale pousilujem sa, aby tomu ne
verilià

.

Keď spísali protokol podľa výpovedí svedkov a na Základe
vlastných skúseností, predložila ho komisia .biskupskému úradu
na ďalšie rokovanie. Pán superior Stumpf dal návrh premie-stiť
chlapcov do niektorého zo štrasburgskýchl kla'štorných ústavov
a pán superior Spitz označil za .súci sirotinec Saint-Charles
v Sdhiltigiheimu, ktorý patril kláštora Vrše-tkýchSvätýCIh. Na
želanie pána generálneho vikára previezli do ústavu najprv
staršieho c'hlapca
do oslobodenia.

Tu ho loušetr-ovaly päť týlždňOVsestr-iłčky 'až
\

V prítomnosti pána Spiesa a Martinotal .spýtal sa pán
Tresch staršieho chlapca, ked' dostal záCIhvat:
_ Povedz mi, kde .si bol?

- Nemyin .si,že som márnil azda čas, --povedal satan, 
bol som 'dnes v Štrasburgu..

- Čo si tam"robil?
-

Oklamal .som päť ,popov.

- Ako?

-« 'Obliekol som si :reverendu a tak sa mi. podarilo ich

oklamať
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Páni sa dozvedeli, \žezcirkevná vrchnosť nariadila už dávno
vyšetrovanie, ale poslali- ta-kého kňaza, ktorý nebnol nal,to súci
a dal .sa diabl-om oklamať.

-'

úradné hlásenie shážmaisüa Werner::
K neobyčajne tragickémru príbehu diablom posadznutýclh.
detí v Ilfurte pribudly nové, veľmi zaujímavé doklady. Sú to
záznamy profesora Lachemana z kongregácie mariánskych
bratov v St. Pil-tu,.ktoré .boly uložené v kolégiu. Santa. ' Maria
V Ríme a podrobné hlásenia strálžmajstra, 'Jktorépredkladal pre
fektúre v Colmare a podprefektúre v Mühlhausenei Pán stráž
maj'ster Werner, kým bol v Ilfurte, bol nevetrcom.
Ale pozorovanie podivuhodnýcih udalostí ru Burnerov a púť'
do Lurdu priviedli tohto mulža na iné „myšlienky,Keď: sa odsťa
hoval do Vesoulu, bol už vzorným katolíkíom, ' Svoje záznamy
odovzdal duchovnému priateľovi.
Roku 1868 prišli povedať na bezpelčnostnú .stanicu, že
pred Burnerov dom sa sišlo veľa ľudí, aby sa presvedčili' 0 po
sadnutosti chlapcov. Pán Werner ihneď išiel do Burnerov a vi
del, že deti, ktoré boly prv :živé a múdre, teraz sú zmenené.
Spýtal sa ich otca, čo sa s nimi _stalo_Ten mu povedal, že
sú začarované a strážmajnster sa mu vysmial:

- Ale,nehovorte také veci, - povedal- a zavolajte le

kára, ten vám poradí.

Strá žmajster už chcel pdisť, ale jeden pán hlonpoprosil, aby'
ešte zostal. Hned' prišla kriza. Starší chlapec zvolal:

- Tu je, tu je!

A brucho mu hneď .napuchlo, dy-cĺhsa mu premenil v piskot..
Prsia sa mu zduly ako kováčsky mech. Strážmajster m-ucelou
silou tlačil na prsia a. brucho, ale nilčíto nepomohlo. Potom mu
pomáhali ešte traja páni. Vlšetci štyria tlačili, až posteľ'
prašťala, ale nadarmo. Už. mali: strach, že mu ublížia, ale
chlapec zvolal:
- Ja nič necítim, môže vás byť ešte viac, to nič nepomôže..
Potom ho otec pokropil svätenou vodou a to pomohlo.
Vo februári 1869 pán Werner prišiel zasa pozrieť na deti..
Bol tam aj' pán farár Brey. Ten vytiahol z vrecka silnú hod
vábnu šnúru, františkánske cingulum, s medeným krúžkom, na.,
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ktorom bol kríž z „bukovéthodreva. Položil chlapoovi Išnúru na
hrdlo, uviazal vzadu na uzol, ažkrílž mal na prsiach'.
Chlapci boli ,pokojní a. dali robiť so sebou, :čo ktoí chcel.
Odrazu Depold zbled-ol, zaíčal sa- .triasť a zvolal:
-4 Už je tu., už prišiel
.
ĽPánWerner pozrel pod perinu a !šnúra tam už nebola.
Všetci boliiprekvapení. Depold vstal a povedal:

- Hľadajte, ale nič nenájdete. Šnúra je preč. Jedna
čiastka kríža je na polici s knihami“, druhá, za kadh-ľami pod
drevom. Zbytok je vonkul predo dvermil.
Aj tak \bolo. Všetko našli; ako oznaJčil,ale 'šnúry nebolo.

Táto zpráva bola potom vo všetkých novinách a privâ'bila
mnoho zvedavcov do Illfurtm

Shúžmaisier SCIIÍIÍ zmizol
Okrem strálžmajstra Wernera bol v Ilfurte aj pán Schá'ni,
bývalý dôstojník, Bol to protestant, vysmiieval sa z Bru-rnerov
cov 3. ľudí, čo tam chodievali.
_
Ale pretože v každom človekovi je istá dávka zvedavosti,
bol by sa predsa pán S'chini rád, ale nenápadne, podíval, 'čo sa
tam deje. Preto poprosil pána strá'žmajstra o dovolenie, aby
tam mohol ĺlSťpozrieť,

- Choďte, ale celkom potme a v civili.
Požičal si teda občiansky oblek a .iJšiel'do Burnerov.
Bolo tam vtedy veľa' ľudí a musel na chodbe .čakať, kým
sa izb-a troc'Lhuvyprá-zdni. Čakanie netrvalo dlho, lebo chlapec
v izbe zvolal:

- Mama, choď na ohodbu, prii vonkajších .dverách :čaká
stražmajster Schini. Priveď ho„-už sme ho dávno nevideli.
Matka vzala lampu a šla:. Ale v ,civili ho nepoznala. Keď sa
vrátila, povedala deťom, že sa zmýlily.
- Ale .tu je, lernržev civili,
Išiel pozrieť otec a .prosil Schiniho, aby išiel do izby, lebo
si ho deti 'želajú_Strážmajster. sa zľakol a hneď sa vytratil.
Keď sa:vrátil na stanicu, spýtal sa ho pán „Wernerz
- Vy ste už doma? A !čoste videli?
- Nič som nevidel, ale som počul a to. mi;stačí.
Rozprával, ako 'ho chlapci poznali a ani .ho nevideli.
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- Ale je to divné, -l povedal, - naše náboženstvo zakap
zuje poveru, ale ako si' mám toto tajomstvo Vysvetliť? Len! ak
by deti maly dar vidieť nadprirodzene.
A teraz sa už nevysmíeval.
Raz prišiel navštíviť detí muž zo susednej dediny. Išiel
okolo vinice. a hrozno bolo zrelé. Tak ho lákalo, že chcel ,si už
odtrhnúť, ale ako dobrý kresťan, premohol sa a išiel ďal-ej.
Sotva prišiel do Burnerov, deti zvolaly:
'
-4 'Ilo hrozno bolo krásne, Ičo?Prečo si si neodtrhol? ,
Návštevník sa tomu veľmi; zalč'udoval.
l

Výiav v Saint Charles
5. ,októbra 1869 pán Karol André, záliradník z ústavu
Saint-Charles, pisal svojim vodičom list, v ktorom opisoval
zaujimavy príbeh, ktorý sa mu prihodil:
- V sobotu mi povedala sestra Damasa, aby ,som zaviedol
Depolda do kláštorskej kaplnky Myslel som si; že to bude
ľahké, ale som sa pomýlil. Držal som 14-ročného:chlapca pevne
za ruku. Sestra mu zaviazala oči, aby nevidel, kde pôjdeme a -šli
sme ku kaplnke. Len !čosme však [spravili]dva kroky, zlostil sa
a neCIhcelísť ďalej. Vzal som 'ho do nárulčia „a chcel som ho od
niesť. Bol veľmi falž'ký, takže som 'ho _v1iekol.

- Sestry

chcely pomôcť,ale on začal kopať. Keď som

prišiel ku schodom, zalčalsa mi svíjať a Ihadzaťako had. Odrazu
mi ovinul nohami moje nohy, takže som padol na múr kostola.
Bol som ustatý a spotený. Chvíľku som si odpočinul a išiel
ďalej.
.
Vo dverách kostola mi clhlapec zamdlel a bol; ako mŕtvy.
Z úzstsa mu: valily peny. Dovliekol som'-!hoaž do stredu kostola
a tam sme obaja padli na zem. _Tam sa dhlapec prebral a
zvolal:

~,Preč z tohto chlieva! - a chceliutiecť.
Ale veľmi nevlâ-dal, *sví-jalsa a len. saě tak vliekiol. Strašné

bolo dívať sa naňho.

O pol: hodiny som ho vliekol zasa von, ale zo dverí: „miutie
kol sám. Všetci*sme boli*dojatí, že sme a'ni neprehovorili.

Keď sa vrátili, dali'dhlapcovivečem, ale sa jej ani nedotkol
a hneď zaspal Potom .začalhovoriť diabol:
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--

Taký som nazlostený!
Kde bol dnes yelčerDepold? - spýtali sa ho.
V thlieve.
Kto ho tam zaviedol?
Ten obludník a hlaválč.

- Ktoešte?

_ Ty_
Potom „začalnadávať a kliat'.

- Kto ťa pokropil svätenou vodou'?
- Tá smradľavá, čo je pri malých psoch.
- Ved' si ju nemohol vidieť, mal silzaviazané oči, „- pove
dala sestra.
- Či nevieš, že všetko vidím?
-'-«Prečo si nenechal Depolda večerať '?

- Pes to' nepotreboval a ja som dostal dosť v ohlieve.
- Matka Depoldova inšlado mesta, aby hlásila ,generálnej
predstavenej a pânu Spitzovi, čo sa deje s dieťaťom „Keďsa vrá
tila, rozprával diabol všetko, čo tam porozprávala.
Chlapec mal najradšej pavúkov, Hrá sa s nimi, nechá, si
ich chodiť po: rukach a vytrháva im nohy. Dakedy zje veľmi
málo, inokedy, zasa zjedol za plný kôš jabĺk,

Depoldovo vysĺolnclenie
Začiatkom októbra zaviedli chlapca do sinortínca.Pán biskup
nariadil' znovu' dôkladné vyšetrovanie. V komisii boli: generálny
vikár Rapp, superior Stumpf a Eicher, sruperior štrasburgských
jezuítov. Chlapec bol pod dotzorom pána almulžní-kaHaussera a
štrasburgskéłho teologa abbého Schrantzera.
Chlapec bIol tenký a bledý ako rýchlo vyrastené dieťa.
V jeho veľkých čiernychl očiach bolo niečo neistého a mal una
vené ťaLhyako po dlhej nemoci. Bol pokojný, bavil sa na chodbe
s návštevníkmi., rozprával francúzsky, latinsky, ale. nikdy sám
nezaičah Len o kaplnke nechcel nič vedieť,
3. októbra bol na dvore pripravený voz, na ktorom mali
doviesť pána superiora, :generálnu predstavenú a pána exor
cistu, Pán abbé dal kOiČÍŠO-Vĺ
svätený medailórnlček svätého Be

nedikta, aby sa im niič nestalo.
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O druhej hodine páni prišli a hneď začali s emorcizmom.
Pán André záhradnik, pán Sohrantzer a pán Hauser zaniesli
chlapca do kaplnky. Postavili! ho na koberec pred svätostánok.
Jeho tvár .bola :červená ako pri vysokej horúJč-ke.Z úst -sa mu
valila hustá pena až na zem.: Bosadnutý sa svíjal a obracal ,ku
dverám Zakałždým, keď sa pán Schrantzer dotkol krrísžomjeho
pŕs, zduly sa ako lopta_

