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Vyjádření.

Tuto svou práci podrobují soudu jediné, svaté,
katolické a apoštolské církve Ježíše Krista a její
viditelné hlavy, Římského papeže; a Osvědčuji, že
've všem držeti se chci nařízení papeže Urbana VIII.
o zázracích a ustanovení Pia VI., kteréž začíná
slovy: Authorem Hdei, jakož vůbec nauky římsko—
katolické církve.

Karel Eichler.



Proslov.
Výbor dědictví Cyrilo—Methodějského, vydává

tuto knihu, aby poutníkům vložil do ruky dílo,
které obsahuje netoliko dějinya popisy míst pout
ních a obrazů milostivých na Moravě a v rak.
Slezsku, nýbrž i pobožnosti, které se o poutích
vůbec a na jednotlivých místech zvláště konají.

Čásť dějepravnou a'popisnou sestaviti, uložil
mně a odevzdal mi látku, kterou byl k-tomu účelu
nasbíral. Většinu látky však jsem si doplňkem
opatřil šám a vzdávám tímto srdečné díky všem,
u nichž setkal jsem se s laskavou Ochotou a po
mocí. Prameny o jednotlivých místech jsou u nich
udány; mimo vše použito topografii Volného, pro
Slezsko Ense a Keifela.

Zprávy o 53 místech psány jsou v r. 1886,
ostatní sestaveny již v letech dřívějších a nyní
doplněny.

Nedostatky buďtež omluveny tím, že práce
podobně na venkově podléhají nemalým obtížím.

Ve Vev. Bytyšce, na slavnost Všech Svatých
roku 1886.

K. Eichler.
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O poutích vůbec.

Co jest pouť? *)

Pouť jest návštěva přespolního posvátného
místa za příčinou modlitby, pobožnosti a vzdělání
mysli. Rozvážíme-li si ten výměr, shledáme, že tři
věci jsou zároveň potřebný, aby pouť poutí byla.
Předně delší cesta, jinak bychom vykonali pouhý
průvod**); druhá věc jest, aby cílem cesty bylo
posvátné místo, k němuž pojí se vzpomínky na
události, které jsou úzce spoutány s časným a věč—
ným blahem naším; a konečně účel cesty musí
býti povznešení mysli k Bohu. Nekoná tedy pouť,
kdo posvátné místo navštíví pro obchod, pro zota—
vení těla, ze zvědavosti a jiných příčin, které
se zbožnosti nesouvisí.

Člověk přirozenou touhou býva lákán, aby vy—
hledal místa s jeho blahem spojená, a když touze
vyhoví a posvátné místo zočí, rozpomene se na
vše dobré, co odtud lidstvu a jemu samému pošlo
a ještě vycházeti může a neodolatelně uchvácen
jest &.povzbuzen ku vděčnosti za dobrodiní, k ob—
divu vysokých cností a vůbec k těm citům a
dojmům, které probuditi může událost, jež místo

*) DasWallfahren in der katholischen Kirche historisch
kritisch dargestellt J. Marx, Trier 1842 bei Linz.

**) Z té příčiny putují obyvatelé jednoho poutního
místa do jiného, třeba by obě byla Marianskými.

1



_2_

to posvátným učinila. Proto také v dějinách všech
náboženství potkáváme se s poutěmi ku posvátným
místům — u národů pohanských, u židů a moha
medánů; a v církvi katolické také od nejstarších
dob. Ačkoliv pak putování pohanů zakládá se na
mylných názorech o bytosti a působení Božím,
a poutě židů amohamedánůz příčin národnostních
a politických obmezeny byly na jistá místa; přeceze
všeobecného putování národů náboženství jakého
koliv jde na jevo, že musíme hledati hlubší pří
činu poutí v něčem, co jest všem společno, to
jest v povaze lidského srdce.

Poutě církve katolické však stojí mnohem
výše, mají cenu nepoměrně větší než poutě pohanů,
židů a mohamedánů. Neboť víra naše vymýtila
z nich, co pohanský blud zasel do nich modlář
ského, co židé a mohamedáni přidali obmezujícího
z ohledů národních a politických a podržela i ozá—
řila, co pravdivého jim za základ a podnět sloužilo.

Co vypravují církevní dějiny o poutích?
1. Nejstarší poutě v církvi katolické konányr

byly, pokud víme, ku svatým místům v Palestýně
porůznu již v druhém století, velmi často pak od
té doby, co císař Konstantin Veliký pronásledování
křesťanů ukončil, jim svobodu náboženskou poskytl
a sám s matkou svou, svatou Helenou, ozdobiti
dal nákladnými kostelya modlitebnami: Spasitelův
hrob v Jeruzalémě, jeskyni, v níž Kristus se na
rodil v Betlémě a jiná svatá místa. Sv. Jeronym
'dotvrzuje*), že mnoho učených 'a svatých mužů
počínaje hned od Nanebevstoupení Páně, putovalo
'“WFÉ'BEÉ 44 alias 17.
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ku svatým místům do Palestýny, aby se Kristu
klaněli tam, kde světlo víry ponejprv .s kříže za
zářilo. Theodoret, církevní dějepisec, vypravuje v
životopisech svatých mužů, že putovali na místa
posvátná, ne jakoby Bůh uzavřen “byl prostorou
anebo jen na zvláštních místech byl přítomen,
„nýbrž protože ti, jenž naplnění jsou horoucí láskou,
netoliko touží po těch, které milují, nýbrž také
potěšení mají z míst, kde oni obcovávali“. Poutě
do svaté země stávaly se tím častějšími, čím více
se šířilo křesťanství; neboť zároveň s evangeliem
přecházela do srdcí lidí a národů touha po oněch
místech, po kterých Syn Boží chodíval, uče, zá—
zraky čině, akde utrpenímasmrtí dokonal spasení
člověčenstva.

Následkem všeobecného putování křesťanů do
sv. země bylo, že, když Palestýnav sedmém století
od Arabů byla podmaněna a křesťanům? odňata,
Karel Veliký, jenž r. 800 korunován byl od papeže
na císaře Římského, uzavřel s arabským vladařem
Harun—al-Rašidem smlouvu, aby křesťanští poutníci
směli bezpečně sv. zemi navštěvovati a také za—
ložen v Jeruzalémě latinský klášter, aby l_tak o
duševní itělesné potřeby poutníků bylo postaráno.

Ta vždy více se vzmahající touha po sv. zemi,
která ovládala v středověku křesťanské národy a.
přečetné poutníky ku hrobu a kolébce Spasitelově
vedla, potupné otroctví tamějších křesťanů, ve
kterém pod náboženskou vášní mohamedánských
Saracénů úpěli, a hnusný pohled na svatá místa.
od nich znesvěcená, — všechny ty “okolnosti ku
konci jedenáctého století pobouřily Evropu tak, že
její národové s nadšením v dějinách dosud neslý

1*
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chaným povstali, aby v poutnických průvodech
ozbrojených osvobodili utiskované křesťanské bratry,
posvátná místa od pohanění a znesvěcení očistili,
nevěřící ze svatyně vytlačili a všem křesťanům
svobodu a bezpečnosť vybojovali a pak oběť lásky
a díků z překypujícího srdce obětovati mohli na
oněch místech, kde Spasitel celé člověčenstvo za—
vázal k lásce věčné a neskonalým díkům. Tak po
vstaly křižácké výpravy do sv. země, které trvaly
po dvě stě let.*)

2. Jako svatá země vůbec a zázračná zjevení
Boží, jejichž jevištěm byla, pak živá víra ve Spa—
sitel'e, láska a vděčnost k Němu byly příčinou
poutí do Palestýny, — tak dala veliká úcta ku
svatým osobám, v nichž milost Boží mocna byla
ve skutku i slově, podnět, že věřící ku vzdělání
svému zbožně putovali ku hrobům a ostatkům
apoštolů, mučedlníků, vyznavačů a jiných svatých;
a proto jsou poutě ku hrobům svatých tak staré
v církvi jako ctění a vzývání svatých, jako víra
ve svatých obcování a jsou téhož obcování vidi-_
telným dokladem a odznakem. Výslovná svědectví
o takových poutích potkáváme jednotlivě již koncem
třetího století; četně ve čtvrtém a u větším vždy
počtu ve stoletích následujících. Stářím a proslu
lostí nad ostatní vyniká putování ku hrobům apo—
štolů Petra a Pavla v Římě; neboť tam lákal mimo
lesk starého světovládnéhoměsta primát Petra jako
náměstka Kristova, velikost ducha Pavla a konečně
i nové postavení Říma, které zaujal v zevním
ústrojí církevním dle řízení Božího -— samé to

*) O křižáckých válkách čti si v „Dějepise církve ka.—
tolické“, který vydalo Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje.
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okolnosti, jež vábily křesťany z celé Římské říše
a později z celého světa křesťanského. Řím tudíž
ico do poutí byl středem křesťanstva aměl známku
a ráz všeobecnosti.

Vedle toho měly říše a jednotlivé krajinyještě
svá zvláštní místa, k nimž poutě konaly. Takovým
místem byl hrob sv. Tekly, první mučedlnicev Se
leucii, tělo sv. Štěpána v_Hipponě v Africe, pozů—
statky 40 mučedlníků v Kappadocii, hrob sv. Felixe
z Noly v Kampanii, hrob sv. Martina v Toursu
v Gallií čili Francii.

V zemích, kde teprve později křesťanství bylo
zavedeno, byly poutními středisky namnoze hroby
a chrámy prvních věrověstů zemských — jako sv.
Vojtěcha ve Hnězdně, kam císař Otto III. putoval,
sv. Willibrorda v Echternachu. Z téže příčiny putu
tujeme my na posvátný Velehrad, odkud vzešla
nám hvězda víry prostřednictvím svat; apoštolů
Cyrilla a Methoděje.

Někdy putují lidé na místa, kde žil anebo zemřel
muž svatý, o rozšíření víry v zemi obzvláště za
sloužilý; taky Anglii ku hrobu Tomáše Becketa
v Canterbury, který církvi té říše svobodu vykoupil
svým životem; my pak chodíme do Staré Boleslavi
u Prahy, kde sv. Václav šíření víry v_Čechách za
platil též životem. Mnohdy pak si "národ obzvláště
oblíbí některého světce, jenž z něho vyšel a vněm
působil; z té příčiny putujeme na př. do Prahy ku
hrobu sv. Jana Nepomuckého.

Takým poutím ku hrobům mučedlníků cír
kevní otcové ve svých spisech přečasto chválořečí,
dokládajíce, že místa, kde životy své pro Krista.
obětovali a jejich kosti nyní odpočívají, obzvláště
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k tomu jsou způsobila, aby pobožnost vzbudila,
k lásce k Bohu a k následování mučedlníků roz

nítila -— živými totiž vzpomínkami, které místa
ta dle zákonů dušeslovných o skutcích a řečech
mučedlníků budí. Mimo to šířeny a podporovány
byly poutě k ostatkům mučedlníků a svatých patr
nými zázraky, které dle církevních spisovatelů na
jejich hrobech často se udál-y. Takových zázraků
dosvědčuje sv. Paulinus z Noly v hymnách na sv.
Felixe, sv. Jeronym odvolává se k zázrakům vba
silikách mučedlníků*), sv. Ambrož byl svědkem, jak
slepý uzdraven byl ostatky sv. Gervasia a Pro—
tasia**), sv. Hilarius***), sv. Jan Zlatoústý'), sv.
Řehoř NazianskýŽ) a rv. Augustin (O městě Božím,
kn. XXII. kap. &) podávají podobné doklady.
Kteréžto zázraky byly patrnými důkazy, jak Bohu
zalíbilo se ve svatém živobytí mučedlníků a v úctě,
kterou věřící jim prokazovali v jejich ostatcích,
— byly očividnou oslavou svatých a pobídkou,
abychom jich následovali, je ctili a vzývali, —
byly proto také schválením důvěry věřících jakož
i poutí k jich hrobům.

3. Dosud promluvili jsme o poutích do svaté
země, která jest nám drahou vzpomínkami na
Spasitele a o poutích ku hrobům mučedlníků a
svatých vůbec. Máme však ještě poutě k obrazům
milostným nebo zázračným. Mezi tisíci a tisíci

*) Advers. Vigil.

**) _Epist. 22.,

***) Contra Constant.

1) de s. Babyla,

2) Orat. 4.
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obrazy a sochami Krista Pána a Svatých, které
v církvi nalézáme, mnohé vynikají a jako magnet
nás neobyčejně přitahují a v srdcích našich zvláštní
úctu a důvěru budí. K nim putujeme z blízka.
z daleka, abychom si vyprosili uzdravení v nemo-
cech, odvrácení nebezpečí a požehnání v časných
i věčných věcech. “Tak bylo v starých dobách, tak
jest podnes. Církevní spisovatel Nicephorus nám
vypravuje, že město Paneas v Syrii chovalo ve
svých zdích sochu Spasitele, k níž křesťané již
v prvním století plni lásky putovali'). Milostný
obraz Kristův v Berytu náleží též nejstarším dobám3)
Flodoard v dějinách Remeše (III. &) vypravuje
o zázračném obrazu Panny Marie v Remeši. Po
zději množil se počet milostných a zázračných

„obrazů obzvláště Mariánských, a každá země a
každá provincie těšila se podobnému obrazu, jenž
navštěvován byl tisíci zbožných poutníků. Švýcarsko
má podnes svůj staroslavný Mnichov čili Ein
siedeln, proslulý již z dob Otty I., Bavory své Alt
Oettingen, Italie své Loretto po celém světě slo
vutné, Španělsko svůj Montserrat, kam králové,
vojvodové a rytíři putovali, Polsko svůj Častochov,
Štýrsko Marie Cellu.

Milostné ty obrazy jsou namnoze pro
církevní dějiny té které země velmi důležity;
k nim utíkali se věřící zejména v dobách roztržek
náboženských a dlouhých válek, u nich hledali
pomoc v nouzi, útěchu v soužení. A jest zjištěno,
že skutečně na takových místech dosaženy byly

'2) lib. x. cap. 30.
3) Pseudo ——Athanas. de passione imag. Dom. cap. 5.
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milosti, vyslyšeny prosby, ano i zázračné události
se staly.

Se stanoviska naší svaté víry lze úctu a dů—
věru naši k milostným obrazům takto odůvodniti:
Církevním posvěcením přichází obraz či socha
v nejužší spojení se svým pravzorem a nic nestojí
v cestě, aby tak stal se obraz vodičem čili spro—
středkovatelem síly vykupitelské, která z Krista
vyproud'uje a na svaté jako na údy Jeho těla pře
chází. Zvláštním řízením Božím může však jeden
obraz státi se mnohem bohatším pramenem zázračné
milosti Boží, nežjiný. „Spiritus Dei Hat, ubi vult“,
to jest: „Duch Boží vane, kde se mu zalíbí“ A
tak povstaly a povstávají dosud milostivě obrazy
V církvi.

Větší či menší stupeň působnosti obrazu řídí
se jednak dle vůle a dopuštění Božího, a jinak dle
hodnosti toho, který o milost" prosí.

Nikdy nebylo míněním církevním, že obraz
sám „o sobě a sám sebou či sám ze sebe májakousi
Božskou a zázračnou sílu; avšak nikdo nebude
popírati, že Bůh si [může vyvoliti jakýkoliv orgán
čili nástroj, skrze který by milosti uštědřoval. A
že Bůh všemohoucí skutečně udílení milostí brzy
s tím brzy s oním orgánem sloučil, je věc nepo
píratelná, pravda nade vši pochybnosť zjištěná.

Když bludaři chtěli popírati, že bychom směli
k některým obrazům zvláštní úctou lnouti, vyslovil
se papež Pius VI., že takové popírání jest „opo
vážlivé, záhubné, jak zbožnému v církvi rozšíře—
nému zvyku, tak také Božské Prozřetelnosti řádu
ukřivďující. “
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O starobylosti úcty kPanně Marii promluvíme
zvláště v úvodu k Marianským poutním místům a
milostivým obrazům.

Jaký účel mají poutě a jaký prospěch z
nich plyne?

1. Účel poutí již jsme v krátkosti naznačili:
totiž modlitbu, zbožnost“ a vzdělání mysli. V tom
pak zahrnuto je také, že může účelem poutí býti
vše, co je předmětem modlitby a zbožnosti a co mysl
lidskou vzdělává a povznáší k Bohu.

Církev sv. při poutích na zřeteli má, aby
Bůh, Matka Boží, Anjelé a Svatí spůsobem neoby
čejným ctěni a oslavování byli: aby víra byla ve
věřící h ustálená, zbožnánaděje a důvěra rozmno
žena, láska vytříbena a rozplameněna, mravy kře
sťanské polepšeny, království Boží na zemi roz
šířeno a upevněno, aby potřebám a přáním věřících
bylo vyhověno, všestranné požehnání nebes v míře
nejhojnější uděleno, aby metly a tresty hněvu
Božího za hříchy"lidské hrozící byly odvráceny a
bludy, jenž člověčenstvu záhubu duševní a mnohdy
i tělesnou způsobují, zničeny anebo napraveny.

Poutníci sami, kteří pouť v duchu církve
konají, považují účel církve za svůj, majíce nad to
i své zvláštní, soukromě žádosti a cíle na zřeteli.
Hledají zvláštního požehnání pro důležitý podnik
nějaký, anebo v neštěstí časném pomoci si vyžadují
anebo přejí si vyléčení z nemoce tělesné pro sebe,
příbuzné, přátely, anebo touží po mimořádných
darech duchovních, anebo pro svou duši po vy
datných milostech, aneb chtějí odvrátiti od sebe a
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_bližních hrozící pohromy, anebo usilují ve vše
_obecných potřebách nebesa pohnouti, aby uštědřila
darů a požehnání.

A jako modlíme se mnohdy na poděkování
za dosažená dobrodiní, tak i poutě bývají na týž
úmysl konány. Ano mnozí jednotlivci i celá spo
lečenstva, dědiny i města zavázali se slibem, že
z vděčnosti za obdržená dobra, za odvrácená zla
budou každoročně putovati ku zdroji milosti, z něhož
byli požehnání a spásu čerpali. Příklady takové
poskytuje skoro každé poutní místo.

Jindy opět poutě konány byly za pokání.
2. S účelem pouti nerozlučitelně spojena jest

její mravní prospěšnosť. Vykoná-lise totiž
za účelem zbožným, nemůže minouti se prospěchu,
jinak-li spůsob, jakým byla provedena, byl bohu
milým. Netvrdíme, že by každá pouť úplně dosáhla
cíle, vyslyšení proseb, (to závisí, jak jsme již řekli,
na vůli Boží a hodnosti žadatele), ale to upříti se
nedá, že každá pouť patřičně vykonaná mnoho—
násobný přináší užitek.

)a) Pouť povznaší Vědomí náboženské.*)
Ubírají—li se poutníci nábožně s křížem a ko

rouhvemi, modlíce se a zpívajíce, přes hory adoly,
městy i vesnicemi, tu již svou přítomností, svou
chůzí společnou vydávají slavné, viditelné vyznání
víry své, jsou takořka ustavičnými kazateli té víry
své a cítí se též sami uvnitř povzbuzeni, aby nejen
víru svou vyznávali, nýbrž také podle ní živi byli.
Pohled na tolik lidí z rozličných krajin, rozličných

_*)JÝSoukop v „Poutníknize Velehradské“r. 1863
od K. Šmídka vydané.
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krojů a často i různých a sobě cizích jazyků a
nářečí, kteří byli přišli, aby v téže víře stejným
vykonali způsobem svou pobožnosť, pozdvihuje mysl
a ukazuje nám jednotu i velikosť církve svaté.
Mnohý poutník jakživ tak ohromné davy lidstva
neviděl pohromadě, i musí si pomysliti bezděky:
„Ti, kdož věrou pohrdají, jsou jenom jednotlivci,
nás věřících jest však ohromná většina. Já sice
všech těchto poutníků neznám, ale vím, že všichni
věří to, co já, Vidím, ani se modlí, Boha chválí,
uctívají Svaté, jako já.“ Ta myšlénka upevní pak
poutníka a přesvědčí jej, že víra jeho jest pravdiva,
a že v církvi katolické panuje všude jednota ——
neomylná to známka pravé církve Kristovy. Jako
ve veliké armádě jednotlivec nabývá zmužilosti ve
množství spolubojovníků a celý zástup opět pří
kladem se rozněcuje jednotlivců: takinábožné voje
poutníků vyvinují nesmírnou sílu víry a důvěry,
jednotlivec stává se takořka zástupem, ospalec se
probouzí, nedověrec sílí, pochybilek upevňuje, lehko—
myslník jde do sebe a rouhač vůčí zástupu veleb—
ného — umlká.

b) Pouť povznáší mysl ku věcem vyšším
a touhám nebeským a podporuje

kajicnosť.
Život každodenní se svými starostmi a svízely

mnohdy celého člověka zaměstnává, celou duši vy
plňuje a na věčnosť pomýšleti a pamatovati nedá.
Mnohý doma a při obyčejném zaměstnání nikdy
pořádně duševně sebrati se nemůže; ustavičně vy—
trhován jest všelikými lidmi, pracemi. Sotva opustil
domov a obvyklé okolí: tu nastane v duši klid,
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:život vnější ustoupí životu vniternému, duchovnímu;
"má pokdy přemýšleti o stavu duše své, svědomí
počíná mluviti, srdce se rozehřívati, vůle nabývá
volnosti, hříchy a vady odhalují se dokonce zrakům
,jeho, i vzhled k Bohu stává se jasnějším, určitějším:
slovem on se začíná poznávati a toť zajisté prvním
krokem jest ku polepšení a napravení života.

Cesta druhdy bývá dlouhá a obtížná. Poutník
_ji považuje za pokání. Jde pěšky, kousek chleba a
několik krejcarů bývá celý jeho majetek aiz toho
ještě dává chudým a obětuje ve chrámě. Brzo ho
stíhá parno, brzo déšt' i zima. U večer ho čeká
:špatný nocleh, večeře skrovná, ba ukládá si samo
volně půst, m'ísto lože slouží mu mnohdy zelený
trávník, anebo hrst slámy. I mohou se poutě v tom
ohledu považovati za náhradu přísné kázně, která
byla v prvotní církvi kajicníkům veřejně ukládána.

Cestou navštěvují poutníci rozličné chrámy, obcují
denně mši sv., konají modlitby u křížů a Božích
muk, u hřbitovů, na horách Kalváriích rozjímají
umučení Páně — a to vše by nemělo na srdce
poutníkovo účinkovati?

Již se blíží mi tu posvátnému, s touhou po—
zírají do dálky, brzo-li se objeví chrám poutní. Již
kynou věže z daleka; poutníci tajemnou hrůzou
_jati padají na kolena, líbají posvátnou půdu a po—
zdravuji Světce. Hle korouhve se již rozvinují a
dojemně pějíce vcházejí poutníci za hlaholu zvonů
fdo sv. místa. Ač tělesného občerstvení velmi jsou
potřební, nejdou do hospody, nýbrž první cesta
jejich jest do chrámu Páně. Atu teprve pozorujeme
dojímavé výjevy svaté nadšenosti. Zapomenuli hladu
a žízně; chrám poutní vlil nový, jary' život do
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umdlelého těla. Hle již patří na milostivý obraz či?
sochu a zalétají duchem ku předmětu neviditelnému,
jejž vyobrazuje. Již padají na kolena před oltářem..
a spínají prosebné rukou k nebi. O ! kdož vysloví,
co v tom velikém okamžení jejich duši naplňuje.
Každý vylévá své srdce, své úzkosti, své bídy, své
prosby a díky, lítosť a dobrá předsevzetí. Aneměl
by Bůh tu vroucnosť a důvěru bohatě odměniti ?"

Uvolnivše takto prvnímu návalu citů chystají
se poutníci ku správě Boží. Již na cestě zpytovali
bedlivě svědomí své, litovali přestupkův a mají
pevný úmysl, dílo Boží co nejlíp vykonati. Vše, co
mají na srdci, svěřují cizímu, neznámému zpověd
níku, a to tak svědomitě, žeby za celý svět ničeho
nezamlčeli. Tak úplně, tak upřímněa zkroušeně ne—
vyzpovídali se snad jaktěživi. Ledové pokrývky
srdce hříšného zmizely na _čisto slunkem milosti
Boží, pokoj ztracený se vrátil; jsou jakoby znovu
zrození a požívají v hluboké pokoře a nábožnosti
mannu nebeskou.

K tomu všemu nemálo napomáhá kázaní. Ka—
zatel sám, vida se obklopena přehojným zástupem,
bývá bezděky roznícen a mluví mnohem důrazněji
a vřeleji než jindy. Slova jeho dojímají, uchvacují.
Proto často říkají poutníci: „Jakživ jsem takového
kázaní neslyšel.“

Služby Boží na poutních místech bývají též
slavné, k čemuž zajisté mnohdy i skvostnosť a
velkolepost chrámu poutního nemálo přičiňuje..

A když nadejde doba loučení, jaký to zármutek,
jaký pláč, jaká předsevzetí! A to vše by nemělo:
pohnouti poutníka, aby se na lepší cestu obrátil?

I podobají se tudíž poutě duchovním missiím..
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s tím toliko rozdílem, že při obyčejné missii kněz
cizí přichází za námi, aby nás na duchu obnovil;
na poutích přicházíme my kcizímu knězi, abychom
duchovně okřáli,

Co máme souditi o námitkách, které nepřá
telé poutí proti nim činí ?*)

„Všeho zkušujte,
Dobrého se držte“

(I. Sol. V. al.)

Nepřátelé poutí jsou dvojího druhu. Jedněm
jsou trnem v oku z příčin, abychom zrovna řekli,
malicherných, a takových rozumbradů máme bohu
žel i v samé církvi. Jsou to lidé, kteří na všech
církevních obvyklostech a zařízeních něco vystavují,
aby tím svou vlastní vlažnosť a nedbalost přikryli.
Vidí pouze vnější stránku takových pobožností,
aniž se vynasnažují, vniknouti v jejich ducha.
Jiné nepřátely poutí spatřujeme v řadách bludařů,
kterým se poutě nehodily do rámce bludného učení.
Promluvíme napřed o jedněch pak o druhých a
námitky jejich vyvrátíme.

A. První druh nepřátel poutí rozumuje asi takto:

1. Úmysl poutníků bývá zřídka čistý:
pod záminkou poutí podnikají zábavné

v y 1e t y.

Dejme tomu, že člověk starostmi sklíčený
cítí toho potřebu, aby z matenic a z unavujících
prací svého povolání vyvázl, aby aspoň na čas bře
mene toho se zbavil, a tak pookřál: Kdo mu ne

*) D. F. E..Krónes „Geistige Wallfahrt zu Marianischen
Gnadenorten 1872 “
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bude přáti tak nevinnou zábavu, aby ducha svého
občerstvil, když s tím spojuje zbožný účel? „Zá
bavy“ jistě nazbyt nepřipadne tomu, jenž připojí
se poutnímu průvodu a nikdo nemůže tvrditi, že“
jeho úmysly jsou nekalé, když oba účely — ob
čerstvení ducha a pobožnosť srdce dovede spojiti.

2. Poutníci spotřebují mnoho času a
peněz zbytečně.

Na to odpovídáme slovy knížetebiskupa Vrati
slavského, kardinála Diepenbrocka (zemřel r. 1853):
„Divná věc! Rok co rok táhnou ti, jimž svaté ná—
boženství bohužel žádnou více není potřebou, do
lázní, na průmyslové výstavy, do svých shromáždění.
Houfně tam táhnou, vznešení isprostí, mužiiženy,
kdožkoliv jen peněz na to sežene, po zemi i po
vodě, jakoby měli privilej či výsadu na výlety,
které vlastně nic jiného nejsou než poutě, jen ne
zbožné; a při tom si počínají, jakoby chudý člověk
odsouzen byl jen k robotě dnem i nocí, za otroka
u kola sobectví a lakomství, i bez odpočinku ne
dělního! Po celé měsíce toulají se světem a roz
hází, čeho snadně nabyli anebo vůbec ani sami ne
vyzískali, v růžové, mnohočinné zahálce. A rolník,
řemeslník, dělník, jenž v potu tváře chléb jídá,
nemá míti zbytkem dva tři dny, ve které by zpí
vaje a modle se táhl lesem polem k posvát—
nému místu poutnímu? Každý následuje ducha,
jenž jej pohání. Jednoho žene ku politickým shro
mážděním, hostinám a pitkám; druhého ku sva
tyním na horách a v údolích. Po jejich ovoci
poznáte je!“
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3. Poutě působí mnohé škodya ztráty
v domácnosti.

Zdravý rozum lidu přece dovede rozeznati,
dovoluje-li mu jeho povolání a zaměstnání tu nebo
onu pouť. Chce-li _vydati se na ni otec nebo matka,
hospodář nebo hospodyně, musí posouditi a také
to uváží, hrozí—li za jeho dvoudenní nebo i delší
nepřítomonosti pohroma anebo záhuba domácnosti
nebo vychování dítek. Chce—liputovati služebný,
děvečka, tovaryš, rozumí se samo sebou, že nesmí
jíti bez dovolení svého pána nebo paní a že vůbec
k vůli pouti nemá zanedbati svých povinností.
Z domácnosti dobře zřízené pak může vždy ta neb
ona osoba na několik dní se vzdáliti, aniž by
z toho musila vzejíti škoda.

4.Můžemesvépobožnostivykonatidoma,
ajsme nadto zavázáni, obcovatifar—
ním službám Božím, které poutěmi

zanedbáme.
Na to odpovídáme: Pro obyčejnou potřebu

Bůh otevřel prameny vody sladké, pro nadobyčejné
potřeby a rozličné nemoci předurčil též neobyčejné
a rozmanité prameny léčivé. Spokojen—lijest člověk
vždy jen s obyčejnou vodou? Anebo, spěchá-li pro
každý neduh k jednomu a témuž pramenu léčivému?
A neputuje-li také při zvláštních nemocech k mí—
stům těm, v kterých doufá a očekává úlevy, pomoci
a uzdravení? Podobným způsobem určil Bůh pro
obyčejné potřeby na místech téměř všech obyčejné
prostředky milostivě, pro nadobyčejné však potřeby
připravil nadobyčejné prostředky milostivé na místech
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zvláštních; — a místa ta jsou místa poutní apro
středků takových dosahujeme poutěmi. Není—liž
v tom obdivuhodná prozřetelnosť? A uznává-li
člověk rozumný poutě a cesty ku pramenům léčivým
za zcela potřebné a prospěšné: jak by měl křesťan
věřící v poutích zbožných k místům milostivým
shledavati něco zavržitelného nebo pohoršlivého,
spatřovati něco nerozumněho?

Již sv. Augustin praví: „Dobře Vím, že Bůh
místem není uzavřen. On, jenž vše stvořil, chce,
aby od pravých ctitelů svých vzýván byl v duchu
a pravdě. Avšak, kdo může prohlédnouti nevyzpy
tatelný jeho úmysl, když — což očividno jest —
na některých místech své zázraky ukazuje, na
jiných ne ?“ — A když dále povážíme, že na nás
smyslně lidi také zevnější dojmy působí, nemůžeme
upříti, že sv. ostatky na poutních místech vystavené,
obrazy a sochy milostné, novota a ozdobnosťmísta,
množství věřících a podobné okolnosti značně
k tomu přispívají, že jsme pobádaní nadobyčejnou
měrou ku zbožnosti, měrou větší, než se to stáva
v domácím kostelíčku za poměrů obvyklých a oby
čejných. ,

A co do farních služeb Božích — těch jistě
poutník nezanedbává, neboť jsa doma je navštěvuje
a na pouť jde snad jen jednou za rok, za leta.

5. Na poutích děje se mnoho zlořádů
a prostopášnosti.

Nikdy nebude omlouván, kdo zneužlje věci
svaté k účelům nekalým, hříšným. Proto také církev
od jakživa horlila proti všem zlozvykům a zvrh
lostem, které by se do poutí snad vlouditi mohly, jakož .



i proti pověrečným předsudkům a míněním, a od—
straňovala všemi možnými prostředky, co chybného
kde shledala. Že by pak právě na poutích “tak
mnoho prostopášnosti se dělo, jest přehnáno a ne
pravdivo. Kdo chce nemravné a rozpustile žíti, ne
vyhledává k tomu míst poutnických!

A kdyby právě některý jednotlivec pouti
tak zneužil — z toho nenásleduje, že by tento
dobrý spasitelný zvyk křesťanský měl býti zaka
zován! Čeho pak nebylo zneužito? Kdyby pro
nepatrné zneužití věc sama hned měla býti zrušena,
co by na světě ještě zbývalo? Vždyť při světských
slavnostech a schůzích daleko více neřádu a ne

mravností se děje, a přece slavnosti ty nikdo ne
zakazuje. A proto zde platí staré přísloví: maneat
usus, tollatur abusus, to jest „Zůstaň užívání, od
straněno buď zneužívání.“

6. Konečně také namítají: Lidé se
z pouti nevracejí polepšení.

Dejme tomu, že někteří nevrátí se z pouti
zbožnější, kajicnější než se na ni ubírali, nedá se
přece “upříti, že většina poutníků přinese domů
velmi spasitelné dojmy, a jestliže se jediný z celého
průvodu vpravdě polepšila obrátil, jest to již užitek,
jehož nelze dosti oceniti.

Jak podivuhodné milosť Boží právě na pout
ních místech působí a ku pokání přivádí, dokazuje
nápadné polepšení se sv. Marie Egyptské. Ta- byla
svého času velmi pověstnou hříšníci a po sedmnáct
let v Alexandrii bezuzdný a drze nestydatý život
vedla, tak že nebylo snad špatnosti, které se ne
dopustila. Jednoho dne viděla, že do lodě vstupuje



mnoho poutníků, aby se přeplavili do Svaté Země
a navštívili Jerusalém. Ne snad, aby spolu pouť
vykonala, nýbrž aby i mimo Alexandrii životem
prostopášným se proslavila, přidala se hříšnice
k nim. Když pak v Jerusalémě ze zvědavostisvě
řícími do chrámu vstoupiti chtěla, cítila se po
čtyřikráte jakousi neviditelnou mocí odstrčenu býti.
Konečně shledla nad chrámovými dveřmi obraz
Panny Marie. Před tím tedy v úzkosti, která ji
nenadále sevřela, padla v prach, bila se plna lítosti
v prsa, skrápěla slzami zemi a prosila za veliké
štěstí, aby směla vkročiti do chrámu. Zároveň slí
bila Nebes Královně, že od toho okamžiku života
hříšného zanechá. A hle! upřímná prosba její byla
vyslyšána a sprostředkovala jí vstup do chrámu. A
tak právě tam, kde chtěla beztrestně pokračovati
na široké dráze nepravosti, nastoupila úzkou stezku
ctnosti. Pevně pak setrvajíc v předsevzetí dobrém,
ztrávila ostatní věk na poušti v uzavřeném zátiší
a na stálém pokání, tak že nyní ctěna jest v církvi
jako světice.

B. Bludařů, kteří proti poutím
brojili, je celá řada. Jsou to Eunomiáni,
Vigilantius, Klaudius Turinský; pozdější Petro
brusiáni, Kathaři, Valdenští, Vikleíiti a Husiti,
Lutheráni a Kalvinisti, a konečně rozumáři čili
Racionalisti a netečníci čili Indifferentisti všech
věků.

Poutě jsou výkvětem úcty k Bohu,k Boho
rodičce a svatým; poutějsou odznakem a výraZem
článkuvíry o svatých obcování a siceveřejným,
viditelným a přesahujícím meze farnosti; poutě
dále neobyčejným způsobem podporují a rozhojňují
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veřejné uctívání a velebení Boha, jelikož
jakákoliv pocta svatých Bohu samému platí, k větší
cti a slávě Toho se nese, jenž ve svatých svých
slavným jest; konečně poutě bývajíce podnikány
s namaháním a obětavostí a za účelem zbožným,
jsou od církve považoványza d obrý a záslužnýskutek

Z toho následuje, že bludaři, kteří zavrhovali
úctu svatých, anebo kteří chtěli Boha ctíti jen
v srdci a ne veřejně a s druhými lidmi společně,
anebo kteří upírali dobrým skutkům cenu -— že
bludaři ti důsledně musili zavrhovati i poutě a
také vskutku proti nim byli. S bludaři pak hádati
se nebudeme, jelikož falešné jejich nauky od církve
samé byly vyvráceny a zavrženy.