'

Začal obrad vyháňania. Souquat, ktorého poverili touto
ťažkou úlohou, zprvotii váhal, lebo nebotl o posadnutostíi celkom
presvedčený. Chlapca totiž; ešte nevid'el_
g

-

Odtiaľto!
- skrí-kolsatan,-

zmizni,ty

smradľavec!
V prítomnosti piatich kňazov, .šiestith sestier a matky
chlapcovej, zaJčalsa P. Souquat modliť litánie k !Všetkým svä.~
tým. Pri slovách:

- Svätá Mária, oroduj za,nás, - diabol strašne kričal:
- Von 'z chlieva.,ty smradľavec! Ja to nechcem!
Tak vykri'koval zakaždým, kedykoľvek vyslovili meno nie
ktorého veľkého svätca a najviac, keď sa modlili:
_ Vlšetcisvätí anjeli a archanjeli, omodujteza nasli
A keď sa kňaz modlil:
- 0d úkladov diabolskýcihVyslobod'nás, Pane!
Posadnutýj sa ú'žasne triasol, náramne kričal a tak sa sví
jal, že ho mali traja čo držať.
Po litániach postavil sa páteír pred neho, modlil sa z ob»
radnej knihy predpísané modlitby, pričom posadnutý stále kri
čal. Pred !čítaním z evanjelia sv., Jána poznačil páter lčelo, ústa
a prsia malým kríäkom, pričom ďnlapec zavýjal ako pes a.kňaza
chcel po ruke uhryznúť. Potom sa spýtal páter po nemecky:
- Duc-'hte-mnosti, pošliapaný Ihad,ja ako kňaz Pána, roz
kazujem ti v mene Bofžom,aby si povedal, kto:si!
Diabol kričal:
- Do toho ťa m'lč,ty smaldľavec!! To poviem tomu, komu
ja chcem!

Na to povedal páter:
- Toto je práve tvoje JpyIšnésmýšl'anie a reč, ktorým si
sa pred Najvyšším prehrešil a pre ktoré si bol s neba shodený.
Ale ja ti teraz rozkazujem: Satan, ustúp Odtiaľto 3 tohto po
svätného miesta, nepatriš do domu božzielho,patríš do temnosti!
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Teraz diabol kričal:
- Ale ja nechcem, ešte neprišiel môj\čas!
Po tnojhodinovej „modlitbe a námahe, celý»spotený, páter
prerušil obrady, aby o chvíľu znovu pokračoval v ťažkej úlohe.
Malého zaviedli do izby, kde sa .trochu :upokojil_Tej noci porve
dal abbému Schrantzenovi:
- To si: dobre urobil, že si mu' dal ten pliiešok (medailón
ček) zo!sebou,

- Komu?
- Kočišoví,
- Ako to vieš a ,čo.bysi bol urobil?
- Bol by som.lvoz aj s ľuďmi prevrátil, lebo som bežal

vedľa koní.

- Pravda, vlčerasme ťa dobre potrýznili? Poználštoho, čo
ťa žeĺhnal?

-

Poznám, ten už jedného z našich' „pánow“ Vyhnal.

Skutočne, '~P.Souquat, keď bol mladlší, Vyhnal z jedného
domu diabla.

Tento rozhovor presvedčil P. Souquata o chlapcovej po
sadnutosti.
Na druhý deň popoludní sa začal znovu.exorcizmus. Teraz
obliekli] posadnutého do svieracej kazajky a priviazali k sto
ličke. Diabol bol ešte välčšmi-rozzúrený ako predtým. Vyzdvi
hoval chlapca so stoličkotu do výšky a mykal pánov, ktocrí mali
dozor, _napravo a naľavo. Pritom strašne reval,
Keď asi.lpo dvoch hodinách skončili litánie a liturgické
modlitby, páber vstal a oslovil posadnutého:
- Teraz, duch nečistý, prišiel tvoj čas. Preto ti „rozkazujem
v mene katolñckej Cirkvi, v mene Bonžoma v mene svojom, ako
kňaz Pána, aby síl mi povedal, koľko vás je!
A zasa odpovedal ako vnčera:
- Do toho ťa nič, ty smradľavec!

Páter povedal:
-- To je tá pyšná"relč,akou sa v pekle hovorí, Preto patrí-š
do temnej priepasti a nie na svetlo. Sostúp teda do pekla,“ne.
čistý satan!
,
- Nechcem tam ísť, chcem na iné miesto.
- Teraz =ťa,satan, zaprisahám, aby si .mi povedal, koľko

vás je.

- Smelen dvaja
- Akosa menuješ?
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- Oribas.
- A ten drulhý?
_. Yupés.

- Teda., vy nečistí duchovia, rozkazujem vám, vodíd'
te
z domu bdžieho! Tľunemáte čo robiť. 'Duchovia záhuby, ustúpte
Odtiaľto, rozkazujem Vám v mene Najsvätejšej- lSvi'atosti!
- Nejdem, smra.dľavec,lnemáš nijakej moci, môj lčas ešte
neprišiel.
Páter _sa triasol a potil, ale aj- ostatní boli rozochvení. Po
tom podnikol s diablom nOIVýboj, Vzal kríž, držal mu ho pred
obličajom _ahovoril:
__ ÚbOhýsatan, netrúfás si ani na tento kríž pozrieť, lebo
sa odvraciaš, aby si ho nevidel a ty vzdoruješ kňazovi ? Roz
kazujem ti, odíld'Odtiaľto a sostúp do pekla, ktoré je pre teba
určené:
Diabol kričal:

-- Ale ja nechcem, tam nie je dobre.
- Mal si Boha poslúchať, ale tvoja pýcha uvrhla ťa do ne
šťastie...Si duch temnosti. Teda ustúp od svetla a chod' do tem..
ností, ktorá je pre teba pripravená..
Potom vzal páter sviecu, posvätenú =svätým Otcom a
povedal:
- Pyšný satan, staviam ti túto svi'secuna hlavu, aby som
ti ukázal cestu do pekla. Je to svetlo katolíckej Cirkvi a. ty?si
duchom temnosti'..Sostúp teda do pekla a zostali vo svojej spo
ločnosti, lebo tam patris!
- Tu zostanem, tu mi' je dobre, v pekle je nie dobre.
Páter potom vzal do rúk sochu Matky Bdžej a povedal:
- Vidiš bl'alhoslavenúPannu Máriu? Musí ti ešte raz thavu

pošliapaťa ešte raz fťapomačiťa mená.Ježiš a

na prsia

ti' vpísať, 'aby ťa večne pálilly! Tak ty neustúpiš? Rozkâzal som
ti menom Je'žu'Lša,
menom katolíckej Cirkvi, menom svätého

Otca, menom najsvätejšiej Sviatosti Neposlúchaš hlas kňaza
Teraz ti to rozkazuje svätá Matka Božia, Ona.gťanúti odtiaľ
ustúpiť. Teda, duch nečistý, ustúp pred tvárou Nepoškvrneného
Počatia. Rozkazujem ti, aby si ustúpil!
Potom sa všetci modliliu„Memorare“ (Spomeň si najdobro..

tivejšia Panna Mária atď). Teraz Vykríkoldiabol mohutným
hlasom:
- 'De-razmusím ustúpiť.
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Ešte raz sa svíjal' a v tele bolo [počuťpraskot. Chlapec sa.
natiahol a padol ako: mŕtvý.
Diabol bol preč. Bol to strašný obraz pre divákov. Ešte
pred chvíľou zlosť, vzdonovité odpovede a. teraz leží chlapec
skoro už hodinu ticho ako v spánku. Bol oslobodený. NeprotiV-il
sa ani svätenej vode, ani krížu a bol celkom pokojný.: Zaľúesli
ho do izby, O chvíľu sa prebudil, pretiera si 0|čia so začudova
ním sa díval po cudzicíh ľuďoch.

-- Poznáš ma ? -- spýtal sa pán Schrantzer.
_ Nie, nepoznám Vás, -- povedal chlapec..
Výkrik radosti vydral sa s pŕs šťastnej matky. Jej Depold
počrul a bol oslobodený od pekelného ducha. Vłšetci ďakovali
Bohu, \že dal Cirkvi takú! moc 'nad peklom.

S radosťou vracla sa matka so synom do Ilfurtu a pevne
verila, že sa aj Jozef oslobodí, Táto nádej sa splnila. už
27. októbra..

Ái ]uzel ie oslobodený
Keď prišli domov, Depold bol veľmi veselý. Ale o tom, 'čo
sa s ním predtým robilo, nemal ani tušenia. Nepoznal ani pána
farára Bre-yhoa nevedel sa rozpamätať na nový mestský dom.
Svojmu mladšiemu bratovi Jozefovi priniesol zo -Strasburgu
niekoľko medailómñekov a hneď mru ich ponúkaL Ten ich hodil
na zem a povedal:

-- Dajmi pokojs

vecami,ja to nechcem!

Depold so zaadivenímspýtal sa matky:

_ Mama, Jozef zbláznel?
Pravda, ale každý dával pozor, aby sa Depold nedozvedel.

pravú príčinu bratovho správania
V]stredu .večer zvolal posadnutý:

- Moji dvaja kamaráti sú strašiaci, teraz som najsilnej
ším majstrom, za šesť rokov odtiaľ nepôjdem, nemám pred
popmi\ strach»

Pán Tresoh sa ho spýtal:
-- A ty si taký mocný?
-- Ano, - odpovedal,-- páči sa mi tu, lebo som sa po.
hodlne zariadil, usadím sa v hniezde a opustím ho: až! vtedy,
keď sa mi to bude ľúbi-ť.
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Medzitým požiadal pán farár Brey biskupský úrad o splno
mocnenie, aby mohol vykonať exorcizmus, lebo stav chlapcov
sa stále zhonšoval. Depold už. chodil do „školy,aj do kostola a
bol už aj pri!spovedi. Bol zasa ako predtým: dobrým chlap
com, ale o posledných :štyroch rokoch nilčnevedel, Vyzeralo to
tak, ako by za ten !časspal.
Konečne došlo do llfu-rtu biskupské povolenie a. pán farár
ustanovil deň zaklínania na 27. októbra.
V ten deň zaviedli chlapca do kaplnky na cintorín, Išli
s ním: jeho rodičia, pán profesor Laclheman zo St.. Piltu, pán
Ignac Spies zo Schlettstadtu, pán Martinot, pán Tresch, sta
rosta z Ilfurrtu, pán Frihdl, prednosta stanice, jeho sestra Hi
lária, predstavená dievčenskej. školy.
Na začiatku svätej omše zalčal Jozef kopať a krútíť sa na
všetky! strany, .takže ho museli sviazať., Ale pri stupňovej mod
litbe si!nohy uvoľnil a remeň odkopol až k oltáru. Potom si ho
pán Martinot uviazal' na kolená. Potom zalčal posadnutý bre
chať ako pes, krochkať ako prasiatko. 'A'žod Sanctus do konca
omše bol potichu, čomu sa veľmi čudovali,
Keď kňaz odložil omšové rúcho, pokľakol na stupeň oltara
a začal sa modliť modlitby, predpísané pri exorcizme. Nlajprv
litánie +0všetkých svätých a zaklínajúce formule. Potom pri
stúpil k posadnutému, [rozkázal mu, aby povedal, koľko je
v ňom diablov.

--

- To nemusíš vedieť!- odpovedal,
Na druhý rozkaz povedal:
Ale to bolo meno jedného dia-blabratovho.
Medzi !čítaním evanjelia Bv. Jána začal posadnutý:-pánu fa,
rárovi nadávať a kričal:
..-4 Nepojdem preč!