Zde jen ještě podotýkáme, že je nápadno,
proč lidé nevěřící mnohdy až zuřivě si proti poutím
vedou. Úkaz ten můžeme si vysvětliti tím, že cítí
oprávněnost poutí a nechtějíce se poddati srdci a
zdravému rozumu, snaží se zuřivostí je ukřičeti a
přehlušiti.

Jaké stanovisko zaujímá církev ku poutím?
Nejzbožnější a nejučenější mužové a církev

sama poutě schvaluje a k nim vybízí. A jinak ani
býti nemůže. Jsoutě skutkem dobrým, jsou uži
tečným způsobem uctívání Boha a svatých; a co
dobré jest, církev vždy odporučovala. Neznáme ni
jediného případu, že by je byla pohaněla, naproti
tomu však nesčíslné památky, spisy, výroky před
námi leží, kterými je za dobré prohlašuje, k nim
povzbuzuje, je řídí a'pěstuje.

,1. Jsou to před-nělistiny privilejní a odpust
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kové, které od stolice papežskéjednotlivým místům
poutním uděleny byly a na každém slavnějším
místě chovány bývají. Odpustků těch mohou získati
jen ti, kdož místo milostné navštíví a ostatní
předepsané podmínky vyplní — k čemuž ovšem
poutí nezbytně jest potřeba.

2. Církev posvátné památky poutních míst
pod ochranu béře, o' jich zachování pečuje, jich
poškození a zneuctění přísnými stíhá tresty, své
sluhy tam ustanovuje, aby potřebám a pobožnosti
věřících zadosť činili a poutím rázu slavnějšího
dodávali. Či nejsou to kněží abiskupové, pod jichž
pravomocnosť místa poutní jsou postavena, jichž
vrchnopastýřské péči jsou svěřena?

3. Nejsou to též kněží a biskupové, kteří
často v čelo posvátných těch průvodů se staví, je
vedóu, a tak vlastním příkladem ku krásnému dílu
podněcují? Větší obec, nebo celý národ nepodniká
nikdy všeobecné a slavné poutě beze svých du—
chovních pastýřů a kněží, kteří při tom celou
bohoslužbu modlitbami, pěním žalmů, obětí pře
svatou, hlásáním slova Božího co nejokázaleji a
nejslavněji odbývají, a tak pouti takořka pečeťná
boženštví a bohoslužby vtiskují. I papežové sami
jako poutníci navštěvovali taková místa, výkony
posvátné tam předsebrali, jako _na př. slavnostní
korunováni zázračného obrazu, anebo drahocenné
dary tam posílali.

4. Církev poutě schvaluje také odměnami.
Arcibiskup londýnský, kardinál Manning, pravil
k poutníkům jdoucím do Paray-le—Monialu:„Bisku
pové vaši udělili vám už za posledního koncilu
provincialního požehnání svého a tím i svých díků



za krásný, bohumilý podnik. Avšak ještě jiné po—
žehnání vyšší ceny mám tu pro vás pohotově. Od
sv. Otce mám rozkaz, abych vám pro tu pouť
udělil jeho zvláštní požehnání a plnomocné od—
pustky.“ Hle církev poutě odměňuje.

5. Poutě často jako veřejné pokání pro vše
obecné potřeby církve podniknuty, anebo kajicníkům
k odkání těžkých provinění ukládány anebo od
nich dobrovolně nastupovány bývaly. Tak' pravil
týž kardinal Manning k poutníkům anglickým:
„Vedle osobních máte ještě jiné příčinytéto pouti;
vy chcete světu chladnému ukázati, že horoucně
milujete Ježíše, chcete světu slepému osvědčiti, že
Věříte v Ježíše, chcete strašné křivdy nahraditi,
kterými v posledním čase svatá osobnosť Kristova
ve všech zemích i v naší otčině zahrnuta, obsypána
byla. Pravý proud bezbožnosti valil kolem kalné
vlny své. — Modlete se za svět; ano, modlete se
za svět na smrť nemocný, jenž zná svou pýchu,
ale příliš hrd jest, aby se k ní znal. Modlete se
za svět, jenž kdysi křesťanským byv, nyní od Krista
se odvrací a odtrhuje. Modlete se za ony národy,
jež kdysi údy říše Boží byli, nyní ale proti Synu
Božímu se vzbouřili. Modlete se za národy, v kte—
rýchž biskupové, pastýřové a sluhové Kristovi pro—
následování trpí. Modlete se i za onu říši, která
jsouc opojena výsledkem a nevěrou zaslepena opo
važuje se ruky pozdvihovati proti nástupci apo—
štolskému.“

Příklad pouti na pokání vykonané vypravují
nám dějiny domácí 0 Božetěchovi, opatu Sázavském
k roku 1090. Týž jako výborný malíř a sochař
slavného si zjednal jména, znovu vystavěl kostel
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a klášter svůj a u krále Vratislava neobyčejné po
žíval přízně. Stalo se však jednou, že na Hod
Boží ve chrámě sv. Víta v Praze biskup Kosmas
při mši sv. zapomněl posaditi korunu na hlavu
královu. Tu Božetěch korunu sám s oltáře vzal a
Vratislavovi na hlavu dal. To však považoval Kosmas
za opovážlivé zasahání do úřadu biskupského, a
tak se proti Božetěchovi popudil, že jej sopatství
sesaditi chtěl. Na přímluvu mnoha pánů českých
uložil mu pak neobyčejné pokání, aby vydlabal ze
dřeva kruciíix tak vysoký a široký, jako jest vlastní
postava jeho a ten aby zanesl na vlastních rame

-nách pěšky do Říma a tam aby jej v kostele sv.
Petra složil. Božetěch pokorně se pokutě podrobil
a vše jak řečeno vykonal.

6. Církev poutě ku třem nejslavnějsím poutním
místům a) do Říma ku hrobům sv. Petra a Pavla
b) do Jerusaléma ku hrobu Kristovu a 0) do Kom—
postelly ve Španělsku ku hrobu sv. Jakuba většího
v tak'veliké má vážnosti že pakli kdo slibem se
zavázal podniknouti jednu z těch poutí, nemůže
býti od slibu sproštěn leč samým papežem. Tak
ustanovil sv. Otec Sixtus IV. (1471—1484)

7. Konečně již z té okolnosti, že poutě v církvi
od jejího počátku vždy a všudy na celém okršku
v nepřetržitém obyčeji bývaly, kdy a kde a jak
dlouho církevní život bez překážky rozvinovati se
mohl — již z toho patrno jest, že jsou s církevní
naukou úzce spojeny; a naopak. nikdy by nebyly
vznikly a se tak rozšířily, kdyby od církve nebyly
schvalovány, odporučovány a podporovány. Zde
připomínáme památný výrok velikého papeže
Pia IX., jejž učinil dne 5. května 1874. k pout
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níkům francouzským: „Nutno v důležitém díle
katolickém, v poutích, nejen pokračovati, nýbrž je
i zdvojnásobniti.“

Kterak máme poutě konati ?*)
A) Pokyny ze zkušenosti.

Užitku a duchovního požehnání vyplývá hojně
ze zbožných poutí. Má—livšak užitku toho býti
dosaženo, musí býti i způsob jich zařízení a pro
vedení vpravdě nábožným a církevním duchem
proniknut. A tu třívěcíšetřitidlužno:vnitřního
úmyslu poutníků, uspořádaného chování
zevnějšího a vhodného výběru modliteb
a písní.

I. Úmysl poutníků 1.111181'býti čistý,
svatý — čest a chvála Boží a oslava svatých
v první řadě, vyprošení časného i věčného blaha

-v řadě druhé. — Mnozí putují každoročně, a ne
lze na nich shledati účinku a užitku. Kde vězí
chyba_? Že jim schází dobrý úmysl, potřebná ná
lada srdce. Putují tak ze zvyku, ze zvědavosti a
toulavosti, aneb i z pokrytství a jiných zlých
úmyslů; modlitba jejich jest jen na oko, srdce nic
necítí, ústa jako stroj se pohybují, mysl zůstává
prázdna, chladna — Odkud má pak užitek a po
žehnání plynouti?

Pouť dále budiž konána v pokořea kajicnosti. „Po
korným dává Bůh milost svou.“ (Jak. 4, G.)Vhodnou
příležitost ku cvičení se v pokoře a ku kajicnosti

*) Vp. Václav Oharek, far. v Dubňancch.



najde poutník v trpělivém snášení všech obtíží a
nepříjemností, které s poutí obyčejně spojenyjsou,
jako: nepohodlné, protivné povětří, buď přílišné
vedro, nebo vítr a déšť, cesta drsná, nepohodlná,
v blatě nebo v prachu anebo po kamenech, špat—
nější, jednodušší ztrava, mnohdy i nedostatek
V jídle i pití. Čím trpělivějším a odevzdanějším do
vůle Boží poutník se v tom ohledu osvědčí, tím
hodnějším se stane vyplnění proseb a modliteb —
tím více bude pouť jemu tím, čím býti má —
cestou kající. Netrpělivosť, zlosť nad postrádáním
obvyklého pohodlí, nad špatným zaopatřením, klení
a podobné projevy nespokojenosti zajisté každého
o milosti pouti připravují, ano snadno její po
žehnání v kletbu obrátí. Vždyťnení pouť zábavným
výletem !

Obzvláštní nebezpečí přinášejí místa noclehů
nebo obědů, jsou-li k tomu vybrány hostince. Musí
ovšem člověk putující občerstviti a posilniti sc
jídlem a pitím; neboť delší chůzí na čerstvém
vzduchu ve spojení s hlasitým modlením azpěvem
tělo ochabne: avšak nikdo nezapomíne'j, že jsi pout
níkem, že i zde míra požitku a posily řízena býti
má svatým účelem pouti. Nesluší se, ano hříšno
jest, přespříliš času jídlu a pití věnovati, ano ho
větí snad mlsnotě, obžerství a opilství. Čas po
předně věnován býti má pobožnostiasv. rozjímání.
Pokrmy v míře k občerstvení potřebné mají do
stačiti. Zvláště požívání opojných nápojů má —
ne—lizcela zanecháno — ovšem na nejmenší míru
býti obmezeno. Nejodpornějším zjevem, skutečnou
ohavností před Bohem i lidmi jest opilý poutník!
Svatá věc tím zneuctěna, Bůh uražen, pohoršení
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veliké dáno, nepřátelům církve a poutí zbraň do
rukou vtisknuta. Takové nepřístojnosti musí býti
zamezeny s obezřetností a po případě i přísnou
rozhodností.

Nemůžeme také zde nepodotknouti, že mnohdy
hudba poutníky vyprovázející nešvary tropí. Přijdou-li
poutníci na nocleh, muzikanti odeberou se do ho
spody, aby si něco přivydělali' a brzo zaznívá
veselá hudba — a tak svedou ipoutníky, že tančí.
Že počínání takové naprosto se příčí cí kevním
ustanovením, že vůdcové pouti, že zvláště du—
chovní správcové se vší rázností proti takovému
nešvaru horliti musí — jest na bíledni. Zde platí
vážné slovo, které pronesl všeobecný sněm Tri
dentský v 25. sezení, mluvě o svatých vzývání,
úctě a ostatcích a o posvátných obrazích: „Osla
vování svatých a návštěv ostatků lidé ať k hodo
vání a opilostem nezneužívají, jakoby svátky ke
cti svatých ustanovené měly se tráviti v bujnosti
a prostopášnosti“

Prostředky, kterými vůdcové poutí
mnohé nepořádky zameziti mohou,
odporučujeme tyto :

a) Důtklivé napomenutí a varo 'ání hned na za
čátku pouti.

b) Obmezení odpočinku na dobu nevyhnutelně
potřebnou.

c) Ukončení odpočinku a další chůze přísně včas
a hodinu napřéd ustanovenou bez ohledu na
opozdilce.
Při těžších provinčních úplné vyloučení ne—
napravitelných.

(1
V
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e) Kdyby se nesprávnostianepořádky opakovaly,
pohrození církevní zápovědí celé pouti, ne
súčastnění se duchovního a odepření všelikého
církevního spolupůsobení ku př. nevydání ko
stelních křížů, korouhví, zákaz vyzvánění a
podobné.

Raději žádná pouť, než taková, která by pod
zástěrou pobožnosti byla příležitostí ku hříchům a
na hanbu jména křesťanského.

II. Rovněž tak důležito, jak vnitřní dobrý
úmysl poutníků jest, aby při poutích zach o vá
vali náležitý pořádek. K tomu jest za—
potřebí :

1. Poutníci ať se zavčas na pouť schystají a
nenechávají přípravy na poslední okamžik. Jsou—li
podřízení, ať si vymohou náležité povolení od svých
představených. Rozloučivše se s domácími (obzvláště
je—lipouť delší) ať sejdou se přesně v určitou ho
dinu ve chrámu Páně, nebo kde ho není, najiném
k tomu vhodném místě (u kaple, Boží muky, u kříže).
Kdo pózdě přichází a dlouho na sebe čekati dá,
ukazuje pramalou horlivost' a prozrazuje domácí
svůj nepořádek. Každý pořádkumilovný poutník
dovede si potřebné domácí'záležitosti tak uspořá—
dati, aby ničím nejsa zdržován v pravý čas na
místo shromáždění se dostavil. Kárán a odstraněn

bud' zlozvyk, dle něhož mnohý se ke průvodu při—
pojuje, až se béře kolem jeho příbytku. Zdá se,
jakoby taký poutník již napřed zemdlen byl, že
chůze do chrámu Páně mu obtížnou přichází; aneb
snad nestojí o požehnání církevní, kterého dle před
pisu církevního každému průvodu dostati se má.
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Což nechce spojiti prosby své s prosbou církve za
Boží ochranu a požehnání ? Jak smutné jest, jak
málo svědčí o horlivosti a zbožnosti poutníků, když
jen malá hrstka jich z chrámu Páně vyjde ateprve
po cestě jeden po druhém se přitrušuje a přibírá:
tak se počíná pouť pohoršením.

2. Zvláštní pozornosť věnována bud' pořádku,
v jakém průvod se ubírá. Napřed neseno bud'zna—
mení spásy, sv. kříž; jsou—likorouhve po ruce,
i ty bud'tež, možno-li, před jednotlivé stavy roz
děleny. Dítky, hoši a děvčata, panny a mládenci,
mužové a ženy, jdětež rozděleni dle pohlaví Vřadách
za sebou jdoucích, nespěchajíce, ale také se neza
stavujíce, aby řady nebyly porušovány a přetrhávány
a průvod ve zmatek uváděn. Vzorný pořádek
zvláště při východu, při průchodu skrze nějakou
cizí obec, a při vchodu do místa posvátného za
chován buď, neb průvod přísně spořádaný činí pře
milý dojem na diváky a kolemjdoucí a svědčí
o dobré kázni poutníků, jakož inaopak nepořádek
i z pobožnosti vytrhuje i pozorovatele nemile se
dotýká.

Venku, kde poutníci sami jsou, může se po
někud uvolniti, mnohdy jest to i příhodné, aby
modlící se těsněji spojeni jsouce předříkávajícího
nebo zpěváka lépe slyšeli, slovům jeho lépe rozu—
měli a tak i lépe pobožnosť konali.

Zpěváci obyčeně zaujmou místo tam, kde končí
řada svobodných 'a počínají ženatí. Je-li průvod
veliký, jest dobře, když se zpěváci k jednotlivým
stavům rozdělí. I dítky v tom případu mají míti
svého vůdce, jenž s nimi se modlí nebo zpívá.
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3. Cestou bud'tež všichni jen modlitbou a
zpěvem zaměstnáni. Marně tlachy a řeči, žerty a
smích a podobné rozmarnosti bud'tež naprosto vy—
lOučeny. Taktéž musí býti pokáráno, zůstanou-li
muži za průvodem, „aby si pokouřili.“ „Chce-li
kdo putovati“ napomíná sv. Bonaventura, „přinesiž
Bohu oběť modlitby.“

Aby pobožnosť vždy živou a napnutou zůstala,
žádoucno jest, aby modlitby střídány byly se zpěvy.
Modlitby ať se předříkávají v krátkých, snadno
pochopitelných Odstavcích, a od poutníků buďte
po zpěvácích opakovány — což díti se má ne spěšně
a ukvapeně, nýbrž volně a vážně: nebot" neprospěje
upřílišené mnohých modliteb odsekání — nýbrž
řádná modlitba, která je spojena s pozdvižením
mysli k Bohu.

III. Písně & modlitby buďte pečlivě
voleny. Zpěvácineužívejtež svých vlastních sbírek
a písní, nýbrž jen knížek a sbírek od církevní
vrchnosti schválených a odporučených. Nehledě
k tómu, že ony bývají mnohdy obsahem závadny —
modlitby a písně od církve potvrzené právě schvá—
lením vrchního pastýře větší působnosti nabývají,
jelikož, abychom tak řekli, plynou pak z úst církve.

Při písních, které jsou zvláště výborným pro—
středkem pobožnosti, jsou-li dobře voleny _mimo
na obsah musí se hleděti i na nápěv, aby nebyl
světácký, smyslný, necírkevní. A tu záleží popředně
na zpěvácích, aby si nápěvy dobré napřed sami
osvojili bez chyb a přívěsků; neboť zpívá—livůdce
nejistě a chybně, je nápěv písně ztracen! Poutníci
se mu řádně od něho nenaučí a zavede-li se s chy
bami, již je přetěžko, „ba nemožno napraviti jej.
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B. Předpisy církevní.

Předpisy církve, jak máme poutě konati, jsou
v krátkosti obsaženy v následujících slovích.*)

„Poutníci, jenž vydati se chtějí k mí
stům svatým, než odejdou, podle ustano
vení staré církve, musí obdržeti otevřený
čili odporoučející list od svého biskupa,
nebo faráře. Když ho dostali a své zále
žitosti upravili, nechať ze hříchů svých
se vyzpovídají, mši,v níž se říká modlitba
za poutníky, obcují a nejsvětější Svátosť
Oltářní zbožně přijmou. Po mši svaté
kněz nad nimi klečícími říká následující
m o d l i t b y :“ (Následují modlitby.)

1. Žádá tu církev sv. od dítek svých, aby si
dali pro poutní cestu od svých biskupů nebo farářů
vyhotovitipověřujícíaodporučuj ícílistiny,
a to za tím účelem, aby tito posoudivše, kterým
osobám, ve kterých poměrech a za kterých okol—
ností pouť taková jest potřebna, užitečná a spasna,
buď ji povolili, odporučili, podporovali, anebo kdyby
byla pro tělo a duši neb pro jejich časné dobro a
blahobyt škodlivou nebo nebezpečnou, od ní zdržo—
vali a možno—li, k uvarování neštěstí a zkázy ji
zabránili ; aby sto byli, nezkušeným potřebné a uži—
tečné rady na cestu, pro noclehy a jiné udíleti a
jich před mnohým úskalím varovati ; a aby jim
svým listem odporučujícím na místech všech přijetí
vlídné, pomoc potřebnou zabezpečili a je před ne—

příjemíiostmi co možno chránili.

*) Viz : Agenda provinciae ecclesiasticae Moraviae. 1873.
Cremsirii. Pag. 349.
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2. Dále žádá církev sv. od svých dítek, aby
„před početím pouti záležitosti své do po

řádku přivedli. Chce se tak přesvědčiti, zda—li
i časné jejich poměry pouť takovou připouštějí;
chce se tím postarati, aby v čas nepřítomnosti
poutníka časné jeho záležitosti nepodlehaly zmatku
a zkáze, nýbrž aby dobře spořádány jsouce pravi
delný svůj běh měly a obvyklý užitek nesly; žádá
i opatření, aby vše i pro nepředvídané případy za
bezpečeno bylo, i pro případ smrti poutníka anebo
někoho z domácích. Neboť jaká lidská předvídavosť
může na počátku větší cesty za to státi, že po čas
delší nepřítomnosti žádnému nic zlého se nepři
hodí? že vše při starém zůstane, a šťastně se
skončí? Jak nutno tedy, aby 'vše dle možnosti, dle
lidské opatrnosti a moudrosti do pořádku uvedeno
bylo! Jest to povinnost zavazující" poutníka ve
svědomí a církev právem tedy žádá splnění její.

3. Poutníci mají před poutí ze hříchů se
vyzpovídati. Příčina leží na snadě. K vykonání
pouti přistoupiti mají věřící se srdcem zkroušeným,
s duchem kajícím a ve stavu 'posvěcující milosti
Boží„ aby byla Bohu mila a jim k životu věčnému
prospěšna. Mají býti tak připraveni i'pro cestu na
věčnosť a na kladení účtů před souanu stolicí
Boží. Posléze mají býti milovanými dítkámi Božími,
aby dobrodiní, jichž na Bohu poutí tou vyprositi
chtěji, tím jistěji dosáhli, s čím čistějším srdcem
ruce čisté k Bohu pozdvihují.

4. Církev sv. žádá od svých dítek, aby na.
začátku pouti mši svaté obcovali, aby stali
se účastnými milosti oběti Božské, Bohu touže
obětí zadost učinili za učiněné urážky, a aby nad
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přirozených pomůcek dosáhli ku spasitelnému pro
vedení pouti.

V tuto mši sv. vkládá církev modlitbu za
poutníky; ano upravila pro ně zvláštní formulář
mešní, v němž při odchodu upomíná na
dráhu nevinnosti a spravedlnosti, a na česť Boží
v Jeho svatyních; V modlitbách za Boží ochranu
proti nebezpečí cesty a celého života prosí; v epi—
štole příklad Jakubův uvádí; v graduale slovy
žalmisty Páně k důvěře v ochranu Boží vyzývá
a za ni prosí; v evangeliu ze sv. Matouše ono
místo čte, kde Kristus učedlníkům svým předpisy
pro jejich cesty apoštolské dává; v offertoriu opět
za Boží pomoc a ochranu na cestě této a po celý
život žádá; v modlitbě následující prosí, aby Bůh
poutníky milostí svou předcházející a sprovázející
ve zdraví a blahu zachoval — a po sv. přijímání
opakuje prosbu, aby poutníci skrze tajemství nejsv.
Svátosti Oltářní ode všeho neštěstí byli zachráněni.

5. Církev sv. žádá od svých dítek, aby na pouti
vroucným přijetím nejsvětější svátosti
se posilnili. Pouť mají s Bohem začíti, s Kristem
spojeni důvěřovati, že On sám jejich vůdcem, prů
vodcem a ochráncem na cestě bude.

Toť jsou předpisy církve pro poutě. V nich
zračí se zároveň duch a úmysl církve při nich;
a aby dosažen byl, přikazuje církev kněžím, aby
poutníkům její jmenem požehnali a předpisuje po
žehnání. Podobně ustanovuje, aby jim požehnáno
bylo zase po jich šťastném návratu. Oboje požehnání
sdělíme níže.

Poznámka: Něco tuto ještě podotýkáme.
Předpisy církve o poutích, jak jsme je uvedli a
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probrali, jak patrno, hlavně mají na zřeteli poutě
do vzdálených krajin, na př. do sv. Země, do Říma,
platí však celkem o poutích vůbec a mají býti
pokaždé zachovány, pokud je možno a potřebno,
c-ož se musí v každém jednotlivém případu uvážíti.
Nemůžeme také neschvalovati zvyk nyní skoro
všudy při kratších poutích zavládlý, že poutníci
doma sice se nezpovídají, nýbrž po cestě k poutnímu
„místu se připravují ku sv. zpovědi a v poutním
místě pak se ze svých hříchů vyznávají a tělo
Páně přijímají. Účel pouti tím též bývá dosažen
a tak jest i předpisům církevním vyhověno.



1. Velehrad,
kolébka sv. víry mezi Slovany.*)

__.—

A. VelehradZa idea Cyrilo-Methodějska.
Idea ta označuje nám'vznešený cíl, za kterým

sv. naši apoštolové se brali a na jehož dosažení
všechny síly své vynakládali. Jak nám okružní
list sv. Otce Lva XIII. „Grande munus“, ze dne
30., září 1880 naznačuje, byl ten cíl následující:
„přinésti slovanskému národu nejen křesťanskou
„víru, nýbrž i dobrodiní světské vzdělanosti ; vždyťsv.
„Cyril a Methoděj vynalezli písmena, kterýmiž jazyk
„slovanský se vyznačuje a vyjadřuje, a proto právem
„také pokládají se za zakladatele písemnictví tohoto
„jazyka“. Cíleltoho horlivě snažili se dosíci „spojeni
„jsoucejs papežem acelou církví římskou nejvrouc—
„nější páskou láskyavíry“; a „poslání jejich k ná—
„rodům slovanským bylo apoštolskou stolicí, tímto

*) Hlavní prameny, jichž bylo použito, jsou: Dějiny
od B. Dudíka; kratičké dějiny od V. Brandla,'J . Havelky;
Jos. Vykydala: Sborník Velehradský I-—V.; četné brožury
Jana Vychodila, koop. Velehradského; V. Brandla: Poloha
Starého Velehradu; K. V. Slavíka: Průvodce po Velehradě
a okolí; Volného „Topografie“; Poutní knihy Velehradské
z r. 1863 a 1885; Sasinka: Slovenský Letopis atd.; V. V.
Tomka, různéldějepravné spisy.
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„středem veškeré jednoty, buď přímo nařízeno,
.„anebo, což nejednou se stalo, bylo touto výslovně
„a slavně potvrzeno.“

Střediskem činnosti našich sv. apoštolů byl
Velehrad. Tenť jest tedy kolébkou naší sv. víry,
kolébkou naší národní vzdělanosti na sv. víře se

zakládající, jest branou, skrze kterou vešli jsme do
města Božího, do církve Kristovy, jejíž viditelnou
hlavou jest biskup Římský, papež, náměstek Kristův
na zemi.

Hle, to jest naše dědictví po sv. Cyrilu a
Methoději, které bedlivě jako drahý poklad stříci
máme a budeme: — tojesti pro nás ideou Cyrilo—
Methodějskou. Idea ta čili cíl obsahuje tři hlavní
úkoly, kterým se rádi a ochotně z lásky ku svým
duchovním arciotcům věnujeme:

1. Víru svou katolickou pilně budeme pozná—
vati, dle ní žíti a proti nepřátelům ji hájiti.

2. Budovu národní vzdělanosti své vystavíme
na zásadách této naší sv. víry jako na jediných
spolehlivých základech.

3. Zůstaneme povždy spojeni páskou lásky a
víry s církví římsko—katolickou, neomylnou a při
činíme se, aby i ostatní naši bratři slovanští, kteří
vesměs sv. Cyrila a Methoděje za apoštoly své
uznávají, ale spojení svého s Římem přetrhnuvše,
v rozkolu žijí anebo na bezcestí bludu a nevěry
se vydali — aby všichni vrátili se do lůna církve
římsko-katolické, jejímiž věrnými syny byli a do
smrti zůstali sv. Cyril a Methoděj.

„Velehrad“ budiž při tom naším heslem,
„sv. Cyril a Methoděj“ a nástupcové jejich našimi
vůch

3_*



_ Z tohoto stanoviska poznáváme také důležitost
Velehradu. Nerozpakujeme se z příčin těch postaviti
Velehrad na první místo a podati:

B. Osudy Velehradu V rámci dějin
moravských.

I. Pradoba Moravy.
Do nedozírna daleka zabíhá zrak náš, když zpy

tuje první doby naší milé vlasti. Znalci starožitností
— neboť jiných pramenů o nich není, domnívají se,
že dle starých předmětů v jeskyních našich vy
kopaných nejdříve zde na Moravě žil jakýsi ne—
slovanský národ jeskyňáků. Tenkráte prý u nás
bylo podnebí mnohem drsnější a studenější než
ted', vrcholy a pláně vyšších hor byly zakryty
věčným ledem a v lesích a nivách žili mamuti,
nosorožci, jeskynní medvědi, lvi, hyény a vlci,
sobí, losi, divocí koňové a buvoli, zajíci, běláci a
polární lišky, po nichž mimo zaplavené kosti ne
zbylo u nás ani památky. Lidé bydleli v jeskyních
a slujích zemských, odívali se kožešinami a živili
se lovem zvěřearyb, nástroje azbráně na potírání
šelem robilizkamene, ze dřeva, z parohů,apozději
jim nebyly neznámy také hliněné nádoby a železo.

Přišla potopa, zničila dřívější lidstvo a zvěřenu,
a po strašných převratech nastala doba nová —
teplejší. K lesům jehličnatýmpřidružily se z ne
náhla listnaté, rostlinstvo nabylo zcela jiné tvář—
nosti, nové živočišstvo oživilo naše háje a luky —
až bylo celkem asi jako nyní a konečně přistěhoval
se i národ do krajin liduprázdných. Odkud, nelze
říci, ani kdy. Lid ten byl vzdělanější než jeskyňáci,



měl a vyráběl už nádoby, zbraně a šperky ze železa,
spěže, zlata i stříbra, znal i tkaniny, vzdělával
role, budoval příbytky ze dřeva a bydlel v pospo—
litých obcích. Z těch okolností, že byli oráči a
vobcích žili, jakož ize zkušenosti, že lebky jejich
a kostry ničím se neliší od našich kostí, lze souditi,

,že pozdější tito praobyvatelé Moravy_ byli Slované,
kteří už ve vlasti naší zůstali a jsou až podnes a
že my jsme jejich potomci.

Dějepisci tyto naše předky jmenují Markomany
.a Kvády a vypravují, že na Moravě bydleli asi od
r. 50. před Kristem až do pátého věku po Kristu
sami. Jmeno Markoman je skomolené Moravan a
pochází odtud, že Slované nazývali řeky alučinatá
místa „moravami“; pojmenovavše hlavní naší řeku
a její břehy lučinaté „moravou“ odtud ijméno
své dostali. Druhý název Kvádi je poněkud změ—
něné Chrváti. '

Markomané, či vlastně Moravané sjednocení
byli v dobách, kdy Kristus se narodil pod slavným
vojevůdcem Marobudem. Římané tehdy, vedení
jsouce Tiberiem, chtěli říši jeho sobě podmaniti,
Marobud se jim však ubránil, jelikož zároveň proti
nim se vzbouřila Dalmacie a Pannonie, jejichž
znovupodrobení stálo Římany čtyři lěta, od r. 6.
do 9. po Kristu. Marobud však později byl poražen
od Němců a z jedné části říše své vypuzen;
i uchýlil se do Italiea obdržel od Římského císaře
Tiberia r. 19. po Kristu doživotní útulek v Ravenně.
I v pozdějších dobách Moravané obhájili samo-—
statnosť svou proti římským císařům, tak na př.
proti Domicianovi a za MvarkaAurelia sami pod
nikli válečné výpravy do Rímské říše a dostali se
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až do Vogleje v Italii._ Císař pak, aby je potrestal,
sám válčil s nimi po 'dvakráte od r. 166—175 a
od r. 178—180, aniž by se mu bylo podařilo pod—
maniti je. Jeho nástupce na trůnu Commodus jim
povolil mír za podmínek jim velmi příznivých.

Z dob pozdějších zachovaly se nám také jen
chatrné zprávy o naší vlasti. Víme, že počátkem

pátého století divocí kočovní Mongoli, Hunové,
z končin zaurálských do Uher vtrhnuvše, i na
M01avě zle řádili. Ti však odtáhli brzy a moc
jejich se rozpadla, jakmile vůdce jejich Atila, živá
„metla Boží“, r. 453 zemřel.

Asi sto let později vtrhli do Uher Avarové
z jižního Uralu a podrobili své vládě i Moravu.
Naši předkové však r. 623 vedením udatného Sáma
setřásli jejich nesnesitelné jho a Sámo pak založil
říši, která zaujímala země až po Šumavu, za Su—
dety, k Tatrám a do Štýrských Alp. Když Sámo
r. 658 zemřel, říše jeho zase se rozpadla ve více
knížetství.

II. Počátky křesťanství na Moravě.
Nelze pochybovati, že křesťanství na Moravě

již ve čtvrtém století bylo známo, ne-li dříve.
Zvěstováno bylo našim předkům snad od křesťan—
ských vojínů Římských, kteří buď v armádách,
bud' jednotlivě jako uprchlíci přes Dunaj přecházeli,
snad od kupců, kteří k vůli zisku daleké cesty
podnikali, snad od duchovních, kteří jako missionáři
byli vysíláni. Asice mohli vědomostí o křesťanství
nabyti bud' od jihu z Norika*) anebo z jihovýchodní

*) Římské císařství bylo od císaře Dioklctiana rozdě
leno na 4 prefektury, ty pak na diecése, jichž bylo celkem
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Pannonie. Z Panonnie však bohužel s křesťanstvím

na Moravu se dostal i blud Ariův, jenž učil, že
Syn Boží jest méně dokonalý Boha Otce. Okolo
r. 396 královna Markomanů, Fritigilda, arianka
dala se na cestu do Milána k sv. Ambroži, taměj
šímu biskupu, aby se dala poučiti, jeli nauka
Ariova pravá, či—linic. V Noriku mimo jiné pů
sobil sv. Severin, který přebýval na pannonsko
norickém pomezí zadunajských Slovanů v druhé
polovici pátého století; za jeho doby skoro všude
v Noriku byli křesťané a také národové, kteří od
severu (tedy z Moravy) s ním se stýkali, byli kře
sťany -— arci Ariovu bludu stranícími. Kacířství
“to časem u nás pominulo. Nelze také pochybovati
že smíseno bylo křesťanství se starými pohanskými
zvyky, ba že mnohé kraje pohanství ještě holdovaly.

Co se na Moravě až do počátku devátého sto—
letí v ohledu politickém a náboženském dělo, o
tom nemáme skoro žádných zpráv. Teprv z doby,
když Frankové začali s Moravany válčiti, dochovaly
se nám zprávy hojnější.

III. Poměr říše Frankův k Moravě.

V západní Evropě povstala během osmého
století mocná říše Franků, která dosáhla největší

13, a Ediecése zase na provincie. Říše Římská na severu
byla omezena Rýnem a Dunajem. Ku prefektuře Italii pa—
třily tři diecése: Afrika, Italia & Illirikum (západní). Illi
rikum pak rozděleno bylo na Dalmacii, Norikum a Pannonii.
Norikum leželo jižně od Dunaje asi v nynějších Rakousích
obojích, v Solnohradsku, Štýrsku, Korutansku; Pannonie
zaujímala nynější Chorvátsko s Hranicí, Krajinu a jiho
západní čásť Uher až po Dunaj; k Dalmácii náležela nynější
Dalmacie, Bosna, Hercegovina a Černá Hora.
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síly za Karla Velikého. Panovník ten byl od papeže
Lva III. v Římě korunován r. 800 na císaře Řím

ského. Úmysl papeže při vzkříšení círařství dávno
zaniklého byl ten, aby císař a papež vzájemnou
podporou a spojenými silami založili křesťanský
spolek, jenž by celý svět zaujímal a všechny obory
lidské činnosti pronikal. Všechny národy měly tvo—
řiti jednu rodinu, která uznávala za nejpřednější
státní zákon — zákon Boží. Vrchním ředitelem kře-—

sťanského toho spolčení měl býti papež, anižby
směl světskou moc vladařů ničiti; přece však
panovníci měli před nejvyšší hlavou církve jako
před nositelem a strážcem křesťanských základů
říší kloniti se. Účel toho spolčení byl: národy ku
křesťanskému smýšleníakonání povznášeti, atudíž
ve všech záležitostech, v mravech a zákonech, ve
vědách a uměních, v otázkách veřejného života,
práva a politiky ku platnosti přiváděti a uskuteč
ňovati názory křesťanské. '

Od té doby byly tudíž dvě nejvyšší hlavy na
světě, papež a císař. Papeži zcela byly podřízeny
církevní, císaři světské záležitosti všechny; a ten
byl vzájemný poměr obou, že ve věcech víry císař
poslušen byl papeže, ve věcech pak vlády světské
papež císařskou vrchní moc uznával tímže způ
sobem, jako ostatní knížata a králové. Papež dů
stojnost císařskou korunováním uděloval a za to
bylo první povinností a právem císařovým, abyr
církev hájil, aby byl jejím obráncem a zasta—
vatelem a aby ji rozšiřovati pomáhal i u národů
pohanských.