Tri .hodiny zápasil exorcista o chlapca. Hneď mu kládol
sväté ostatky na hlavu., potom mu držal posvätenú sviec-uv ru
kách, kropil !ho svätenou- vodou, recitoval mocné modlitby za
klínacie, ale .diabol len kričal:
- Nepôjdem preč! Nechcem!
Prítomní lllž'začali vahať, 'ale pan farár neprestával ich
povzbudzovať k vytrvalosti a modliť sa svätý ruženec.
Pán Tresch, 'ktorý cez celý čas chlapca držal, dal ho pánu
Lachemanovi, ale diabol kričal:
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-- Aj ty si tu, ty spľasnutý nos?
Potom kňaz povedal:
-- Zaklínam ,ťav mene Nepoškvrnenej Panny Márie, aby si
toto dieťa opustil!
Zúrivo odpovedal satan:
- Aj ten prichádza s tou „veľkou démon“. Teraz mu.
sím odísť.

Pri týchto slovách boli prítomní veľmi vzrwšení, lebo ve
delí, *žeuž prišla hodina oslobodenia.

Ešte raz opakoval pán farár toto zaklínan-ie.
-- Musím preč, -- :kričal diabol. - Rád by som vošiel do
kŕdľa prasiec.

E

- Do pekla!

žah

-- Nepoznám tam cestu, chcem ísť do čriedy oviec..
--- Do pekla!
-- Teraz som donútený odísť.
Chlapec sa natiahol a obrátil. Potom sa utñšil a zostal le.

mu putá, ocžhvíľu
sa začalpreťahovať,
ako by

sa prebúdzal a otvoril oči:.Veľmi sa zafćrudoval,'že je v kostole,“
Prítomných :ovládlo hlboké poümutie. S vďačným srdcom

modlili 'sa Te Deum, litáníe loretánske a iné 'modlitby, prerý
vané plačom. Aj!pán farár musel často v modlitbe.prestať, lebo
slzy pohnutia dusin jeho hlas. Potom išli domov,

Výíazstvo nebeskeí matky
Keby ste išli dakedy do Ľfurtu, uvidíte na námestí v. zá
Ehrade pekný' pomník v podobe stIpa 'a na ňom sochru Nepo

škvrnenéhoPočatia,zhotovenúz pozlátenej'

Pomníkje

desať metrov vysoký. 'Na podstavci je nápis:
In memorariam perpetuam líberationís duorum possesso
rum Theobaldi et Josephil Burner obtentae per intercessionem
Beatae Mariae Virginia Immaculatae. Anno Dom'mi 1869.
Po slovensky: Na velčnú pamiatku oslobodenia' dvoch po.
sadnutých, Depolda a Jozefa Burnera, dosiahnutého na orodo.
vanie blahoslavenej Panny Márie, bez poškvrny počatej. Roku
Pána 1869..

'

Pán farár nedal si ujsť túto vzácnu príležitosť, aby takto

nevzdal hold vďačnosti Panne
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a jeho farníci-ako aj

ostatní mariánski ctitelia ochotne prispeli na .toto dielo. Ci to
nebolo veľmi nápadne, \že práve v Schíltigiheižnwa v Dfurte pre

mohla Nepoškvrnená. pekelného draka a pošliapala mu hlavu?
Všetky predchádzajúce exorcizmý, ktoré trvalý skoro celé ho
diny, boly temer bezvýxsledné a len pd zákroku „veľkej dámy“
musel satan ustúpiť, Do jej rúk vložil Vlšemohúci"Bolh víťaz
stvo, tak ako ho kedysi udelil pri) prvom boji Michalovi amb
anjelovi. Mária je tou moonqu ženou, postrachom pekla, pred
ktorou musia ustúpiť všetky pekelné mocnostiu Nech sa 'jej za
to vzdá česť a Chvála po všetky veky!
_

A teraz sa' zaiste pýta-š:- Prečo postihla táto strašné. po.
sadnutosť úbohé deti '2 Kto tu zhrešil ? Rodičia a či deti? 
Prełčítaj si 9.,(hlavu sv. Jána, ktorý hovorí o»uzdravení slepélw
od narodenia, Tam nájdeš nozlúštenie. Boh dopustil túto
skúšku, aby sa aj tu prejavin jeho skutky a aby nám pripome
nul dobrodenie našho vykúpenia. Pred príchodom Spasiteľa
sveta bol satan na zemi skoro všemohúcim pánom a majstrom
a rozšíril svoju ríšu skoro po celom svete, totiž ríršu nevery a
oĺhavnejmodlosluzžby.Preto sa aj nazýva kniežaťom tohto sveta.
Tak ho nazýval aj sám Spasiteľ Prv než za nás na kríži-umrel,
povedal: (J án 9,:31-32) - Teraz je súd nad svetom, teraz
knieža tohto sveta bude vyhodený von. A ja, ked' budem pový.
šený od zeme, potiahnem všetko za sebou, - Ičiržeskrze vieru
v Krista, jeho smrť a zmŕtvychvstanie dôjdu všetci ľudia
dobrej vôle vyslo-bodeniazo satanovej moci a Spojenia so Spa
siteľom: Tu na zemi láskou a v nebi večnou b-laiženosťou..
Sám Spasiteľ, pokiaľ ešte bol na zemi, dokazoval svoju

moc nad satanom tým, 'že všetkých posadnutých, .s ktorými sa
stretával, oslobodzoval oď diabla a tú istú moc odovzdal svojej
Cirkvi a apoštolom: A tých, ktorí uveria, tieto znamenia brudú
nasledovať: V mojom mene budú vyhâňať diabolstvá., novými
jazykmi hovoriť (Marek 16, 17).
Apoštoli v mene Ježišovom to: skusovali a darilo sa im to.
Tej istej moci nad pekelný'mi diablami používa aj Cirkev až do
dnešného\ dňa, a. to s tým istým výsledkom ako v Schütigheime
a v Ilfurte. Takej moci nemá nijaký knieža, ani; ten najväčší
veľmouž,,jedine katolícky kňaz. Jemu' jedinému udelil Spasiteľ
zázračnú moc nad duchmi temnosti, Jediné jeho slovo Vyháňa

ho' tak z tela ako aj z duší Ľudí. Aj keď je dnes posadnutosť
tela zriedkavým zjavom, zato však posadnutosť duševná, totiž
stav duše v smrteľnom hriechu, vyskytuje sa' tým častejšie.
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To slúlži diablovi- len na úžitok, keď sa príliš často! nezja
vuje, lebo jeho zjavenia sú také hnusne, :že sa ľudia s ošldi
vosťou od neho odvracajú a vracajú 'sa úprimne .k Bohu, ako
sme to videli v Ilfurte.

Povedz mi, milý "čitateľ, keby si bol :býval v Ilfurte' a mal
by si príležitosť vidieť, čo ten' diabol vystrájal, ako to videlo
mnoho tisíc svedvkclv,povedz mi, iči' by si chcel takého.. šered

ného draka hostiť vo svojom srdci, keby si 'mohol tomu zabrá
niť? Či by si chcel dobrovoľne len aspoň pol hodiny 'žiťspolu
s týmto desným networom? A predsa tak robíš, kedykoľVek
dobrovoľne k ťažkému hriechu svoľuješ, ?čím udeľuješ p0
h'ostinstvo jednému a lebo viacerým z týchto -strašných pekel
nýclr duchov a nestrasieš sa ich prv, kým svoje 'hriechy úprimne
neoľu-tuješ,z nich sa ąevyspovedáš a dokiaľ kňaz mocnými nez
hrešujúcimi slovami tieto obludy z teba opät”nevyženie.. Taká
posadnutosť duše nie je teraz nijako nápadnâ a obťažná a ľudia
žijú v takom smutnom stave: celé týždne, ba aj celé roky, Ale
príde raz dob-a,*kedy táto clona s duše spadne a len teraz sa
zjaví celá jej nevýslovn-a úbohosť, ale potom bude u'ž.neskoro.
Keď si satan už tu na“zemi s nevinnými deťmi tak hrozne
poičína, ako bude zachádzať so zatratenými, ktorých mu hnev
Boží vydái na pospas a ktorí sa mu za života odovzdali. Na to
sa ani myslieť nedá, aké to bude strašne nalžtívanie s takým
ohavným, zlorečeným, bohoprázdnym a zllomyseľným duch-om.
Ako nám treba volať so IžahnistoumPána: Nevydavaj dravcom
tvojich vyznávačov a na duše tvojich' ubiedenýeh nezabudni
nikdy (Žalm 73, 19). A preto»opakujte často prosbu: Od úkla
dov diabolských vysldboď nás, Pane! Buďme pevní vo viere,
usilujme sa žiť-v milosti Božej a satan nebude nám. môcť wško.
diť ani; v živote, ani večnosti.

ľudský dôvüp a prolesorské rozumkovanie
Proti tejto skutdčnej posadnutosti oboch detí pozdvihol sa
so všetkých .strán mohutný odpor, a to V prvom rade so strany
všetkých tých živlov, ktoré v diabla neveria a všetky prípady
posadnutosti a cirkevného exorcizmu .odbavujú pohrdlivým
úsmevom alebo takzvanými vedeckými frázami.
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Zaujímavé. je rozprava nemeckého fyziológa profesora
Hoppeho z Bazileja o prípade v Ilfurte: 'Preštudotval vraj prí
pad, prečítal brošúru pána farára Breya, shováral sa o tejto
veci s duchovným rozličného vyznania a prišiel k uzáveru, :že
posadnutosť je po ľudsky nepochopiteľným zjavom. Ale nechce
.nijako prispieť na utvrdenie domnienky o posadnutosü.

- Uznávam,- píše, - ,žechlapci boli exorcizmomkato
líckych kňazov uzdravení, ale nie takzvaným vylháňaním diabla,
ale ďyzícký-m líečením chorého mozgu. Teda rozpoznavam
'u každého 'z chlapcov hystericky-choreatickú pomätenosť: a vy.
svetľujem postup nemoci nasledovne: Celá duša alebo odušev
nený mozog oboch chlapcov zapríčinil diabolské -strašenie ako
:aj uzdravenie, a to pomocou mozgovej orgaxúzácie a 'duševného
mozgovéhzo mechanizmu.

Deti prejavovaly znamenité a veľké vedomosti, ale aj to
bolo v nich, a to nie je už dnes nič nového a neslýchaného,
lenže tomu sa nevemije pozornosť, okrem toho sa tento úkaz
povzbudzuje stálym dráždením mozgu. Ale tiež tato nápadná.

pamäťnie je

ojedinelým,takže sa na to dnesuž nepozerá.

ako na dajaké diabolsk-épôsobenie.-Viera v zavítanie diabla do
ľudského mozgulje príliš lacná, aby sa dnes ešte uplatnila.
Prepálčte, pán profesor, ale to je príliš sla-ba a nevedecká
argumentacia. Aký by to bol' apartný mozog, keby sám vyvolá
val diabolské strašnie, keď tu predsa ide o deti & až 10močné,
bez Vlše-tkýchvedomostí a skúseností, bez znalosti politiky a
dejín ? Aká by to bola mongVá organizácia, keď deti hovoria
cudzími, nikdy nenawčenými jazykmi, keď odhaľujú svedomie
druhých ľudí a zjavujú ich najtajnejšie previnenia, keď hovoria
o vedeckých veciach tak, že odborníci' to lepšie nedok'áižlu,keď
predvídajú budú-ceudalosti, ktoré sa doslovne plnia, alebo keď
vyvíjajú silu, ktorá. deti ďaleko presahuje? Aké nápadné sú
vlohy pamäti, keď deti, narodené 1855 a 1857 pamätajú si
všetky podrobnosti., ktoré sa staly1 za švajčiarskej vojny
r. 1639 a 1749 za veľkej revolúcie v jednotlivych rodinách
'v Ilíiľurte?

Pravda, takéto zjavy vysvetľovať hysteric'kywhoreatíckou
pomätenos-ťou.je príliš lacné, pán profesor a dokazuje, v akých
'nesrovnalostiaoh musí učenec hľadať útočisko, keď ide o to, aby
vieru v nadpriar-odzený'život stoj +čosrboj poprel.

Pravdaže sa tiež hodila na tento prípad ako na šťavnatú
'kosť celá stovka vtedajších liberálnych a radikálnych novín,
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aby celú vec podľa dokázanej metódy prekrútüy a postupne zo
smiešnily. Na ukážku uvádzame, čo priniesol Journal d'Altkirch
zo dňa 18. januára 1868.
'
- Čo sa týka diabla, stali. sme sa dosť.neveriacirmia keď
nám dakto rozpráva o posadnutosti, smejeme sa tomu. Ale po
vera je raz tu a nikdy nemožno dosť bojovať proti náhľadom,
ktoré sa udržujú v srdci ľudí za istým cieľom, ktoré tu nemie
nime rozoberať, . »oOJbedeti, ku ktorým
povolali nie
koľko lekárov, neskoršie v kapucínskom kláštore v našom su
sedstve podívne liečili. Ale diain nechceli.ustúpiť a všeobecnej
pozornosti stále pribúdalo, Čo sa malo robiť? Všetky prostriedky
boly už Vyčerpané,keď tu vláda prišla na.:šťastnú myšlienku, dať
vec Vyšetriť na mieste strážmajstrom, Teda, :čo nedokázala
veda, ani mag-netizmus, ani zaklínanie, dokázal iný pán. Hneď
po návšteve autority sa deti upokojin a rozveselily. Ich pohyby
stalý sa. pravidelnými a diabol zmizol k všetkým d'asom. .Sťast
livú cestu!
Tak robí históriu duchaprázdny a nesvedomitý novinár,
nie vari niekde v Španielsku! alebo Holandsku", ale v Altkirchu,
vzdialenom len 10 kilometrov od Ilfurtu. Tomu by bol asi
diabol tiež pekne vyspýtoval svedomie, keby sa bol opovážíl
deti osobne navštíviť _
V druhom čísle zo dňa 1.februára 1868 posmieva sa a :žar

tuje jeho:korešpondent takto:
- Diabol v. Ilfurte. Aká. je to bohatá korisť pre veľkého
i malého novinára, Aj hrdi-nné činy Herkulove blednú pred
hrdinskými kúskami týchto diablom posadnutýcłr. detí.. Kríže a
amulety na ich hrdle zavesené sa za praskotu zelených a.
modrých plameňov premenia v prach. Deti predpovedajú bu
dúcnosť - a najvälčší zo všetkých divov - bez -zv'onova po
vrazov vyzváňajú ľuďom na smrť. A toto je len predohra.
Každý deň prináša nový div, doukiaľsa satanoví nepopáći 
dúfajme, že to bude čo možno najneskorš-ie-- vrátiť sa do svo

jej ríše

Pravda, osvietení duchovia budú klásť nediskrétne otázky,
Budú sa. pýtať, prečo práve tieto úbohé deti skorej ako: iní maly
tu pochybnú česť hostiť rohatého boha. Keď sa im rozpráva
o chrapľavom kriku, plaohom poĺhl'ade,šklbaní a kŕlčoch, od.
povedajú:

-- To je samá histéria, plyny, zrádnik a miesto svätenej
vody odporúčajú sprchy, silnú stravu a rozličné pudidlá..
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A ešte šťastie, 'že netvrdia, lže; aj veriaci a vyháňači diablov,
najmä poslední, majú diabla v tele a to'ho najhonšieho zo vše.
tkých, totiž absurdného, spnostéího.
Z týchto príkladov je zjavné, s akou' frivolnou ľahkomyseľ
nosťou neverecký svet súdil o týchto neoby'čajnýoh veciach a
vyhýbal sa bližšie ich preskúmat, Učenie o pekle a zatratených
anjelooh im nijako nejde do krámu a preto sa uSpokoja myknu
tím pleca a lacným úlškrnkom.
O veľa zdržanlivejší boli lekári, ktorí deti liečili v prvom ob.
dobí, najmä Dr.. Krafft, Dr, Henri Weyer a Dr. Alfréd Szerteki
z Mühlhausen. Tí sa výslovili, že nemoc je nevysvetliteľná, ale
neodvá'ži'lisa ju posudzovaťaOkresný lekár z Altkirchu Dr. Lévy
povedal pánu farárovi celkom otvorene, že jeho umenie je tu
bezmocné a že tu skôr môže pomôcť katolícka Cirkev.
'Správa .o posadnutosti a oslobodení detí dostala sa až do
Paríža, kde sa -týmto prípadom zaoberali tiež veľké bulvárne
časopisy, ale tiež nie vždy v priaznivom svetle. Tak napríklad
zaradil Edmund About do svojho časopisu Opinione Nationale
korešpondenciu, ktorá tiež udalosti označila ako sprostosť a
tvrdila, že deti- sú ešte doteraz: v tom úboliom stave. ČasopiSy
Industriel Alsacien a Journal de Colmar tento článok jedno
ducho prevzalý,
~
Proti tomuto zaujalo ]štrasbturgskébiskupstvo verejné sta
novisko. Generálny vikár Rappa dal redakciám nasledujúci
štucľhanec:

'

V-Štrasburgu dňa 9. januára 1870.

Pán redaktor!
Vo Vašom čísle zo dňa 7. januára uverejnili ste zprávu
o Štrasburgu, ktorá vyžaduje opravu. V ]Jfrurte je malý chlap
pec, ktorý je už štyri roky chorý, pôvod a povahu nemoci od
borníci nemohli zistiť. Nla 'opakovanú žiadosť starostu a pána
farára štrasburgský biskup nariadil vyšetrovanie a. rozhodli sa
dieťa dopraviť do sivrotínca kláštora Všetkých Svätých v Schil
tig-heime'. Viacej mesiacov pozorovali nepretržite neobyčajne
zjavy, ktoré tu ro1zoberaťpokladám za zbytočné, ale ktoré budú
dopodrobna uverejnené v alsaskuomnábovženskomčasopise. Ko
misia, ktorá tieto zjavy pozorovala, prišla k náhľadu, že táto
skutočnosť je len nadprirodzenêho pôvodu. Po modlitbách sú
deti celkom zdravé_ Váš korešpondent povedal opak pravdy,
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keď tvrdil na náš úžas„že detí)zostalyv tom

stave.

Poznámky, :žarty a hany, ktorými svoj »článokokorenil, iste sa
Vašim ičitateľ-ompálčily, Nechcem sa tu pozastaviť.: Chcel som
len skutočnosť zistiť a .očakávam od Vašej lojality, .žetento list
uverejníte v najbližšom :čísleVášho časopisu“.
Bodpísaný: Rapp, generálny vikár.

D 0 d .at o k: List Depolea Burnera pánru redaktorovi
Hauserovi., bývalému almužníkovi v Saint-Charles, ktorý
rumrel 2. noembra 1921.

Keď' Jozef ochorel, mal iba osem .rokov a len málo vedel
písať a. sčítať,ale jeho starší brat bol už pokndčilejiší a vedel už

trocha po nemecky a po francúzsky' čítať a pisat Našich čita
teľov iste bude zaujímali d'akovný list, ktorý Depold po oslobo.
denŕ písal pánu Hauserovi. Znie:
V ľlfurte dňa 31. októbra 1869,
Svätá vôľa Božia.
Pán ababé almmžmík!

Pokladám si za česť vyjadriť Vám týmto svoje uznanie za
všetky dlobnodenia, ktoré sa. mi dostaly vo Vašom posvätnom
dome milosťou Pána J ežiišaa jeho svätej Matky. U Vás dočkal
som sa toho šťastia byť oslobodený zo svojho nadprirodzeného
utrpenia, Cítim sa dnes taký !šťastný ako nikdy predtým. Te~
ším sa teraz aj so svojím bratom Jozefom, ktorého uzdravil
27. októbra náš. pán farár“ V nedeľu;sme aj s veriacimi našej
farnosti boli na vďakovných bohosluvžibách,ktoré boly so sláv
nostným Te Deum, s vyzváňaním a slávnostným požehnaním
za to nesmierne šťastie, ktorého sa nám dostalo.
Teraz už chodievame do kostola, aj do [školy,ako keby sme
neboli bývali nemocní. Myslím, že to bola.-Sčudznânemoc, lebo sa.

na nič nepamätáme, ale ešte raz vd'aka Bohu, že sme zdravi.
Komčíms Bohom, odporúčam sa' do Vašiehl modlitieb,
Tiež ,srdečnýpozdrav velebnej matke predstavenej a sestre
Damaze. Pozdrav mojich rodičov všetkým sestriičzkám.
Prijmite môj najúprimnejší pozdrav!
D'epold Burner.
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Iste vás bude zaujímať, čo sa“ s deťmi .stan neskoršie.
Obaja umreli- v mladom veku, Depold' umrel o pol druha roka
po svojom oslobodení 3:.apríla 1871. : Mal len. 16 rokov. Jeho
brat robil v Zillisheime, oženil sa 7. januára 1881 a umrel
13. januára 1884 vo veku 24| rokov. Roku" 1883 sa mu narodil
Syn, ktorý do noka umrel. Pán fara-r Brey Jozefa Burnera; za.
opatril sviatosťami umierajúcich a pripravil :ho: na cestu do
večnosti.
Tento horlivý pastier. duiši, ktorý skoro 30 rokov tak poh
žehnazne Spravoval ilfurtskú farnosť, umrel v povesti sväbosti
dňa 26. augusta. 1895 vo veku' 68 rokov_ Dodnes rozprávajú
ľudia v Ilfurte, že aj on, ako kedysi sv. farár z Arsu, zná-šal cez
celý život sružaovvam'e
pekelných duchov aj najviac v noci. Hurt
zažeh-nával sväxtenoruvodou. Tú radu dával aj návštevníkom,
ktorí uňho nocovali.
Nástupcom pána farára Breya bol pán Augustín Soltner,
ktorý roku 1901 starú faru predal a vystaval pri kostole pekný
farský dom a pred ním pomník abbému Bochelenovi, posled
nému alsaskémui mučení'kovi revolúcie.

Posadnuté černošské dievča.

pri službách Božích
Africký misionar páter Erazim Hörner z rehole trapistov
rozpráva podobný pripad posadnutosti z roku 1906 na území
černochov (Natal, južná Afrika). Aj tento veľmi zaujímavý
prípad potvrdzuje pravdu katnolíckehorułčenia.ojestvovaní zlých
duchov a ich prišernej moci, o strašnosti ťaižckéhohriechu a
o tom, ako je užitočné, sviatosť pokánia. Potvrdzuje tiež. moc
katolíckej Cirkvi nad duohmi podsvetia podľa slov Spasiteľa
vých, keď povedal apoštolom:
- A týoh, ktorí uveria, tieto znamenia budú nasledovať:
V mojom mene brudú vyháňať diabolstvá, novými jazýkmi ho
voriť (Mk 16, 17). Časť tejto udalosti uverejnil wž redempto

rista páter Schöbitzpodtitulom: Či jestvujú
dnes diabli.?
_

ešte aj

V lete roku 1906 pozorovali na 17-ročnom dievčati Kláre
Germáne Cele podivné zjavy, ktoré sa nemolhly Vysvetliť pri
nodzeným spôsobom Dievča pokrstili hneď po narodení a ked'
malo štyri' roky, priviedli do misijnej 'školy sv. Michala). Keď
sa narodila, rodičia boli ešte pohani. Neskoršie sa .obrátili, ale
nemali nikdy dobrú povesť,

V ieh chate (krale) panovaly len nádavky a preklínania,
Dievlča bol-oslabé, dosť nadané a dobrou speváčkou. Bola veľmi
náladová, dnes veeelá, zajtra smutná, zádumčivá, ináč JžjIVĺá
a

náohýlná na zlosť. Po sv; prijíma-ní bola za čas dobrá, ale ne.
skonšie zľahostajnela, zanedbávala prijímanie a osvojila si
čudné spôsoby.
Všetkým boly nápadne jej prišeme sa blýska-jú-ce oči.
V noci bývala akol šialená a kričala:
- Som zatratená., neplatne 'som sa -spovedala, svätokrá
dežne som pñjímala, Musím sa obesiť. Satan ma volá.
Vlšetko dohováranie bolo: márne. Raz odovzdala pátrovi
Erazimovi lístok, na ktorom sa zapísala diabluovi.Ako sa jej to
dostalo do rúk, nevedeli si vysvetliť.