Zajisté vznešená to myšlénka! Ale jak jí bylo
zneužíváno, a k jakým nekonečným půtkám zavdala



_41_

podnět mezi oběma mocnostmi! Nás zde hlavně
zajímá, kterak jí užívali či vlastně zneužívali první
císařové naproti našim předkům. Považujíce se za
rozšiřovatele víry — nečinili toho láskyplným po

lučováním, nýbrž jako „páni celého světa“ neob
mezení jali se pod rouškou apraporem rozšiřování
křesťanství brousiti meče a podmaňovati a pohlco
vati jinonárodní země, a pokládajíce veškerou zemi
za svou kořist, nerozpakovali se pod bezohledným
heslem': _„chtíce nechtíce, nám podrobeni budou“,
samostatnost všech sousedních říší ničiti a na ně
dvojnásobné jařmo vkládati: jařmo politické sveli
kými poplatky občanskými a jařmo církevní, to
jest jařmo hierarchie národům cizí s desátky a jí
nými daněmi církevními.

Tak Karel Veliký r. 811 v Čechách beze vší
příčiny a beze všeho práva se na tom ustanovil,
že vypraví veliké vojsko na výboj do Moravy a
jeho syn Ludvík Pobožný r. 817 poděloval své syny
krajinami slovanskými, kterých ještě ani vladařský
v držení neměl (ač neupíráme, že Morava se ne
ubránila jakési svrchovanosti Franků).

—Mezitím, co císaři Moravu si podmaňovali,
pracovali missionáři němečtí, neznající řeč lidu
slovanského, o zřízení hierarchie, to jest o zavá—
dění desátků a daní mezilidem již křesťanským.
Když vyslán byl od císaře Karla Velikého Arnon
do Pannonie, šlechetný učenec Alkuin napomínal
jej ——ač marně: Budiž hlasatelem zbožnosti, ne
exekutorem desátků. Desátky, jak se praví, pod—
vrátily víru Sasů (německých, kterým také
byla víra podávána na špici meče a s vydíráním
daní).
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Za těch poměrů bylo štěstím pro Moravu, že
sjednotila se pod společným vladařem Mojmírem I.,
jenž Privinu, knížete Nitranského z údělu jeho za—
pudil — snad proto, že stranil Němcům. Neboť
r. 830 dal si Privina od arcibiskupa Solnohrad—
ského Adalrama, jehož z Pannonie povolal, posvětiti
V Nitře kostel ke cti sv. Emerama.

Mojmír tedy od r. 830 vládl sám na Vele
hradě nad Moravou, která tehdy na jihu sáhala
až k Dyji, na severu do Opavska a Těšínska, na
východě hluboko do Tater, na západ po Čechy
jako nyní. Vzrůst moravské říše znepokojoval však
Ludvíka Němce a proto vtrhl r. 846 na Moravu
a sesadiv Mojmíra I., ustanovil knížetem jeho sy
novce Rostislava. Avšak i Rostislavu, muži ducha
bystrého a prohlédavého, brzy stala se nadvláda
Frankův nesnesitelnou. Vší mocí a chrabrostí usi—

loval tedy o samostatnost. Mnoholetými válkami
s Ludvíkem Němcem a synem jeho Karlomanem,
který spravoval Korutany, dóbyl Moravě samo
státnosti úplné v ohledu politickém.

Hlavní však zásluhu o Moravu získal si tím,
že chtějeji zbaviti navždy vlivu německých missio
nářův atím i nároků císařů německých k nadvládě
nad Moravou, povolal _věrověstce slovanské, kteří
by se uvázali v řízení církve Moravské. Toť byl
jediný bezpečný prostředek, aby vedle říše německo
francké založil trvanlivou, samostatnou říši
slovanskou. Tak stal se Rostislav vlastním původcem
říše velkomoravské čili Veliké Moravy a pojistil si
vděk a obdiv náš navždy.
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IV. Sv. Konstantin a Methoděj působí na
Moravě.

Rostislav žádal za missionáře slovanské Řím

ského papeže a Cařihradského císaře Michala zá
roveň. V listě k Michalur. 861 poslaném praví:
„Lid náš pohanstva se odřekl a V zákoně křesťan
ském žije, avšak učitele nemáme takového, aby
nám v našem jazyku pravou víru křesťanskou
hlásal“ '

__ Císař Michal vyhověl jeho žádosti a poslal mu
filosofa Konstantina, společníka svého mládí, a
bratra jeho Methoděje, dříve než papež Mikuláš I.
stačil takové učitele vyslati. Svatí bratří byli oba
kněží a sv. Methoděj mnichem. Svou schopnost
k dílu tomu dokázali již dříve, neboť velmi blaho
dárně působili okolo r. 857 u Kozarů a Rusů jako
missionáři. Konstantin zastaviv se na cestě ku

Kozarům v Chersonu, našel tam tělo sv. Klimenta,
papeže a mučedlníka.

Svatí bratří přichystali se na Moravu tím, že
KOnstantin sestavil si (podle staršího slovansko
glagolského, u Slovanů dávno užívaného) nové
úhlednější písmo řeckoslovanské, doplniv je někte
rými slovanské mluvě přiměřenými písmenami, a
pak pořídili si pokud čas stačil slovanské knihy
k vyučování, modlitbám a bohoslužbě potřebné.
Tak Opatření vydali se na cestu.

Jeli bezpochyby přes Černé moře do Chersonu,
vzali odtud tělo sv. Klimenta, pak brali se Ruskem,
které snad až po Karpaty se prostíralo a s říší
Rostislava, Slovenskem a Krakovskem se stýkalo,
a doplnivše tam dřívější své práce missijní, přišli
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v červnu r. 863 na Moravu. Možno však, že cesto
vavali přes Bulharsko, kde sv. Methoděj obrazem
posledního soudu knížete Borise na víru obrátil.
Na Moravě hned úřad svůj apoštolský počali. Jelikož
Moravané již velkou většinou pokřestěni byli, práce
jejich hlavní záležela v tom, že nevzdělané pou
čovali, rozviklané u víře utvrzovali, hříšné ku po
kání povzbuzovali a také zbytky pohanstva vyko
řeňovali; shromažďovali kol sebe mládež, vyučovali
ji písmu a pravdě Boží a zakládali školy.

Bohoslužby, totiž hodinky a mši sv., konali
dle obřadu řeckého řečí slovanskou.

Mezi tím dorozuměl se Rostislav se Svato

plukem, jenž byl údělným knížetem v Nitře na
Slovensku, a s Kocelem, jenž vládl v Starých Hra
dech nad Pannonií, zdaliž by nebylo již na čase
žádati papeže (Mikuláše I.) za zřízení samostatné
církve slovanské. Shodnuvše se, vypravili sv. bratry
s odporučujícími listy a s vybraným komonstvem
a žákovstvem do Říma. Ti brali se z Moravy přes
Pannonií, kde u Kocela na Starých Hradech se
stavili, přes Korutany, Krajinu a Benátky ku sv.
městu. Když o jejich příchodu papež Hadrian II.
(Mikulášův nástupce) zvěděl, vyšel jim slavně v
ústrety, již proto také, že s sebou nesli ostatky
sv. Klimenta.

Sv. bratří přednesli své prosby a papež jim,
uváživ vše bedlivě, vyhověl. A sice 1. schválil slo
vansko-řecké obřadní knihy, posvětiv je a položiv
je na oltář ve chrámě Rodičky Boží „u jesliček,“
t. j. u P. Marie sněžné; 2. posvětil je oba na
biskupy a jejich žáky na podjáhny, jáhny akněze.
Sv. Methoděje světil papež Hadrián sám ve chrámě



sv. Ondřeje, praapoštola Slovanů v sobotu 6. března
(nebo již ledna ?); dne 7. v neděli Reminiscere 868
Methoděj k0nal slavnou bohoslužbu ve chrámě sv.
Pavla, při čemž mu assistovali kardinál—biskup
Arsenius a opat a bibliotekář Anastasius a žáci
jeho; 3. papež pak poslal Methoděje netoliko Ko
celovi, Rostislavovi a Svatoplukovi, nýbrž všem
„těm zemím slovanským“ učitelem od Boha i od
svatého apoštola Petra. Papež tak učinil, uváživ,
že země ty*) patří ku stolci apoštolskému od staro
dávna a že němečtí biskupové zabíráním zemí těch
pod svou pravomoc ruší stará práva apoštolské
stolice. .

Konstantin nevrátil se na Moravu. Zůstal v

Římě a vstoupil do kláštera, při čemž přijaljméno
Cyril a zemřel tam dne 14. února r. 869. doplniv
asi 50 let věku svého. Methoděj pak, ač nedostal
stálého sídla biskupského, jako nejvyšší hlava zemí
těch. slovanských, s velikou ctí přijat byl od Kočela,
Rostislava i Svatopluka a hlavně dlíval zajisté na
královském Velehradě.

Apoštolování jeho však bohužel brzy překážky
byly stavěny, — odkud se toho nebyl nadál. Svato—
pluk, aby se zmocnil vlády na Moravě, chtěl strýce
Rostislava otráviti, a když byl prozrazen, spojil se
s Němci a Rostislava chytiv r. 870 vydal Karloá
manovi, načež nešťastný panovník Moravy od Lud
víka Němce zbaven zraku a v Řezně uvězněn,
kdež také zemřel.

Tak stal se Svatopluk neodvislým od Rosti
slava na Slovensku — ale Morava zůstala Němcům

*)Pannonsko totiž se sídlem bývalým arcibisk. ve Sriemu,
a podobně i Morava se Slovenskem.
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a ti si tam vedli jako samostatní páni. Sv. Methoděj
musil uhnouti duchovním německým a obrátil se
na Slovensko ku Svatoplukovi: ale iten, jsa štván
rádci německými, opovrhoval jím a utiskoval ho
i s učedlníky jeho, takže Methoděj nucena se viděl,
marně jej napomínav, vysloviti nad ním kletbu a
ustoupiti do Pannonie ku Kocelovi.

Kocel ujal se ho statně a poslal do Říma s
dvaceti muži ctihodnými, by požádali papeže,
aby sv. Methoděje, kterýž dosavade neměl sídla
stálého, učinil sídelným biskupem pannonským.
Činil to proto, aby v Pannonii obnoveno bylo bi—
skupství glagols'ko-latinské a sv. Methoděj postaven
pod autoritu sv. Stolice, ochráněn byl před ně—

-meckou hierarchií, která kladla překážky missio
nářství jeho. Němci sice u sv. Stolice hájili svá
domnělá práva na pannonskou církev, avšak papež
Hadrián II. stoje pevně na starším právu svém ob—
novil arcibiskupství Sriemské a dal je Methodějovi
a tak Methoděj povýšen byl na arcibiskupa a
zároveň i na apoštolského vikáře pro Jiho—
slovany.

Na Moravě mezitím dály se tyto věci: Svato—
pluk na Slovensku obžalován u císaře Německého
z nevěrnosti a proto odvlečen jako dříve Rostislav,
do Němec a uvězněn. Urážlivé toto nakládání s

knížaty moravsko-slovenskými pobouřilo konečně i
mírumilovné Moravany a Slováky proti Němcům
a v první řadě proti německým kněžím. Seřadivše
se pod knězem Slavomírem z rodu Mojmírova, vy
hnali Němce ze země a odolali jejich vojskům sta
tečně. A na místě kněží německých prosili papeže,
aby jim dal Methoděje za arcibiskupa a učitele. A
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tak stal se Methoděj i arcibiskupem pro Moravua
Slovensko, a spolu vikářem pro severní Slovany.

Když pak Němci ničeho nemohli svésti proti
našim rozhněvaným chrabrým předkům, vzpomněli
si na uvězněného Svatopluka a poslali ho na Mo
ravu jako pacifikatora, to jest utišovatele. On však
slavně uvítán byl od Moravanů jako kníže, postavil se
v čelo jejich a Němce porazil, vlasť svou osvo
bodil a stal se neodvislým králem moravsko—sloven
ským r. 871. Neodvislosť svou uhájil mnohými
krvavými válkami a říši moravskou povznesl k ne—
tušené slávě.

Než vraťme se ku sv. Methoději. Sotva byl z
Říma přišel ku Kocelovi do Starých Hradů a na
stoupil vysoký úřad svůj a duchovní německé počal
propouštěti z Pannonie, Němci své porážky a vy

“hostění ze zemí slovanských na něm strašně vy
mstili. Z návodu arcibiskupa Solnohradského, Adal
vína, který si osoboval právo a příjmy biskupské
nad Pannonií a Slovenskem, jat byl sv. Methoděj
a zavlečen k Annonu, biskupu Frisinskému, jenž ne
dbaje ani rady svých kněží ani odvolání svatého
Methoděje ku sv. stolici, dal jej uvězniti. Odtud
pak dále zavlečen do žaláře do Řezna a tam r. 871
v měsíci říjnu od německých biskupů před
císařem Ludvíkem Němcem vyslýchán a týrán
způsobem nejsurovějším, proto že prý se vetřel do
jejich území. Hermanrich, biskup Passovský, jenž
činil nároky na církev moravskou, to jest na její
desátky a dávky, tak se zapomněl, že sv. Methoděje
pod širým nebem po delší dobu krutostí nejostřejší
zimy a bouřky trýznil a v zuřivosti své málem
by jej byl bičem šlehal ve shromáždění biskupů,
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kdyby tomu nebyli zabránili. Vězení sv. Methoděje
trvalo půl třetího roku.

V Římě nastoupil na místo zemřelého papeže
Hadriana II., dne 14. prosince r. 872. Jan VIII.
Ten ujal se co nejrázněji svatého našeho mučedlníka,
když se po dlouhém pátrání, jež prolhaností vinníků
bezvýsledným zůstávalo, konečně r. 873 dozvěděl,
co se s ním děje. Církevní klatbou na zatvrzelce
vynesenou vynutil na nich jeho svobodu. Hrozili
sice Kocelovi, aby se nepovažoval přijati jej zase
do svého území, ale vše dobře dopadlo, neboť
urputní nepřátelé Methodějovi zemřeli: dne 14.
května 873 Adalvín, 2. ledna 874 Hermanrich, a
9. října 875 Anno.

Sv. Methoděj však-v Pannonii přecenezůstal;
neboť r. 874 Kocel, největší jeho zastavatel, zemřel
a nástupcem jeho stal se syn Karlomanův, Arnulf
a také apoštolská stolice, snad aby utišila křik
biskupů bavorských, zapověděla mu konati slovanské
bohoslužby v Pannonii. Z toho však, že svatý
Methoděj obřadů slovanských se nespustil, jde na
jevo, že bezpochyby papeže o záležitosti té špatně
zpraveného lépe poučil. Zůstaloť při starém.

Sv. Methoděj přeložil arcibiskupský stolec ze
Starých Hradů na Velehrad a odtud také Pannonii
spravoval, neboť papež ještě r. .875 stěžuje si na
Arnulfa, že staví Methodějovi překážky v cestu a
r. 876 napomíná slavonského (nebo srbského) kní
žete Mutimíra nad Savou, aby se vrátil ku pravo
mocnosti arcibiskupa pannonského, od níž byl
odpadL

Velehrad tedy od té doby (r. 874) stal se stře
diskem činnosti Methodějovy. Velehrad byl též stře—
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diskem činnosti Svatopluka — kterýž téhož r. 874
dosáhl v míru Forchheimském od Němců neodvislosť

i politickou i církevní. Pole činnosti sv. Methoděje
stále se šířilo, jelikož i Morava vzrůstala. Neob—
mezilť se na Moravu a Slovensko, kde mu ode—
vzdány všechny kostely a duchovní ve všech mě
stech a kde pod jeho správou „začalo růsti Boží
učení _a duchovní množiti se.“ Jelikož k Moravě
patřilo i Slezsko a Malopolsko s hlavním svým
městem Krakovem, vyslal tam učedlníky Viznoga
a Oslava, kteří tam i řecko-slovanskou bohoslužbu
zavedli. R. 877 pokřtil také českého knížete Boři
voje s družinou a dal mu do Čech kněze Kaicha
či Pavla, který by mu řecko-slovanské bohoslužby
konal.

„Skoro šest let sv. Methoděj mohl se'pokojně
věnovati svatému úkolu svému. Po té přestávce
nastaly nové útrapy. Svatopluk počal straniti ně—
meckým lichotníkům, kteří ho naváděli, aby vypudil
sv. Methoděje a založil arcibiskupství latinské na
Moravě. Hlavními tajnými piklů strůjci byli jistý
kněz Jan a němec Viching, kancléř Svatoplukův,
již sítě lestné tkali s bavorskými biskupy a Svato—
pluka nedosti prozíravého do nich k jeho škodě
vlákali. Aby sv. Methoděje se zbavili, obžalovali
jej bavorští u papeže Jana Vlll., že jeho učení
není pravověrným a že užívá slovanské bohoslužby.
Sv. Methoděj tedy ku vyzvání papežovu r. 880 do
Říma putoval. Svatopluk obelstěný s ním do Říma
poslal Vichinga a jiné průvodčí s listem,- aby Viching
byl na biskupa Nitranského vysvěcen a aby zave—
deny byly na Moravě bohoslužby latinské. Svatý
Methoděj dokazav svou pravověrnosť obdržel do—

4



volení, bohoslužby řecko-slovanské nadále konati,
'ale s tím dodatkem, že se při slovanské mši evan
gelium mělo napřed zpívati latinsky a pak slovansk;r
a jestli by Svatoplukovi a jeho pohlavárům se za
líbilo, raději slyšeti latinskou bohoslužbu, aby se
jim po vůli stalo.

Po té jednáno o zřízení církevní hierarchie na
Moravě. K žádosti Svatoplukově posvětil papež
Vichinga na biskupa Nitranskéhoa vzkázal nad to
Svatoplukovi, aby dorozuměv se se sv. Methodějem,
poslal do Říma ještě jednoho kněze, kteréhož by
podobně vysvětil na biskupa, aby moravsko-slovansky'r
arcibiskup měl dva suffragany, s nimiž by dle před
pisů církevních mohl světiti biskupy též pro jiná
města, kde by bylo potřeba biskupské stolice. Tak
papež Jan VIII. vynasnažil se, aby jednak dílo
Methodějovo od papežův předchůdců schválené a
podporované zachoval, jinak ale aby vyhověl i přání
mocného Svatopluka, jehož od r. 874 z Verony
osobně znal.

Sv. Methoděj vrátiv se z Říma, poslal ku pa
peži ještě téhož roku 880 bezpochyby Gorazda,
domorodce, aby byl v Římě na třetího biskupa vy
svěcen se sídlem v Břetislavě čili Prešpurku, a pak
světil společně s Vichingem a Gorazdem biskupy
ostatní.

Osud sv. Methoděje strpčován byl znovu a
sice prolhaným Vichingem, ačkoliv byl papež Vi
chingovi přísně nařídil, aby jako suffragán ve všem
poslušen byl sv. Methoděje. Opovážil se totiž místo

listu papežského dati Svatoplukovi list, který sám
sestavil a v němž lhal, že papežVichingovi dal
plnomocenství arcibiskupské, Methoděj že má býti
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vyhnán z Moravy, že papež jemu (Vichingovi) dal
zvláštní návod proti Methoději a že na něm žádal
&přísahu, aby ten návod proti Methoději provedl.
Tak Viching jednal ve službě Arnulfa, vojvody
pannonského, aby podvrátil církevní samostatnost
Moravy a Slovenska a přivedl je pod hierarchii a
konečně i pod vládu Německa.

Našli se lidé, kteří Vichingovi uvěřili — pro
tože byl biskupem. Sv. Methoděj však věda, že
papež Jan VIII. nemohl tak dvojsmyslně jednat-i,
psal jemu a stěžoval si na zlomyslného suffragána
biskupa, načež papež zprávou. překvapený vy
slovil listem ze dne 23. března r. 881 svou sou

strast“ nad útrapami sv. Methoděje, dal mu na vě—
domí, že Vichingovi ani moci arcibiskupské, aniž
jakého návodu nedal a že tím méně od něho jaké
přísahy žádal, ba že s ním o podobné záležitosti
ani nemluvil.

Když list papežův na Moravu se dostal apře
čten byl ve shromáždění — můžeme si pomysliti,
jak Viching a jeho přívrženci byli zahanbeni a jak
potěšeni byli příznivci sv. Methoděje. Od té doby
Viching na čas umlkl a také své spojenísArnulfem
musil přetrhnouti, protože Svatopluk s 'Arnulfem
žil v poměrech nepříznivých.

Další působení sv. Methoděje čelilo k tomu,
aby církvi slovanské dal pevné hierarchické ústrojí,
aby vychoval řádné duchovní, aby vzdělával lid a
aby položil základy trvalé slovanskému písemnictví.

Mimo již uvedená. biskupství — totiž Vele
hradské, Nitranské a Břetislavské, založeno ještě
biskupství (bezpochyby) ve Spiši, v Olomouci, Vra—
tislavi, Krakově a Přemyslu. Města ta patřila vesměs

4*
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k říši Svatoplukově. Dále jest pravděpodobno, že
„zakládal jako papežský legat sídla biskupská mimo
říši Svatoplukovu: v Čechách, kamž asi osobně
zavítal a sv. Ludmilu pokřtil, a v Rusku, kam
taktéž sám putoval, aby založil sídla biskupská.
v Moskvě a Kievě. Odtud jsa pozván od řeckého
císaře Basilia, šel do Cařihradu a na této cestě
stavil se u knížete Lebediáše, který vládl Mad'arům
nad ústím Dunaje (což stalo se asi .r. 883 nebo
počátkem r. 884) a sv. Methoděje si přál poznati.
Doraziv do Cařihradu daroval slovanské boho—

služebné knihy císaři, jenž zanášel se bezmála my—
šlénkou, že zavede slov. bohoslužbu u Slovanů
své říše.

Vrátiv se na Moravu, vzdálil se všeho hluku'.
a vybrav si dva dobré písaře, přeložil za pomoci
svých žáků z řeckého jazyka do slovanského od“
března r. 884 do 26. října všechny knihy písma
sv. mimo Makkabejské. Dříve byl (se sv. Cyrillem)
přeložil. pouze žaltář a evangelium s epištolami a
vybranými službami církevními. Také přeložil nomo—
kanon, to jest pravidla zákona a knihyOtcův.

V práci té vyrušen byl svěcením kostela sv..
Petra a Pavla v Brně a posláním svých učenníků
do Velkopolska, které si Svatopluk r. 884 podmanil.

Konečně pozoroval sv. Methoděj i jeho učenníci7
že síly jeho ochabují. Byltě starcem již na 70 let
starým. I poznamenal k žádosti učenníků svých
Gorazda za nástupce svého, a rozloučiv se se stá—
dem svým i jeho pastýři a požehnav ještě všem
v kostele na květnou neděli, do třetího dne zemřel
6. dubna 885 a pochován byl v kathedrálním
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chrámě na Velehradě, po levé straně ve zdi za
oltářem svaté Bohorodičky.

Při smrti Methodějově sáhala církev řecko—
slovanská od něho uspořádaná od Dunaje až po Černé
moře, a zaujímala Moravu, Čechy s Lužici a Mišní ,
Slovensko, celé Polsko a čásť Ruska. Duchovenstvo
mělo posloupnosť apoštolskou vesměs z Říma, neboť
sv. Methoděj s Gorazdem a Vichingem svěcení byli “
na biskupy v Římě (a ne v Solnohradě) a od nich
pak byli svěcení ostatní biskupové a kněží.

V. Poslední létta'Velké Moravy.

Svatopluk nabýval vždy větší moci, tak že mimo
Moravu, Slovensko a Polsko patřila mu větší čásť
Slezska, a jeho nadvládu uznávali Slované na Odře
.a Labi až po Děvín (Magdeburg) a český kníže
Bořivoj; Svatopluk přivtělil k Moravě také čásť
Dolních Rakous a dobyl i kus Pannonie.

Ale moc svou, která vzrůstala hlavně církevním
ústrojím Methodějovým, sám si podkopal, důvěřuje
zapřísáhlému nepříteli slovanstva, Vichingovi. Jak
mile sv. Methoděj zemřel, Viching hned spěchal do
Říma. Jednalo se mu o to, aby zamezil volbu &.
posvěcení Gorazda na arcibiskupa a aby sám se
jím stal. Co všechno papeži, tehdy Štěpánu V.,
nalhal, vysvítá z listu papežem poslaného Svato
plukovi: Sv. Methoděj prý hovělpověrám;přísahal
prý na hrobě sv. Petra, že odřekne se slovanské
bohoslužby a přece prý se jí dále držel; a žáci
Methodějovi prý podobně pověrám jsou oddáni
a nechtějí slovanské bohoslužby se zříci, a "nej—
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lépe by bylo, kdyby byli ze země vyhnáni, nepo—
lepší—li se.

Papež Štěpán uvěřil ošemetníku, který od.
Arnulfa a Svatopluka velmi byl odporučen, a dal
se svésti jeho lžemi (neboť nenapadlo mu, že by
mohl biskup býti takovým pletichářem), zakázal
slovanskou liturgii v listu Svatoplukovi r. 885 po—
slaném a dovolil, abyze země byli vypuzeni, kdož
by proti zákazu tomu jednali. Jelikož nikoho ne—
bylo, kdož by byl papeže o poměrech církve mo—
ravské lépe zpravil, zůstalo při tom. Viching, maje
se strany“ Svatoplukovy volnou ruku, obvinil nej—
přednější kněze slovanské z kacířství, věznil atrý—
znil je (bezmála v Prešpurku) až konečně r. 886 něme—
cky'mi vojáky dal je nahé vyvésti za Dunaj z říše Sva—
toplukovy. Za toto barbarství, kterého se Svatopluk
dopustil na své říši, podťav jí tak kořeny životní,
potvrdil Arnulf vládu Svatoplukovu v Pannonii až
ku Dravě.

Vypovězenci odebrali se do Bulharska. Svatý
Klement, žák Methodějův, stal se za cara bulhar—
ského Simeona biskupem ve Velici Macedonské
a zaštípil s ostatními spolužáky svými vBulharsku
slovanskou bohoslužbu a literaturu, kteráž tam
velikého dosáhla rozkvětu.*)

R. 890 Arnulf počal proti Svatoplukovi válku
a aby moc jeho zlomil, vyzval proti němu i Maďary
z Uher, jimž Svatopluk sice odolal, ale mezi tím
pozbyl Pannonii na Arnulfa, jenž ji dal chorvat—

_,skému údělnímu knížeti Břetislavu -— svému po—

*) Bulhaři pletichami rozličnými byli odtržení od církve
katolické a jsou dosud v rozkolu. Písmo cyrillské zachovali;
podobně jak Rusové, dosud.
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mocníku. Dvě léta na to Svatopluk zemřel r. 894
nevyrovnav se strýci svému Rostislavovi ani spani
lostí mysli ani čistotou a stálostí vůle.

Říši moravskou rozdělil mezi tři syny: Moj—
míra II., Svatopluka a Svatoboje. Mojmír II. měl
míti nad ostatními dvěma nadvládu. Ujal se otěží
vlády mužně, ale nemohl zameziti, že Čechy od
Moravy odpadly; synové totiž Bořivojovi,Spytihněv
a Vratislav, dali se Němcům v ochranu a opustivše
i církevní jednotu s Moravou, území své podřídili
Řezenské diecési, a dali průchod v Čechách liturgii
latinské vedle slovanské liturgie.. Když r. 896
Arnulf stal se císařem, vyštval mladší bratry Moj
mírovy a Maďary proti němu — Mojmír se však
ubránil všem i Němcům jim pomáhajícím. Moj
mír II. zajisté také sužován byl pletichami Vichinga,
který po smrti Svatoplukově stal se kancléřem
Arnulfovým a r. 897 biskupem Pasovským hlavně
proto, aby církev moravskou Německu vydobyl.
Věda pak Mojmír II., že nejlépe poslouží neodvi
slosti své i Moravy, když (jako Rostislav tomu
chtěl), ji znovu odloučí od vlivu německých biskupů,
obrátil se na papeže Jana IX., aby obnovil v říši
moravské hierarchii slovanskou s liturgii sv. Cyrilla
a Methoděje. Papež uváživ, že tím způsobem zhojí
rány církvi moravské r. 886 od Vichinga zasazené,
svolil k tomu a poslal r. 899 arcibiskupa Jana, a.
s ním dva biskupy Benedikta a Daniele., kteří by
církvi moravské pevné nové církevní ústrojí dali.
Vyslancové ti rozdělili říši Mojmírovu na tři bi
skupské a jednu arcibiskupskou diecési a vy—
světili pro ně biskupy ze žáků Methodějových.
Má se za to, že arcibiskupské sídlo bylo na
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Velehradě a biskupská byla v Olomouci, Nitře a
Prešpurku.

Biskupové bavorští se tomu strašně vzpírali,
osobujíce si dosud právo na církev naši a papeže
neušetřili hrubých nadávek a urážek ve spisu
r. 900 sepsaném. Viching sice již nebyl Pasovským
biskupem — musilť jej jeho arcibiskup pro ne—
konečné pletichy sídla toho r. 899 zbaviti (jeho
příznivec Arnulf také už r. 899 zemřel), ale duch
jeho ovládal i jeho nástupce Richara. Mojmír II.
až dosud byl všem nepřátelům odolala také bratří
odbojných přemohl, tak že zůstal samovládcem,
přece r. 901 znovu jsa sklíčen od NěmcůaMad'arů,
žádal v Řezně za mír a vykoupil jej snad i tou
podmínkou, že V říši své dává průchod také liturgii
latinské. A konečně r. 907 říše jeho od Maďarů
zničena nadobro.

„Od té doby všecky dalšío Moravě zprávy na
jednou přestávají, širá tma zastírá- náhle zemi ne—
šťastnou; a jakmile opět zraku se objevuje, tu již
kníže i národ v řadě národů evropejských zmizeli,
hrdé hrady a města, jichžto pevné zdi tolikerým
nepřátelům byly vzdorovaly, jsou zničeny, chrámové
pobořeni, kněží povraždění, lid rozplašen, ticho
děsné panuje nade všeobecnou pustotou — a nikdo
neumí pověděti, kdy a kterak všecka ta hrůza
.sběhla se.“

VI.Poloha starého Velehradu.*)
Velehrad, sídlo hlavní moravských panovníků

a popřední působiště sv. apoštolů slovanských,

*) V. Brandl: „Poloha starého Velehraduf 1862.
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neležel tam, kde nyní dědinka Velehrad s bývalým
klášterem a chrámem Nanebevzetí P. Marie se
rozkládá.

A kde tedy byl?
Slované moravští byli původně rozděleni na

župy, to jest na rody ve mnoho rodin rozvětvené.
Časem cit příbuzenství z jednotlivých rodin se vy
tratil, a tak župa zůstala jednotou politickou. Ob—
čané, jenž sobě byli rovni a všichni se zabývali
orbou a dobytkářstvím, bydleli ve vesnicích, nebo
jiných sedliskách; přicházeli ku přinášení třeb, to
jest obětí bohům, k odbývání trhů, ku krajinským
hromadám a poradám do střediště župního, do
hradu. Hrady byly tedy středisky žup, a kolik bylo
žup, tolik bylo hradů. Hrady ty obehnány byly
pouhými náspy. Později, zejména, když Morava
stala se výbojným cílem Franků, musily hrady býti
lépe chráněny. Jelikož Frankové vpády své na
mnoze podnikali z Rakous, opevnili Moravané celou
řadu hradů podél Dyje. Druhá linie strategická
založená byla podél řeky Moravy. I uvnitř země
důležitá místa byla náležitě opevněna. K náspům
starým přidány hradby dřevěné a v okolí hradu
vyvedeny záseky a jiné překážky.

I Velehrad byl hrademžupním.Stál na'
ostrově v řece Moravě, tam kde nyní pro—
stírá se město Uherské Hradiště, a ku
hradu patřilo ještě město, které v těch
místech leželo, kde nyníje vesnice „Staré
Město“ zvaná a od Uh. Hradiště pouze Moravou
oddělená. Ostrov, na němž stál hrad, byl ostrovem
ještě r. 1670; pak jedno rameno Moravy zaneseno
a tak ostrov stal se polouostrovem.
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Místo ono bylo pro založení hradu a města
velmi příhodné. Právě tam vystupuje řeka Morava
do dolní kotliny své., požehnané to roviny, která
co do úrodnosti na rovni stojí s Hanou. Bezsáhlá
rovina, ležící mezi výběžky Marsových Hor a mo
ravských Tater, měla v ohledu válečném strate
gické střediště a nejhlavnější oporu na ostrově
řeky. Ostrov samou řekou chráněný, snadně mohl
býti podporován zásekami anáspy, kterévblízkých
lesích a na vůkolních paho'rkách a vrcholích na—
valeny býti mohly. I zálibě Slovanů, zakládati
hrady župní podle řekalesů, poloha ta vyhovovala;
táhlť se na příklad jeden les od Oujezda Polešo
vicemi až k ostrovu a kraj byl bohatý na zvěř;
Morava pak protékala rovinu, skýtajíc hojnost vody
a ryb a zavlažujíc lučiny a pastviny.

Hrady byly zakládány za tou příčinou, aby
nebyly jen střediskem župy, než aby také v čas
vpádu nepřátelského župnikům útočištěm se staly,
a proto byly velmi rozsáhlé. Velehrad byl jeden
z největších a nejpevnějších—Již jeho jmeno tomu.
nasvědčuje, neboť znamená: Veliký Hrad. A Němci.
nazvali jej „ineiřabilis munitio“, to jest: „nevý
slovná pevnosť“. Sdělujíť o výpravě krále Ludvíka
proti Rostislavovi r. 869 doslovně: „Karel, Lu
dvíkův nejmladší syn, jenž vedl jedno ze tří vy
pravených vojsk, když s vojskem sobě svěřeným
přišel do oné nevýslovné pevnosti Rastislavovy,
která ode všech i nejstarších se lišila, s pomocí
Boží všechny hradby oné krajiny spálil a cokoliv
uschováno v lesích a zakopáno v polích nalezl, se
svými vyplenil a všechny, kdož s ním utkali se
bojem, na útěk obrátil anebo pobil“. — Ze zprávy
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této vysvítá, že Velehrad byl přepevně vystavěn,
neboť ho Karel nedobyl; že řada souvislých hradeb,
náspův a zásek kolem něho byla velmi rozsáhlá,
jelikož v jeho obvodě obyvatelé zboží své v lesích
ukryli, nebo v polích zakopali, Karel pak ty zá—
seky a náspy okolní spálil a sbořil.

Zde na Velehradě starém, bývalém, r. 863 při
vítání byli sv. Cyril a Methoděj slavně od Rosti—
slava, zde bylo jejich první působiště a zůstalo
i na dále hlavním sídlem Methodějovým, ač ne
zdržoval se tam světec stále, konaje apoštolské
cesty. Zde byly hlavní školy, zde vystaven kathe—
drální chrám zasvěcený P. Marii, sem svolával
sv. Methoděj kněží svých ke sborům čili synodům
církevním, takže chrám sv. P. Marie „sborným“,
to jest hlavním chrámem arcidiecéze moravské
sloulš a konečně v tomtolvelkém moravském chrámě
na levé straně ve zdi za oltářem sv. Boží Rodičky
pochován r. 885 sv. Methoděj.

Staroslavný Velehrad byl od Maďarů zároveň
s říší velkomoravskou zničen a sbořen asi r. 906,
a nikdy více nestal se sídelním městem panovníků
moravských. Když r. 1028 vítězný Břetislav český
domů se vracel z Uher s kořistí velikou, zaplakal,
uzřev slayný někdy Velehrad ve zřícenináoh a
chrámy Boží v něm spustlé a zohavené. — —

Další zprávy o Velehradě královském jsou
v stručnosti tyto: R. 1043 připomíná se Benedik—
tinské proboštství, které bylo u kostelíka sv. Jana
Křtitele na Starém městě a o němž poslední zmínka
děje se r. 1071. Nevíme však, kdo proboštství to
založil a proč zaniklo; zůstane však provždy dů
kažem, že místo to za důležité bylo považováno.



—60—

Nehledě k tomu, že Velehrad zůstalv paměti lidu,
nejstarší kronikář český Kosmas, jenž zemřel 1125
V stáří 80 let, věděl, že křest Bořivojův stal se
na Velehradě, na dvoře Svatoplukovu, kdež byl
stolec arcibiskupství moravského. Dále zachovala
se z r. 1131 listina, která uvádí Velehrad jako
majetek kostela biskupského v Olomouci. Jiná
listina z r. 1202 nazývá Velehrad „starým městem“,
další zpráva z r. 1228 zove Velehrad už jen mě—
stysem s právem trhovým nebo vsí trhovou, čímž
zůstal až do r. 1257. Listiny ty se týkají oné
části starého Velehradu, která ležela na místě ny
nějšího Starého Města. Na ostrově, kde kdysi stál
pevný hrad, r. 1257 nalezalo se několik rybářských
chatrčí a kaple sv. Jiří.

Král český Přemysl Otakar II. toho roku za—
ložil na ostrově tom novou pevnost — Uherské
Hradiště proti Mad'arům a aby město zřízené za—
lidnil, přesídlil tam mnohé své poddané z Kunovic
a poddané klášterní*) z blízkého Starého Města,
ano i trhy přeložil ze Starého Města do Uherského
Hradiště. Od té doby Uh. Hradiště vzrůstalo stále
— Staré pak Město — čásť starého Velehradu,
stalo se a zůstalo vsí až podnes.

VII.Osudy Moravy za vlády Přem'yslovců.
Ačkoliv pádem říše velkomoravské přestal

býti Velehrad středem politiky českoslovanské a
na jeho místo nastoupila „zlatá Praha“, přece se
nám vidí býti záhodným, abychomi nad ssutinami

*) Kláštera cisterciáckého r. 1197 na novém Velehradě
založeného, jak níže sdělíme.



další hlavní dějiny naší milé vlasti, a to s patřič
ným zřetelem k Velehradu samému.

Morava, jak již sděleno, r. 907 zůstala v moci
Maďarů — až kníže český Boleslav I. z rodu
Přemyslovců, účastniv se dříve vítězství, jehož
r. 955 nad Maďary dobyl německý císař Oto I.,
Moravu a Slovensko osvobodil od cizího jha a
k; Čechám je připojil. Od té doby Morava pevně
přilnula k Čechám a sdílela s Čechy všechny
osudy. _

R. 973, když u nás český kníže Boleslav II.
slavně vládl, založeno bylo v Praze biskupství
které patřilo pod arcibiskupství Mohučské; Morava
o kteréž se nedá zjistiti, pod které biskupství po
vpádu Maďarů náležela (snad pod Řezenské) při
dělena nyní Praze.

Boleslav III. Ryšavec svou neschopností a
ukrutenstvím Způsobil ve státě českém takový
zmatek, že polský král Boleslav Chrabrý, buduje
velikou říši slovanskou, zabral napřed Moravu a
ostatní krajiny, jež tehdy knížeti českému patřili,
načež i samých Čech se zmocnil. Čechy sice Poláci
ztratili již r. 1004, ale Morava v jejich moci zů
stala ještě přes dvacet let.

Po smrti Boleslava Chrabrého r. 1025, počala
se jeho nesvorná říše rozpadávati. Uherský král
sv. Štěpán dobyl mečem Moravy a Slovenska. Tu
však ujal se vlasti naší syn knížete Oldřicha, sta—
tečný Břetislav „český Achilles“, Maďary r. 1028
z Moravy vypudil a jí k Čechám zase připojil.
Tehdy Břetislav vraceje se z Uher plakal nad zří
ceninami starého Velehradu jak jsme již. svrchu
pověděli.



Slovensko zůstalo při Uhrách, a tak už více
nemohlo bohužel bráti podílu V osudech, rozvoji a
pokroku ostatních Čechoslovanů.

Břetislav stal se bezpochyby vojvodou osvo
bozené Moravy. Po smrti otcově r. 1037 dosedl
na trůn český. On vydal zákon stařešinský,
to jest zákon o posloupnosti, dle kterého by vždy
nejstarší Přemyslovec na trůn dosedl; ale zákon
ten stal se příčinou nekonečných domácích různic
ano i krvavých půtek mezi Přemyslovci. Nejstarší
člen nazýval se velkoknížetem nebo velkovojvodou
a sídlil v Praze, ostatní, mladší Přemyslovci bývali
podíleni úděly na Moravě, jež zvaly se vojvodstvími;
takovými úděly byly obyčejně Olomoucko, Brněnsko
a Znojemsko, časem také vojvodství Břeclavské
a Jemnické. Mladší tito knížata bažili po stolci
českém anebo hleděli sobě neodvislosti od něho

dobytí. Následkem toho byly časté válečné výpravy
z Čech na Moravu adrancování; ba stalo se neje
dnou, že mladší knížata se utíkali k německým
císařům o pomoc a tak jim poskytli příležitosti,
míchati se do našich záležitostí. Dějiny Moravy
od r. 1047 do konce dvanáctého století, tedy po
150 let plny jsou půtek mezi Čechy a Moravou.
Izaložení biskupství Olomouckého r. 1063, čímž
odloučena Morava od diecése Pražské, bylo příčinou
svárů mezi Přemyslovci. Nejkrvavější z těch bitek
byla bitva u Loděnic na Znojemsku, kde r. 1185
na bojišti zůstalo 4000 mrtvol. Teprv když Pře—
mysl Otakar I. odškoditi chtěl mladšího bratra
svého, Jindřicha Vladislava, že postoupil mu vládu
v Čechách, právoplatně vyhlášena jest Morava
markrabstvím od Čech nerozlučitelným&.
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prvním markrabětem ustanoven r. 1197 jmeno
vaný právě Jindřich Vladislav. Od té doby Mo
rava na venek činila nerozdílný celek a přestalo
drobení naší vlasti na samostatná vojvodství
údělná.

Jindřich Ladislav postavil sobě pomník slávy
nehynoucí tím, že jako první markrabě moravský,
chtěje oslaviti památku apoštolů slovanských za
ložil r. 1198 na blízku starého Velehradu klášter,
jejž podle sídla Svatopluka a Methoděje nazval
též Velehradem. „Klášter Velehradský čili Velehrad
klášterní opanoval a zachoval nejenom jmeno Vele
hrad, nýbrž i vznešený úkol bývalého Velehradu
královského; na tomto novém Velehradě klášterním
Methodějovo požehnání v ovoci svém zůstává na
pořádl“ Do kláštera uvedeni byli Cisterciáci. Klášter
stojí v údolí a kostel jeho zasvěcen jest P. Marii,
neboť otec řehole cisterciácké, sv. Bernard „miloval
údolí“ a jsa „citerníkem Mariiným“, nařídil, aby
všechny kláštery a kostely jeho řádu P. Marii za
svěceny byly*). První řeholníci s opatem Ticelinem
přišli na Velehrad z Plas na Plzeňsku v Čechách,
ale matkou jejich byl klášter Morimondský ve
Francii a proto měli dle mateřského kláštera ve
znaku čtyry písmena: M. O. R. S. Klášter Vele
hradský stal se nejslavnějším a na celé Moravě
nejpřednějším jak mnohými pozemky a statky, tak
velkolepou stavbou chrámu a jiných budov úhled
ností, zvláště však zachovávanou kázní řeholní zjednal
sobě jména mezi řeholními chrámy a domy vmar

*) První na Moravu uveden byl řád benediktinský (1048),
jenž nejraději na horách se usazoval, pak řád rytířů sv. Jana,
jenž nemocné ošetřoval (1168), třetí premonstrácký (1183)
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krabství. Opat míval (později) na sněmu zemském
první místo a hlas za biskupem Olomouckým“
Velkými příznivci Velehradského kláštera byli dva
biskupové Pražští, Daniel II., jenž zemřel r. 1214
a pochován jest na Velehradě a Ondřej, kterýžto
„hájil výsady církevní klášteraa zahrnul ho statky
a přikázal, aby tu v kostele tělo jeho z Italie,
když Bohu r. 1224 poručil duši, převezeno byvši
ve hrob položeno bylo.“

Přemysl Otakar I. r. 1202 a 1228 založení
kláštera Velehradského i jeho nadání ochotně po
tvrdil.

Týž Otakar r. 1216 zrušil nešťastný zákon
stařešinský a zařídil posloupnost na základě prvo
rozenství. Tak nastal mír v rodině, ač ne trvalý.
V dobách těch církevní život utěšeně zkvétal, což
jeví se patrně hojným zakládáním klášterů a za
váděním nových řeholí na Moravě.*)

Všeobecné zděšení způsobil ve vlasti naší i
daleko za její hranicemi zhoubný vpád Tatarů na
Moravu r. 1241. Strašný nepřítel spustošil na sta
vesnic a otevřených měst, anoť i opevněná města,
na př. Unčov, Litovel a několik klášterů lehlo po
pelem, až Jaroslavem ze Šternberka na hlavu po
ražen byl. (Bližších zpráv o vpádu Tatarů dočteš
se při poutním;,místě, sv. Hostýnu a Kotouči u
Štramberku). Velehrad zůstal zhouby ušetřen, ba
poskytl r. 1248 útulek Krakovskému vojvodoVi
Boleslavovi a jeho manželce, když byli tam prchli

*) Klarisky okolo r. 1211, řeholnice sv. Augustina
1213, Dominikáni 1227, Minoritó r. 1239, Němečtí rytíři 1237.
Během téhož století ipřibyli Křížovníci,_Templáři r. 1242,
poustevníci sv. Augustina a 1267 Hospitalité.
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před Tatary; za kteréž pohostinství klášter dostával
pak ročně 80 balvanů soli z Bochnie u Věličky.

Až do konce dvanáctého století Morava oby—
dlena byla pouze Čechoslovany. Němců usedlých tu
nebylo. Přemyslovci však v XIII. století usazovali
Němce napořád ve městech a dědinách a skýtali
jim veliké výsady. Domnívaliť se, že v nich budou
míti oporu proti velmožům. Výsadami bohatli a
hrdli Němci tak, že na Slovany pohrdavě pohlíželi
jako na plémě špatnější, jim podřízené a-do svých
cechů jich nepřijímali a tak je ze živností vylučovali.

Moc Přemyslovců rostla a když po Václavu I.
dosedl na trůn český (jenž od Otakara I. byl stále
královským) Přemysl Otakar II., podařilo se mu
spojiti s Čechy a Moravou také Rakousy a Štýrsko
a dědictvím i Korutany a Krajinu. Otakar "II. byl
nazván pro svou udatnosť železným, pro bohatství
zlatým. Jak jsme již sdělili, založil na řece Moravě
pevnosť, nynější královské město, Uher. Hradiště,
na pozemcích kláštera Velehradského r. 1257 a
klášter za to jinak odškodnil a jemu roku 1270
všechny jeho statky potvrdil. Tehdy klášter jen
v Opavsku měl 28 dědin a tři dvory.*)

Otakarovu moc však zlomil Rudolf Habsburský,
král německý, s nímž octnul se ve sporu stran lén
říše německé. Boj skončil porážkou a smrtí Ota—
kara II. v nešťastné bitvě na Moravském Poli
r. 1278,v níž opustili jej ti, které na úkor národa
českoslovanského byl dobrodiním zahrnoval. Štýrští
urputníci strhli s mrtvoly jeho královský háv-a
potupně v kal a prach pohodili jej. Stát český

*) Při zrušení r. 1784. měl prý 56 dědin na Moravěa
30 ve Slezsku. '

5
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uveden na dřívější míru a vládli jemu ještě dva
Přemyslovci, Václav II. a Václav III., jenž chystaje
se na válečnou výpravu proti Polsku r. 1306 za
vražděn jest v Olomouci, v domě děkana kapitol—
ního od zákeřníka Konráda z Můhlhofu, rodáka
Němce.. S ním vymřel po meči slavný rod Přemy—
slovců, jenž přes 600 let panoval předkům našim
napřed v Čechách a od r. 955 také na Moravě.

VIII.Lucemburkové. Bouře husitské.
Po některých nepořádcích zvolen jest za krále

českého Jan Lucemburský,;r. 1310. Za něho a jeho
syna ustálilo se v Čechách a na Moravě lenní
právo arytířství se vší svou nádherou rychle zdo
mácnělo. Na Moravě zavedeno zřízení stavovské,
dle něhož pánům všecka moc dána, lidu pak jen
poroba. Ano někteří rytíři jako loupežníci „pěstním
právem“ obírali pocestné kupce, přepadali města i
vesnice, loupili kostely, kláštery, což zeměpáni jen
znenáhla dovedli odstraniti.

Král Jan miloval dobrodružství a za tou pří
činou skoro pořád dlel za hranicemia zemí svých
zanedbával. Moravu postoupil r. 1333 synu Karlovi,
jenž pomalu všechny země české spravoval. Všudy
vidíme blahodárné stopy jeho činnosti již jako
markraběte. I Velehradu přál a r. 1337. a 1338.
potvrdil mu výsadu od otce Jana poskytnutou, že
totiž statky jeho vyjmuty mají býti z pravomoc
nosti královských úřadů a přidal klášteru hrdelní
právo*) s tím obmezením, že světští soudcové od

*) Archivum Velehradense tvrdí, že hrdelní právo
klášter dostal hned za kr. Otakara. Viz Sb. Vel. III. str.
40, pozn. 3.
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kláštera ustanovení směli souditi pouze zločince
stavu obecného, zločinné šlechtice však měli ode—
vzdávati soudům zeměpanským.

Karel byl mužem Ívýtečným v každém ohledu
a panovníkem tak znamenitým, že málokterý po
bok může se mu postaviti. Dosáhl také pro tyto
své vlastnosti vrchole moci světské a svými “zá
sluhami stal se nesmrtelným. Nejvřelejší lásku a
péči věnoval nám Čechoslovanům, ač byl krve
české pouze po matce, a proto z vděčnosti nejme—
nujeme ho jinak než „Otcem vlasti“.

Markrabě Karel byl s papežem Klementem VI.,
jenž tehdy v Avenioně ve Francii sídlel, osobně
znám akpapežově přímluvě a odporučení na císař
ství římské 11. července r. 1346 povýšen. Po
smrti otcově, jenž padl v bitvě Kreščácké 26.
srpna 1346, dosedl též na královský trůn český.

Dobrá—shoda s papežem, založená na vzájemné
důvěře a úctě, přinesla vlasti naší krásné ovoce.
R. 1344 vyloučil papež biskupství pražské z právo—
moci arcibiskupa Mohučského a povýšil je na arci—
biskupství, a podřídil mu biskupství Olomoucké
a Lytomyšlské, kteréžto poslední teprv se zakládalo.
Prvním arcibiskupem byl výtečný Arnošt z Par—
dubic, a při jeho nastolení položen základ arcib.
chrámu sv. Víta na Hradčanech. Týž rok přenesl
papež právo, korunovati krále české, s arcib. Mo
hučského na Pražského.

S povolením papežovým založil Karel r. 1348.
“universitu Pražskou, první to vcelé střední Evropě
a tak otevřel národu svému zdroj vzdělanosti.

Karel zanášel se také velikou myšlénkou: sje
dnocení východní církve se západní. K tomu po

5>l<
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sloužiti mu měly dvě věci, zavedení bohuslužby
slovanské a vzkříšení úcty sv. Cyrila a Methoděje.

Co se liturgie čili bohoslužby slovanské týče,
musíme především sděliti, že po pádu říše Moj—
mírovců r. 907 na Moravě počala zanikati. V Če
chách se udržela všeobecně jen do odpadnutí Čech
od Moravy; tehdy totiž (r. 897) podřídily se Čechy
diecési Řezenské a liturgie slovanská znenáhla
zůstala obmezenana benediktinský klášter Sázavský
Avšak i tam Spytihněv II. slov. liturgii zapověděl
a proto se odtud opat Vít se svými mnichy roku
1056 vystěhoval. Vratislav II. zase mnichy nazpět
povolal, a žádal na papeži Řehoři VII., aby dovolil
zavésti liturgii po celé jeho říši. Když papež na
to z mnohých závažných příčin ihned nesvolil.
zůstala liturgie slovanská zase obmezena na klášter
Sázavský. Břetislav II., jeho nástupce, řeholníky
mezi sebou nesvorné a naopata žalující z kláštera
vypověděl a do něho latinskou liturgii zavésti dal,
a tak slovanští mniši sami zavinili zánik lit. slov.
na Sázavě.

Karel, jenž se slovanskými mnichy se na svých
cestách do Italie se seznámil, vymohl, si u papeže
dovolení liturgie slov., založil na Novém_ Městě
v Praze r. 1347 klášter benediktinský (v Emauzích
zvaný) a povolal do něho mnichy z Dalmacie, Chor
'vátska, Srbska a Bosny, jenž konali bohoslužby
slovansky dle obřadů latinských a měli písmo
glagolské (kdežto vSázavě užíváno bylo slovansko—
řeckých obřadů s písmem cyrilským). Také nešetřil
žádných prostředků, aby mocného srbského cáře Ště
pána Dušana, pána celého téměř poloostrova Thrá—
ckého pro jednotu církevní získal. Slovanským mni
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chům v klášteře týž úkol určil. _Jimtaké odevzdal je—
diný drahý ostatek po zrušení (1097) slovanského ob
řadu v Čechách zbylý, totiž evangelium od prvého
opata Sázavského sv. Prokopa, cyrilicí vlastnoručně
psané.*) Žel Bohu, že vznešená myšlénka Karlova
se neujala ——čekáme podnes na návrat rozkolných
bratří do lůna církve všeobecné. Klášter Emauzský
založen byl k oslavě Boží, P. Marie a ke cti sv.
Jeronyma (kterého považovali za vynálezce písma
glagolského), sv. Cyrila a Methoděje, sv. Vojtěcha
a ProkOpa.**)

Hle, tu setkáváme se se jmeny slovanských
apošt. sv. Cyrila a Methoděje, jichžto úcta, společná
všem Slovanům, sjednotiti měla všechny pod prapo
rem Petrovým, pod nímž tito světci stáli a bývali.
Karel toho docílil, že co věky dřívější zanedbaly,
napraveno bylo —sv. Cyril a Methoděj r. 1349***)
"za svaté úředně jsou prohlášeni a jim na počest
zavedeny církevní hodinky amše sv. Svátek jejich
položen na 9. března. Olomoucký biskup Jan VII.

*) Tato drahá památka nalezala se v Remeši ve
Francii, kde králové francouzští o své korunovaci na ní
přísahu skládali.

**) Slovanská liturgie se v Emauzích neudržela
dlouho. R. 1419 sice byl klášter od Husitů ušetřen, avšak
po smrti tehdejšího třetího opata (Pavla II.) byli slovanští
mnichové odtud vyhnáni. R. 1584 byly ještě slovanské
knihy v Emauzích. Teprv r. 1593 opět slovanští mnichové
se tam usadili a zůstali tam až do r. 1635. Od té doby
římsko-slov. liturgie u nás zanikla. Udržela se'podnes vně
kterých diecézích Dalmacie a Istrie (s písmem glagolským)

***) Obrazy sv. Cyrila a Methoděje v kostele sv.
Klementa v Římě, které pocházejí z 10. století, už mají
svatořásy kolem hlav jejich. Viz kalendář Moravan na
rok 1870. .
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nařídil, aby netoliko sv. Cyril a Methoděj, otcové,
apoštolové a patronové naši obzvláštní, kteří pře
šťastnou půdu diecéze naší proměnili na vinici Páně,
ctěni byli, nýbrž i „místa posvěcená a páchnoucí
vůní“ vzácné přítomnosti jejich“. A místy těmi za—
jisté vyrozumíval především Velehrad! Ahle Vele
hrad skutečně poctěn tím, že opatům jeho dáno právo
nositi berlu, mitru, prsten, sandaly atd., to jest že
opatové povýšeni na prelaty.

Karel byl také výtečným zákonodárcem. Zlatou
bulou ustanovil pořádek volby králů německých,
majestátem Karlovým upravil zákonitě mnohé po—
měry v Čechách, odstranil ordalie (tak zvané Boží
soudy) a zavedl rozumné soudnictví. Jsa učencem
a milovníkem věd a umění, dal podnět a pro
středky ku mnohým vzácným stavbám v Čechách
(kostel sv. Víta, P. Marie Sněžné, most Pražský,
Karlův Týn atd. jsou jeho díla). Za něho kvetlyf
vědy a umění měrou netušenoua povznesl se prů
mysl, obchod „i orba.

Co -Moravy se týče, rozdělil ji Karel. na tři
léna: markrabství, biskupství Olomoucké a vé
vodství Opavské, založil nové desky zemské v 010-
mouci a v Brně, načež Moravu odstoupil bratru
Janovi.

Nad rovem Karlovým, jenž r. 1378 zemřel,
plakal celý národ. Po jeho smrti nastaly vlasti
naší nepokoje a zmatky, sváry politické a různice
náboženské. Proti Karlovu nástupci, Václavu IV.,
povstal zištný jeho bratr Sigmund, jemuž okázale
pomáhali synové po markraběti Janovi, Jošt a
Prokop. Nesvornosti a půtky jejich táhly se do
nekonečna“ a pustošily zemi moravskou. Prokop
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zemřel r. 1405, Jošt r. 1411, Václav IV. r. 1419,
všichni bez dítek.

Mezitím způsobilo upálení Husovo v Kostnici
r. 1415 nové strašné bouře, války husitské, které
po 15 let trvaly a na Moravě neméně zuřily než
v Čechách; bojováno bylo na jedné straně proti
němectví a vládě papežské, na druhé straně proti
Sigmundovi, poslednímu potomku rodu Lucem
burského, jenž nepuštěn do země, kdežto jeho zeť
Albrecht od roku 1423 byl markrabím_ Morav
ským.

Za Husa vzata hrozná pomsta na kně
žích a řeholnících, jejichž vážnost" byla pod
kopána dílem spory s biskupy Olomouckými, dílem
vlastní jich vinou — nekázní a vzájemným se
zlehčováním, dílem vlivy cizími, bludařskými,
dílem také rozkolem, jenž v církvi nastal volbou
dvou papežů. Husovo bludné učení hned od za—
čátkuina Moravěse zejména mezi šlechtoualidem
venkovským ujalo a jelikož šlechta osazovala své
fary přívrženci husitství, zůstala sotva pětina far
katolíkům. Města, to jest Němci v nich usazení,
zůstali katolíky. Proto Husité moravští zejména
na statky měst, biskupa Olomouckého a jiných
duchovních a na kláštery měli nabroušeno. Klá
šterů*) bylo tehdy na Moravě mužských přes třicet a
ženských asi patnáct. Nejvíce trpěly kláštery mimo
města stojící a mezi nimi na prvním místě Vele
hrad. Měliť Husité hlavní sídlo v táboře 11N eda—

*) Během XIV. století zrušen byl rytířský řád Tem
plářů (1311), a přibyli na Moravě kajicnice sv. MaříMagda
leny (před 1321) a kanovníci Augustinianští ;(1371), Kar
tuziáni 0375).
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konic, V Ostroze a V opevněné Strážnici, odkud
odpadlý kněz Bedřich, řečený ze Strážnice, V zášti
proti římskému kněžstvu téměř šílený, houfy tá
borské proti katolíkům vypravoval. R. 1421 se
tam shromáždili a okolní kostely pustošili. Tehdy
také augustiniánské proboštství sv. Klementa u
Ošvětiman bylo vydrancováno. Vlednu r. 1420 vy
pravili se proti Velehradskému klášteru. Na cestě
vypalovali kostely. V Polešovicích upadl do jejich
rukou farář Mikuláš. Když jej mučením nemohli do
nutiti k odpadlictví od víry, upálili jej, načež kostel
V rum a popel obrátili. Velehrad tak náhle přepadli,
že jenom 13 řeholníků útěkem přes klášterní zed“
do pevnosti Hradišťské holé živobytí zachránilo,
opat Jan však s Vlastním bratrem a třemi řehol
níky polapeni a uprostřed kostela na hranici za
živa upálení byli. Chrámi klášter docela vyloupeny,
při čemž zuřivcům podařilo se ukořistiti mnoho
zlata, stříbra a jiných drahocenných věcí, jakož i
celou vzácnou knihovnu. Řeholníci od té doby
bydleli většinou u svého farního kostela sv. Jiří
v Uher. Hradišti, jehož nadáním a příjmy též čá—
stečně žili, a později také V Polešovicích a vJalubí
u svých far. Klášter již před tímto neštěstím vězel
V stálých peněžitých nesnázích -—Vrukou lichvářů
a židů — „nynípak poškozen jsa nesmírně na svých
statcích, dlouho nemohl se spamatovati. Budova
konventu Velehradského zůstala pustou a r. 1427
coz ní snad ještě lepšího zbylo, dokonce jest zni—'
čeno od rodáka Kojetínského, Havla Dražila, jenž
s lupičským houfem 1000 mužů silným, statky
církevní po Moravě pustošil a také Velehradské
okolí navštívil.
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Hu'sitům moravským pomáhali občas i Čechové,
na př. Prokopi Prokůpek a r. 1423. také Jan
Žižka na své výpravě do Uher.

Nesmířlivá strana Husitů přemožena byla teprve
r. 1434. bitvou u Lipan, kde oba jmenovaní Pro
kopové padli, načež ustaly také na Moravě krvavé
'boje. Také se podařilo mírnější Husity na základě
kompaktát k návratu do lůna církve katolické po
hnouti. Byliť Husité roztržení na mnohé sekty a
učením svým se více méně od církve a rozumí se,
že-i od svého mistra Husa odchylovali. To však
měli společné, že přijímali pod obojí způsobou. V
kompaktatech r. 1436. povoleno bylo Moravanům
a Čechům, aby, pokud si toho přejí, přijímali pod
obojí. Také Sigmund r. 1436. s Čechy'se smířil,
ale hned r. 1437. zemřel, načež zeť jeho, Albrecht
do r. 1439. panoval království Českému i Uher—
skému a zemím rakouským.

IX. Jiří Poděbradský a Matyáš Korvín.
Jagjelovci.

Dokud syn Albrechtův, Ladislav (pchrobek),
byl dítkem, spravoval Čechy Hynek Ptáček z Lipé
a po jeho smrti Jiří Poděbradský a Moravu Jan
Tovačovský z, Cimburka. Na Moravě začínalo se
ujímati učení bratrské, Husitismus v mírně tvářnosti,
a sám Jan je podporoval a překážky kladl Fran—
tiškánu Janu Kapistranovi, jenž snažil se poblou—
dilé do lůna církve přivésti, a za tou příčinou i
řád Františkánů na Moravu uvedl. Když Ladislav
r. 1457. zemřel, zvolen za krále českého Jiří z
Poděbrad a uznán byl i za pána Moravy (vyjma
německy smýšlející města). Aby zjednal zemím svým
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pokoj, dal dceru králi uherskému Matyáši za man
želku a také zamýšlel po celé Evropě zříditi ná
rodní církve. Z této jeho snahy však povstaly mu
nemalé nesnáze. Jednota panská prohlásila Matyáše
ochráncem katolíků a papež zrušil r 1462. kom
paktata. Nastaly veliké a krvavé boje, v nichž
Morava nemilosrdně spustošena a jmenovitě statkyÍ
církevní utrpěly. Matyáš od r. 1468. větší čásť
Moravy měl ve své moci a domáhal se celé ko
runy české.

Jiří z Poděbrad vida, že Čechy uhájí jedině
moc zahraničná, radil pánům, aby nevolili po jeho
smrti jeho syna za krále, nýbrž Jagjelovce, pol
ského kralevice Vladislava II., což se také r. 1471.
stalo. Ale ani jemu nepodařilo se Moravu vysvo
boditi. Tehdy žil na Moravě Ctibor z Cimburka,
muž výtečný, hejtman moravský, jenž také sepsal
knihu Tovačovskou o právích, řádech, obyčejích a
zvyklostech starodávných v zemi moravské, kteráž
po několik století pokládána za hlavní pramen
všeho práva na Moravě. On také, jako dříve otec
jeho, podporoval sektu českých či moravských
bratří, jejiéhž společnost se byla r. 1464. pod
bratrem Řehořem na pevných základech zřídila.
Bratří sice byli r. 1480. Matyášem z Moravy vy
povězeni; avšak nevystěhovali se všichni, a vystě
hovalci se potají zase vraceli.

Po smrti Matyášově r. 1490. teprve spojena
zase Morava s Čechy, ano Vladislav a pak jeho
syn Ludvík stali se také králi uherskými. Ludvík
padl r. 1526. v bitvě u Moháče proti Turkům a
po něm přivedeny země koruny české a uherské na
jasný náš rod Habsburský, jenž dosud slavně panuje.



_75_

V dobách těch, rozháraných spory politickými
i náboženskými, velmi utrpěly, jak již sděleno,
církevní statky a kláštery, z nichž některé i za
nikly, tak benediktinský klášter V Třebíči, augu
stinianské u Osvětiman, v Krumlově a Prostějově,
všechny koncem XV. století, když již r. 1486. byl
zničen pány Pernštýnskými panenský klášter august.
v Doubravníku a ještě dříve řád německých rytířů
pozbyl komturství své ve Slavkově. Trvání pak
jiných klášterů bylo ohroženo. Také Velehradu bo
lestně ublíženo, ač všichni toho století zeměpáni
privileje kláštera potvrdili — počínaje od Albrechta
až po Ludvíka. Přes třicet let nebyli opatové s to,
aby klášterní budovu spustošenou zase vystavěli;
dluhy a nesnáze z toho plynoucí, jako zastavování
majetku, nedostatečnost k obhájení práv apodobné
svízele nepopřály jim oddechu. Král Vladislav II.
r. 1511. potvrdil výsady klášterní z příčiny pro
nás velezajímavé — totiž pro „posvátnost toho
místa, jelikož tam i první metropole království
(to jest první arcibiskupské sídlo celého království)
i první nad to v markrabství moravském svatosvaté
naší křesťanské víry začátky a základy vznikly.“

X. Morava částí veleříše Habsburské.
Válka třicetiletá.

Již za Vladislava II. a Ludvíka bylo řízení
stavovskévzemích koruny České úplně vyvinuto a
účastenství ve vládě mezi králem a stavy bedlivě
vyměřeno. Snahy stavův nesly se však k tomu,
aby práva svá stále rozšiřovali. Zejména Moravě
se podařilo, že samosprávu velmi rozsáhlou měla
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a pomocí její svobodu náboženskou zaváděla a s
úspěchem hájila. Ferdinand I. (1526—1564) však
usilovalo omezení velikých svobod stavovských a
sesílení živlu katolického jemu oddaného. Tím po—
pudil Čechy r. 1547 ku vzpouře, kterou pak přísně
potrestal. Morava tehdy zůstala klidná. Zde musíme
sděliti, že se do Čech a na Moravu k ostatním sektám
dralo nyní Luteránství a Kalvínismus. I sami čeští
a moravští bratří mezi učením obojím se kolísali.
A co horšího: Němci ve městech, jenž dosud ze
záští k Čechům drželi se katolické víry, chtivě se
chápali bludných nauk z Německa pocházejících.
Na Moravě dokonce také usadili se (od r. 1526)
v hojném počtu němečtí přivandrovalí novokřtěnci
(taufáři), nejvíce na rozsáhlých statcích pánův z
Lichtenšteina, z Lipé, z Žerotína a z Kounic —
od Mikulova .až do Slavkova, a odtud až ke Strážnici.
Tak bujelo sektářství na Moravě, že byli tehdy
v zemi Kališníci, Bratří, Habrovanští (v něčem od
Bratří odchylní), Luteráni, Sociniáni, Flacciáni, Mi
kulášenci, Novokřtěnci, Sobotáři atd. — katolíků
zbyla—sotva šestina všeho obyvatelstva. Nejsilnější
byli Bratří, jenž založili několik tiskáren v Čechách
a na Moravě a školství měli velmi vyvinuté. Mezi
nimi vynikal Jan Blahoslav (1- 1571), Přerovan,
výtečný znalec češtiny a dějepisec. Vůbec se vy
znamenávali Bratří vážností mravů, vzdělanosti a
pilností.

Snahy a úspěchy Ferdinandovy byly od jeho
syna a nástupce Maxmiliana II. (1564—1576) ta—
kořka zmařeny, neboť přílišnou shovívavostí a ústup—
ností moc stavovskou a'tím i sektářst'ví upevniti
a zmáhati se nechal. — Za vlády jeho stal se
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biskupem Olomouckým Vilém Prusinovský (1565—
1576), muž učený, pro víru katolickou nadšený a
povaha železná. Nahlížeje, že církev katolickou ne
povznese, leč když duchovenstvo co do mravů i
vzdělanosti uvede na stupeň ještě dokonalejší, než
bylo duchovenstvo Bratří, visitoval pilně diecesi a
kláštery a zlořády káral, pak založil v Olomouci
r. 1565 seminář pro duchovní a r. 1570 akademii
(universitu), kterou odevzdal řádu Jesuitů nově tam
uvedenému. Pak vybízel šlechtice, aby tam syny
své na vysoké učení posýlali, věda, že vychována—li
bude šlechta po katolicku, snadno budoui její pod
daní k víře zase přivedeni. Brzy na to Jezuité
i v Brně se usadili a školy otevřeli.

Král Rudolf II. nastoupil po otci vládu r. 1576.
Byl vychován ve Španělsku a katolíci do něho
skládali veliké naděje. A v skutku strana katolicko
císařská za něho se sesílila, ač ne jeho přičiněním;
žil v Praze vědáma uměnám, nedbaje pranic o politické
záležitosti. Pro spojení dvoru jeho se dvorem
španělským oblíbili si šlechtici naši, bráti za man
želky slečny španělské — které byly katoličky a
své manžele ijich rodiny téže víře získaly. Na
Moravě od r. 1579—1598 působil také výtečný
biskup Olomoucký, Stanislav Pavlovský, muž ne—
obyčejně rozhodný a mnohými ctnostmi ozdobený.
Dbal přísně o kázně církevní abděl ostražitě nade
vším, co víry naší se týkalo. Nebýt jeho a Prusí—
novského, snad by byla církev Olomoucká na sklonku
XVI. století zanikla. Protestantismus s ženatými
pastory měl na mravnost a počestnosť četných du
chovních a řeholníků tak zkázuplný vliv, že jen
železnou rukou dalo se mu brániti. Po Pavlovském
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r. 159-9 (až do r. 1636) stal se biskupem František
kníže z Dietrichsteina, jenž s velikým prospěchem
pokračoval v tom, co byli Pavlovský a Prusinovský
začali.

Jak zlé u nás pro církev časy v tomto století
byly, lze poznati ze smutného osudu klášterů. Za
niklyť panenské kláštery: cisterciackývOslavanech
(1530), piemonstrátský v Dolních Kounicích (1526)
a v Nové Říši (1596), kajicnic sv. Maří Magdaleny
v Dalešicích (1546), augustiniánský v Olomouci
(1527), benediktinský v Pustoměři (1588); pak
mužské kláštery: benediktinský ve Vilimovicích
(1541), premonstratský v Kněžicích (1536) a augu
stiniánský v Koruně u Tatenic a jiné kláštery byly
ve mravním i hmotném ohledu takořka na mizině.