20, augusta 1906 veľmi zúrila, trhala šaty na kus“ škrí
pala zubami, brecüiala ako pes a volala o pomoc:
- Sestritčka, zavolaj mi pátra E'razima, Musím sa .spove
dať' a. chcem povedať všetko. Ale chytro,1 lebo satan ma; zadusçí.

Má nado mnou moc. Nemám pri sebe už. nič posväteného, lebo
medailónłček,Ičo som nosila na hrdle, som už zahodila.
Sestrička predstavená sa veľmi zľakla a :hneď jej zavesila
na hrdlo „Agnrus Del“, puzdro so sv, ostatkami a medailónček
Nepoš-kvrneného Počatia a sv. Benedikta a pokropila dieVIča
svätenoru vodou, Dievwčavykríklo:

- Sestra, páliš ma.-Pošli po pátra, len on mi môže pomôcť.
'Zavolali pátra. Germáma bola 8 priateľkami a troma ses
tričkami. Rozprávala sa s dvoma neviditeľnými bytosťami.
Jedna z nich.kričala:
-- Teraz nadišla naša hodina. Teraz nás príde veľa na svet,
aby sme pokúšali, svádzali a trápili Iduxše,Beda tí, Germána!
Doteraz \som bol sám, ale teraz ťa prídu mnohí trápiť.
Dievlča zvolala:

- Čo so mnou câhcete? Ja za to nemôžem. To sestriJčky
zavolaly kňaza, ale ja som mu to najťažšie ešte Inepovedala.
Páter Erazim jej udelil požehnanie Germáma sa naň ostro
pozrelal a [povedala:

_ Mám to povedať tomu, łčoje tu? Poviem mu to. Už toho
mám dosť a ty maj trápiiš.. On má ten úpi's, čo. pýtaš nazpät.
Vzal 1ho.Ten, ›čoje vo nme, úžasne ma trápi.

Erazirri sa potom spýtal:
--c Kto si?

- Ja 'somto,
- Si Germána?
- Nie, nie som Germána. Musím Odtiaľto odísť, ale Ger
mána je moja. Však ju dostanem. Odlož tento obraz (medai
lómček Matky Božej)_ Tá nám ponšliapalaaI
hlavu.

Je to Mária,

preč s ňou! Vidíte toho hada pod jej' nohami? To je náš drak.
Pri tom sa smial. Germána hovorí:

- Ja somvolalasatana a on.prišiel.

razy!som prijí

mala dobre a potom svät-okrádežne. Tiežlsom sa nikdy nepri
znala, :že prišiel ku mne zloduch. Som zatratená ,musím si
zúfa-t', Ó, zúfať si, to je strašné!
V nedeľu 26. augusta 1906 rozkázal páter, aby priviedli
posadnutú k nedeľným bobo/službám. V kaplnke stályl pri nej
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dve. sestriičky a tri ostaly za nimi... Na začiatku sv. omše bola
Ge-rmána nepokojna a začala všeličo rozprávať, Pri evanjeliu'
ju ledva udržali. Keď .kňaz zalčalčítať v evanjqu slová Spasi
teľa k apošt-olom,ktorí sa márne namájhali vyhnať diabla z hlu
chého: - Tento druh Vlšakvyiženie sa iba skrze-i modlitbu a

pôst. (Mt 17, 20). - Germána sa( snažila kazateľa rušili Kri
čala, tlieskala rukami a smiala sa, Potom zasa nad-ávala a zú
rila, škrípala zubami a utiekla z kostola.
Sestrijč-ky ju priviedly nazpät a daly ju do prvej lavice.
Medzitým pater napomínal ľudí k modlitbe al ostrasžitosti, aby
.neupadli do sietí zlého nepriateľa, lebo satan je cigáň':od za
čiatku a .snaží sa ľudí zviesť.

- Cigánstvlo,.knižky na zem.

kričala Germána a hodila modlitebné
,›

- MlJč!-- rozkázal \kňaz- a povedz pravdu,
- Ano, všetko je pravda, -- povedala teraz nahlas:.
Kazateľ hovoril ďalej, akým Spôsobom satan duše zvádza:
žiadosťou olčú, :žiadosťou:tela' a pýchou života.

Mnoho ľudí-dá

sa oklamať, žijú vo svojich hriechoch a zamlčujú ich aj' vo
spovedi..

- Nespovedajtesa, - kričala Gemâna.

Kňaz jej rozká'zal mlčať a ďalej kázal; o :otroctve hriechu
a. úbohom stave tých, ktorí .nehodnýmprijímaním sv. sviatostí
hromadia svätoúrráde'že,

- Len všetko zamlłčujte!- volala posadnutá, - veľa ci
gáňte pri 'spovedi
- Prestaň s takými relčiamia povedz radšej pravdu!
- Áno; Vlše-tko,.
čo hovoríš, je pravda.
Kňaz hovoril ďalej o prostriedkoch na dosiahnutie vytrvan
livooti:

-

'.

Verte v Boha, milujte a uctievajbeà Ho, zaoh-ovávajte

jeho prikázanie..

_

Germána kričala, posmievala sa kňazovi a vyplazovala
jazyk.
- Čo 'znamená Boh? Kde je Boh ? Veď \si Boha nevidel,
Ako môłžecšpovedať, že je Boh?

-

MlJč,nečistý duch a hovor pravdu!
Áno, je Boh. Prebýva v nebi, je všade prítomný a ja.

:som ho: videla.
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Teraz napomínals kňaz veriacich k pevnej viere, pokâniru a
návratu k Bohu dobnou.spoveďou.

-- Len to nerobte( - kričala Germána,-- To je samé
cigánstvo a kiam. Prestaň už s tým kázaním, trápiušma!
Ale páter! ďalej pokračoval a Germána ho neprestajne vy.
rušovala:
- Nerobte to, Spovedajte sa neplatne, bez prípraVy, bez
Spytovania svedomia a ľútosti, tak vôjdete do neba. Do kostola
prichádzath až po pozdvihovaní. Krilčte a smejte sa v kostole
a odchádzajte, kedy sa vám páči.
Na konci .kázne si kľakli a modlili sa: vzbudeni-e ľútosti,
obnovenie krstnêho sľubu a vzývanie Matky nebeskej.
-~ Nekľaknem si, - kričala, -- nechcem.Bohu. preukazo
vať nijakú úctu. Rovbte všetci, ako ja. Dajte sa zapísať
satanouvi!

Ľudia trnuli hrôzou, v dwšiach boli celí rozoohvení. Ked'
spievali Credo a pri sl-ovácht„Et ,incarnatus est“ zvŕtala sa a
zavýjala ako pes. Pri obetovani zdvihla sa od zeme až na dva,
metre. Obletela kostol ponad lavice a so smiechom sa pustila
na zem za miništrantov. Obrátila sa k ľuďom a volala:

- Klaňajtelsa mi!
Kňaz jej rozkázal, aby mlnčalaa išla na svoje miesto.
- NemôzžemBohu preukazovať nijakú úctu, nejde to.
Na tieto bohoslulž'by účastníci iste nikdy nezabudnú.

Satan a kríž
Germána sa raz vyškriabala na dva a pol metra Vysoký
múr, ktorý bol krytý strechou a tanrčilapo nej, Odrazu sa za
stavila. Nlamúre pod jej nohami visel kríž»Tu sa začala, vlastne
jej démon,. prenikave- smiať a' tlieskať rukami.

- Aha! - zvolala,- tu je teraz ten Ježiš,syn človeka,
Syn Boží, visí na kríži, ha, ha, há! V nebi bolo kedysi pove
dané: Bažské Slovo stane. 'sa raz človekom.. . , potom aj my
anjeli sa budeme musieť klaňať Jeĺži-šovi,pretože je Bohom.
Ha! Nemali sme teda byť zvolení my anjeli, čistí duchovia, aby
sme spojení s týmto' Slovom vystupovali ako Vykupiteľ, ba ani
Lucifer, najvyšší anjel „. . ha, ha, há! Boh sa chcel stať pravým
človekom, ktorého telo bolo z hliny urobené, Bohom a člove
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kom v jednej osobe. A my anjeli, čistí duchovia, mali sme sa
potom tomuto :človek-ovi,Ježišovi klaňať, ha, ha, ha! Non ser
viam (nebudem Slůlžĺť),potom. povedal Lucifer a veľké množ
stvo s ním.
Potom nastal na nebi boj, Michal, ten naniičhodník, nás
premohol, podľahli sme a Boh nás nenávideným Michalom
shodil .s neba do priepasti večných plameňov a múk! Ach, aké
je to nebo krásne, ale ,.,non serviam“ na veky.: Nikdy sa nebru
dem klaňať Bohu, ktorého nenávidíme, nikdy Synovi Božiemu.
Potom démon ustal a triasol sa. A zasa. volal ústami Ger

mány:
- Ha, ha, há! Bohu byť rovný, Bohu, ktorého nenávidime.
Chcel som svoj trón upevniť: nad, jeiho trónom, chcel som byť
Bohu rovný. Tu nás shodil Boh, ktorého nenávidíme a nenávi
deným Michalom vytrhol nás s našich trónov s neba. Ale teraz
stojím predsa nad ním, nad Ježišom, Synom Božím, .Synomčlo
veka. Ha, ha, hál Odtnite -mruhlavu! Na hlavu stúpim tomu
synovi tělo-veka, Pritom S-túpila posadnutá. jednou nohou na
krííž, odpľuvla si a opakovala zs potupnym smiechom: Ha,
ha, há! Teraz je Syn človeka dolu a ja lhore..On podo mnou, ja
nad ním. V raji bolo povedané: Ona pošliape tvoju hlavu, Ano,
Ježiš, Syn Márie, mal nám hlavu pošliapať. Teraz stojím ja nad
ním a šliapam na jeho hlavu!
Znovu stúpila na kríž, a kričala:
- Ti chlapci pekne zriadili Syna človeka, birčmi!ho doťali,
opľuvali ho a posmievali sa mu. Korunovali ho tŕňouvoukoru
nvoua pribili na- kríž'. Ha, ha, hál Tam visí- Bohočlovek, Syn
Boží, Syn človeka. Sláva Ti, kráľ! Ja nad Tebou a Ty podo
mnou, ha, ha., há!
Ale odrazu.'skočila dolu, triasla sa na celom tele, nariekala
a išla do izby.

Kámo pekelného ducha
Višemohúci Boh používa dakedy pekelného ducha na to,
aby Vydal svedectvo pravde. Tak d-osvedčil satan v ilfurtskom
prípade pravdivosť katolíckej viery a učenia Kristovho_ Tu zasa
mala nešťastná černaška dojímavú kázeň 0 Najsvätejšej Svia
tosti. Pri-tom bolo prítomný-oh niekoľko kňazov a sestričiek„
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Germána sa postavila pred hlavný oltár a kázala silným,
cudzím hlasom:
_ 'Duvo svätostánku vo svätej hostii je prítomný Ježiš
Kristus ako Boh a lčlovek,s tel-om aj dušou, s telom irkrvou.
Áncl, tu je opravdivo prítomný Bohočlovek, ktorého nenávidím.
Obklopuje ho mnoho anjelov, ktorí sa mu klaňaj-ú. Vidím ich,
vidím, vy i: 1 nevidíte, ale za to ich vidíme mý. Tu sú! Acíh,
anjeli sa klaňajú Ježišovi, Bolhu svojmu a BOth váišmu, kto
rého. my nenávidíme. Klaňajte' sa tiež Ježišoví, ako anjeli. My
sa mu neklaniame. Nemôžeme a nechceme sa mu klaňať, Bohu,
ktorého nenávidíme.
Ježiš tu prítomný má. mnoho légií anjelov, ktorí sa mu
klaňajú a slúžia mu, Sedí na tróne, všetko sa mu ko-rjí_Pozrite
len, pozrite, akousa mu všetci klaňajú, len vy nie.
- Ha, my' máme tiež ikráľa, sediacehno na -o'hnivom tróne.
Má ohnivú korrunu na hlave. Obklopuje ho lolheň..Légie mu slú
žia, musia mu slúžiť, olhňom sú mučené. Náš kráľ sa volá.
Lu-ciferla má 'svoju ríšu a svoj trón v pekle. Beda, beda nám!
Veičnev pekle, 'vo večnom .ohni, vo večných mukách! - Vyrá
žala zo seba bolestné výkriky.
- V 'pekle je strašné, je tam horúco, zima, oheň a krutá,
krutá zima. Je to strašný oheň a predsa najtemnejšia temnota.
Cez tú temnotu sa zatratení vidia, zatratení anjeli a ľudia_Pa
nuje tam samá zákern-osť a lhádky, vzájomné preklínanie, ne
návisť, trápenie a vždy, vždy, bez konca, bez nádeje dakedy od.
tiaľ sa dostať, Viždybyť v takom nevýslovnom trápení, cez celú
večnosť, ó, beda, beda!

- A v nebi to bolo také krásne! Boha sme videli. Nleohceli.
sme slúžiť:.Teraz nás zatratil Boh, ktorého nenávidíme. Beda!
Ale to najťažšie' a najtvrdšie ešte len. príde. V deň súdu pri-de
tento Ježiš, tu v Najsvätejšiej Sviatosti- prítomný, ako vše
mohúci sudca súdiť ľudí a anjelolv, nás, zatratených anjelov.
Ó, keby sme :sa radšej nedostavili pred všetkými na ten súd.
Td bude strašné! Ale už to nebude inakšie. Boh, ktorého nená
vidíme, nás donúti, Ó, aký to bude deň hrôzy a múk! Ježiš,
Bohočlovek, vašemolhúcisudca .'uprie na nás svoj hnevuplný po'

hľad. Kto ho bude môcť zniesť? Beda, 'bedal A čo rozsudok:
Odíďte, zatratenci, do vesčnýohmúk, preč odo mňa, na veký!
Pri týchto slorváchstiekaly posadnutej z očú slzy a z úst
sa jej šklbal srdcetrliajúci plalč a zúfalé výkriky, Všetci pri
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tomni boli prestrašení. Páter Apolionár pripojil ešte nie
koľko slov:
- Ano, keby bolo dovolené satana ľuto-vať,vzbudzovalo
by jeho nešťastie veľkú sústrasť. Ale on nechce o pokání nič
vedieť, Boha nechce ani ctiť, ani mu slúžiť' a je vo svojej zlobe
tvrdošijný., Aké je hrozné upadnúť do rúk :živého Boha! Tým
menej, kto príde do pekla len svojou vínom Aké strašné!
Posadnutá častejšie opakovala, že pre hriechy nečistoty a
smilstva prídxumnohí do zatratenia a :že oíheň pekla nemožno
porovnať .s ohňom pozemským a muký v ňom nedajú sa opísať.

Strach z panny Márie a zo sv- Michala
Jeho veľké-vedomosti.

V izbe Visel obraz Nepoškvrneného Počatia Kedykoľvek
sa Ge-rmána za'hľadela na tento obraz, vždy zúrrila, ba priamo
besnela. Chcela obraz popichať klincami, olpľúvala'ho a kričala:
-- Tá, áno, to je tá, ktorá. nám hlavu pdšliapala, a to: svo
jím Synom, Ježišom, ktorého nenávidíme_ Ha, prvú Evu sme
v raji -oklamali, clhcela byť ako Boh -- olči ?sa jej. oitvorilý,
ha, ha! Áno, Adamovi. a Eve oči sa otvorily a klesli ako my,
boli zatratení. Tu prišla tá druhá, Eva, táto Mária,l (nad ktorou
nemáme moci, stala sa matkou Synaĺčloveka, matkou Boha,
ktorého nenávidíme.
l
Potom .ukázala na hada, diabolsky sa smiala, rukami tlies

kala a volala:
_ To je jeden z našich, starý had, ha, lha,.hál Had. je
opatrný a prefíkaný. 0, ako' nenávidríme Máriu, ktorá pošlia
pala hadov-u'.hlavu!

Potom stiahla, Išla do:kuchyne, zakrýla si tvár rukami a
fňukala. Dakedy prišla na ňu' taká kríza, .že strašne trpela.
Vtedy bolestne zavýjala. Aj na sv. Michala bola posadnutá
veľmi nazlosltená. Prvý boj: na nebi. bol zaiste dačo Veľko-lepého.
Zlosť satana a jeho' stúpenco-v ľalhko si*-je predstaviť, keď ľavé,

'žime, čo kedysi mali ako anjeli a čo stratili, Zúfalý nárok nad
večnou stratou nekoneičného :šťastia pôsobil neobyčajne prí
šerne a predsa. záver !bolvždy rovnaký:
- Neklaniame sa a nebudeme slúžiť!
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Spravodlivý Bože, aká -to hrôza!
Ked' páter Erazim chcel odcestovať do Ríma, nevedel .otom
nikto, len brat Medard, ktorý nič ěnevyzradiľ Pri odcĺhodepo
vedal páter, 'že ide do susednej stanice: do Hinunelsberg-u, aby
vypolčul štvrťročnú spoved' tamojších sestrinčiek, :čo tiež uro
bil. Ale odtiaľ cestoval do D-'urbanu, kde sad-01na lod', ktorá
ho mala dopraviť do Talianska. V ten večer povedala posadnutá

sestričkám:
- 00th, vy -sprosté, myslíte, 'že páter išiel do Himmels
burgu a že sa zajtra vráti?- 'Nevráti sa, lebo ide ráno) do Dur
banu a odtiaľ do Europy do Ríma. Áno, cestuje do Ríma.
Všetky sa zalčudovaly a myslely, 'že žartuje. Ale neskoršie
sa dozvedely, :že hovori-la.pravdu. Germána .hlásila potom pra
videlne., kde sa páter práve zdržuje: v lŠpýre, v Olenbergu pri
Lutterbadhu, v Miláne., V Ríme. Všetko sa shodovalo na deň
a hodinu.
Keď sa jej spýtaly, odkiaľ vie tieto a ostatné tajnosti, od
povedal démon:
- O, len Boh, ktorého nenávidím, je vševedúci a 'všade
prítomný, nikto drwhý, Ani anjeli, ani my Iduchovia, Ale rých
losťuoumyšlienky môižeme sa zjaviť tu i tam, ale nikdy nemô
žeme byť na dvoch .miestach odrazu. Je 'nás však veľa légií,
toľko, že by sme\ Slnko!zatieníli, keby sme mali telo a keby nás
ľudia videli. Je nesmierne množstvo tých duchov vo vzduchu,
na zemi a na všetkých miestach sveta. Vidia a počujú všetko,
'čo ľudia hovoria, robi-a a konajú, áno, !aj .'čosi myslia. Tak ako

blesk sa sídeme a všetko si navzájom pohovoríme. Musíme 'aj'
našim predstaveným 'podávať zprávy. Lucifer sa dozvie všetko.
Dáva všetkým veľkým rozkazy a' tí zasa nám.
Často opakoval:

- V súčasnej dobe (1906-1907) boly vypustené z pekla
na svet celé zástupy nek-onečného-množstva. démonov. Aj Luci
fer bol pustený, náš kráľ, Všetci*sa túlame po svete, aby sme
svádzali ľudí, Pracujeme usilovne, .podporujeme v závisti, ne.
návisti, nefsvornosti, vojne, hriechu, neprávosti. Ano, pracu
jeme usilovne, lebo čas je už krátky. Teraz nám dovolil Boh,
ktoréłho nenávidíme, ľudíjpokúšať a svádzat'. Bez jeho vôle a
dovolená-a nemôžeme nič robiť. Ach, tí?sprostii ľudia! . . .

Tu prerušil reč.
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Germáni: Cele
Posadnutá rozumela v záchvatoch Vlšetky re'rči. Pri exror
cizme predniesla celé odstavce formulí po latinsky, Potom roz.
ličné vecišzosmiešňovala. Potom zavýjala, vznašala sa. nad ze
mou. Keď prešiel záchvat, bola ako zomdlená, slabá.
.Keď posadnutú vzývali najsvätejštím menom Ježíš, alebo
Mária, -satan bol zlostný a rúhal sa. Rosadnutá musela veľa
trpieť a neraz bolestne nariekala.
íPrečudesným dojmom pôsobilo, keď sa Germána vznašala
vo vzduchu, dakeldy vo vodorovnej poloihe alebo kolmej. Voda:-~
rovne sa zdvílhala -s=postele, na ktorej ležala, dakedy až dva

metre nad ňu. Potom tam zotrvala, vodorovne natiahnrutá
voľne vo vzduchu. Pritom jej odev nevisel'. -odtela dolu, ale
zostal pevne priľalhnutý k telu. Po dlhšom čase sa znovu po
maly spúvšrťalana posteľ,

Dakedy výstupovala kolmo do výšky, ba aj v kostole za
prítomnosti cel-ejfarnosti, Vzná'šala sa (často jeden a pol metra
nad zemou a zotrvala tak dosť dlho a nemohli ju stiahnuť dolru.
Pomohlo len pokropenie svätenou vodou, ale to neišlo bez zú
renia a nádavok.
Potom sa zrútila dolu a plakala akol decko.
Satan ju ,suržovalešte aj iným spôsobom. Robil s jej telom,
čo sa mu páčilo. Odrazu' sa zdula; hlava sa jej zväčšila, často
sa neprirodzene krútila a jazykom »šľahalaako had.
Často pod kožou celého tela prebiehal jej ako by silný
motúz. Pri tom V bolestiach strašne'i kričala. Pri tom pomálhalo
kropeni-e svätenou vodou.
Pri záchvatoch zo všetkého boly najpríšernejšie jej lesk
núce sa učí, z ktorých ako »olheňsršala zlosť, nenávisť a potupa,
Každému, ktorý ten pohľad videl, prebiehaly zimomriavky po
tele, Prítomní mali dojem, že pekelný duch ich. clhcepráve pre
hltnút' a zniłčit'. Mnohí- sa naulčili zasa modliť, a to s takou. :ná

božnosťou a vrúcnostou, ako nikdy predtým.