Také klášter Velehradský stál si velmi zle; z pe—
něžitých nesnází nemohl si pomoci a vytloukal klín
klínem a ztratil mnohé statky docela; od r. 1540
—1554 dokonce i samo klášterní stavení s okolními

dědinami a lesy bylo zastaveno Žerotínům a té
doby bydleli v něm jen dva nebo tři bratří a ti
málokdy hodinky společně konali. Ferdinand I.
chtěl proto klášter zrušit a neučinil tak jen k na—
lehavým prosbám biskupa Olomouckého. R. 1587
dán mu výborný opat Ekhard Švábský; ten od—
stranil mnohé nepořádky, velké a zbytečné vydaje,
propustil nepotřebné služebnictvo, ale nápravy do—
cela neprovedl, protože pro státní a jiné záležitosti
často prodléval mimo klášter. Budovu starou kcn
ventní, která byla už skoro na spadnutí, opravil
tak dalece, že v ní byla jedna společná spárna,
cely či komůrky pro řeholníky deskami od sebe
oddělené — bez kamen a jen s dírami ve zdích
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na uhlí. Klášter utrpěl také vpády Turků a Uhrů
na Moravu; tak r. 1604 Uhři ho částečně vypálili
a statky jeho poplenili ——_a to v době, kdy „nad
míru“ byl zadlužen.

Rudolf svou netečností k záležitostem vladař

ským donutil takořka své příbuzné, že mu žezlo
z rukou vzali. R. 1608 musil odstoupiti svému
bratru Matyáši Uhry, Rakousy a Moravu a učiniti
jej čekancem království českého. Na Moravě zvolen
za hejtmana Karel ze Žerotína, výtečný a prohlé
davý státník. Matyáš slíbil markrabství, že zachová
zemi všechny dosavadní výsady, že své dítky dá
učiti jazyku českému a že jako komisaryksněmům
bude posýlati jen lidi češtiny znalé. Rudolf pak z
vděčnosti, že Čechové zůstali mu věrni, dal jim, ač
nerad, r. 1609 slovutným majestátem svobodu ná—
boženskou. R. 1611 však odstoupiti musil Matyá
šovi i Čechy, načež žalem utrápen r. 1612 zemřel.

Matyáš udržel se na trůnu téměř jen svou
shovívavostí a aby vládu rodu Habsburskému, který
stavové chtěli českého království zbaviti, zachoval,
dal ještě za svého živobytí r. 1617 na krále českého
korunovati Ferdinanda II., arciknížete štýrského.
Nemělť ani Matyáš ani jeho bratři dítek. Pánovitosť
stavů českých vzrůstala stále a došla tak daleko,
že chtěli míti pro protestanty ještě více svobod,
než jim poskytoval majestát, a když Matyáš schválil
jednání arcib. Pražského a opata _Broumovského,
kteří protestantům nedovolili kostely protestantské
na svých statcích stavěti, vypuklo vzbouření ;páni sho—
dili domnělé pisatele královského rozhodnutí: totiž
Viléma Slavatu a Jaroslava z Martinic a tajemníka
Fabricia (23. května 1618) s oken kanceláře na
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hradě Pražském do hluboké příkopy hradské, a
vyhnali arcibiskupa i opata a Jesuitky ze země.
Nastalo nyní řádění v Čechách a po smrti Matyášově
r. 1619. i na Moravě. Ferdinandovi vypovězena
poslušnost a za krále českého zvolen — falckrabě
Bedřich, němec a horlivý kalvinista. V Praze no
vému králi holdovali 4. listopadu a v Brně a Olo
mouci v únoru 1620; u nás v Brně z nekatolíků
jediný Karel ze Žerotína jej neuznal — ano radil
mu, aby se hodnosti té vzdal.*) Sláva Bedřichova
netrvala dlouho. Dne 8. listopadu 1620 poražen
s protestanty na Bílé Hoře a prchl do Němec —
tento „zimní král.“

Ferdinand potrestal bezohledně vinníky a uživ
tak zvaného práva reformačního — nařídil, že v
jeho zemích, tedy i na Moravěvšichni jeho poddaní
musí se stati katolíky anebo vystěhovati se. Jediný
Karel ze Žerotína směl zůstati ve vlasti i když
nechtěl odříci se sekty bratrské, vystěhoval se však
dobrovolně. Sněm zemský byl r. 1628 sice obnoven,
ale výsad bývalých již nikdy více nenabyl.

Daleko by nás vedlo, kdybychom vypisovali
osudy ubohé naší vlasti za času války třicetileté.
Morava opět a opět pustošena zvláště od Švédů,
tak že památka na ně dosud v lidu se zachovala.
Olomouc byla r. 1642 od Švédů pod Torstensonem
dobyta a drancována; tehdy vyplenili také poklad
kostelní a bibliotéku kapitolní. Od Brna byli r. 1642i
1645 Ludvíkem de Souches odraženi. Válka bylaukon

*) 17. března 1620 pálen byv smrtí mučedlnickou
zemřel Jan Sarkander, protože nechtěl vyzraditi, co se mu
zpovídal pan Ladislav z Lobkovic, zemský hejtman moravský.
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čena teprv r. 1648 za krále a císaře Ferdinanda III.,
jenž panoval od r. 1637 do 1657.

Katolické víře na Moravě k vítězství pomohl
hlavně Olomoucký biskup kardinál František z Die
trichsteina. Nadsazoval za tím cílem zdraví i jmění;
založil mnoho a velikých nadací. Uvedl řády Ka—
pucínů a Piaristů na Moravu a vystavěl oněm 4
kláštery a těmto 2, Františkánům 1 a Jezuitům
tři. Za něho též Paul-ání dva kláštery (na Vranově
a v Brtnici) dostali. —

Osudy kláštera Velehradského v těch dobách
jsou tyto: R. 1610 přenocoval v něm na svém tažení
z Uher král Matyáš a daroval kostelu 15 pašiových
obrazů, 12 zlatem protkaných čalounů a jedno
svrchní roucho či plášť (na ornát). Kasula (svrchní
roucho kněze při mši sv.), jež shotovena byla
z pláště či z roucha darovaného Matýášem klášteru,
nalézá se nyní ve Velké Byteši. Klášter se zota
voval za dobré správy; ale r. 1619 byly od neka
tolických zemských stavů vzbouřených za 10.000
dukátů prodány všechny statky jeho majitelce
Buchlova s tím závazkem, aby živila 3 řeholníky
Velehradské, kteří si však z kláštera pro každo
denní výživu musili choditi na Buchlov! Představený
kláštera, jenž se tomu vzpíral, byl od vzbouřenců
po celý rok v tuhé vazbě držán v Brně a teprv
po bitvě na Bílé Hoře opět dosazen za opata
a r. 1622 statky klášteru vráceny. Roku 1623 byl
od uherských rot drancován a r. 1624 od jakéhos
kozáckého hejtmana s četou 50 až 60 mužů silnou
přepaden. Teprv opat Greifenfels (od r. 1628)"po—
mohl Velehradu k dřívějšímu lesku. Vystavěl r. 1630
prelaturu, konvent i s kapitulním sálem ajídelnou.

6
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Také našel zakopané po 200 let (od husitských
válek) listiny důležité, kláštera a jeho majetku se
týkající. Roku 1645 klášter 'od Švédů byl ušetřen,
ale za to jej i s knihovnou, vinným sklepem a sto
dolami vyloupila luza loupeže chtivá z Hradiště
a ze Starého Města. Když Greifenfels r. 1650 zemřel,
bylo v klášteře 24 řeholníků.

XI. Doby novější.
Po válce třicetileté, která mírem vestfálským

byla ukončena r. 1648, naše vlasť byla dlouho od
válek uchráněna. Dějiny vlády Leopolda I. (1653
až 1705), Josefa I. (1705—1711) a Karla VI.
(1711—1740) vyplněny jsou válkami mimo hranice
moravské vedenými s Turky, Uhry, Francouzy.
Jen Turci Moravě ublížili spustošivše některé její
části r. 1663 a pak r. 1683, kdy Vídeň podruhé*)
obléhali, ale za pomoci krále polského Sobieskieho
poraženi byli.

V těch dobách život církevní se jevil na Mo
ravě uvedením řádu Servitů (1675), Voršilek (1697),
Trinitářů (1724), milosrdných bratří (1739) a roz—
množením klášterů pro řehole již stávající. Potě
šitelno pak jest, 1) že úcta k sv. Cyrilu a Methoději
velmi povznesena jest rozkazem biskupa Olomouckého
Karla II. (1664—1695), „aby svátek apoštolů na—
šich, jehož na několika místech nesvětili, dne
9. března po celé diecézi slaven byl“ a 2) že úcta
ta na Velehradě obzvláštním způsobem pěstována
byla. Velehrad nyní hojnosť ušlechtilého ovoce ve

*) Poprvé oblehali ji _po tři neděle marně roku 1529
a Vídeň hlavně zachráněna byla dvěma tisíci Čechů; vojna
ta téměř celá na útraty Čechů vedena.
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vědách a uměnách nesl. Vzpamatovav 'se ze škod
r. 1663 Turky a r. 1681 požárem mu způsobených,
obnovil velmi nádherně kostel (od r. 1684), opravil
klášterazískal vzdor velikým těm výdajům r. 1702
opatství Pasztó a roku 1712 opatství Piliš, oboje
v Uhrách. Ozdobení kostela svěřeno výborným
umělcům a také na studia kleriků vynakládáno
mnoho peněz. Mezi řeholníky, jichž bývalo až na
60 a na nichž se žádalo, aby uměli česky, vynikli
jako spisovatelé P. Kristian Hirschmenzel (1638
až 1703) a P. Engelbert Herrmann, (1675—1744).
Úcta k sv. našim apoštolům tam pěstována už od
staletí, neboť mívali v kostele zvláštní kapli (jakož
i.sv. Václav a sv. Klement) a náleželi mezi po
přední patrony chrámu. Spisy P. Kristianaa jiných
oplývají jejich chválami. Jeden spisovatel*) té doby,
jsa sám vlastencem uvědomělým a ctitelem sv.
apoštolů velehorlivým, napsal: „O Velehradském
u nás klášteře cisteriáckém celé Moravě známo,
že zcela jest oddán úctě našich apoštolů, ji pěstuje,
pro ni horlí, ji rozmnožuje, ji zachovává a z vděč—
nosti zvláště 9. března uctívá i oslavuje své, té
nejlepší pocty hodné, kdysi arcipastýře, nyní vy
datné u Svrchovaného patrony Cyrila a Methoděje.

Za panování Marie Terezie (od r. 1740)
"Morava utrpěla pod. hrabivostí Prušáků a jejich
krále Bedřicha II. Beze vší příčiny — jen aby
rozšířil své území, pustil se několikráte do válek
s Rakouskem a použil k tomu vždy příležitosti,
když Rakousko mělo cočiniti s jinými nepřáteli.
Tak roku 1740 vtrhl do Slezska (nyní pruského)

*) Středovský, Sacra Moraviae Historia str. 451.
6*
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a docílil toho, že mu r. 1741 „část jeho byla od
stoupena. R. 1742 přetrhnuv věrolomně příměří,
přepadl Moravu a dobyl Olomouce, Jihlavy a Znojma;
také V Čechách válčil šťastně, tak že mu Maria
Terezia ještě více musila ponechati, (asi to, co
nyní Prusi mají). R. 1744 opět do Čech se vyřítil,
dobyl Prahy a polovici země si podrobil; tento—
kráte však bez výsledku, byltě odtud vytlačen.
R. 1756 počal na novo válku, a ta trvala sedm
let. Jevištěm jejím byly Čechy, Sasy, Slezsko a M0—
rava, na níž r. 1758 oblehal Olomouc; byl však
jenerálem Laudonem od ní zahnán. Po válce po
držel, co byl již před ní od Rakouska dostal; bylo
tudíž celé to krveprolévání zbytečným. I na tyto
války památka udržela se v lidu moravském. Když
Maria Terezia ovdověla, stal se starší její syn
Josef (1765) jejím spoluvladařem a vládl s ní do
r. 1780 a pak ještě sám až do r. 1790. Jak matka
tak syn zasazovali se o zlepšení blahobytu pod
daných svých. Za tím účelem upraven byl zákonem
poměr mezi vrchnostmi a jich nevolníky ku pro
spěchu těchto; daně spravedlivěji rozvrženy mezi
bohaté a chudé; prospěšná zařízení provedena ku
povznešení obchodu a živností; nižší i vyšší školy
pod dozor státu postaveny, aby prý se zlepšily;
trestní a jiné zákony prohlédnuty a co v nich
špatným a zastaralým shledáno, vymýtěno. Také
úřady státní byly jinak uspořádány, aby snadněji
na ně mohlo býti dohlíženo. Ve Vídni zřízeny nej—
vyšší kancelář dvorní, jim podlehaly c.k. gubernia
(místodržitelství) v zemích a těm zase hejtmanství
krajská. Privilejí a zvláštností jednotlivých zemí
arci při tom mnoho nedbáno. Na Moravě povýšeno
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biskupství Olomoucké / na arcibiskupství a jemu
podřízeno nové biskupství Brněnské. Když stal se
Josef II. samostatným, zrušil nevolnictví docela
a tolerančním patentem r. 1781 dovolil protestantům
volně a veřejně víru vyznávati. ;Tehdy ukázalo se,
že na Moravě sekty staré nevyhynuly a nyní
přihlásily se buď k augsburskému nebo helvet
skému vyznání. Podobně ižidům povolil práva ob
čanská.

Žel Bohu, že Josef II. také podlehl proticír—
kevnímu proudu, k nám z Francie se vedravšímu,
a počal V církvi zaváděti tak zvané opravy i u vě
cech, které jeho právomocnosti nepříslušely. Před—
pisoval i pořádek služeb Božích, poutě zakázal,
ctění sv. ostatků nedovolil a pod. Také zrušil mnoho
kostelů, bratrstev a klášterů a jejich jmění částečně
zabavil ve prospěch státu, částečně utvořil z něho
tak zvaný studijní a náboženský fond a z tohoto
založil a důchody opatřil nové farnosti. Při prodeji
statků movitých i nemovitých velminešetrně jednáno,
mnoho uměleckých a historických památek bud'
zničeno bud“záhubě brzké v šanc vydáno, amnohé
věci za babku prodány.

Klášterů moravských bylo zrušeno na čtyřicet.
Cisterciáci, Kartuziáni, Klarisky, Trinitáři, Pauláni
a Serviti ztratili všechny kláštery, Premonstráti,
Augustiniáni, Dominikáni, Františkáni, Kapucíni,
Minoriti některé, Ušetřeno bylo Benediktinů, Pia
ristů, Milosrdných bratří, Voršilek a Alžbětinek*).
O Jezuitech se proto nečiní zmínky, protože řád
byl již r. 1773 papežem Klimentem XIV. k nalehání

R. 1749 založeny na Starém Brně.
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jeho nepřátel zrušen a císař Josef své zrušovací
rozkazy vydával teprv od r. 1782—1787.

Mezi kláštery, které záhubě propadly, byl
také Velehradský r. 1784. Svůj lesk podržel až
do konce svého trvání šestistyletého. Ačkoliv
r. 1742 musil zaplatiti Prušákům válečné kontribuce
100.000 zl., přece při svém zrušení měl značnou
hotovosť peněžní a hojnostJzásob potravních; statky
jeho byly Velehrad, Wiesenberg*), Ivanovice u Brna,
Bolatice v Pruském Slezsku, dvoje opatství v Uhrách
a 7 far. To vše připadlo náboženskému fondu. Ře—
holníci dání bud' do výslužby, nebo do duchovní
správy. Poslední opat Zuri zemřel ve Vyškově
roku 1800.

Josef II. ještě za svého živobytí musel trpce
zakoušeti následky své bezohlednosti. Stavové zemští
v Uhrách a Nizozemsku (které tehdy Rakousku
patřilo) vzbouřili _se. Teprv jeho bratru a nástupci
Leopoldovi II. (1790—1792) podařilo se mír snimi
zjednati za velkych obětí. V Uhrách a Čechách
stavovské právo zase zavedeno. Leopold ukončil
také válku s Turky, do které se byl Josef II.
zapletl.

Francouzská revoluce a následovavší z ní války
otřásaly celou Evropou. Hrdosť a válečné úspěchy
Napoleona, jenž zmocnil se vlády v republice fran
couzské a r. 1804 dal si titul císaře, přiměla
Františka Il. (syna Leopoldova), jenž vládl v Ra—
kousku od r. 1792—1835, že si též dal titul
„císaře“ rakouského. A když Napoleon v bitvě

*) Wiesenberg koupili r. 1770 a zbudovali na zámku
kapli ss. Cyrila a Methoděje, jež r. 1785 rozšířena byla od
náboženského fondu a za farní kostel prohlášena.
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u Slavkova 2. prosince 1805 porazil císaře našeho
a ruského, a r. 1806 přiměl některá německá
knížata, aby se s ním spojila — proti Rakousku,
složil František titul císaře římského anebo vlastně

císaře německého, jenž byl trval od Karla Velikého
(800) až na tu dobu, tedy přes 1000 let ——ale
už dlouho dlouho neměl toho významu, který mu
od prvopočátku byl dán*). Moc Napoleonova zni
čena na Berezině v Rusku, pak u Lipska, načež
byl do vyhnanství poslán na ostrov Elbu a ko
nečně bitvou uWaterloo, po níž držán jako vězeň
na ostrově sv. Heleně, kde také zemřel.

Na místě císařství římsko-německého utvořen

na Vídeňském kongresu r. 1815 německý spolek,
k němuž přistoupil i František (jako císař Ra
kouský toho jména I.), protože Rakousku ve spolku
ponecháno předsednictví.

Od té doby zavládl klid v našich vlastech,
jenž trval také ještě za Ferdinanda Dobrotivého.

Rok 1848 přinesl revoluce krvavé, které měly
ten následek, že císař Ferdinand přenesl korunu
na bratrovce svého Františka Josefa, dosud slavně
panujícího nejmilostivějšího císaře a krále našeho.
Z jeho doby jsou nejhlavnější děje tyto: Vlaši
tvoříce sjednocené království italské, zbavili nás
r. 1859 za pomoci Francouzů Lombardska. Roku
1866 vyloučili Prušáci krvavou válkou Rakousko
ze spolku německého, a donutili je, aby odstoupilo

*) Od císaře Oty I. (962) býval pravidlem titul
krále nebo císaře římského spojen s titulem krále něme
ckého. Poslední císař římský, který byl od papeže korunován,
je Karel V. (r. 1530); ostatní byli pouze zvoleni od voličů
německé říše.



Italii také Benátsko. Ztráty tak veliké Rakousku
částečně nahraženy byly správou nepokojných sou
sedních zemí Bosny a Hercegoviny. Hlavní změna
vnitřního zřízení Rakouska je ta, že diplomem ze
dne 20. října 1860 a patentem ze dne 26. února
1861 dostalo se mu od nejjasnějšího císaře pána
konstituce. R. 1865 pak zavedeno dvojité řízení
říše, čili dualismus _na uspokojení Uhrů.

Církev od r. 1848 svobodu úplnou získala,
byla však volnosti té r. 1870 říšskou radou čá
stečně zbavena; ale vzkvétá vzdor tomu stále. Na
Moravě zejmena vědomí církevní tisícletými pa
mátkami příchodu sv. Cyrila a Methoděje na Velehrad
r. 1863, „úmrtí sv. Cyrila 1869 a sv. Methoděje
r. 1885 neočekávaně vzmohutnělo, podporováno
jsouc výtečnými arcipastýři aživeno jsouc horlivým
duchovenstvem. Končíme přehled svůj dějin mo—
ravských a Velehradských radostnou zprávou, že
velkostatek Velehrad, jenž byl r. 1837. od nábo—
ženského fondu prodán baronovi Sinovi, přešel
v majetek „katolického spolku pro arcidiecési Olo
mouckou“, který byl arcibiskup štědrosti králov
skou (r. 1874) založil. Tak stala se kolébka víry
majetkem církevním a posvátnosti místa zabezpečena
pro budoucnost přiměřená úcta.

C. Památnosti Velehradské a okolí.

I. Chrám Velehradský.
1. Dějiny jeho.

Nynější chrám stojí na témže místě, kde byl
vystaven původní od Jindřicha Vladislava, mar
kraběte moravského. První onen kostel byl posvěcen



r 1228, a ze zbytků, které sez něho dosud zacho—
valy, lze souditi, že byl velikolepý a měl tři lodě.
Zbytky prastarého toho kostela lze viděti z venku:
1. mohutný, tesanými kameny obložený oblouk
podporný na evandělní straně presbytáře a 2. tři
absidy v presbytáři, z nichžto prostřední jest ozdo—
bena krásnými románskými římsami.

R. 1421 byl ten starý kostel od Taboritů vy—
pleněn a vypálen a teprve v letech 1430—1439
zase zbudován; jen věž zůstala spustlá. Když ko
stel r. 1587 pro vlhko byl o loket zvýšen, došloi
na věž,_která opravena r. 1589. Dle obrazu dosud
zachovalého měl tehdy kostel věž jedinou, ale
vysokou nad bání, osmihrannou, mědí krytou, a
hrdě prý se nesla nad kostelem nádherným.

R. 1665 vystavěna byla tak zvaná královská
kaple ke cti a chvále umírajícího sv. Josefa, aby
tam pochováni byli zakladatel Vladislav, jeho synové
a příbuzní. Ale již r. 1681 shořel s klášteremi
kostel, vyjma královskou kapli. Oheň byl založen
rukou zlomyslnou: jménp žháře se zachovalo. Velko
lepá věž se při požáru sřítila.

V květnu r. 1684 počato novou úpravou ko—
stela a dány mu ty rozměry, které nyní má. Průčelí,
které příliš vyčnívalo do dvora, pošinuto nazpět
a nad, ním vystavěny dvě věže; tím kostel o něco
skrácen, ale přece zůstal nejdelším na Moravě.
Kostel byl skoro celý od malíře Paganiho přema—
lován. Od r. 1693 ustanovena královská kaple za
za hrobku řeholní. \

Ale vše zase zničeno požárem dne 16.
července 1718, při čemž se rozpustila měděná
střecha krásné báně, zvony i hodiny. Se stavbou
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ihned započato; na opravu oltářů pozval opat Malý
výtečného mistra vlašského Fontánu, jenž právě
V Olomouci byl zaměstnán, a začazené malby na
omítce dál očistiti, obnoviti a doplniti od Brněn—
ského malíře Fr. Ecksteina a od Jana Etgense,
jenž se byl právě z Říma ze studií uměleckých
vrátil. Jen práce od těch tří umělců provedené
stály 40.000 zl., k tomu přišly r. 1738 nové zvony
za 10.000 zl. a r. 1745 nové velké varhany.

Od té doby kostel až do zrušení kláštera
r. 1784 byl držán u vzorném pořádku. Od svého
založení až do r. 1784 byl kostelem konventním
čili klášterním. Farní služby Boží pro služebnictvo
aúřednictvo klášterní konány v kapli Cyrilce, o níž
pojednáme zvláště.

Po zrušení kláštera rozešli se řeholníci a člen
téhož kláštera, P. Veselýdosavadní far. administrator,
vedl dále duchovní správu na Velehradě, k níž od
r. 1779 přidělena byla obec Salaš a r. 1800 zalo
žená obec Modrá. Nádherný kostel konventní pro
hlášen za farní. Patronem kostela i fary stal se
náboženský fond. To mělo za následek, že Cyrilka,
v níž dosud duchovní správa byla konána, počala
býti zanedbávána — na kostel pak veliký, jeho
opravy a udržování v pořádku, skoro nikdy nebylo
dosti peněz. Jmění jeho obnášelo nyní všeho všudy
300 zl., & proto také hynul.

Náboženský fond nerad na správy co posky
toval, ač se faráři Velehradští všemožně o to při—
čiňovali. S tíží dosáhli nejnutnějšího a mnohdy i
toho ne. Časem stalo se, že než byla jedna „vele—
potřebná“ oprava skončena, již ohlášena byla u
úřadů nová, neméně neodkladná, takže vysoké



_91_

gubernium r. ]824 žádalo, aby hospodářský úřad
Velehradský objasnil, čím to jest, že „zase tolik
podstatných oprav se vyskytlo“ V odpověď dáno,
že spotřeby dosavadní ,',v kostele tak podivuhodně
velikém“ nemohou býti nápadnými.

Dne 10. července 1828 zasáhlo silné krupobití
Velehrad. Kroupy jako slepičí vejce veliké roztloukly
okna a střechu na kostele tak, že mohlo právem
se říci: všechno jest odkryto. Vyjednávání 0 po
volení peněz na škody ty protahovalo se až do
zimy, takže tehdejší úřad Velehradský žádal, aby
kostel směl býti zakryt prozatím slamou! K tomu
sice nedošlo, ale opravy na podzim, z jara a po
zději konané byly nedostatečný, tak že budova
stále chatrnější se stávala: kusy obmítky opadá—
valy i s malbami, jelikož na strop teklo.

Boj o zachování nádherné budovy veden sne—
příznivými poměry a s živly stále a snad by byl
zůstal bez výsledků patrnějších, kdyby nebyla na
dešla tisícletá památka příchodu sv. Cyrila a Metho
děje na Velehrad r. 1863. Slavnost ta přičiněním
mužů horlivých a uvědomělých stala se buditelkou
národa ku sebevědomí náboženskému i národnímu

a ozdobitelkou Velehradské svatyně. Založeny spolky
„Matice Velehradská“ a „koruna Solu1'1ská,“ které
si obraly obě za cíl zvelebení Velehradu, konány po
vlastech slovanských sbírky peněz, jichž sešlo se
8554 zl., a jiné dary, čímž kostel poněkud opraven
& nádobami a rouchy bohoslužebnými opatřen.

R. 1864 obdržel kostel svou největší a nej
vzácnější ozdobu, totiž nový hlavní oltář z karar
ského mramoru zhotovený od C. Steinháusera v
Římě a darovaný od nejd. knížete-arcibiskupa Olo
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mouckého, Bedřicha Fůrstenberka. Jeho cena páč-í
se na 36.000 zl. Dar to věru knížecí.

Ač později značně mnoho na kostelní opravy
bylo vynakládáno, přece byla potřebná důkladná
ve všech částech obnova. A té veliké práci podvolil
se farář Velehradský Josef Vykydal, jsa horlivě
podporován od svého kaplana Jana Vychodila a
k r. 1885 šťastně ji provedl pomocí „koruny So
luňské,“ věcné loterie a mnohých dobrodinců, tak
že se zastkvěla na tisícletou ročnici úmrtí svatého

Methoděje svatyně v kráse snad nikdy nebývalé.
Zásluhy obou těch mužů horlivých, Vykydala a
Vychodila — náležitě ocení teprve budoucnost. V
dějinách Velehradu nejnovějších budou jména jejich
zapsána zlatými písmenami.

2. Popis obnovené svatyně Velehradské.

Kostel je 86 metrů (120 kroků) dlouhý apři—
měřeně vysoký a široký. Celkový dojem vnitřku
jest souladný jak _v rozměrech, tak v okrasách- a
malbách. Počněme u hlavního oltáře. Již sdělili

jsme, že je z nejvzácnějšího kararského mramoru
vyvedený. Nad stolem je tabernakl s úhlednou
chýžkou k vystavení nejsv. sv. oltářní a po jeho
stranách kloní se dva andělé, kteří jak zbožným
výrazem tváře tak uměleckým povšechným pro
vedením vynikají. Desky červené a zelené, které
jsou do plochy po obou stranách tabernáklu za
puštěny, jsou ze vzácného egyptského porfyru. Stůl
oltářní spočívá na čtyřech párech ozdobných sloupků,
dělících spodní čásť oltáře na tři pole s třemi vý—
jevy ze života sv. Cyrilla a Methoděje: 1. na evan—
dělní straně: loučení sv. Cyrila se sv. Methodějem
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v Římě r. 869 s nápisem: Neopouštěj, bratře, Mo
ravany dobré r. 868 (mylně), 2. v prostředku:
Loučení se umírajícího sv. Methoděje s Moravany“
s nápisem českým: „Děti, bděte u mne až do
třetího dne, r. 885“ aněmeckým: „Wachet, Kinder,
bei mir bis zum dritten Tage“; a 3. sv. Methoděj
dostává z rukou papeže Hadriana pallium, to jest
odznak moci arcibiskupské s nápisem: S. Methodius
archiepiscopus Moraviae constitutus ab Hadriano II.
r. 868 (má býti 869). Na boku epištolním je vy—
podobněn sv. Václav a na evandělním jeho babička
sv. Ludmila. Okrasy různobarevné na oltáři jsou z
drobných kamínků vykládané, čili jsou prací mo
saikovou.

Sochy, které v přesbytáři stojí, představují sv.
Jana Křtitele a sv. Jana Evangelistu. Velký obraz
za hlavním oltářem, malovaný od Jezuity Ignáce
Raaba (jenž po zrušení jeho řádu na Velehradě
pohostinu byl přijat a tam zemřel) je dílo umělecké
a vypodobňuje Nanebevzetí P. Marie, patronky
chrámu a bývalého kláštera. Též ve znaku klá—
šterním (viz jej nade vchodem do sakristie na epi—
štolní straně hlavního oltáře) měli Cisterciáci koru—
novanou P. Marii, ana sedíc pravicí drží Ježíška
na klíně.

Zdi presbytáře ozdobeny jsou mramorem (nej
víc padělaným). Světlo vpadá okny jemnobarevnými;
žlutavé jejich sklo působí zář, jakoby stále slunce
svítilo.

Malby na klenbě nadoltářní oslavují P. Marii
některými vlastnostmi dle litanie Loretánské.

Zábradlí před oltářem je z mramoru z neda—
lekých Cetechovic.
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2.. Báně čili kupola spočívá na čtyřech mohut—
ných pilířích. Tam, kde pilíře přecházejí v báni,
jsou vypodobnění čtyři latinští učitelé církevní: sv.
Řehoř Velký s tiarou a berlou — pro důstojnosť
svou papežskou, sv. Ambrož s úlem — pro vý
mluvnosť, sv. Augustin se srdcem — pro lásku
horoucí k Bohu, sv. Jeroným se lvem ——pro tuhý
život na poušti.

Výše v báni, nad znakem moravským, vyma
lován zakladatel kláštera, markrabě Vladislav, s
bohyní války na pravo, a moudrosti na levo; na—
proti, nad znakem “českým, je jeho bratr kníže
český Přemysl Otokar, jenž potvrdil založení klá
štera, a má po pravici spravedlnost, po levici mír
Na vrchu vznášejí se jako k nebi andělé.

Báně má zdivo velmi tlusté, protože na něm
do 1681 stávala (jak jsme už řekli) vysoká osmi—
hranná věž a může se chodbou skrz ty zdi vedenou
kolem choditi a okny do kostela dolů pohlížeti

_ 3. Křížová lod“ zasvěcena jest na evandělní
straně sv. Benediktu, prvnímu zakladateli řádů na
západě, a na epištolní sv. Bernardu, původci řádu
cisterciáckého, jenž z benediktinského povstal.

Na počest sv. Benedikta nalézáme vypodobněny
na stěnách tyto výjevy z jeho života.*) 1. Když
stavěl sv. Benedikt klášter Monte Cassino, nemohli
dělníci pohnouti jedním stavebním kamenem, jelikož
na něm seděl ďábel. Sv. Benedikt modlitbou a zna—

mením kříže jej zahnal (proto nápis: Daemonem
fugat — Ěábla zahání). 2. Bábel při té stavbě
sroutil lešení a zeď a zasypal a usmrtil řeholníka;

*) Žšt jeho popsal papež Řehoř Veliký, člen téhož
řádu. '
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sv. Benedikt mrtvého vzkřísil (Mortuum excitat—
mrtvého křísí). 3. Král Gothův Totilu pokořil se
před sv. Benediktem, aby se od něho dověděl bu—
doucích svých osudů. Sv. Benedikt jej pozvedl
(Totilam elevat. — Totila pozvedá) a prorokoval
mu řka: „Mnoho zlého jsi spáchal. Upusť od ne
pravosti. Říma dobudeš, přes moře se přeplavíš,
ještě 9let panovati budeš, v desátém zemřeš“ —.
Což se i stalo. 4. Sv. Benedikt na “návštěvě u své

sestry, sv. Scholastiky. Když ji chtěl opustiti, vy
prosila na Bohu silnou bouři, a tak jej ještě zdržela;
tehdy viděli se naposledy.

Obraz na oltáři představuje poslední přijímání
sv. Benedikta před smrtí (21. března 543). Pod
ním je menší obrázek ——andílek drží rozkvětlou
lilii, jejíž stopka. vězí v trní —; což připomíná, že
sv. Benedikt, aby zachránil nevinnost svou a pře—
mohl pokušení, válel se Vtrní. Nad oltářem je “vzáří
kniha se slovy: Ausculta, o lili, praecepta magistri
— poslouchej, ó synu, předpisů mistrových; to
vztahuje se na pravidla, která sv. Benedikt řehol
níkům předepsal. Na stropě: sv. Benedikt v prů—
vodu andělů nese se do nebe.

Na oltáři jsou pozůstatky sv. Vítěze (Viktora),
&.po bocích sochy sv. Benedikta s kostelemvruce
jako stavitele klášterů a sv. Scholastiky 's berlou
jako abatyše. \

Za oltářem je vchod do kaple královské, která
vystavena byla jako hrobka hlavních dobrodinců
kláštera a kostela Velehradského. Nyní je v ní
Boží hrob umístěn.

Vrátivše se do kostela, pohlédněme na pěkné
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sousoší sv. Petra a Pavla, které tu bylo r. 1881
postaveno.

V protější kaplici.— vyjma sochy sv. Cyrila
a Methoděje z r. 1855 .— vše vztahuje se na život
sv. Bernarda. Obrazy jsou tyto: 1. Ordinem ingre—
ditur — vstupuje do řádu (benediktinského) sprů
vodčími r. 1113 v klášteře Citeaux ve Francii

(odtud jmeno Cisterciáci). 2. Crucem praedicat —
kříž hlásá; napomínaje bratra, aby zanechal meče.
3. Sororem convertit — sestru obrací; totiž svou
sestru Humbelinu, která zdědila po 6 bratřích do
kláštera vstoupivších, všechen majetek „a vdavši
se nádherně žila, napomíná, aby přepychu se zřekla.
Což i učinila a se svolením manžela vstoupila do
kláštera. 4. Ecclesiam defendit ——církev hájí;
přemluví protipapeže Viktora, aby se pravému pa—
peži Inocenci II. podrobil.

Oltářní obraz představuje sv. Bernarda jako
obzvláštního ctitele Panny Marie; a dolejší maly'
obrázek— andílek drží lilii — označuje, že její pří
mluvou nevinnosť zachoval. Nad hlavním obrazem

je v září kniha se slovy: Canticum Canticorum —
Píseň Šalomounova, protože ji sv. Bernard výklady
objasnil. Na klenbě oslava světce, ubírajícího se do
nebe. Zemřelť v r. 1153 v Clairveaux (Jasném
údolí); již 15 Ict po jeho úmrtí dostali se Cister
ciáci na Velehrad.

Na oltáři ostatky sv. Illuminata (Osvícence).
Sochy u něho vypodobňují sv. Bernarda s berlou a
sv. Humbelinu s psíčkem.

Roku 1885 přibyly tytojubilejní památnostiv
hlavní lodi: Před sochou sv. Cyrila aMethoděje a)
korouhev darovaná od Čechů — katolíků amerických
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b) korouhev velkopolská (Poznaň) s Censtochovskou
P. Marií od Velko-Polanů; naproti sousoší sv.
Petra a Pavla prapor polský ze západních Prus.

Hlavní loď má především pozoruhodné lavice
chorní, v nichž řeholníci modlívali se společně
hodinky. Jsou to výtečná práce řezbářská a ozdo—
bená mnohými soškami. R. 1695 pracoval o nich
také „truhlářslgy tovaryš“ Jan Martin Heyden.

Pohledněme vzhůru na klenutí, stoupnuvše si
na stupeňukazatelny. Malby od vítězného oblouku
až ku kazatelně tvoří jednotný celek; uprostřed
je jako v nebi nejsv. Trojice s P. Marií a andělé;
u Oblouku upálení Cisterciáků ve Veleliradském
kostele r. 1421; a u kazatelny křest Bořivojův
— křest ten: vody, křest onen: krve jako pod
mínky slávy nebeské, uprostřed vypodobněné. Dále
ke kůru jsou sbory andělů pějících a hrajících
-—.vzor to zpěvákům a hudcům na kruchtě. Nad
okny mezi kruchtouakazatelnou jsou čtyry obrazy
představující čtyry základní ctnosti — a sice po
straně evandělní 1. osoba hledící stále k nebi —

opatrnost, 2. dvě osoby, které tělem odvráceny
jsouce, tváří se k sobě obracejí — zdrženlivosť,
3. na straně epištolní dvě osoby ruce k sobě jako
k výplatě vztahující — spravedlnost, 4. osoba,
k níž rytíř s palmou chvátá — statečnost.