Germáni: a spoveď
Prišerným dojmom pôsobily vedomosti posadnutej o ta
jomných veciach, najmä o hriechoch a chyb-áclhnávštevníkov.
Niekoľkým chlapcom a dievčencom, ktorých pouznala zo školy,
vylčítala verejne hriechy, ktoré zamlčali pri spovedi, takže sa
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triasli od straclhru.Páter Erazim musel ju zaviazať s najväčšou
prísnosťou, aby mllčala. Zlý duch potom zlostne' zvolal:
-- Kňaz mi zakázal, nebyť toho, povedal by som Vám
strašné veci.
Po takýchto prípadodh nastávaly obraty... Dvaja dedinskí
chlapci, Jozef a František odišli V hlbokom dojatí do kostola,
aby sa tam kajúcne vyspovedali. Istej: sodálke z Himmelsberg'u
povedala posadnutá:
- Teraz si ešte celkom dobrá, ale myslíš si, že takou
ostaneš ?' Daj si pozor, dostaneme ťa,
Ale' veľmi nápadne sa správala k svojej bývalej priateľke,
ktorá už dlho nebola pri sipovedi, Keď vošla do izby, Germána
vyskočila, pojala ju za ruku a sadla si s)ňou spoločne na la
viou. Maznala sa s ňou a prívetivo! jej hovorila:
- Ano, ty si moja! Poslúchaš.a plniš:všetky moje želania.
Si moj-ou otrokyñou!
Objala ju okolo krku, dôverne ju poklepala po pleci a po
kralčovala:
_ Áno, ty si moja spololčnica! Len sa nespovedaj, nespo.
vedaj sa, to je zlé.
'
Jej priateľka' odišla. celá. zničená apo-náhľala sa.do kostola,
aby si vykonala dobrú spoved'.
Prípad posadnutosti, ktorý sa tu opisuje, satanovi- nepri
niesol ani najmenšieho zovňajlšielho-výsledku. Ba naopak, v mi
sijnej stanici sv. Michala nikdy nepristupovalo toľko detí a.
dospelých k svätým sviatoxstiam, ako práve v tých. dňoch.
Aké je to strašné :poulčeniepre vlažných katolíkov, ktorí
cez celý rok žijú v hriechu, spoveď, ktorú tak potrebujú, stále
odkladajú, ktorí sa uspokoja do roka len jednou veľkonočnou
spoveďou a aj tú z ľudských ohľad-ov vykonajú len tak po.

vrchne. Ac'h,keby len vedeli,aký je diabol s

spokojný!

Germánino prvé oslobodenie
Msgr, Henrik Delallem, biskup natálskej provincie, dostal
zprávu' o strašných- udalostiach vo sv, Michale. Ale mal ne
odkladnú cestu do Europy a preto nemohol osobne navštíviť
mis-ijnú stanicu. Nariadil preto 10. septembra 1906 pp. Mansue.
tovi a Erazimovi, aby Výkonali na posadnutej slávny ex-.or
cizmus.
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Ohrady si. stanovili na. 12. septembra o 7. hod.. ráno, Prišli
aj niektorí z mäsijnýclh-stanici Lurdu a Marienthalu, pp, Apo
lionár a Solemus. Germána išla do kostola v sprievode troch
dievlčať a niekoľkých doSpe-lýdh\černošiek a sadla si na sto.
lijčku. Len čo sa kňaz začal: modliť' litánie 0-všetkých svätých,
stala. sa nepokojnou, hádzala' 'sa a mykala sem a tam.
Keď sa pýtali démona, ako sa. volá, znela odpoved':

- Mélek! - čo znamená. po !hebrejsky kráľ. Potom
ešte dodal:
-- O krátku chvíľu a už budem musieť' odísť. Vyletím
oblo-kom, ale Germana musí: odlísť so mnou. Ak .spadne mŕtva
na zem, len potom sonstúpimdo pekla,
Kedže exorcista s tým nesúhlasil, satan zalčal strašne
zúriť.-Došlo to až tak ďaleko, že musel-idievča -sputnat Jej tvar
bola úižasne znetvorená. Najväióšmí kričala, keď sa k nej pri.
bližovali lSĺpozostatkami. sv. kríža a ked' ju kropil-i svätenou
vodou,
Zaiste rozumela všetkým zaklínacím modlitbám rituâla a
odpovedala správne .na všetky latinské otázky. Od zlosti bola
Skoro bez seba, keď kňaz hovoril slová:

_ Inimicrusfidei et generis humani, auctor mortis, radjx
malitiae. (Nepriateľ viery a pokolenia ľudského, pôvodca smrti,
koreň všetkej neprávosrti.)
Na otázky kňazove odpovedala Germána- medziiným toto:
- Naším kniežaťom je Lucifer.. Ako má. Boh svoje pluky
anjelov, tak má. aj Lucifer svoje bojovné vojsko, Sme roz
delení na rozličné hodnostné triedy. Sú medzi nami mali
i veľkí.
_ A ty' .si .veľký, lebo: malý?

-- Malý!
- Kedy odídeš?
Za úlžasného nariekania, ktoré preniká. až do kosti, od.
povedal:
~ Beda, už mám len krátky čas vy'meraný.Zrútim sa do
pekla a nikdy viacej sa už;nevrátim, nikdy, nikdy viac!
Ukazoval na svätostânok a hovoril:
- Tam je J G'ŽÍJŠ,
ktorý mi dovolil vôjSť' do Germany. Tam
je, „Germána ho miluje, ale ja ho nenávidím.
Bolo ulž poludnie, Velčeurpokračovali v exorcizme

až do

noci, ale nadarmo. Ďalšia časť noci. bola pre Germánu strašné..
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Sestriičky na ňu dozeralý. O dru'hej hodine zdvihla ihlavu, podí
vala sa zdes'ene na ľavú stranu a .zvlo-lala:
- Už prichádza jeden z naši-01hz pekla.
Potom ako: keby počúvala dajakú reč, odpovedala:
-~ Bola by som to urobila, ale otcovia odopreli, Nemô
žem, nemám nijakej moci.
Ráno dňa 13. septembra roku 1906 bol exorcizmus znovu
obnovený pred mnohými osobami..
Germana bola strašná. Jej tvár bola prírš-erneznetvorená.
Tĺkla okolo seba a museli j-u sputnať, Ale .nebola to ľahká ro.

bota.. Zdvihla sa aj so stolitčkoudo vzdqu a ťahala so sebou
aj sestru Anakletu, ktorá ju držala.
Keď ju konełčnepremmhli, zahryzla sestre do ruky, čím jej
zapričinila veľkú bolesť. Ale to bolo naozaj zaujímavé uhryz
nutie. Rukáv habitu a ostatné šaty neboly vôbec prelhuryznuté,
ale 'zostala na nich len pena a stopa po zuboch, Ale na ruke. sa
jej zjavíly najprv červené, potom siné a napokon zelené škvrny,
ktoré zodpovedalý dvom 'radom zubov. Uprostred bola malá.
.červená rana ako od uštipnutia vretenicou.
Druhý deň utvoríly sa na škvrnách vysoké, :žltou vodou
podliate opuchliny, ako :po spáleníl. Ruka bolela ešte nie.
koľko dní.
Kňaz obnovil znovu 3' vierou a dôveroru obradý. a teraz na
ozaj so zdarom. Germána sa ešte :raz zdvihla do výšky a kričala

alebo skôr revala:
_ Woooh! Woooh!
Nemožno to ani opísať_ Skrúcala sa niekoľko raz ako pri
umieraní a potom sa narorvnala. Tým bolo všetko skončené a
Germána bola oslobodená. Putá jej sňali a znovu prišiel mier

a b-la'že-náspokojnosť do srdca.
Te Deum.

Obrad zakonlčili slávnostným

Germánino Jrullé, lrváce oslobodenie
Pri; rozličných \záchvatoeh povedal Germánin démon, 'že ho
síce vyiženú,ale že sa znovu:vráti a potom bude vystrajať ešte
horšie veci ako predtým.
A naozaj. Na jar 1907 pekelný duch ju znovu obsadil. Zja
vily sa tie isté príznaky ako predtým. Páter Erazim začiatkom
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marca 1907 musel. odcestoval*do Europy. Biskup msgr, Dellale
sa rozhodol, že exorcizmus vykoná sám:. 24. apríla 1907 prišiel
skutočne aj s dvoma kňazmí do: stanice sv. Michala.
Prvý deň biskup sa namálhal striedavo s dvoma kňazmi,
Odbavovali zaklínacie modlitby :od 8. do 12. a od 2. do 8. hod,
večer, ale nadarmo. Poisadnutú nebolo možno prinútiť, aby
mhàaia a démona, aby odišiel. Neprestajne opakoval:
Vlšetci ste bezmlocm',kým nepríde môj Ičas. Boh, ktorého
nenávidím, dovolil mi hovori-t' a 'zjavovať sa. .Preto budem tak.
robiť, kým nepríde ,môj čas.
Drulhý deň po dvojlhodinovej práci so zakiínacími modlit,
bami zdvihla sa posadnutá do dvoúmetrovej výšky. Odtiaľ vlo

lala na zarazeného biskupa:
-4 Črudujesšsa, čo? Videl si už také veci? Haló, biskup,
urob to teraz ty!
Pritom sa diabolsky smiala, Biskup a kňazi trnuli, lebo
nevedeli, lčo si majú teraz poučať. Po dlhšom :čase snievsla sa
za3a na zem.
Teraz sa msgr. Dellale sám modlil zakllínacie modlitby
S pevnou vierou a vzýval najmä. Pannu Máriu bez poškvrny po
čatú a SV.Michala o ich mocné orodovanie. Trvalo to ešte
dobrú hodinu. Napokon aj -tu stala sa Nepoškvmená Víťazom
nad peklom a diablsom..Za strašného zúrenia, preklínanía a
zlosti odišla konełčne pekelná beLštia a Germana klesla na zem
ako mŕtva. Biskup celý rozrado-stený zaspieval Magnificat a
Te Derum. Celé 'shromažd-ezniesa *vrúcne mlodlilo s ním a s Ger
mánou. ďako-vné modlitby,
I
-Germána 'Ce-le 'žila ešte! 6 rokov príkladným životom, Na

Vianoce r. 1912 ochorela na zápal pľúc, z ktorého vznikly kom
plikácie ,takže 14.marca 1913 na sviatok Sedembolestnej Panny
Márie umrela prríkladnoul.smrťou s najväčšou spokojnosťou a
odovzdanos-fou do vôle božej.

:

Ako konečný dôsledok zo všetkého urobíme :si predsa
vzatie:
- Nechcem nikdy dobrovoľným ťažkým hriechom. vpadnúť
do .krážovto'hto strašného pekelného netvora.
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DOSLOV
Katolícka cirkev výslovne učí, že sú diain alebo zlí du
chovia. Sú to osobné bytosti, duchovia, ktori nemajú tela. a
ktorí boli íkedysi od Boha stvorení ako dobrí anjeli v stave' po
sväcujúcej milosti a určení na veľkú slávu v nebesiach\ Ale
Boh, ktorý nikxohonevemčí, ak prv náležite nezápasil (2_ Tim.
2, 5), podrobíł skúške tiež: anjelov, aby si zaslúžili večnú blaiže

nosť 'ako odmenu, ale v tejto skúške mnohí anjeli neobstáli..
Chceli byť Bohu novni a tak svojou .pýchou stratili. Ducha Svä
téhOIa posväcujúcu milosť. Ich lhricch bol vyloženou vzburou
proti Bohu, úplným prerušením vzťahu medzi tvorom a Tvor
comi. Bol to 'hri-eoh, spáchaný. silou ducha a vôle anjela,
s úmyslom neodvolateľne zotrvať vo vzbure, ktorá. nebola
ospravedlníte-ľná. ani nevedomost'ou, ani slabosťou; bol to
hriech na-pnostej zlcby. Preto boli hneď( od Boha zatratení, bez
možnosti pokánia. Celý ich duchovný 'život prevrátil zatem
nený rozum a zatvrdlivosf vôle. K tomu pristúpila .strata več'nej
blalžeností a zatratenie na večné pekelné muky. „Kedlže Boh
neodpu'stil hriešnym anjelom, ale povrazmí mrakoty stiahnu
tých do pekla dal Emulčiťa podržať na súd“, píJše svätý apoštol