Hlavní lod' má lodě poboční sestávající
z kaplí. Jdeme—li od hlavního oltáře po straně
evandělní, máme 1. kapli zasvěcenou sv. Petru,
jehož příhody na stěnách vyobrazeny, 2 sv. Scho—
lastice (na obraze), 3. kapli s oltářem sv. Václava,
jenž umírá drže se dveří chrámových (ve Staré

7
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Boleslavi), 4. sv. Maří Magdaleně, kajicnici, jež
zbožně mysl povznáší k Bohu, 5. sv. Cyrilu, jenž
káže lidu, 6. sv. Kateřině, jež moudrostí božskou
vítězí nad mudrci světskými, 7. Všem svatým
řádu cisterciáckého, již pohlížejí ku křížia klání
se nejsv. Svátosti oltářní. Přešedše přes kostel na
příč do protější kaple půjdeme směrem ku hlav
nímu oltáři. Kaple jsou zasvěceny 7. Všem svatým
andělům, mezi nimiž zvláště vynikají: Michal se
štítem, Rafael s holí, Gabriel s lilií, a anděl strážce
s chlapečkem, 6. sv. Barboře, kterou pro víru,
stíná vlastní její otec, 5. sv. Methoději, jenž křtí
Bořivoje, 4. sv. Marii Egyptské, jež přijímá ina
poušti Tělo Pánězrukou stařičkého opata Zosima,
3. sv. Floriánu, jenž oheň hasí, 2. sv. Hedvice
s obrazy z jejího života a 1. svatému Pavlu apo—
štolovi.

Pod kruchtou visí znamenitý kříž, shotovený
od proslulého samouka, Aug. Sedláčka ve Vyškově;
naproti je nová převzácná mramorová křtitelnice,
dar jubilejní (1885) bohoslovců Olomouckých
(v ceně 3000 zl., které několik let po krejcařích
skládali) a po obou stranách vchodu vyobrazen
bratr Fortunatus. Na jednom tom obraze rozjímá
o slastech nebeských a naslouchá zpěvu ptáčka;
zabrav se do hloubání nepozoruje, že uplynulo mu
tak 200 let. Když se probere, jde domů (viz druhý
obraz), ale cizí vrátný mu otevírá, cizí bratří udi—
veně naň patří.

Na kůře jsou pěkné varhany o 32 mutacích
a překrásné průčelní okno, na němž vymalování
dole sv. Cyril a Methoděj klečící před P. Marií,
nahoře nejsv. Trojice. (Cena okna 3000 zl.)
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Průčelí vnější chrámu ozdobeno četnými sochami
& dvěma krásnými 66 m. vysokými věžemi. Zvony
jsou veliké a zní velebně a harmonicky.

II. Klášter &jiné památnosti.
Nádvoří, na němž jsme se octli, vyšedše

z kostela, abychom prohledli jeho průčelí, utvořeno
jest bývalým klášterem. V křídle, jež při—
léhá ku kostelu, bydlí mimo úředníky panské též
duchovenstvo a učitel; ostatní dvě křídla jsou
prázdna a jen částečně nábytkem opatřena pro cizí
duchovenstvo a vzácnější hosty.

Vejdeme—lido fary skrze hlavní vrata octneme
se ve schodišti a dále na dlouhých chodbách kon
ventních. Tu na jedné objeveny a obnoveny jsou
malby na obmítce, ze života sv. Bernarda; jdouce
po ní vkročíme vpravo po schodech do bývalé
jídelny, která jest opravena a může pojati 300
lidí. Z maleb zde provedených nejzajímavější jest
ona, která představuje klášter Velehradský (na
stropě obraz prostřední). — —

Za návsím Velehradským u potoka stojí
kaple sv.Jana Nepomuckého; byla vysta
věna již r. 1715, tedy 14 let dříve než sv. Jan
za svatého úředně prohlášen byl.

Na mostě“ stojí sochy sv. Bernarda a sv. Lud
gardy.

Naproti kapličce sv. Jana Nep. jenom přes
potůček nachází se královská studánka
s hojnou pramenitou vodou. Směrem přes tu stu
dánku viděti nový hřbitovna památném Hrádku.
Jak královská studánka tak Hrádek připomínají

7*
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svými názvy dobu Mojmírovců, dobu slavnou Veliké
Moravy.*)

Ill. Cyrilka.
a) Dějiny.

1. Největší vzácností na Velehradě je Cyrilka,
kaple stojící v levo za velkým chrámem u silnice
Uhersko—Hradišťská. Jde o ní pověst, že sv. Cyril
(s Methodějem) ji zbudoval, aby byla vzorem bu—
doucího biskupského chrámu. Kdybychom soudili
dle slohu jejího, jenž jest gotickým, můžeme její
vystavění klásti asi do ' čtrnáctého století. Dříve
však byla románskou, jak obraz jeden starý dokazuje
izazděné okno a dvéře po epištolní straně. V
nynější své podobě tudíž nebyla od sv. Cyrila
zbudována, ale to nevadí, abychom za to měli, že
stojí na místě, kde sv. Cyril kapli svého času
založil.

Starožitná ta kaple byla zasvěcena „nejSV.
Tělu Kristovu“ a od r. 1764 byla i zapisována
jako kaple „Večeře Páně“, ale přes tyto úřední
názvy, udrželo se povždy jméno její Cyrilka.

Kolem kaple býval hřbitov pro klášterní úřed
níky, řemeslníky, služebníky a ostatní farníky,
kdežto řeholníci byli pochováváni ve svých hrobkách
pod velkým chrámem. Kaple ta byla také farním
kostelíčkem, kdežto chrám byl konventním. Z té
příčiny konány byly farní služby Boží V Cyrilce,

*) V okolí Velehradu jsou ještě jiné toho druhu pa
mátky. Na př. Králův stůl 10 kroků od silnice z Vele-
hradu do Zdounek vedoucí (osi 6 kilom. za Velehradem).
U Uh. Brodu jeden kopec jmenuje se Králov a háj u
samého města ještě r. 1666psán byl „Králův háj“.
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"tam také udíleny byly farníkům svátosti, tam od—
bývány pohřby.

Když ve válkách husitských sbořen byl veliký
chrám klášterní, zůstala Cyrilka neporušenouatak
vším právem o ní sdělují starší zprávy, že v ní
konána byla duchovní správa po všecky časy, ne
přerušeně a nepřetržitě, hned od založení kláštera.

2. Kapli nadešly truchlivé časy, když r. 1784
klášter byl zrušen a konventní chrám prohlášen
za farní. Cyrilka stala se pouhým kostelíčkem
hřbitovním. Ještě V ní při pohřbech bývaly slouženy
občas mše sv., avšak hynula stále a nikdo na
opravy neměl peněz. Zároveň s kaplí pustl (jak
jsme již slyšeli) i chrám a na jeho opravy též se
nedostávalo. Tehdejší farář Velehradský Jan Rudolf
nemoha se nikdy pomoci z náboženského fondu
dočkati, rozmrzelý učinil i zoufalý návrh, aby
kaple na hřbitově raději sbořena byla jedním rázem,
než aby poznenáhlu zanikala. Tomu vzepřel se
Velehradský úřad vrchní za důvod udávaje, že „ne
může souhlasiti, aby tak zvaná Cyrilka na dosa—
vadním hřbitově strhnuta byla, poněvadž ten malý
kostel dle obecné pověsti jest na Moravě první, v
němžto sv. Cyril kázal sv. evangelium a proto jest
toto ctihodné místo každému křesťanu památkou
drahou, a poněvadž kaple tato není objemná, tudíž
ani oprava jejívelkých nenadělá výloh.“

Tak Cyrilka zachráněna. _R. 1832 založen byl
nový hřbitov „na Hrádku“, a tak pozbavena Cyrilka“
i posledního, což jí zbylo z časů lepších, i toho
vykrápění mrtvol. Jako vdova opuštěná stála a.
nikdo se jí neujímal. Stala se zbytečnou!
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R. 1833. vydán starý hřbitov i s kaplí c. k.
správě komorních statků v náhradu za bezplatné
místo pro nový hřbitov. R. 1837 konečně stala se
i s panstvím majetkem barona Jiřího Siny a po—
užíváno jí za skladiště, pak r. 1850, kdy vojsko uby—
továno bylo na Velehradě, za prachárnu a po od—
chodu vojska zase za skladiště rozličné píce pro
panské koně. Od Cyrilky byl chodníček ušlapán
zahradou vedle kolny ku konírně v bývalé kapitole
či sborovně. Po tomto chodníku dostal se do

Cyrilky r. 1859 poutník jeden a tu cestu a dojem
její takto popsal budoucím věkům: „Neužasni, Slo
vane, nad tím, co nyní uslyšíš! Koňským chlévem,
úzúnkým chodníčkem prošlapaným od zbožných
Moravanů mezi zeleninami zahradnickými dostali
jsme se k neúhledné kapličce. Vstoupíme přes prah,
ó Bože! noha strnula, oko se zaslzilo; chvějící se
ústa mimovolně šeptala: Moravo, nevděčná Moravo!
Kam se poděla sláva tvá?! Zvedneme oko, ónový,
nový žal! Jako zlomyslný úsměch na tuto pustotu,
ne, ——jako hrozící prst Prozřetelnosti nevděčnému
národu zůstal zbytkem bývalé malby neporušený
verš ze žalmů Davidových — o poctě chrámu
Hospodinova !*) Péro mě se chvěje — pryč ——od—
stup, noho, nechci místo posvátné zneuctiti hněvem
nad krví svou!“

Blížící se rok jubilejní 1863, tisícletá památka
příchodu bratří Soluňských na Moravu konečně
vyburcovala netečníky. Kupozornění administratora
Velehradského V. Nováka vyzvala arcibiskupská
konsistoř Olomoucká ku sbírkám na obnovu Cyrilky.

*) Miloval jsem okrasu Domu Tvého.
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Jelikož však málo, pramálo vynesly, ujal se díla
nástupce sv. Cyrila a Methoděje, arcibiskup Olo
moucký Bedřich Fůrstenberg sám a tak smazal
vinu, které se národ celý byl dopustil. Na své
útraty kapli dal r. 1862 vně i. uvnitř důkladně
opraviti a nový oltář V ní postaviti. Oltář samotný
prý stál 12.000 zl. a ostatní náklad páčil se na
6000 zl. Peníze sebrané pak ponechal kapli jako
základní vlastní jmění, jež od r. 1864 do r. 1882
vzrostlo ze 700 zl. na 1300 zl. Majitel panství
kapli již před obnovou odstoupil a arcibiskup pře
vzal její patronát. — Plány opravné zhotovil
Vídeňský stavitel Lippert. Požehnána byla od Uh.—
Hradišťského děkana Mikulky dne 6. července 1863.
a zasvěcena „svatým třem králům.“

b) Popis.

Cyrilka, jak jsme již sdělili, vystavěna jest ve
slohu gotickém. Na sedlové střeše, břidlicí pokryté,
vypíná Se vížka s jedním zvonkem. Průčelí má
nade vchodem kulaté okno čili růžici, která Oplývá
bohatými okrasami, rozmanitě proplétanými; střed
její zaujímá červený orel v zeleném poli, kolem
něhož nápis: „Fridericus Archiepiscopus Olomu
censis a: d. 1863,“ to jest: Bedřich arcib. Olom.
roku 1863. Nad růžicí je ještě dvojaté okno. Vrch
štítu vybíhá v kamenný kříž úhledně tesaný.

Vejděmež. Vnitřek je překrásný. Rozměry však.
kaple, která se dělí na dvě části, totiž na pres—
bytář a loď, jsou nevelké.

Presbytář klenutý čili oboltáří, jež jest 5057
metrů dlouhé, 4267 m. široké a 5215 m. vysoké,

v
má o oken s tabulkami bílými a červenými. Okna.
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oddělena jsou 6 žebry, jež spojují se ve svorníku
ozdobeném beránkem. Hojné okrasy rostlinné a jiné
naplňují klenbu. Na stěnách střídá se monogram
J H S (Jesus) a MR (Maria). Za oltářem je nápis
letočetný: „ChVáLa ss. CyrILLV a MethoDěII“, a
jméno malíře: Fr. Dorazil z Uh. Hradiště. Dole
při stěně kolem oboltáří (jakož i lodě) je dřevěné
opažení.

Pravou perlou drahocennou je oltář. Spodek
z pískovce má V předu tři a po stranách po
jednom kříži vytesáno. Hořejší čásť oltáře je ze
dřeva, a dá se otevříti a zavříti. Zavřen-li, vidíme
mezi mnohými ozdobami řezbářskými odznaky čtyř
evangelistů. Otevřen-li, máme na epištolním křídle
sv. Cyrila, na evangelním sv. Methoděje (jehož tváří
se zobrazil řezbář Heinrich), důstojné postavy obou
našich apoštolů vystupují ze zlaté půdy. Gotická
stříška spočívá nad dutým vnitřkem, v němž upra
veno jest uměleckou rukou P. Kastlungera „Zjevení
Páně“ nebo „Příchod sv. Tří Králův“ dle biblických
dějin. Dole pod sv. Josefem umístěn znak dárce,
arcibiskupa Bedřicha, s podpisem: „ex voto ao
1862“, to jest: „ze slibu r. 1862“

Loď je 10747 metrů dlouhá a o něco málo
.širší a vyšší než oboltáří. V ní nalézá se kolem
pažení lavice, v zadu kruchta a schody k ní a
pod schodami komůrka. Na stěnách střídá se na
malované „F. F.“ (Franciscus Fůrstenberg) s ko
.runou a červený orel s modrým zobáčkem a mo
drými drápy, což obé vztahuje se na obnovitele
kaple. Nápisy na stěnách jsou následující: In no
mine Jesu omne genu Hectatur. Philip. c. 2. (Ve
jménu Ježíše každé koleno klekej. Filip. 2.10),—
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Laudemus viros gloriosos. Sap. 44. (Chvalmež muže
slavné. Sirach 44, l); — na straně epištolní: Ini
tium sapientiae timor Domini. Prov. 9. (Počátek
moudrosti bázeň Boží. Přísl. 9, 10), a — Laudate
Dominum omnes gentes. Psal. 116. (Chvalte Pána
všichni národové. Žalm 116, 1). — Strop lodě jest
dřevěný a plochý, dosti bohatě vyzdobený hvěz
dičkami a větvičkami s lupením. Na podpěrách
příčních trámců střídají se znaky arcibiskupovy:
FF, červený orel ve zlatém poli, černá orlice s
bílou hvězdou na prsou a bílé zuby (kůžely) včer
veném poli (4 nahoře, 2 dole).

Na vítězném oblouku, který odděluje presby
tář od lodě, vypodobněn jest Kristus, an žehnaje
pravicí po způsobu řecké církve, drží vlevici knihu,
na níž napsáno jest řecké AQ,což značí: „Jáť jsem
Alfa a Omega, počátek i konec, praví Pán Bůh.“
Zjev. sv. Jana 1, 8. '

V lodi mezi okny visí obraz sv. Cyrila a
Methoděj e, jenž jest tím památný, že “byl na
Velehrad zároveň s lampou poslán r. 1869 od roz
kolnických Rusů z Petrohradu prostřednictvím
ruského vyslanectví ve Vídni. Dar byl sprovázen
tímto přípisem:

„Milovaným bratrům Čechům i Moravanům,
ať se v Kristu lánu radují! Vy jste, milovaní
bratří, chovali vždy u vysoké úctě památku našich
slovanských praučitelů, svatých Cyrila iMethoděje.
My Rusové, jižto ze svatého jejich dědictví těžíme.
užitku největšího, vážíme si památky této jakožto
znaku všeslovanského jedinstva, které se nyní ve
smyslu duchovní vžájemnosti všem očitě jeví.
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„Letošního roku naplní se tisícletí úmrtního
dne blahoslavence Cyrila. I posýláme Vám obraz
jeho i bratra jeho Methoděje, u Vás taktéž vzý
vaného, pro Velehradský chrám Páně. Přiloženou
lampu, prosíme, abyste rozžali před ním. Tento
malý dárek budiž svědectvím o našem vřelém přá—
telství k Vám i rukojemstvím na lepší a slavnější
časy pro veškerý slovanský svět.“ V Petrohradě
10. ledna 1869. Následuje 20 podpisů.

Obraz je malba orientálská na dřevě. Deska
32 cm. vysoká a o něco uzší, potažena jest sádrou
a na té vrstvě na zlaté půdě namalovány postavy
i pokrajní okrasy mosaikové. Mosaika je z barev:
červené, bílé a modré. Hořejší část a střed zaujímá
na zlaté půdě zlatý kříž s podstavcem, s nápisní
tabulkou a září kol skřížení dřev. Po stranách

kříže stojí naši apoštolové v dlouhém šatu a dlou
hých štolách se svatozáří kolem hlav. Od kříže v
levo (pozorovateli v pravo) je sv. Cyril (jak vysvítá
z nápisu) a rozvinuje oběma rukama závitek papíru
_s cyrilskou abecedou; čímž označen jest jako její
vynálezce. Po druhé straně je sv. Methoděj (s ná
pisem) an žehnaje pravicí, držív levici evangelium,
z něhož lze čísti (cyrilsky): „Na počátku bylo slovo,
a slovo bylo uBoha a Bůh bylo slovo. To bylo na
počátku 11Boha. Vše jím bylo a bez něho nic není.“
Čímž napověděno, že sv. Methoděj dokončil pře
klad písem sv. a jiných knih bohoslužebných za
pomocí“ svých žáků. Dole v mosaikové obrubě je
r. 1869 a na hoře den 14. února označen. Rámec

pevný a pěkně vyřezávaný má na vrchu nápis:
Osvětitelé Slovanů. '

Před obrazem visívala (což vše stalo se s po—
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volením arcibiskupským) lampa rukou uměleckou
ze zlata a stříbra vyvedená; kterážto nyní vhodně
zavěšena bývá před ostatky sv. Cyrila, když vy
staveny jsou ve velkém chrámě na oltáři sv. Bene
dikta. Lampa darována z Petrohradu, ostatky do—
neseny z Říma — a tak sv. Cyril Řím s Petro
hradem spojuje na posvátném Velehradě.

V ohradě kolem Cyrilky není nic obzvláštně
zajímavého. Dva smrčky před průčelím zasazeny v
sobotu 1. října 1881 na památku přinesených
ostatků sv. Cyrila, však odstraněny při úpravě
cesty pro poutníky v roce jubilejním r. 1885.

IV.Ostatky sv.Cyrila a Methoděje na
Velehradě.

Sv. Cyril zemřel v Římě r. 869 dne 14. února.
O pohřbu jeho sděluje pramen, jenž za bezpečný
jest považován, toto: „Nařídil pak papež (Hadrián
II.), aby všichni jak řečtí tak římští klerikové na
pohřeb jeho sešli se s žalmy a zpěvy, se svícemi
a kadidla Vůněmi, a aby nejinak jemu, než i sa
mému papeži pohřební česť vzdali. Tehdy zmíněný
bratr jeho Methoděj přistoupiv k sv. otci apadnuv
k jeho nohám řekl: „Za vhodné a potřebné uznal
jsem sděliti svatosti Tvé, otče apoštolský, že když
z domu svého za službou, kterou konali jsme
s pomocí Boží, jsme vykročili: matka s mnohými
slzami napomínala nás, aby v případě, že, by jeden
z nás před návratem zemřel, zesnulého bratra bratr
živý do jeho kláštera přivezl a tam jej se slušnou
a patřičnou poctou pochoval. Račiž tedy Svatost
Tvá ten úkol maličkosti mé dopřáti, abych se nezdál,
jednati jaksi proti prosbě a napomenutí matky“.
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Nechtěl papež, ačkoliv se mu to poněkud
těžké býti zdálo, žádosti a vůli takové odporovati:
nýbrž uzavřel pečlivě zemřelého tělo v rakvi mra
morové a vlastní nad to pečetí je zapečetil, a po
sedmi dnech dal mu dovolení k odchodu. Tehdy
Římské duchovenstvo společněs biskupy a kardinály
a vznešenými osobami Římskými, uradivše se, šli
kpapeži apočali mluviti: „Velmi nedůstojným zdá
se nám býti, ctihodný otče a pane, abychom tako
vého a ve skutcích i smýšlení tak velikého muže,
skrze něhož tak drahocenný poklad Římu a Církvi
naší poštěstilo se znova dosáhnouti*), a kterého
Bůhz tak vzdálených acizích krajin k nám ve své
milostivě dobrotě přivésti a nad to také z tohoto
místa do své (nebeské) říše přijati ráčil, přenésti
dopustili do jiných zemí za jakýchkoliv okolností,
nýbrž zde raději ať jest -— tak se nám líbí —
pochován, jelikož také velmi jest slušno, aby muž
pověsti tak věhlasné, v tak převěhlasném městě,
dvěhlasné měl místo pohřební“ Zalíbila se ta rada
papeži a ustanovil, aby ve chrámě sv. Petra
uložen byl, ve svém totiž vlastním pomníku (hrobě).
Vida Methoděj, že úmysl svůj neprovede, prosil
zase řka: „Zapřísahám vás, pánové moji, když už
nechcete splniti prosbičku mou, aby pochován byl
v kostele sv. Klementa, jehož tělo s velkou prací
a pílí nalezl a sem donesl.“ Přisvědčil žádosti ta
kové papež, a za návalu přečetného duchovenstva
a lidu s převelikou radostí a počestností mnohou,
spolus rakví mramorovoukdo níž jej před
tím byl papež uzavřel, uložili jej v po

*) Ten poklad jsou ostatky sv. Klementa.
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mníku (hrobě)k tomu připraveném v ba
silice (kostele) sv. Klementa na pravé
straně oltáře jeho, se zpěvy a chválami, nej—
větší díky vzdávajíce Bohu: kterýž na místě tom
mnohé a podivuhodné věci činí, ku chvále“a slávě
jména svého, skrze zásluhy a modlitby svatých
svých, jenž jest požehnaný a slavný na věky věkův.
Amen.“

Kostel sv. Klementa v Římě leží nedaleko

paláce Lateranu, v němž papežové od dob císaře
Konstantina až do konce století 16. bydleli. Kostel,
jak nyní je, pozůstává ze tří kostelů na sobě—sto
jících. Nejspodnější jest stavba z dob před naro
zením Kristovým*). Nad ní vystavěn hned za císaře
Konstantina Velikého, tedy počátkem čtvrtého sto
letí kostel křesťanský, a sice tak, že hlavní oltář
tohoto nového (druhého) kostela stál nad světnicí
sv. Klementa. SV. Jeronym (žil od r. 346—420)
znal ten kostel a vypravuje o něm, že zachoval
památku sv. Klementa až na jeho dobu. Papež
Zosimus v něm shromáždil koncil čili církevní

sněm, papež Rehoř Veliký v něm dvakráte kázal.
Kostel byl farní- a velmi nádherný. V něm tedy
pochován byl sv. Cyril. Tam také na stěně vy—
malován byl a posud jest 1. sv. Cyril, jak klečí
před řeckým císařem Michalem III., který jej r.
863 na Moravu posílá. 2. Sv. Methoděj, jak křtí

*) Jsou to tři komory; první byla bytem Klemen
tovým, druhá předsíní k třetí místnosti, zde v třetí za Kle
menta papeže konány potají křesťanské bohoslužby. Když
byl Klement do vyhnanství poslán, proměnili pohané tuto
třetí místnost ve svatyni pohanskou. Za Konstantina
Velikého místnosť vrácena křesťanům.
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slovanského mladíka a 3. sv. CyrilaMethoděj (oba
s tonsurami) jak klečíce před Kristem, odporučo—
váni jsou od archanděla Michala a Gabriela a od
sv. Klementa a Ondřeje; Kristus jim žehná po
způsobu řeckém. 4. Přenesení ostatků sv. Cyrila
z Vatikánu k sv. Klementu.

Třetí kostel nad dolním patrem druhého (asi
o 5 metrů výše) vystavěn jest za panování pa
peže Pascala II. (1099—1118) a spodní dva byly
zasypány azůstaly až do r. 1858, kdy počato s jich
vyklízením. (V kalendáři „Moravan“ na r. 1870
vydaném podává o tom Dr. Beda Dudík bližší
zprávy.) '

Nyní klademe si otázku: Zůstaly tělesné po—
zůstatky sv. Cyrila v druhém kostele zasypány či
byly vyzdviženy a přeneseny jinam — a kam?
Téměř s jistotou dá se tvrditi, že v dolním kostele
nezůstaly. Vyžadovalať toho již jejich posvátnost,
aby dány byly na místo přístupné a čestné. Nad
to víme, že hrob sv. Cyrila v pozdějších dobách
v Římě byl znám, že byl otevřenacelá pravá ruka
od ramene až po prsty byla od ostatního těla od—
dělena a do naší vlasti převezena, což se nemohlo
státi, kdyby ležely ostatky v kostele zasypaném.
Kde však hrob sv. Cyrila jest, dnes nevíme. Časem
zajisté nalezen bude, jak se stalo již s jinými, na
př. sv. Jakuba v Kompostele, sv. apoštolů Filipa
a Jakuba v Římě.

Dle zpráv velmi spoře zachovaných soudíme,
že ostatky sv. Cyrila zůstaly u sv. Klementa jistě
až do papeže Sixta V. (1585—1590). Za něho hrob
sv. Cyrila byl zase otevřen a praví se, že on
dal tělo sv. Cyrila přenésti z kostela sv. Klementa
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do kostela sv. Jeronyma v Římě. Ačkoli zpráva
tato není dosti zaručena, přece není pravdě nepo
dobna. Proč? Kostel sv. Jeronyma vystavěn byl v
Římě od papeže Sixta IV.; kolem něho usazeni byli
Slované illyrští z Dalmacie a Albánie, kteří ze své
vlasti prchli před Turky. Sv. Jeronym pocházel
ze Stridonu v Illyrii, byl rodem Slovan a byl po
važován za vynálezce prvního slovanského písma,
glagolice. Kostel sv., Jeronyma byl od papeže
Sixta V. obnoven. Ačkoliv tento papež podnikl a
provedl za pět let svého papežství staveb ku po—
divu mnoho a téměř nedostižitelných, přece nepři—
čítáme Opravu kostela sv. Jeronyma pouhéjeho zá—
libě ve stavbách, nýbrž té okolnosti, že Sixtus v
sobě cítil krev slovanskou; on sám sice narodil se
v Grotta a mare u Ankony v Italii, kde jeho otec
měl najatý statek, ale předkové jeho pocházeli ze
Slavonie čili Illyrska a byli sourodáci sv. Jeronyma.
Potomku rodiny slovanské asi zachtělo se poznati
ostatky apoštola slovanského, v Římě pochovaného
a když našel je, dal je přenésti do slovanského
kostela, aby odpočíval Slovan mezi Slovany.

Přenesení to však — jak řečeno — není dosti
zaručeno a duchovenstvo kostela sv. Jeronyma také
neumí udati, kde náš sv. apoštol u nich odpočívá;
proto není vyloučena možnost, že sv. Cyril až
podnes u sv. Klementa jest.

Kde však jsou ostatky sv. Methoděje? Ten
byl pochován na Velehradě v kostele P. Marie za
oltářem Bohorodičky v levo ve zdi. Místo jest ze
vrubně udáno. Ale Velehrad ten starý (jenž stál
na místech, kde nyní se prostírá Uherské Hradiště
a Staré Město) byl i s kostelem P. Marie od Ma—
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d'arů asi r. 907 pobořen. O ostatcích po sv. Me
thoději nemáme památky — jen domněnky: jedny
sdělují, že snad bylo tělo Methodějovo od du
chovních na ručesť vzato, do Říma zaneseno &
k sv. Cyrilu položeno, jiné, že snad přece po
chováno jest na Velehradě novém, nynějším.

Ostatky z těla sv. Cyrila nalezají se na těchto
místech:

1. V Praze V chrámu sv. Víta je hořejší čásť
pravého ramene sv. Cyrila, darovaná prý kostelu
od Karla IV., otce vlasti. Zpráva ta jest velice
pravdě podobná, jelikož Karel úctu k slov. apo
štolům povznesl a na svých cestách do Říma
ostatky sv. Cyrila opatřiti si mohl. Možno také, že
již mezi ostatky, které papež Pascal II. poslal
hlavnímu kostelu české země za knížete Vladislava,
nějaká částka ze sv. Cyrila se nalezala, neboť ten
papež, jak jsme již sdělili, kostel sv. Klementa v
Římě přestavoval.

2. Z Prahy dostala se částka ruky a sice prst,
který psal písmena slovanská, r. 1835 do Ruska
.ku stoličnému chrámu Moskevskému, kde sv. Me
thoděj světil kostel.

3. V Brně na Petrově mívali podloktí sv. Cy—
rila ve stříbrném pouzdře. Ostatek ten donesl prý
ze své pouti Římské probošt Brněnský August
Kaesebrod (1506—1513),jenž prosluljako tajemník
krále Vladislava II. Zpráva ta nabývá pravděpo
dobnosti i z té okolnosti, že Vladislav výsady klá—
štera Velehradského potvrdil „pro posvátnost toho
místa, jelikož tam sv. apoštolové národu našemu víru
katolickou vštípili.“ ——Ostatek ten se zachoval
na Petrově až do r. 1811, kdy odevzdáno bylo



__ne—

státu stříbro amezi ním i pouzdro onoho sv. Ostatku.
_Kam se pak poděl onen sv. ostatek, je naprosto
neznámo. — Z toho podloktí však už dříve daro—
vány byly částky kollegiatní kapitole v Mikulově
a klášteru Rajhradskému. Klášter pak Rajhradský,
to jest jeho opat Guntíř Kalivoda, daroval r. 1881
svůj podíl Sv. Otci Lvovi XIII. prose, aby jej
rozdělil a jeden úlomek vrátil Rajhradu, druhý dal
Velehradu, třetí arcib. chrámu v Olomouci, čtvrtý
kostelu bisk. v Brně, zbytek pak aby ponechal sobě
k dalšímu podílení. Což se také stalo r. 1881.

4. Jedna velká reliquie nachází se ode dávna
v kostele sv. Jeronyma v Římě, kde každoročně na
slavnost našich apoštolů veřejně se ukazuje a věřícím
k uctění podává.

Z čehož patrno, že máme reliquie sv. Cyrila
v Římě na 2 místech, v Praze, v Rusku na jednom
a na Moravě na pěti místech. Reliquie sv. Methoděje
nejsou dosud zjištěny nikde.

Na Velehrad ostatky sv. Cyrila přivezeny byly
a slavně uvítány r. 1881 dne 30. září na slavnost'
sv. Jeronyma a uschovány jsou v drahocenném
reliquiáři.

V.Spolky Velehradské ku zvelebení
Velehradu.

Ku zvelebení Velehradu založeny jsou spolky
tyto, na které poutníky upozorňujeme:

' 1. „Koruna Soluňská“, bratrstvo obdařené hoj
nými odpustky. Členem stane se kněz, jestliže se za
váže ročně sloužiti jednu nebo dvě mše sv. za dobro
dince Velehradského chrámu, oznámiti s kazatelny,
kdy mše sv. bude sloužiti, milodary sbírati a sám

8
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k nim též přispívati. Členem stane se nekněz, chce-li
býti ohlášeným mším sv. přítomen, anebo, kdyby
neměl k tomu příležitosti, jinou pobožnosť konati,
chce—lijednou navždy 1 zl., anebo každoroční volný
příspěvek poskytnouti a nové údy získati.

Od r. 1861 do 1884 přistoupilo ku „Koruně
Soluňské“ 9302 členů, kněží i nekněží. Členové
účastni jsou mší sv., jichž slouží ročně se přes 1000,
vzájemných modliteb, mohou získati odpustků,
ajiž umožnili svými příspěvky, že pro Velehradský
chrám zakoupeny byly malé varhany za 800 zl..
opraveno důkladně oboltáří nákladem asi 6500 zl.
—aopraveny velké varhany, což stálo 2300 zl. —
Účel spolku nebude dříve dosažen, leč až bude pro
svatyni Velehradskou zakoupeno panství Velehrad
:s'ké v ceně půl druha milionů zlatých, a až tam
':uve'deni budou zase řeholníci.

Kdyby někdo chtěl státi se členem, ať zeptá
:se farního úřadu. Každý kněz sprostředkuje při
jjmutí nových údů a sdělí stanovy.

2. „Matice Velehradská“, spolek, jenž vytkl
csliskoro týž účel a sice: a) utvořiti fond, z něhož
by mohlo býti zřízeno obydlí pro četnější ducho
fvenstvo na Velehradě a z něhož by duchovenstvo
to bylo vydržováno dle důstojnosti své; b) okrášliti
Velehradský chrám.

Matice má nyní jmění přes70.000 zl. jmenovité
ceny. Dosud se jí nepodařilo získati řeholi, která
by s obnosem poměrně tak nepatrným na Velehradě
se usadila.

3. K jubilejnímu roku 1863 sbírala pro Vele
.hrad na náčiní, roucha a prádlo kostelní „Jednota
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paní a panen“ za řízení hraběnky paní Kr. Bel
crediové v Líšni a k r. 1885 za vedení paní hr.
Schónbornové, manželky c. k. p. místodržitelev Brně.

VI.Buchlov.
1. Jako Neapol má v pozadí okouzlujícího

okolí svého mohutnou sopku Vesuv, tak Velehrad
má svůj Buchlov a Modlu, které cizince neo
dolatelně k sobě lákají. Jsou to dva homolovité
jen nepatrným údolím od sebe oddělené kopce
v pohoří Maršovu, nebo jak dříve se jmenovalo:
v Horách Hříběcích.Najednom stojí hrad Buchlov,
na druhém kaple sv. Barbory.

Kdya od koho hrad ten založen byl, není pově
domo. Jelikož pod ním vykopán byl pohanský
bůžek, můžeme míti za to, že Buchlov již v po
hanských časích, tedy před druhou polovicí devá
tého století byl hradem opevněným, nemáme však
otom zpráv. Od r. 1202 připomínají se v listinách
páni z Buchlovic, o kterýchž nevíme, máme-li je
vztahovati k Buchlovu; teprv r. 1300 zjevuje se
Protiva z Buchlova. Hrad patřil bezpochyby země
pánům. .

V čas válek husitských byl hrad důležit proti
Taboritům na ostrově řeky Moravy u Nedakonic
soustředěným. Na Buchlově tehdáž (r. 1420) „shro—
mážďovala se šlechta ku poradám, jak Husity
potříti. V sále rytířském zasedali. Po poradách
koloval velký pohár s vínem, na němž byl
znak zemského hejtmana Pernštejna. Tabority
zahnali, ale král Sigmund nemoha zaplatiti po
mocná vojska uherská, hrad Buchlov musil na
krátký čas zastaviti.

8*
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Za Vladislava krále r. 1511 dostal hrad za.

věrné služby Arkleb z Boskovic, r. 1520 koupil
ho Václav ze Žerotína a z toho rodu opět kupem
přešel na rod Ždánských ze Zástřizl. Jan Ždánský
přestavěl skoro celý hrad a z té doby pochází
nápis nad velkými schody: „Jan Zdansky Zastrzizl
na Buchlovie Léta 1546“, a nápis nade vchodem
do vlastního hradu: „Fortissima turris nomen
domini 1546“ t. j. „Nejmohutnější tvrzí jest jméno
Páně“. Podobizna jeho i manželky zachovaly se
na hradě. Podobně jsou tam podobizny jejich ná
stupců: Jindřicha Prakšického ze Zástřizl s man—
želkou. Jindřich byl r. 1582 vlastním mečem od
zbrojnoše proboden (nedaleko Smraďatky u Bu
chlovic). Meč ten chová se na Velehradě, jakož i
skleněná bota, z níž se tam té doby pijávalo.