Peter (2. Peter 2, 4).
Zlí duchovia sú našimi nepriateľmi Závidia nám, že máme,
ako ulčí sv.: Tomáš Akvinský, raz zaujať ich. miesto v nebi. Ale
pretože oproti Bolhunemôžu nilčspraviť, usiluj ú sa nás stiahnuť
do pokušenia a hriechu at odlúlčiťnás časne a večne .od Boha.
Po prvé to urobili s našimi prarodičmi, keď ich zviedh'.na nepo
slušnosť proti Bohu. Prvým hriechom upadli naši prarodiičia
i s celým 'svojím potomstvom, 'vyjmúc jedine prebl. Pannu
Máriu, v moc a porobu diabla, až- neskonšie Spasiteľ sveta,
Ježiš Kristus, Syn Boží, keď sostúpil na zem, svojím-vtelením
a smrťou. na 'kríiži zničil dielo satanovo! a zlomil jeho moc a
padnuté ľudstvo vyslobodí-lz jeho otroctva. Teraz je daná) člo
veku možnosť, s müosťorubožou .odolaťdiabolským .pokušeniam
a dôjsť več-nej' blaJženostL
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Viera v diabla je taká stará a rozšírená ako samotné ľud
stvo. I :pohani verili v jestvovanie zlýclhšduchov, hoci i túto
pravdu znetvorili, vzdávajúc zlým druchom, najviac. 'z bazne,
božskú poctu.:
Za Kristových čias bola V židovskom národe všeobecná
viera v jestvovanie a v zh-ubnépôsobenie zlých duchov. J ežis
Kristus a jeho apošto-li potvrdzoval-i túto. vieru slovom i skut
kom. Ulčili, ako máme .odporovať pokwšeniu zlých] duchov, a Vy
háňali diablov z posadnutýdh ľudí.. Katolícka cirkev ako stlp
a základ pravdy robí takisto. Žiada .odsvojich veriacich vieru
v jestvovanie týchto padnutýcíh.anjelov. Na ochranu im dáva
osobitné zbrane: znamenie sv. krñža, svätenú vodu: a iné, usta.
novila zaklínanie Oproti posadnutosti a dáva 'svojim kňazom
osobitnú moc níičíťzlýdh duch-ov a vyháňať ic|h z posadnutýth
ľudí Boh dopúnšťa,z neznámych nám pričin, 'že zlý duch násil
ným a mučivým zasahovaním do ľudskej :činnosti \človeka poi
škuodzuje a .sužuje, .alebo mu zapríčiňuje :škodu na jeho \časných
majetkodh (obsesio), ako: trpezlivému Jóbovi, sv, Antónovi
pustovníkovi, sv. Terezke, isv. -f'arárovi- z Arsu, Márii z Mörlu,
Krescencii z Kaufbeuernu. a iným. Ano, niekedy sa stáva, že
Boh dovolí diablovi vojsť 'do ľudského tela, s ním 'sa spojiť a
svoju' tyrans'kú vládu uplatňovať nad jeho smysl am-i,ústro-ja
mi .a údmi. Týmto príišerným spojením a tyranskou mocou
má možnosť používať' smysly človeka pre svoje ciele, popliest'
duševnú ičinnosť- a tak dokáže v ňom vyvolať najneobyčaj
nejšie a podivulh-odnézjavy (posesio).

Znamenia posadnutosti sú:
1. Znalosť cudzích, nikdy neučených re'čí.

2. Vedecké znalosti a nápadná .obratnosť takto sa vy
jadrovať u ľudí vedecky nevzdelaných.
3. Vedomosť vzdialených a tajných udalostí. Vnikanie do
cudzích myšlienok
4. Osvedčovavniesíly, ďaleko presahujúcej ľudské a pri
rodzené sily,
5. Ochromenie niektorýcth orgánov (s'lepota, hlucłhota,
nemozta). Ale nemôžeme, ba nesmieme, v každom
oslepnutí, o-hluohnutí, onemen-í vidieť hneď posadnu
tosť.
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Ze sa posadnutosť, najmä za dávnych čias, veľmi často Vy
skytovala, o 'com svedíčí Písm-o sväté, ako i cirkevné dejiny.
Koľko posadnutých uzdravil Spasiteľ! „Vyháňal mnoho zlých
duchov a nedal im hovori-ť.“ (Mk 1, 34.) „Ba z mnohých vy
clhádzaly diabolstvá, kričaly a volaly: Ty si. Syn Boží.“ (Lk

4, 41.) -- Známy je tiež príbeh dvoch 'posadnutých v Qerase
(Lk 9, 31), a posadnutého chlapca na úpätí hory Tábor (Mt
17, 14, Mk 9, 16). I svojim apoštolom dal božský Majster moc
vyháňať .diablov (Mt 10, 1). Cirkev Súhlasne so svätymi
Otcami a cirkevnými učiteľmi osvedčila zrejme svoju moc nad
posadnutými exorrcizmom- zaklínaním, čo je slávne vyhnanie
diabla v mene Ježiša a Márie, aby posadnutého človeka opustil,
alebo sa zdržal všetkélho poškodzovania a znepokojovania ľudí.
Zriadila osobitný stav klérikov s osobitným svätením -- ordo
exo-rcistatus, aby vykonávali tieto obrady na takýchto úbo.
hých ľuďoch.
Posadnrutosť od smrti. Kristovej v kresťanských krajinách
sa vyskytuje len zriedka, ale medzi polhanmi je ešte dosť
častým zjavom, ako nám o tom rozprávajú misionári. Hoci aj
zriedka, stáva sa predsa niekedy, že Boh dovolí pekelnému ne.
priateľovi, aby opan-ovaltelo niektorého človeka a konal v ňom
svoj-eneplechy. Je ešte dosť ľudí nažive, ktorí boli očitými sved
kami smutnélho prípadu dvoch detí 2 Ilfurtu a ktorí ešte dnes
môžu dosvedčiť pravdivosť rozličných udalostí, lebo také
strašné veci nevymiznú nikdy z pamäti_
Na základe autentických dokladov, spísaných úplne viero
hodnými, očitými svedkami, ktorí pri Vyšetrovaní prípadu boli
tiež pribraní ako znalci, Vysvetleny je tu tragicky, ale neoby
čajne zaujímavý príbeh oboch ilfurtských chlapcov. Doklady
pochádzajú. zči-astky z ilfurtského farského archívu, zčiastky
zo zpráv, spísaných na mieste pánom starostom Treschom z ]1
furtu, I'ĺlšSkymposlancom pánom Ignácom Spiesom zo Schlett
stadtu. ako i pánom profesorom Lascihemanom, ktorí prípad
čo najdôkladnejšie a najsvedomitejšie študovali, zčiastky zo
záznamu pána rektora Haluissera (umrel 2. decembra 1921),
vtedajšieho almwžníka v Saint-Oha-rlesu, pána Andrého z Rap
poltweileru, u ktorého bol starší chlapec pod.dozorom v posled_
nych týždňoch pred svojím vyslobodením, Čerpáme tiež z mno
hých článkov, uverejnených r. 1870 v časopise „Revue cathe
lique d'Alsace-“,a z brošúrky, výdanej o tomto prípade pánom
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farárom Breyom z Ilfurtu. PTavdaže v tejto rozprave ide len
o čisto dejinné udalosti, ktoré si nerobia nárok na dogmatickú
pravdu, ale prosto len na ľudskú vierohodnosf.
Pre našu materialistickú dobu sa sotva nájde vhodnejšíeho
čítania, ktoré by viacej utvrdilo vieru v existenciu a príšerné
pôsobenie pekelných duchov a vštepilo spasiteľnú hrôzu pred
hriechom a satanom, nad toto jednoduché, pravdivé rozpráva.
nie o strašných scénach diabolskej posadnutosti v nevinných
ćbmdL

SpisovateĽ

Formula, ktorú používa Cirkev sv.
pri vyháňaní diabla
Menom a silou nášho Pána Ježiša Krista Ť vyháňame vás
všetkých 8.každého jedného, Vy nečistí duchovia a nepriateľské
hordy skazy, vy pekelné armády, zástupy a sberby. Vzdiaľte sa
od duší, ktoré sú stvorené podľa božskej podstaty a vykúpené
predrahou krvou Božieho Baránka 'f'. ĽstiVý had, neOpovaž sa
nikdy viac klamať ľudské pokolenie, prenasledovať božiu Cirkev
a vyvolených božích triasť a preosievať ako zrno Ť.
Nech ti rozkáže Najvyšší Boh 1', ktorému sa Ty v Tvojom
pyšnom osobovaní ešte vždy chceš podobať. Boh chce učiniť
všetkých ľudí šťastlivými a priviesť ich k poznaniu pravdy
(1 Tím 2, 4). Nech t'a prekľaje Boh Otec 1', nech ťa prekľaje
Boh Syn 1', nech ťa prekľaje Boh Duch Svätý
Nech ťa prekľaje Kristus, stelesnené večné Slovo 1'. Pre
spásu nášho pokolenia ľudského, ktorá. pre tvoju závisť bola

stratená, sám seba uponižil a stal sa poslušným až na smrť,
(Fil 2, 7-8). On postavil svoju Církev na skalu a Vyhlásil, že
ani brány pekelné ju nikdy nepremôžu, lebo On s ňou ostáva
po všetky čaSy až do skončenia sveta. (Mt 28, 20),
Nech ťa prekľaje znak svätého Kríža 1', ako i všetky 5in
a tajomstvá kresťanskej viery 1°,
Nech ťa prekľaje vznešená panenská Matka Božia Maria. 1',
ktorá svojou poníženosťou pošliapala tvoju pyšnú hlavu už
v okamihu svojho Nepoškvrneného počatia.
Nech ťa prekľaje viera svätých apoštolov Petra a Pavla
a viera všetkých ostatných apoštolov Nech ťa prekľaje krv
mučeníkov a pobožné orodovanie všetkých svätých 'f'.
Tak ťa preklíname teda i my, ty prekliaty šarkan a teba,
pekelná armáda, preklíname vás mocou živého Boha Ť, mocou
pravdivého Boha Ť, mocou svätého Boha 1'.
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Boh tak miloval svet, že dal i svojho jednorodeného Syna,
aby nik nebol stratený, kto v Neho verí., ale mal život večný
(J n 3, 16).
Prestaň klamať ľudí a ich otravovat jedom večnej skazy.
Prestaň škodiť Cirkvi a pútať jej slobodu. Ustúp, satanás, ty
vynálezca, majster a učiteľ všetkého klamstva, ty nepriateľ
duševnej spásy ľudí!
Opusť oblasť Kristovu, s ktorou tvoje diela. nemajú nič
spoločného! Urob miesto jednej, svätej, katolíckej a apoštol
skej Cirkvi, ktorú Kristus svojou krvou vykúpil. Ohni svoju
šiju pred mocou Boha! Tras sa a utekaj!
My voláme na pomoc sväté 'a vznešená meno Ježiša. Pred
Ním sa trasie celé peklo. Jemu slúžia mocnosti, sily a panstvá,
Jeho chvália ustavične cherubíní a serafíni:

Svätý, svätý, presvätý si Ty, ó Pane, ó Bože zástupov!
V. Pane, vyslyš modlitbu moju!
V, Boh s vami!

R. A volanie moje k Tebe príď!
R. A s tebou!

Modlime sa! Bože neba a zeme, Bože anjelov a archanjelov,
Bože patriarchov a prorokov, Bože apoštolov a mučeníkov,
Bože vyznávačov a panien! Ty môžeš dať človeku život po smrti
a odpočinok po námahe, Niet iného Boha a nemôže byť iny Boh
ako Ty, Svoriteľ všetkých viditeľných a neviditeľných vecí 
Tvoja ríša nemá konca.
Slávny a svätý Bože, o-sloboď nás láskavo Svojou mocou
od všetkej podvodnej moci pekelných duchov a. zachráň nás
neporušených od ich zlomyseľných úkladov. O to Ta prosíme

skrze Krista - nášho Pána. Amen!

Od úkladov diabolských: vyslobod' nás Pane!
Daj, aby Ti Tvoja Cirkev v pokoji a slobode mohla slúžiť:
Prosíme Ťa, vyslyš nás, Pane!
Aby si nepriateľov Tvojej svätej Cirkvi ponížiť ráčil:
Prosíme Ťa, vyslyš nás!
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