Po Zástřizlech, již byli pány hradu asi 100
let, přešel ženitbou na rod Petřvaldských r. 1654.
Jan Sigmund r. 1658 dal vystavěti na Modle kapli
_sv.Barbory a počal budovati i klášter pro Trinitáře;
pro nedostatek vody však necháno stavby i usa—
zení řeholníků. Památky po něm na hradě jsou:
podobizna jeho i choti, pečeť i postel. Jeho syn
Jan Jetřich pojal za manželku Anežku Eleonoru
hraběnku Colonnu z Felsu, rodem i původem
Vlašku. Aby jí pokud možno vynahradil krásnou
vlasť Italii, vystavěl jí letohrádek na způsob Vlašský
v Buchlovicích. Jest to tamější dosavadní zámek
s pěkným parkem. Poslední toho rodu ratolesť,.
Eleonora, poručila hrad svému sestřenci, Leopoldu.
Berchtoldovi; slavný rod ten až podnes je majitelem
Buchlova a v Buchlovicích sídlí.

Leopold hrabě Berchtold (1759—1809) jsa.
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puzen touhou, aby seznal bídu lidskouaprostředky
— odpomoci jí, procestoval nejen Italii, Francii,
Anglii a Španělsko, nýbrž navštívil i Afriku, Asii
a Turecko, všude dobře číně. Byltě lidumilem nad
míru obětivým. Když se vracel přes Uhry na Mo
ravu, dověděl se, že má býti 60 mužů z okolí
Buchlova v Brně popraveno. I nemeškal a Chvátal
“k císaři Leopoldovi a vyprosil jim milosť, s níž
právě ještě v čas do Brna dorazil. Sídlil na Buch
lově a zámek V Buchlovicích proměnilvnemocnici.
R. 1805 a 1806 na vozích dovážel až do českých
Krkonoš, hladem a bídou stížených, potravu, šatstvo,
peníze své i sebrané. R. 1809 sbíral příspěvky na
“raněné vojíny a chudinu. Ošetřuje pak bojovníky
raněné u Asprn, dostal lazaretní zimnici, a na ni
zemřel. Pochován v kapli sv. Barbory na Modle.

Jeho bratr Bedřich byl velikým českým učencem
v oboru rostlinstva a procestoval ve službě vědy
skoro celou Evropu a Ameriku, takébyl v Asii a
Egyptě. Zemřel r. 1876 v Praze a je pochován na
hřbitově v Buchlovicích. Česť památce jejich. ——

2. \Hrad vnitřní blíže popisovati nebudeme,
jelikož do něho nikdo není puštěn bez průvodčího,
a průvodčí ochotně všechny tam chované předměty
“ukazuje a vysvětluje. Jen všeobecně sdělujeme, že
je v něm, abychom tak řekli, rodinné museum;
podobizny majitelů Buchlova a jich přízně, některé
památné nábytky, obrazy a náčiní, sbírky zbraní
starých, předmětů národopisných z cizích krajů
dovezených, rostlin, ptactva vycpaného a podobné.

Na hradě je též kaple, V níž býval oltář sv.
Cyrila a Methoděje a již navštívil a v níž se modlil
také Karel IV., Otec vlasti.
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Nejzajímavější památností na hradě jest lípa
Buchlovská, která připomíná tak zvané lovecké
právo, jehož páni Buchlovští užívali. K právu čili
soudu loveckému byli v nejprvnějších dobách před
voláváni, kdož les nebo vinice poškodili, anebo v
lesích Buchlovských pytlačili. Později bylo právo
rozšířeno i na zločiny jiné. B. 1748 bylo obmezeno
a 1763 zrušeno. Skládalo se ze starosty a 11 při
sedících (lovcův) ze Stříbrnic, Polesovic, Zlechova,
Boršic, Buchlovic & Tupes, jižto nejvíce starosty.
těchto osad byli; město Hradiště posílalo dva radní
a kata. — Provinil-li se některý poddaný na
panství, musel-býti dodán do hradu, jakož i 21
bílých grošů za něho pro kata. Když lovci podle
jistého starodávného pořádku k soudu zasedli, pán
hradu je uvítal a oznámil jim, proč byli svolání.
Pak mluvil žalobník. Soudilo se dle Uh.-Hradišť

ského městského práva, průběh zapisován do „černé
knihy“ a slavně obžalovanému přečten. Obžalovaný
z rozsudku odvolati se mohl ve 14 dnech k appel—
lačnímu soudu v Praze.

Jinak přečten mu po zpovědi rozsudek na po
pravišti a to za přítomnosti., duchovního, starosty
ze Stříbrnic a radních z Hradiště. Kromě toho
četl rozsudek také kat na pranýři v Buchlovicích.
Kat musil mrtvolu také pochovati. Pro menší zlo
činy ukládány tresty peněžité.

Uvedeme nyní případ odsouzení, který se
vztahuje k lípě Buchlóvské. R. 1580 vzniklo ne
přátelství mezi opatstvím Velehradským a Jindřichem
Prakšickým ze Zástřizl, pánem na Buchlově; ido—
sáhlo takového stupně, že opatství vina se přiklá—
dala, jakoby proti panu Jindřichovi polesného a
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myslivce bylo popudilo, ano tělesnou stráž jeho
podplatilo ku pomstě. Zdaž se tak soudilo křivě,
nelze udati. Jmenovaný pán na honbě od Vele
hradského myslivce, Václava Pekaře úkladně a ne—
přátelsky přepaden byl, útok však se nezdařil.
Buchlovský pán zahnal zákeřníka, avšak tělesného
svého myslivce Vlčka, jehož chování při vražedném
pokusu bylo podezřelé, vydal loveckému právu.
Mučen jsa na skřipci, vyznal sice Vlček, že jej
opatství uplatile a že měl nepřátelské úmysly na
život svého pána; odvolal však po každém výslechu
vše, z čehož se byl v mukách vyznal. Nicméně
odsouzen k smrti a jen šťastným nápadem život.
si zachránil. Vytrhl totiž (bylo to na podzim) mladou
srdcolistou lípu a vsadiv ji vrškem do země, pravil :
„Bude-li tento stromek v nejbližším jaře z kořene.
vyháněti list, důkazem to bude mé neviny.“ Soud
cové spokojili se s tím návrhem a odročili od
pravení. Na jaře lípa se zazelenala a rostla a Vlček
na svobodu propuštěn. Příběh jest tak dalece
pravdiv,'pokud se netýká sázení lípy. Lípy téhož
druhu „františkánské“ zvané viděti i jinde.

Na tarase před hradní branou stojí dosud čtyř
hranný kamenný stůl, a takové dvě lávky a sedadlo.
Na ]avkách sedávali popravčí a na, sedadle od- .
souzený, pojídaje poslední vyžádaná jídla. —

S cimbuří hradu je přerozkošná vyhlídka.

D. Poutě Velehradské.

Nelze pochybovati, že na Velehradě po založení
kláštera scházívali' se ctitelé sv. Cyrila a Methoděje,
neboť „bylo na obecném hlase,“ že Cisterciáci usa
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dili se tam na památku zavedeného křesťanství na
Moravě a že nový klášter a činnosť sv. Methoděje
ve vzájemném svazku se nacházely.

Bližších zpráv bohužel o poutích nemáme.
Teprvé z druhé polovice XVII. věku zachovala se
tato o nich poznámka: Trojí bývá v roce pouť z
poblízka do chrámu Velehradského, a sice 9. března,
kterýžto den zasvěcen jest sv. Cyrilu a Methoději,
arcibiskupům Velehradským & všech našich národů
jazyka slovanského apoštolům. Tohoto dne bývá
zde i všude jinde na Moravě pouť první. Druhá
pouť bývala o Božím Těle & třetí 20. srpna na
sv. Bernarda, otce Cisterciákův.

Zákaz poutí vydaný od císařeJosefa II. r. 1784
dne 22. srpna měl ten následek pro Velehrad (a
pro jiná místa poutní), že tam poutníci nechodili
v slavných průvodech, chodili však přece. Z té
příčiny dovolával se farář Velehradský r. 1787 pří
platku k Eslužnému; udávalť, že lidstva mnoho
sbíhá se na Velehrad a že proto musí bráti si na
výpomoc (jsa bez kaplana) starého Františkána z
Uh. Hradiště, aby aspoň mši sv. pro ten lid sloužil.
Od toho pak roku dostal stálého kooperatora. —
Zvláště hojně lidstva scházívalo se dne 9. března
na Velehradě dle zvyku starodávného, jen že ne
vesměs k vůli pobožnosti. Pouť ta nabyla rozměrů
veřejného trhu. C. k. okr. úřad v Uh. Hradišti
r. 1856 se tomu opíral řka: že na svátek sv. Cy—
rila a Methoděje bývá zase na Velehradě hotový
trh výroční, ačkoli dříve již bylo to zakazováno,
jelikož Velehrad práva takového nemá. Zákaz ten
rozhlášen byl v kraji Brněnském, Novojičínském,
Olomouckém a četníkům uloženo, aby 9. března
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dávali bedlivě pozor, by na Velehradě prodávány
nebyly leč věci perníkové a voskové, obrázky, mo
dlitbičky, penízky pamětní, prsténky, křížky, rů—
žence, květiny dělané atd. jakož obyčejem bývá
0 každé pouti. '

Velehradské poutě však, jak nyní rozsáhlé se
podnikají, vlastně teprve tisící ročnicí příchodu
sv. Cyrila a Methoděje na Moravu rozproudily se.
Uvědomělé duchovenstvo poučovalo lid o významu
našich sv. věrověstů již několik let před památnou
slavností. R. 1858 přišli z té pobídky první pout
níci z Předmostí. Roku následujícího již tak veliký
průvod z Přerovska přiveden byl od arcikněze Fr.
Navrátila, že zbožní poutníci s 10 kněžími půl hodiny
vcházeli do prostranného chrámu. Tou dobou počali
na Velehrad a na sv. Hostýn každoročně putovati
z Brna a z Vídně. R. 1860 dne 9. března bylo na
Velehradě přes 6000 poutníků a mnoho jich teprve
v letě ba až v srpnu a září přišlo.

R. 1861 bylo heslem „oslavení nálezu ostatků
sv. Klementa“ před 1000 lety, a proto sešlo se na
Velehradě na slavnost svatoklementskou dne 4. září

přes 30.000 lidí, 96 kněží a přes 30 bohoslovců.
R. 1862 oslavena tisícletá památka „překladu

písem sv.“ na slovanský jazyk taktéž velkolepě.
Když tak byla důstojně otevřena brána k Vele—

hradu a cesta k tisícleté památce sv. apoštolů
slovanských ukázána, ký div, že nám skýtá rok
jubilejní 1863. přeutěšený obraz. Olomoucký arci
biskup aBrněnský biskup sami postarali se 0 po—
řádek poutí pastýřskými listy, 0 prospěch odpustky
v Římě vymoženými a o zdar přeložením svátku
sv. Cyrila a Methoděje na 5. července. Věřící však
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nemohli dočkati se července a proto mnozí při
putovali — jednotlivě i v průvodech již dřívytak
že 14. června už počítáno bylo na Velehradě
kommunikantů 30.000, a 21'. června přišlo zase
3000 poutníků ze Slavkovská se 17 prapory, a

_-24. téhož měsíce průvod z děkanství Uhersko
Hradišťského, jenž vcházeje do kostela měl zadní
voj ještě u železnice — byl tedy tři kilometry
dlouhý a čítal 13.000 poutníků. Nevýslovné pak
bylo nadšení poutníků a nepřehledné jich řady v
oktávě hlavní slavnosti, od 5. do 12. července,
k níž ubírali se pořádkem dle děkanství. Kněží
přicházelo každodenně průměrně asi 160, nekněží
první a poslední den po 80.000, ve dnech ostatních
průměrně 8000 osob. Slavné služby Boží konali:
první den arcibiskup a kardinál Pražský Schwar—
zenberg, druhé dny pak: prelát Olomoucký Schnee
burg, prelat Dr. Schwetz z Vídně, biskup Brněnský
Schaailgotsche, biskup Budějovický Jirsík, prelat
Stam-Brněnský Napp, prelat Rajhradský Kalivoda
a naposled, aby slavnost dovršil a korunoval —
arcib. Olomoucký Fůrstenberg. Velehrad podobal
se oulu, lidstvovněm stále se hemžilo; mezi tím co
jedni se loučili zpívajíce: „Líbáme tvé svaté prahy,
s Bohem, Velehradě drahý,“ přicházeli již jiní a
jiní s nadšeným zpěvem: „Ejhle, svatý Velehrad
už září!“ Chrám byl stále naplněn, celé dny a
dlouho do nocí zpovídáno, mše sv. slouženy ne

přetržitě až do poledne a kázaní s jinými pobož
nostmi střídaly se neustále. I 0 pohodlí poutníků
postaráno noclehy na Velehradě a v okolí, dovážením
čerstvé vody na pití, ]acinými pokrmy a zdravými
nápoji a pro pád nutné potřeby zařízena i nemoc
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nice. Hudbu kostelní velmi dobře obstaral profesor
průpravny Vídeňské, J. Beránek, rodák Milonický,
s najatým sborem a za obětavé pomoci P. Kříž
kovského z Brna a ochotníků četných.

Tím však nebyly poutě ukončeny. Trvalyr
takořka nepřetržitě dále. Dne 15. srpna se sešlo
10.000 lidí. Tehdejší farář Velehradský Molitor
napsal 20. listopadu doslovně: „Ačkoli nepříznivé
počasí podzimní nastalo, přece ještě synové a dcery
z Moravy a z nejvzdálenějších krajin pro získání
plnomocných odpustků na Velehrad docházejí . . . .
Přede vším ale každou sobotu k večeru přijímá
svatyně Velehradské poutníky v dosti četném počtu,
a proto duchovenstvo Velehradské nejen u večer
v sobotu, nýbrž obzvláště vneděli až přes 12. hod.
polední ve zpovědnici bývá zaměstnáno“ — I na
ukončení roku jubilejního, dne 31. prosince shro—
máždilo se neméně než 8000 osob aasi 100 pout
níků přibylo z pruského Slezska.

Proto byl oprávněný konečný úsudek o jubileu
tom: „Co do velkoleposti nedá se zastíniti Vele
hradská slavnost? žádnou posud vídanou slavností
církevní.“ Súčastniloť se jí: 1 kardinál, 1 arci
biskup, 3 biskupové, 12 prelátů, 1758 kněží, přes
půl milionu poutníků, již podávali důkazy ne
obyčejného nadšení a hluboké zbožnosti. Jeden
z nich budiž svědkem za ostatní. Napsalť: „Viděli
jsme svůj Betlém moravský oslavený, duch sv.
apoštolů slovanských dlel mezi námi, nebe sklonilo
se na zemi, v duši každého zbožného poutníka
uhostil se mír a pokoj rajský, na tvářích od—
rážel se nevýslovný citf blaženosti a radosti ne
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kalené a ústa všech šeptala: Pane, dobře jest
nám zde býti“

* *
*

Zprávu o dalších Velehradských slavnostech
a poutích čerpáme z netištěného rukopisu, jejž
nám ochotně zapůjčil velp. kaplan Jan' Vychodil.
Stůjž zde stručný z něho výtah:

Proud poutí nevyschl od té doby žádný rok;
na hlavní svátky — totiž na sv. Cyrila a Methoděje
a 15. srpna na Nanebevzetí P. Marie dostavovaly
se četné a veliké průvody z blízka a z dálky;
podobně i v jiné dny, takže do roka návštěvníků
bývalo mnoho tisíců.

Při zvláštních pak příležitostech proud roz
vodnil se v mohutný příval. Tak r. 1868, když
arcibiskup Olomoucký Bedřich Fůrstenberg dne
15. srpna světil mramorový hlavní. oltář, jejž
byl nákladem 36.000 zl. dal zbudovati, prostranný
chrám byl tak přeplněn, že, jak se říká, ani jablko
by nemohlo propadnouti; před kostelem celá roz
sáhlá prostora lidstvem přeplněná byla a za ní na
silnici podél zahrady zámecké lidem tak poseta,
že po 9. hodině žádný již tam prodrati se nemohl.
Připutovalať nejen zbožná Morava celá, alei mnozí
z Čech, ze Slovenska i ze Slezska. Poutníků bylo
na 100.000 pohromadě.

Roku 1869 na oslavu tisícleté památky umrtí
sv. Cyrila nával skoro celý rok byl ohromný, zejména
v oktavě sv. Cyrila a Methoděje, kdy vysocí cír
kevní hodnostáři sloužili mše sv. K velkoleposti
služeb Božích nemálo ten týden přisPíval výtečný
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zpěv ryze církevní, jejž řídil slovutný P. Pavel
Křížkovský z Brna. Ze spousty slavností vyjímáme
den 19. srpna, kdy vykonali svou zvláštní pouť
duchovenstvo, študentstvo a intelligence česko—mo
ravsko- slezská. Jeden účastník o tom píše:
„Díky zasluhuje, kdož podnět dal k této pouti . . .
Všichni synové přihlásili se k otcům. svým du
chovním, po 1000 letech přišli navštívit hrobu je
jich, vedeni jsouce arcipastýři svými dvěma Bedřichy
(Fůrstenbergem z Olomouce a Schwarzenbergem
z Prahy), na jejichž bedrách spočívá břímě péče
o spásu národa cyrilomethodějského, národa svato—
václavského. Všeho duchovenstva bylo 600—800;
poutníků Pražských 1300 a všeho lidu jistě více
než ..40000. Při mši sv., kterou sloužil kardinal
Schwarzenberg, přistupovalo duchovenstvo, česká
i moravská šlechta i lid ku společnému sv. při
jímání.“ Mocný dojem, jaký pouť ta učinila, zračí
se ve slovích, která prboošt Václav Štulc z Prahy
na zpáteční cestě svým soudruhům několikráte
opakoval: „Velehrad nás spasíl“

R. 1876 již počalo Velehradské duchovenstvo
s přípravami k roku 1885 — tisící ročnici úmrtí
sv. Methoděje. Ten rok pozornosť poutníků obrá
cena ku „Koruně Soluňské“ s výsledkem velmi
čestným, což činěno i léta pozdější. R. 1880 již
presbytář kostela z příspěvků byl obnoven a do
svědčoval, že oběti poutníků přinášejí sladké ovoce;
také provedeno slosování věcné loterie, kterou další
opravy velechrámu zabezpečeny.

Roku 1881, kdy zástupcové Slovanů v Římě
děkovali sv. Otci Lvu XIII., poslán byl také
z Velehradu dne 5. července do Říma telegram
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děkovací, a když došla odpověď, přijata od
poutníků, jichž byl na Velehradě shromážděn
počet nadobyčejný, nadšeným, hřímavým „Sláva
Lvu XIII.“

Čím více se blížil rok jubilejní 1885, tím více
rostla rok od roku návštěva. I kruhy šlechtické
byly všeobecným ruchem zachváceny a velmi zhusta
“povoz se vznešeným panstvem zastavil se před
kostelem Velehradským. S nelíčenou radostí stopo
“vali všichni zdárný postup prací opravovacích.

Konečně nastal rok jubilejní 1885, svátek to
celého Slovanstva, zvláště však milé naší Moravěnky
a staroslavného Velehradu. Po vlastech slovanských
.zaznívalo mocně heslo: „Půjdeme na Velehrad!“
Přípravy byly výborem, již r. 1883 se ustavivším,
dokončeny a hosté se nyní jali scházeti k du—
chovním hodům, které jim u kolébky jejich svaté
víry byly uchystány. Jubileu dostalo se posvát
ného rázu pastýřskými listy, které k věřícím vy
dali biskupové nejen na Moravě av Čechách, nýbrž
téměř ve všech državách slovanských. Velká rodina
Slovanů, různící se řečí, písmem, krojem, zvyky
sjednocena a provanuta byla duchem jedním, du
chem Cyrilo—Methodějským. Všichni jednomyslně
vyznávali, že duch ten jim dal největší poklad —
sv. víru katolickou a vzdělanosťja osvícenosť slo
“vanskou.

Čtyry hlavní slavnosti: Oktáva úmrtí sv. Cyrila,
úmrtí sv. Methoděje, svátek sv. našich apoštolů,
a Nanebevzetí P. Marie soustředily bezpočetné
davy na Velehradě. Na každý z těch 32 dní sloužil
.sl. mši sv. nějaký vysoký hodnostář církevní. Mimo
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ty oktávy dostavovaly se průvody dle ustanoveného
pořádku z celé Moravy a ze Slezska, pak odjinud
processí i jednotlivci nesčetní. Abychom měli ponětí
o způsobu slavností, vmysleme se na Velehrad
k 9. hodině dne 14. února: „Hodinou 9. rozproudil
se na Velehradě život obzvláště živý. Přicházely
průvody první. Přišli poutníci z Hluku s knězem
a v krásném pořádku, majíce 60 družiček ve
středu svém s hořícími svícemi. Přišli z Jalubí
s knězem a s průvodem ještě větším a měli dru
žiček 80, jež nesly svíce rozžaté. Přišli z Buchlovic
a průvod jejich byl ještě větší; neboť měli 2 kněze,
„přes 400 družiček sersvícemi, všecky spolky své
(čtenářský, hasičský, veteránský) i s prapory a
mimo to nesli 2 korouhve zcela nové, kteréž jim
na Velehradě posvětil na trvalou památku jubi—
lejní nejd. pan biskup dr. Bauer z Brna. V Bu
chlovicích a v osadách přifařených onoho dne
nikdo nezůstal doma, leč ustanovené hlídky, které
střežily obec. Buchlovická farnosť má 4200 duší.

Pan biskup, uviděv z okna svého přicházeti
průvod ten pořádkem vzorně urovnaným, plesal
radostí a nemohl se jich ani dočekati, abyzblízka
poznal, odkud jsou. Přišli právě na kázaní a po
byvše na slavné mši sv., týmž odcházeli pořádkem
zase přímo domů, nepoživše na Velehradě ani po
krmu ani nápoje. Toť obětavosť a sebezapírání věru
poutnické“ Onoho dne bylo na Velehradě (v únoru !)
12—15000 lidí a z nich přistoupilo ku stolu Páně
1000. A tak to šlo dále po celých osm dní, šlo to
dále mnohem slavněji v oktávě druhé, šlo to při
ohromném návalu v oktávě třetí i čtvrté. Vždy
zachováván vzorný pořádek, tak že hosté z Vest
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fálska, z Bavor, deputace Francouzská, Angličtí,
Vlaští poutníci atd. z dobrého úmyslu záviděli nám
zbožnosť, srdečnosť, krásný mrav i kroj našich
slovanských poutníků. Poutě vypadly co nejvelko
lepěji, ač pro neštovice, kterých na Velehradě ne—
bylo, zakázáno bylo cizozemcům, v průvodech na.
Velehrad putovati. Téměř celý svět dověděl se
novinami o slavnostech. kterých se súčastnilo během
roku: 1 kardinál, 1 arcibiskup, 7 biskupů, 16 pre—
látů, přes 3000 kněží a přes jeden a půl milionu
věřících, a to mnohý několikráte, jako kardinál
Olom. Fůrstenberg dne 5. a 12. července a 15.
srpna, biskup Brněnský Bauer též třikráte, 14.
února, 7. července a 12. srpna při učitelském sjezdu.
Svátost? pokání přijalo přes 100.000 kajicníků.

Ku konci ještě podotýkáme, že Velehrad stal
se oblíbeným střediskem jak poutníků tak ducho—
venstva při neobyčejných příležitostech. Známo je,
že tam každoročně poutníci Prostějovští slavívají
s Vídeňskými dojemné sbratření při večerní zvláštní
pobožnosti. Počátkem prázdnin scházejí se tam už
po několik let bohoslovci Olomoučtí a Brněnští a
jednotliví i z Čech, Uh. Slovenskai z Jihoslovanska;
krásná ta dostaveníčka již mnoho dobrého ovoce
přinesla; neunavný farář Velehradský výmluvnými
slovy vštěpuje mladistvé jejich mysli ideu _čili my—
šlénku Cyrilo-Methodějskou. Duchovenstvo pak
scházívá se tam k oslavě jubileí vysvěcení svého
na kněžství.

Buď P. Bůh pochválen!
Chvála Bohu ve ss. Cyrilu a Methoději!
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Poutní místa zasvěcená nejsv.
Trojicí

anebo některé ze tří Božských osob.

VOV!

pod Cornštejnem u Bítova.*)
I.

Kostelíček či kaple nejsv. Trojice pod zříceni
nami hradu Cornštejnu (Zornsteinu) na úpatí stejno
jmenného návrší, stojí ve velmi malebném údolíčku
na pravém břehu Dyje. Kolkolem les a po levici
mocně hučící řeka!

Kaple je mnohem starší, než zprávy, které se
-o ní zachovaly; nejstarší pocházejí z r. 1403. Ten—
kráte měla svého kaplana. Na Cornštejnu bývalo
živo a vrchnosť se služebnictvem sestupovala často
dolů k službám Božím, které od r. 1492 ivneděli
pro ně směly býti konány. Majitel hradu byl pa—
tronem kaple.

Když Cornštejn přešel počátkem 16. století
v majetek pánů Bítovských, byl zanedbáván, a ač
k rozkazu stavů moravských r. 1542 proti Turkům
byl znovaopevněn, přece potom ponechán svému
osudu a sžírajícímu zubu času.
. Kaple nejsv. Trojice však v 17. století počala

býti poutním místem hojně navštěvovaným, a zů
stala jím až do r. 1784, kdy 'císař Josef II. nařídil
„její zrušení. Od té doby je kolem ní pusto, mrtvo;
zpěvy zbožného lidu neodrážejí se od okolních
strání.

*) Některé zprávy podal farář Bítovský, Jan Komzák,
r. 1886.

9
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Dnes je kaple docela spustlá. Strop sřícený,
sakristie V rOZValinách;po pouštce, v níž poustevník
býval, ani památky; oltář zmizel ——pouhé zdi a
střecha se slušnou věžkou označují poutníku osa—
mělému místo druhdy tak hledané. Obraz oltářní
nejsv. Trojice přenesen (r. 1784) do chrámu Páně
farního v Bítově ('/2 hodiny vzdáleného) aumístěn
na hlavním oltáři nad obrazem sv. Václava, mu
čenníka. Obraz ten je pěkný a dosud dobře za—
chovalý.'Představuje Boha Otce a Boha Syna na
zeměkouli; nad nimi Ducha sv. ve způsobu holubice.

S obrazem přeloženy i poutě k farnímu chrámu.
Ale účastenství při nich je mnohem slabší než při
Cornštejnských. Jakkoliv schůzka z okolí četná,
nepřicházejí předce věřící v průvodech, nýbrž zcela
volně'a jednotlivě. Proto také slavnost?poutní, jak
nyní v Bítově se koná, ač bývá dvoje kázaní zá—
roveň — české i německé — a kněží (losti se do—

stavuje — má přece význam jenom místní.

II.

Než opustíme kraj ten, musíme navštíviti zří—
ceniny Cornštejnu. Nacházímeťse na.jednom
z nejkrásnějších míst poříčí Dyje.

Rozvaliny korunují hřbet hory na západ se
táhnoucí, jejíž úpatí na třech stranách Dyjí jest
obtékáno. Právě tam, kde zříceniny stojí, strmí
se strany severní a jižní skalnaté břehy Dyje téměř
kolmo do závratné výše. Kolem hustý les, kde vy—
soká zvěř bezstarostně se pase. Na nejvyšším bodu
stojí hrad, kolem něho pevnostní zdi v dvojnásobném
kruhu (jako točité schody stoupajícím) a vše to
obehnáno ještě vnější mohutnou zděnou Ohradou,
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na níž lze poz-nati stopy velikého násilí oblehacích
strojů. Uvnitř je mnoho kleneb a sklepů dílem již
zřícených, dílem spadnutí blízkých, tak že se zdá,
jakoby celé rozvaliny rozsáhlé pevnosti byly kdysi
podkopány bývaly. Obdiv vzbuzuje dosud neobyčejná
tuhosť starého zdiva; vysoké komíny, mající těžiště
pouze na jedné své straně, vzdorují pádu; zdi
téměř celé podkopané visí jako ve vzduchu. Viděti
lze také hlubokou studni ve skále vytesanou, do
polovice zasypanou, a zbytky pokojů, které však
pocházejí patrně z pozdější doby než jádro hradu.

Velmi zábavná je ozvěna, kterou dává hrad,
když voláme z východních předních hradeb, a roz—
košná vyhlídka do dálky s téhož místa přes pře
krásná údolí Dyje až skoro ku Znojmu.

VIV
Také Bítov s obydleným zámkem nad rickou

Želetavou, a jeho okolí, zejména vyhlídka z tak
zvané Rotondy nade vtokem Želetavy do Dyje7
druží se k nejutěšenějším krajinám naší milé vlasti.

3. Kostel se sochou ubičovaného Spasitele
v Milifroně u Znojma.*)

Milifron (německy Múhlfraun a v starých:
listinách Muhlvoran zvaný) je německá dědinka ani
500 obyvatelů nečítající a leží u řeky Dyje, půl

*) Erinnerung aus der Geschichte der schónen Kirche
in Miihlfraun. Znaimer Wochenblatt 1853 N. 20—24. —
Lokales. Ibidem_1“'—ř0N. 26. — Feuilleton: Die Můhlfrauner
Kirche. Ibidcm 1880 N. 38. — Die Fresken in Můhlfraun.

Feuilleton von Hans Grasberger. Presse. 1880.N. 3 3. — Do—
datky od Fr. Tinze, Milifronského faráře z r. 1886.

94:
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míle na východ pod Znojmem, v úrodném údolí,
u železné dráhy, která spojuje Znojmo 5 Miku—
lovem.

Vesnice ta měla faru už r. 1280 a čásť pa
tronátu nad ní příslušela opatství v Louce (u
Znojma), druhá čásť pak rodině Dobroniců, které
nad to i Milifron patřil jako soukromý rodinný
majetek. — Dobronicové byli mocní šlechticové,
kteří u královského dvoru Přemysla Otakara II.
velký měli vliv. Jeden z nich, Vítek z Dobronic,
byl r. 1283 proboštem v Olbram-Kostele, a vřelým
přívržencem Olomouckého biskupa Bruna, jenž po
zahynutí Otakarově na Moravském poli stál u nás
v čele prozatímně vlády.

Jsa ovládán snahou, aby dobrým skutkem zá—
sluh si získal pro život vezdejší i nadzemský, při
měl své bratry Štěpána, Bohumíra, Ostoje, Sobě—
slava a Ingrama ktomu, že rodinný statek Mili
fron i s třemi lány v dědině Boroticích za 40 marek
prodali Premonstratům Louckým s tou výminkou,
aby důchodů těch statků použito bylo k založení
a vydržování opatrovny pro kněze téhož kláštera,
stářím sešlé nebo nemocí sklíčené. Oněch 40 marek
Dobronicové zase darovali opatrovně a tak mohlo
ihned několik řeholníků Louckých v ní se ubytovati.
Představeným jejich prvním se stal P. Heřman,
děkan Znojemský, jenž byv právě tehdy zvolen
za opata Zábrdovického, nové důstojnosti nepřijal
— přednosť dávaje zátiší Milifronskému. Nadaci
Olomoucký biskup Dětřich I. r. 1288 potvrdil, a
ustanovil, že fara Milifronská se svými důchody
patřiti má opatrovně a že počasný představený
opatrovny má býti zároveň farářem místním.
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Tehdejší farní kostel zasvěcen byl sv. Vavřinci.
V bouřích husitských však samostatná fara v Mili
froně zanikla a byla přidělena jako íilialka k faře
sv. Václava v Louce; každoročně o jednom svátku
Mariánském a v jeden ze dnů křížových farníci
Loučtí v slavném průvodu navštěvovali kostel sv.
Vavřince v Milifroně a opat nebo převor kláštera
v něm konal služby Boží. _

R. 1656 kostel sv. Vavřince pro chatrnosť
musil býti sbořen a z jeho materialu zbudován
nový na hřbitově ke cti a chvále téhož světce.
Obyvatelů tenkráte Milifron čítal jen několik přes
sto. Avšak budova nová dlouho nevydržela. Již
r. 1769 musila pro nebezpečí sesutí býti zavřena
a opat Loucký ještě téhož roku položil základní
kámen ku kostelu nynějšímu (ne na hřbitově, nýbrž)
uprostřed dědiny. Podnik opata Lambeka nalezl
mezi bratry řeholními jednoho nadšeného podporo
vatele, P: Gerlacha Hengla, rodáka Štýrského, jenž
právě, když se kostel stavěl, byl představeným
opatrovny v Milifroně a svůj soukromý majetek
věnoval na stavbu a zejména na okrášlení kostela.
On vybídl výtečného c. k. komorního malíře Antonína.
Maulpertsche, jenž ozdoboval té doby knihovní sál
kláštera Louckého, aby i kostel vymaloval a přijal
plán malby, jak jej umělec Vídeňský navrhl.

Pro navštěvovatele kostela celý jeho program
tu sdělujeme.

„Tento kostel zasvěcen jest ubičovanému Spa—
siteli. Proto jsou v něm zřetelně vypodobněna nej—
hlubší tajemství Boha člověka, jenž spravedlnosti
svého věčného Otce za padlé pokolení lidské zadost
učinil; a sice:
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1. Na prostředním velikém klenutí: C t i
hodné tajemství Boha trojjediného, jak
slovo od Otce v podobě dítka ze srdce
vychází, jsouc od andělů k zemi neseno, aby
litující prarodiče a jejich potomstvo veškeré vy
koupilo, při čemž andělé v popředí nesou' vítězné
odznaky toho velikého díla, kříž, korunu, kopí a
_prapor, jak to byli (přístojící) arciotcové Enoch,
Noe, Abraham a Mojžíš očekávali a částečně i před
pověděli. „Přijde žádoucí všem národům.“ Agg. 28.

2. Na druhém klenutí: 'Veliké nepocho—
pitelné tajemství vtělení Páně,jak věčné
slovo z Panny Marie se narodilo a jako
pravý Bůh a člověk v těle lidském se objevilo, a
jak se mu klanějí andělé a lidé; jehož příchod,

gelisté Marek, Matouš, Lukáš a Jan nezvratné do
tvrzují. „Poslal Bůh Syna svého, narozeného z ženy.“
Gal. 4, 4.

3. Na třetí klenbě: Nad hlavním oltářem viděti
jest bolestné představení Spasitele ubi—
čo va n éh o a trním korunovaného, jak jej tupí
lidé. „V pravdě naše bolesti na sebe vzal.“ Is. 53, 4.

4. Ana čtvrtéklenbě:„Církev Boží, kteréž
sobě dobyl svou vlastní krví“ (Skutky
Ap. 20, 28. kteráž na skále nevývratné jsouc
založena, “svým oddaným věřícím nevyčerpatelné
poklady jeho zásluh ku posvěcení poskytuje a jejich
nepřátele do věčné propasti zavrhuje, a která se
svatými čtyřmi učiteli církevními (též vypodobně
nými) totiž Řehořem, Ambrožem, Augustinem a
.Jeronymem z neobsáhlého milosrdenství a dobroty
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Boží ve svatém nadšení se raduje a Spasitele od
věku k věku tváří v tvář zříti doufá“ —

Kostel stavěn byl dle plánů Vídeňského sta
vitele Františka Krendla, téhož umělce, který vy—
hotovil také plány k nové nádherné budově klá—
šterní v Louce. R. 1775 byl hotov a do r. 1777
od Maulpertsche vymalován. Čtyry postranní oltáře
1. umírajícího sv. Josefa, 2. sv. Antonína, 3. sv.
Norberta a 4. sv. Jana, jakož i křížová cesta jsou
vesměs díla mistrovská.

První biskup Brněnský, hrabě Chorinský, po—
světil jej dne 6. září 1778 za veliké slávy ke cti
a chvále „ubičovaného Spasitele“, jehož socha
v nádherné skříni hlavní oltář zdobí.

Brzy na to, v březnu r. 1784 zemřel největší
dobrodinec jeho, P. Gerlach Hengl a pochován
jest v kryptě před hlavním oltářem. V červenci
téhož roku zrušen klášter Loucký. Tím zároveň
zanikla opatrovna klášterní v Milifroně.

Od té doby kostel téměř osiřel. Ač totiž kurnt
u něho byl ustanoven, přece nemohl býti udržován
v pořádku, protože k tomu nebylo prostředků.
R. 1809 surové vojsko francouzské z něho na 14
dní udělalo konírnu a okradlo ho docela. Jen s těží

byla socha ubičovaného Spasitele před, zneuctěním
zachráněna.

Rok od roku kostel pustl, střecha dostala
mezery, déšť měl volný průchod na klenutí, tak že
se počalo povážlivě pukati. Stavitelé, kteří byli
zavolání, aby opravy provedli, vráželi nemilosrdně
železné pruty a spony do klenutí, nedbajíce vzácných
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obrazů na omítce. Jednoho dne spadl veliký kus
malty se stropu a štěstí veliké, že nikdo nebyl za—
mačkán, když lid shromážděny z kostela utíkal,
domnívaje se, že se boří. Až když se stal V Mili
froně farářem F. Tinz, neumornou vytrvalostí dob
sáhl prostředků, že kostel celý ifs freskami důkladně
& umělecky byl opraven. Nyní opět září původním
leskem.

Kdy kostel počal býti poutním, není zazna
menáno; ale bezpochyby teprve po svém znovu
vystavění r. 1777. K obsluze poutníků bydlilo ně—
kolik Premonstrátů v residenci (nynějším zámku)
a vypomáhali jim také jiní řeholníci ze Znojma.
V době Joseiinské poutě ochably, ale sotva docela
přestaly. Od poslední opravy počet ročních poutníků
vzrostl na 8000, z nichž 800 přistupuje ke stolu
Páně.

V postranní kapli zavěšeny jsou dva záslibné
obrázky z r. 1818 a 1835. Jeden z nich předsta
vuje uzdravení ženy z těžké nemoci vroucím vzý—
váním milostivě sochy ubičovaného Spasitele, druhý
uzdravení dítka.

4. Kaple nejsv. Spasitele (Salvatora)
u Zivoticv Rakouském Slezsku.*)

Kaple stojí nedaleko císařské silnice vedoucí
(z Olomouce) do Opavy uprostřed polí na rovině, která
sek jihu znenáhla kloní do krásného údolí, protéka
ného potokem Hvozdnicí. K jihuv dálce asi 1 km.

*) Ens, dns Oppaland sv. IV. str. 163 a 164. —
Ostatní sdělil farář Litultovický Josef Ferd. Benda r. 1886.
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leží také zámek Jiřího hraběte Lariše—Mónnichaa

vesnice Životice, jež táhne se od západu k vý—
chodu. V pozadí uzavřena krajina pahorky lesna
tými. Jak kaple, tak Životice přísluší pod faru
v Litultovicích, které se rozkládají 3 kilometry dále
na západ kolem císařské silnice. ——„Od kaple
do Opavy je něco přes míli cesty (asi 10 kilo
metrů).

' Kaple zbudována jest ve slohu románském (?),
je klenutá a má oltář a kůr s harmoniem. Obrazy
sv. Jana Nep., sv. Josefa, sv. Kateřiny a jiné staré
beze zvláštní ceny, rozvěšeny jsou po stěnách-,
také se tam nalezá soška P. Marie, která v jedné
ruce drží jablko (což značí pád prvních rodičů)
a na druhé nese Ježíška (Spasitele padlého člově
čenstva).

Na oltáři nachází se milostivý obraz nejsv.
Spasitele, malovaný dle podobného obrazuv Chru—
dimi v Čechách. Mnoho vyslyšení proseb soukromých
i celých průvodů se připisuje zvláštní milosti Spa
sitele tu vypodobněného. Ve všech potřebách,vne—
mocech, opuštěnosti, při ztrátách, v nebezpečí cti
utíkají se poutníci do kaple, zvláště z německých
krajin okolních. (Litultovice jsou české, další kraje
na západ však už německé). Zápisek o dobrodiních
dosažených sice není, ale svědectví o nich vydávají
záslibné dary a obrázky.

O původu kaple se vypravuje: Vystavěna byla
bezpochyby od rodiny svobodných pánů Orlíků
z Lažiska, kterým panství Životické náleželo od
r. 1659, až do počátku 19. století: neboť na prů—
čelí kaple zazděn je znak Orlíků — uříznutá



—138—

noha**). Obraz pak nejsv. Spasitele dostal prý se
tam následujícím způsobem: kterýsi člen rodiny Or
líkovy trpěl ohyzdnou nemocía nemohl si od ní po
moci; vykonal tedy pouť do Chrudimi k zázračnému
obrazu Spasitelovu a z vděčnosti za obdržené zdraví

koupil tam věrnou podobu toho obrazu a dovezl
ji do Životické kaple.

Poutníků přichází do roka asi 6000, některá
IV!

leta i více. Hlavní pouť koná se dne 14. zar1, to
jest na Povýšení sv. Kříže a v ten den se dosta
vuje 3000—5000, mnohdy až i 8000 poutníků,
I v jiné dny chodí z okolních osad průvody.
Z Opavy jdou dvakráte ročně; z jedné farnosti
v pondělí po Nanebevzetí P. Marie a z druhé far
nosti v pondělí po Narození P. Marie. Jsou to prů
vody záslibné. Roku totiž 1831 navštívena byla
Opava cholerou asijskou; když nechtěla ustati,
slíbili měšťané, že budou každoročně putovati
k nejsv. Salvatoru do Životic z obou farností ——
načež cholera zanikla. Opavské průvody těší se
značné oblibě.

Jelikož se v kapli skoro po celý rok smí

sloužiti mše sv., mohou tam poutníci také přistu
povati ku Stolu Páně.

**) Vypravuje se, že jeden z předků Orlíkových spro
vázel jako zbrojnoš jistého rytíře na výpravě křížácké nebo
proti Turkům. Tam padli oba do zajetí nepřátelského a byli
spolu spoutání okovy. Zbrojnoš, aby vysvobození či útěk
svému pánu umožnil, dal si od něho uříznouti nohu, načež
rytíř i z okovy prchl. Obětavostí sluhy byl velitel nepřá
telský tak dojat, že jej dal ošetřovati a pak jej pustil
na svobodu. Po návratu svém do vlasti Orlík povýšen na
rytíře.
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5. Poutní místo Orlová
s obrazem pěti Ran Krista Pána, Bolestné P. Marie

a Jana Křtitele v Těšínsku.*)

(Chrám zasvěcený Narození P. Marie.)
I.

Od r. 1164—1211 Miečislav, první kníže ve
Slezsku s manželkou Ludmilou přebýval v Těšíně,
kde okolo r. 1210 klášter založil a do něho Bene

diktiny z Týnce povolal. Staral se mnohoo osvětu
a vzdělanost lidí, stavěl kostely a i klášter Pre
monstrátek v Rybníku „Božím domem“ nazvaný.
Jeho nábožná manželka byla mu v těch fundacích
nápomocna. Za panování jeho Orlovská kaple a osada
svůj počátek vzala; což se prý stalo následovně:

Když jedenkráte Miečislav se svou chotí v prů—
vodu hostí a služebníků v hustých lesích, kde nyní
Orlová se nalezá, lovem divoké zvěře se bavil.
uzřeli všichni na tom místě, kde Orlovský kostel
stojí, neobyčejného orla na stromě sedícíhoa drží
cího v zobáku kořist? (latinsky hostii), kterou ne—
nadále na zem pustil. Všichni ulekli se nad tímto
výjevem a Ludmila jsouc těhotná, úlekem porodila
na témže místě syna, kterému při křtu sv. jméno;
dáno Kazimír. Z vděčnosti k Bohu za zachránění

života matky i syna, jakož i na památku neoby
čejné té události, dal tam vystavěti Miečislav kapli
a nazval ji po onom orlovi kaplí Orlovskou. Tak
stalo se mezi r. 1170—1180.

*) Výtah ze spisku: Památka 6001etá založení chrámu
Páně v Orlové v cís. kr. Slezsku. V Praze 1868. Od Emi

liana Koláče O. S. B., správce duchovnvho v Orlové. —
Dodatky poskytnuty byly od nynějšíhěwfarního administra
tora v Orlové P. Gerarda Pospíšila r. 1886.
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Mezi lidem udržela se pověsť, že do té kaple
darován byl obraz, až posaváde na hlavním oltáři
zachovaný, od sv. Hedvíky (1- 1243). Obraz ten
představuje Pána Ježíše trním korunovaného spěti
ranami, Bolestnou Matku Boží a sv. Jana Křtitele.

Při kapli povstala časem ves Orlová.

Po smrti Miečislavově panoval v Horním
Slezsku syn jeho v lese Orlovském narozený,
Kazimír 1211—1234. Z vděčnosti k Bohu a z úcty
ku svému rodišti, daroval ves Orlovou s lesyapol—
nostmi i s okolními krajinami klášteru benedik
tinskému v 1ěšíněa ten se napotom staral 0 služby
Boží v kapli.

Syn Kazimírův, Vladislav dověděv se, že kaple
Orlovská, mnohými zázraky proslula a od nábož
ného lidu četně navštěvována jest, z úcty k rod
nému místu svého otce: dal u kaple vystavěti
klášter a požádal Benediktiny Těšínské, aby se do
nové budovy přestěhovali a Těšínský svůj dům
přenechali Dominikánům. Což stalo se r. 1268.
Benediktini rádi vyhověli vůli zeměpána, protože
Orlová ležela téměř uprostřed 21 osad, které jim
patřily; nad to obmyslil je Vladislav tou zvláštní
výsadou, že každý knížecí poddaný, který buď
z pobožnosti, nebo za obchodem, nebo z jiného
dobrého úmyslu do Orlové půjde, 30 dní od svátku
Narození P. Marie počínaje, od roboty osvobozen
býti má. Klášter Orlovský zůstal (jako byl Tě—
šínský) dcerou Týneckého a proto opatové Orlovští
bývali voleni i z řeholníků Týneckých. Opat Jan
r. 1466 rozšířil kapli vystavěním nynější lodě
kostelní.
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Od r. 1528—1579 panoval v Těšínsku Václav
Adam z rodu Piastův. V tom čase učení Martina

Lutra našlo 1 ve Slezsku přívržence. I Adam Václav
odstoupil od katolické víry a tím otevřena byla
brána k rušení a boření klášterů a k vyhánění
kněžstva z katolických farností. R. 1560 přišla
řada též na Orlovský klášter. Opat Ondř. Buřinský
s klášterníky z místa, na kterém 291 roků pro
blaho člověčenstva a ku zvelebení země byli pra—
covali, násilně jsou vyhnáni; jeden z nich, Jakob,
kazatel, na kostelní věži zastřelen, dva utíkající
za Moravskou Ostravou, kde nyní kostel a ves
„Hrobky“ se nalézá, zabiti. Majetek klášter všechen
sebrán, budova jeho sbořena a z materialu vystavěn
zámek a protestantská modlitebna v Rychvaldě,
dvůr v Polské Lutyni a jiné ještě domy.

Kostel Orlovský odevzdán protestantům.
Protesty opatů Týneckých neměly výsledku.

Teprv r. 1631, kdy potomkové Václava Adama už
dávno zase (od r. asi 1610) hlásili se k naší sv.
samospasitelné víře, vrácen kostel — oloupený,
chudičký katolíkům a duchovní správu převzali
znova Benediktini Týnečtí. Statky však zůstaly
ztraceny.

Od té doby v Orlové vše tak zůstalo. Jediná
změna stala se r. 1736, kdy kostel přivtělen (pro
obtížné spojení s Týncem) klášteru Benediktinskému
v Broumově v Čechách, odkudž dostává své du
chovní správce a potřebné podpory.

ll.

Kostel Orlovský stojí na malém pahorku
v panské zahradě ucísařské silnice. Je celý zděný
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a jde se k němu od polední strany po 46 kamen
ných, 13 stop širokých schodech, které teprv asi
před 20 lety vystavěny byly. Od silnice krášlí
vchod jeho dvě kamenné sochy: v pravo svatého
Benedikta, v levo sv. Josefa, jakož i pěkné lípy.
Na vršku nade schody stojí pěkný kříž a na něm visí
železná pozlacená figura Pána Ježíše. Na kostele
zevnitř jsou vypodobnění sv. Jan Nepomucký, sv.
Antonín a sv. Florian; na půlnoční straně kříž.

Na hřbitově starém při kostele stojí kazatelna,
se které se při pohodlném počasí, zvláště na slav
nosti P. Marie, kdy'se mnoho lidí scházívá, slovo
Boží hlásá.

_ Přední díl kostela, bývalá kaple v gotickém
slohu, je už přes 600 let starý. V něm je hlavní
oltář se zázračným obrazem, na dřevě malovaným.
Představuje, jak jsme již sdělili, uprostř'd Pána
Ježíše trním korunovaného s 5 ranami; na pravé
straně Bolestnou P. Marii se sepjatýma rukama;
na levé straně sv. Jana Křtitele,“ jenž drží v ruce
beránka. Pověsť sice vypravuje, že obraz je darem
sv. Hedviky, znalci však se domnívají, že jest to
dílo Norimberského malíře Martina Schóna z 15.
století, anebo snad ze století 14. Po stranách toho
obrazu jsou ještě dva užší (patrně od téhož umělce)
po obou stranách malované, představující nejhlav
nější události ze života P. Marie a Pána Ježíše.
Vpostním čase se obracejí, a umučení Páně má pak
každý před očima.

Podivuhodno jest, že ten obraz v tolika ne
hodách časových neporušený se zachoval.

V lodi kostela jsou dva oltáře: sv. Růžence
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a sv. Barbory, patronky horníků, jichž v Orlové a
okolí mnoho žije.

III.

Důvěra věřících k obrazu milostivému jest
veliká pro mnohá uzdravení na duši i na těle,
která se tu stala. Písemných zpráv o milostech
dosažených bohužel se nezachovalo, avšak vkostele
viselo více obrazů záslibných od poutníků daro—
vaných, které všaklpro vetchosť staly- se už nepo
znatelnými anebo úplně podlehly zubu času. Mnohý
stařec a stařena zdaleka přišedší do Orlové vy
pravuje, jak si toho váží, že může před smrtí
ve své churavosti před obrazem pobožnosť vyko—
nati. Hlavně v dobách dlouho trvajících dešťů při
cházejí z okolních farností průvody, aby vyprosily
počasí pohodlného. Také ženy těhotné, mnohdy
i dosti z daleka, připutují7 aby si vyžádaly u Matky
Boží šťastný porod.

Na slavnost Narození P. M. dostavuje se pro
ceství z Místku a k nim připojují se i Frydečtí,
pak z Brušperku a někdy i od Štramberku. Oby—
čejně se v Orlové také stavují Frydečtí na pouti
do Častochova. Pak občas zavítají průvody z okol
ních farností.

Na každý svátek Mariánský bývá veliký nával
lidí ku sv. zpovědi jak domácích tak přespolních;
podobně v adventě a zejmena ku konci času veliko
nočního jdou ku sv. zpovědi z celého okolí do
Orlové. Určitý počet kommunikantů nelze udati,
neboť někdy počasí o tom rozhoduje. Také blízkost
Frýdku, kde se též všechny svátky Marianske velmi
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slavně konají, padá na váhu, protože z okolí chodí
průvody někdy do Frýdku, někdy do Orlové.

6. Kostel Božího Těla a kaple Loretská
u Slavonic.*)

I.

Slavonice jsou německé město s 2500 obyvateli
katolickými a asi 80 židy, kteří se tam teprve
během XIX. století usadili. Leží v jihozápadním
zákoutí Moravy v dosti hluboké a úzké kotlině
horské. Nedaleko odtud v lese „Sosny“ zvaném
stýkají se hranice Moravy, Čech a Dolního Rakouska
a bod ten naznačen jest trojhranným kamenem;
každá jeho strana obrácena jest do jiné země a
odtud pošla hádanka: „Sedí tři pocestní, každý
v jiné zemi, a jedí z jedné mísy.“

Město jest prastaré; nelze však zjistiti, kdy
bylo založeno a od koho. Někteří soudí ze jména
jeho, že od nějakého Slavoně, a už v dobách po
hanských, neboť prý v těch místech, kde nyní
v předměstí stojí špitální kostelíček svatého Jana
Křtitele, býval prý pohanský chrám a iněsto už
v 10. století čítalo prý se mezi značnější města
v zemi. V skutku v listinách 0 špitálku zmínka
se činí r. 1262.

Město bylo obehnáno dvojími zděmi s věžemi
a valy; valy či náspy nyní proměněny jsou v za—

*) Původ pouti ku Božímu Tělu a k Loretské kapli
v kostele sv. Ducha v Slavonicích na Moravě 1868. (Od B.
Vávry, faráře Slavonického). —-—Festschrift zum 600 jahrigen
Jubilaum der hl. Frohnleichnamskirche zu Zlabings in Máhren
1880; von Havlíček Mathias, Pfarrer in Zlabings.
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hradby, ze zdí 'a věží nepatrné se zachovaly zbytky_
Husitům od Bzdiny vedeným r. 1423 statečně se
měšťanstvo bránilo, ale králi českému Jiřímu, jenž
s vojskem na Moravu přitáhl, se vzdalo. Na po
čátcích třicetileté války utrpělo mnoho škod od
vzbouřencův a r. 1645 od Švédů, jejichž přesile
podlehlo a jimž na hotovosti skoro 10.000 říšských
tolarů musilo vysázeti, nehledě ku škodám jiným.

Hlavní farní chrám ve slohu gotickém zbu
dovaný kolem do kola tak jest měšťanskými domy
zastavěn, že lze do něho dostati se jenom průchod
ním domem. Farním už r. 1292 v listinách se

nazývá a je zasvěcen Nanebevzetí P. Marie. Velkou
jeho ozdobou jsou sochy 12 apoštolů (práce velmi
umělecké,) které rozestaveny jsou na postranních
zdích presbytáře.

II.

Opustivše město, dáme se v tu stranu, kde
na rozkošném pahorku u vzdálenosti asi půl kilo—
metru nad městem jako na stráži stojí starožitný
chrám Božího Těla. Tenť cílem pouti naší.

O původu jeho zachovala se a byla ve farním
archivě zaznamenána tato pověsť: — Okolo r. 1280
vedrali se za bouřlivé zimní noci loupežníci do
farního chrámu Páně ve Slavonicích, vydrancovali
ho, a s jinými skvosty ukradli i monstranci s nej
světější Svátostí. Pátrání po zločincích zůstalo
marným. Nejvíce rmoutilo osadníky zneuctění Těla
Páně; obávali se, že je Bůh na nich potrestá.
Avšak Prozřetelnost' Božská obrátila smutek jejich
v radosti. Když totiž na jaře téhož roku Slavonický
obecní pastýř na pahorku, kde nyní stojí kostel

10
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Božího Těla, stádo pásl, a rolníci na blízkých
rolích orali, vzplanulo tam kameniště křovímukryté
ohněm nadobyčejným a tak živým, že i dobytek
shlédnuv ho na kolena padl, jakoby se klaněl.
Pastýř myslil, že hoří keř a volal: „Hle, sedláče,
oheňl“ ——Jako kdysi Mojžíš na hoře Horeb, po—
divili se všichni, a přikročivše blíže, co spatřili?
svatou hostii, neporušenou a zářící nebeským
leskem!

Ihned oznámili to ve městě a kněz s velikým
davem lidstva spěchal, aby sv. hostií, kterou všichni
za onu ukradenou uznávali, vyzdvihl a v kostele
uložil. Praví se, že když udivený zástup se svatou
hostií ku bráně městské přišel, náhle hostie knězi
z rukou zmizela a na místo v kamení se vrátila ;
a to stalo se třikráte. Z čehož seznali, že chce
míti Bůh na onom místě svatyni. Když byli slíbili,
že se o kapli postarají, byla nejsv. Svátost? bez
překážky do farního chrámu přenešena.

Kapli brzy na to vystavěli a místo v ní, kde
nalezena byla sv. hostie, obložili tesanými kameny.
Pověst o tom roznesla se rychle daleko široko a
zbožní křesťané spěchali u velikém počtu k místu
posvátnému. Návštěva se rozhojnila, když kaple
obdařena odpustky (neplnomocnými). Uštědřil jich
nejprvé r. 1296 Dětřich, biskup Olomoucký, listem
daným v Modřicích na den sv. Klementa, „kapli
vystavěné ke cti a chvále Těla Páně tam (u Sla—
vonic) nalezeného“ ; kdo přijal hodně svátosti pokání
a oltářní a kaplí zbožně navštívil, dosáhl odpustků
40 dní. Podobně učinili r. 1297 biskupové: Řehoř
Pražský, Jan Krakovský, Jindřich Kostnický, a
r. 1298 opětně Jan Krakovský a Petr Basilejský,
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pak ještě r. 1415 více biskupů. Z čehož zároveň
na jevo jde, v jak veliké vážnosti kaple stála, a
jak rozšířená o ní pověst1 byla.

Když r. 1423 Husité obléhali Slavonice, spu—
stošili kapli Božího Těla. Ale podivným způsobem
u prostřed všeobecné spousty skrovné kameniště
nižádného neutrpělo porušení. Pročež, jakmile bylo
možno, vystavěna nová kaple, a od Olomouckého
biskupa r. 1436 posvěcena. Město Slavonice pak
ustanovilo na obsluhu kaple a poutníků schválního
kaplana, faráři podřízeného, určivši mu ročního
platu jednu kOpu grošů; za to musil týdně 3 mše
sv. na jisté úmysly sloužiti. Dne 20. srpna r. 1437

' o všech důležitějsích událostech, které jsme dosud
vypravovali o kapli, sestavena pamětní listina no
tářem a svědky potvrzena.

Během XV. století uděleny jsou i od papežů
rozličné milosti kapli. Tak poskytl Eugen IV.
r. 1447 větší právomoc Slavonickému faráři u roz
hřešování hříchů a Sixtus IV. r. 1475 plnom ocné
odpustky všem, kteří by tam po přijetí sv. svátostí
na úmysl sv. Otce nábožně se pomodlili. (Později
potvrdil a rozmnožil papež Pius VI. všechny do
savad udělené odpustky.)

Kaple sama proměněna znenáhla na kostel,
jak nyní stojí a ten byl r. 1491 na devatenáctou
neděli po sv. Duchu znovu slavně vysvěcen (kon
sekrován.)

Posvátné místo milostmi hojně nadané vábilo
každoročně veliké davy poutníků z Moravy, Rakous
a Čech. Domácímu duchovenstvu vypomáhali jak
světští okolní kněži tak ctih. OO. Františkáni
z Dačic od r. 1660 a Pauláni z bývalého kláštera



—148—

u Nové Bystřice V Čechách. Kázaní německé bý—
valo v kostele a české venku s kamenné kazatelny,
kteráž u kostela dosud stojí. V 18. století 0 poutní
slavnosti přistupovalo přes 3000 lidí ku stolu
Páně.

R. 1783 měl býti kostel zrušen, ale na prosbu
farníků, jejichž mluvčím u císaře Josefa II. byl
farář Drnoholecký Josef Gross, bývalý kaplan a
nápotomní farář Slavonický, zachován svému účelu.

* *
*

Nyní vypadá chrám následovně: Zaujímaje
prostoru skoro 100 čtverečních sáhů, má zdi na
5 stop tlusté, je celý klenutý a tesaným kamenem
dlážděný. Milostivý oltář stojí uprostřed kostela,
je zasvěcen nejsv. Tělu Páně a zaujímá totéž místo,
kde sv. hostie nalezena byla v kamenů—kamení to
se „také zachovalo. Mimo ten je v kostele ještě
7 oltářů. Hlavní má obraz korunováni P. Marie a

zasvěcen jest Duchu sv., proto i kostel pod titulem
„svatého Ducha“ znám jest. Vchody jsou dva.
R. 1870 byl kostel celý opraven a od té doby
stále se zvelebuje. Biskup Brněnský, Karel Nottig,
u něho založil r. 1880, kdy se konala 6001etá
památka nalezení sv. hostie, značnou mešní fundaci
za své zemřelé rodiče.

Hlavní poutě jsou nyní dvě. 1. Slavnosť na
lezení sv. hostie koná se každoročně o šesté neděli

po Velikonoci a nazývá se svátkem „selského ohně“,
německy „Bauernfeuer“, poněvadž, jak jsme již
sdělili, pastýř nejprvé sedláčkům podivný oheň
ukázal. V ten den duchovenstvo přenáší nejsv.
Svátosť z farního chrámu hned ráno 11 slavném



průvodu do kostela Božího Těla, a po odeledních
službách Božích na zpáteční cestě udílí sv. po—
žehnání u brány, kde před 600 lety hostie byla
zmizela, aby opět do kameniště se vrátila. Průvod
ten je malým zadostučiněním za zneuctění, kteréž
se nejsv. Svátosti od zločinců sdělo.

2. Druhá slavnost hlavní koná se na památku
posvěcení chrámu Páně v 19. neděli po sv. Duchu
podobně skvěle.

I jindy bývají tam mše sv. sloužívány.
Návštěva, ač poněkud ochabla, přece četnou

nazvati se může. K oběma slavnostem dostavuje se
mnoho (na 3000) poutníků z Čech, z Dolních
Rakous a z Moravy — z děkanství Vranovského,
Jemnického a Dačického. Ku stolu Páně jich při—
stupuje na 600. Z Jihlavy přicházejí na Nanebe
vzetí P. Marie a v jiné dny také od jinud a sv.
Svátosti přijímají. Většina jsou Němci, je však také
o potřeby poutníků českých postaráno.

III.

U kostela Božího Těla stojí kaple Loretská,
poutníkům velmi milá. Její dějiny jsou tyto:

Ve Vratěníně (Fratting) u Jemnice býval před
časy (od r. 1687 do 1814) klášter bosých mnichů
poustevníků Augustinianův a v jejich kostele na
lezala se již před r. 1699 Loretská kaple, k níž
veliké množství věřících putovávalo. Klášter ne
dostatkem členů r. 1814 zanikl, stavení jeho pro
dáno a nářadí kostelní jiným chrámům rozdáno.
Slavoničtí farníci s farářem svým Josefem Grossem
(již svrchu jmenovaným) vyprosili si sochu P. Marie
Loretská i s její oltářem a r. 1820 převezli je do
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Slavonic. Přes 'léto chovali P. Marii ve farním
kostele a mezi tím stavěli kapli u kostela Božího
Těla. Když byla hotova a vysvěcena, přenesena
slavně socha s oltářem do ní.

Jako v Loretě v Italii se koná památka anděl
ského přenešení příbytku Mariina dne 10. prosince
každého roku, tak i ve Slavonicích opětuje se
téže doby podobná slavnost ku vzdělání ctitelů
Marianských.

Kostel augustinianský ve Vratěníně r. 1821
i s věžemi shořel a dosud ve ssutinách leží.

IV.

V chýži u kostela Božího Těla, která nyní je
bytem kostelníkovým, kdysi zůstávali poustevníci
_ až do r'. 1778.

Několik set kroků odtud prýští se pramfen
vody, ze kterého vážívali vodu. Proto „studnípou—
stevnickou“ sluje. Voda ta je zdravá; obsahuje
železitý kysličník a poskytuje chorobným posily.
Ode davna léčivou se nazývá.

7. Hora Kalvarie
u Jaroměřic nedaleko Jevíčka*).

I. Počátky Hory Kalvarie.
Krajina, do které Tě, milý poutníku, uvádím,

v šedé dávnověkosti byla v ohledu politickém dů—
ležita. U Jaroměřic, v chatrné nyní vesnici Usobrně,

*_*)Prameny: 1) Analecta montís in novissimis diebus
praepa rati sive archivo-gemina historia der origine, memo
rabilibus, magnalibus, miraculis et gratiis sacri Montis Cal—
variae toto orbe Germanico longe lateque refulgentis in
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sídlil r. 1053 prefekt, to jest představený provincie
téhož jména. I církevně vynikala, neboť koncem
XV. století vypravují listiny o děkanství Usobrněn
ském; ale tehdy už bydlel děkan v Boskovicích.
V Jaroměřicích též bývala fara u starožitného
kostela, jenž stojí uprostřed dědiny. Když se
pak Husitství a sekta Moravských bratří v krajích
těch rozšířila, farnost zanikla a podřízena byla
duchovní správě v Biskupicích.

Kacířství sice vzalo za své, ale Jaroměřice
už neosamostatněly, nýbrž zůstaly ůlialkou Bi
skupic a v XVII. století staly se i s Biskupicemi
ňlialkou Jevíčka.

* *
*

Na jižní straně Jaroměřic vypíná. se kopec asi
72 sáhů vysoký, dosti příkrý a holý, s něhož je
po okolí daleký, rozkošný rozhled. Ten vrch, jenž
dnes vábí každoročně tisíce poutníků, býval ještě
v sedmnáctém století opuštěný, i obyvatelstvo
dědiny na jeho úpatí ležící se ho štítilo. Nad ním

ab urbe Gevicžio supra Jaroměržicium mirabiliter erecti.
— Franciscus Ser. Schuppler, ss. theologiae baccalaureus
formatus, in praefato Monte Calvariae cooperator ecclesi—
asticus 1737. — Ruk0pis z farního archivu v Jaroměřicích_

2) Societas Jesu Salvator-is. To jest: Veleslavné arci—
bratrstvo aneb tovaryšstvo nejsv. obrazu Vykupitele světa
atd. V Litomyšli. (S pobožnostmi). '

3) Hora Kalvarie v Jaroměřicích u Jevíčka na Mo—
ravě. Dle knihy pamětní sepsal Josef Prucek, koop. na
Hoře Kalvarii 1884. V Brně v benedikt. tiskárně. Cena
40 kr. (S pobožnostmi).

4) Dodatky od téhož kooperatora a od Ant. Vičara,
faráře v Jaroměřicích. 5) Mnohéjiné.
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srážela se často mračna a bouře působily škody
a strach. Lidé měli za to, že jest to dílo zlého
ducha, kterýův rokli té hory bydlí. I postavili-na.
vrchu r. 1664 kříž, aby ďábel před obličejem Ukři
žovaného prchl. Obyvatelé vskutku úlevu pocítili
a z vděčnosti slibem se zavázali, že dvakráte do
roka, na den Nalezení a Povýšení sv. kříže, do—
poledne jako v zasvěcený svátek budou od práce
odpočívati a v průvodu ku kříži putovati (což
zachovávají podnes).

R. 1683 morová rána po Moravě řádila ataké
v Jaroměřicích mnohých si vyžádala obětí. Teh
dejší majitel panství Jaroměřiekého, jenž tam na
zámku bydlel, František Julius Šubíř, rytíř z Cho—
bině, z lásky ku stísněným poddaným nařídil, aby
všichni, kdo může, sním po několik všedních dní
v prosebných průvodech utíkali se v tísni své ku
kříži na vrchu postavenému. Slovo jeho padlo na
dobrou půdu. Kde kdo řadil se do průvodů ahojné
to účastenství pohnulo majitele panství ku slibu, že
na místě kříže postaví kapli kamennou, pomineli
nákaza. Mor po té ochlápl, pohltiv pOuze42 obětí.
Šubíř pak zbudoval kapli, co by deset osob pojala,
ke cti Povýšení sv. Kříže a svatých patronů proti
nakažlivým nemocem: Fabiana, Šebestiana, Rocha
a Rosalie. Také vymohl u biskupa Olomouckého
dovolení, aby smělyvkaplislouženy býti mše sv. na
den Nalezení a Pozdvižení sv. Kříže a na sv. Rocha.

Ku posvěcení kaple pozval r. 1693 opata Hradišť—
ského kláštera u Olomouce, Norberta Želeckého,
rytíře z Počenic. Jest to týž výtečný opat, za je
hož panování posvěcen byl poutní chrám P. Marie
na sv. Komčku u Olomouce.
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R. 1704 oženil se jediný syn statkáře Jaro
měřického,František Michal Šubíř rytíř
z Chobině u věku 24 let pojav za man
želku dvacetiletou vdovu Johanu*) Konstancií, ro
zenou svobodnou paní Sackovou z Bohouňovic.
O mladých manželích, jenž převzali statek Jaro—
měřický, jde v každém ohledu jedna chvála. On
vynikal jako výtečný právník a dosáhl vysokých
důstojnosti : c. k. tajného rady a moravského vrch
ního zemského komořího; choť byla výbornou do
mácí paní. Oba nelíčenou zbožnosti, příkladným
životem a nezištnou dobročinnosti získali si úctu

všech, kdož je znali. I stalo se, že manželka uvr
žena byla na smrtelné lože, nemohouc po tři dni
poroditi.

Již se loučila se světem, nevidouc pomoci.
V největší úzkosti zaslíbila se, že věnuje 240 zl.
na rozšíření kaple na kopci a manžel jeji slib
ochotně schválil —-a hle, skoro v témže okamžiku
cítila úlevu a obdařila chotě zdravou dceruškou.

Suma obětovaná na stavbu kostela zda se býti ne
patrna; tomu není tak. Nesmíme činiti křivdy
dobrodincům. Když převzali statek Jaroměřický,
shledali, že je dluhy přetížen. Věno Johany sotva
stačilo na zaplacení nutných požadavkův a obnos
240 zl. byl jedinou hotovostí manželů, když slib
učinili. Dali .tedy vše, co měli.

*) Opat N. Želecký, za něhož kostel na sv. Kopečku
u Olomouce posvěcen jest, byl vlastní strýc Johany. —
Frant. Xav., syn Františka Michala Šubíře a Johany pojal
r. 1735 za manželku Aloisii, dceru Karla Ludvíka hraběte
Rogendorfa a Karoliny, kteří jsou zakladatelé poutního
kostela ve Sloupě.
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Ne dosti však na tom. Manželé v důvěrných
rozhovorech uradili se, že nedbajíce velkého ná
kladu, jehož z počátku se hrozili, zbudují s po—
mocí Boží ke cti a chvále ukřižovaného
Spasitele kostel po způsobu Jeruzalémského
chrámu Božího Hrobu, ač v rozměrech mnohem
menších. Vědouce, že P. Jeroným Weith, člen řádu
sv. Františka přísnější observance, několikráte
navštívil město krví Spasitelovou zbrocené, po
zvali jej z Mor. Třebové na domluvu. Ochotně
přišel a vyjádřil se, že kopec Jaroměřický výškou
a šířkou podobá se hoře Kalvarii.*) Vyměřoval
hned vzdálenost od dolního kostela až na týmě
hory, určoval místa, kde by mohly státi štace kří
žové cesty a velmi se za to přimlouval, aby na
kopci postaven byl chrám, který by obsahoval
všechna tajemství umučení Páně dle vzoru Jeru—
zalémské hory Kalvarie. Dále návrhoval, aby při
kostele založeno bylo „bratrstvo nejsvětějšího obrazu
Spasitele P. N. Ježíše Krista“ spojené s bratrstvem
téhož jména v Římě stávajícím u kaple „ad sancta
sanctorum“, kde se mimo prastarý obraz Spasitele
od sv. Lukáše malovaný & mnohé převzácné sv.
ostatky nalézají také schody z paláce Pilátova, po
kterých Ježíš kráčel k soudu nespravedlivému.
O přivtělení tovaryšstva Jaroměřického ku bratrstvu
Římskému slíbil horlivý P. Jeroným, že co nej
dříve a nejdůrazněji se postará.

Návrhy zamlouvaly se zbožným manželům.
Svolili na ně. Pravda, že nemohli nic tak velkolepě

_*)—Pop—is hory Kalvarie, jak skutečně v Jeruzalémě vy
padá, podal dor. Jos. Chmelíček v „Cestě do Svaté Země“;
vydané od Dědictví Cyrilo-Methodějského.
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a nádherně poříditi, jak je to v Jeruzalémě, ale
učinili, seč byli. S povolením biskupským položen
4. května 1712 od Jevíčského administratora zá

kladní kámen. Stavby rychle přibývalo, protože
okolní obyvatelé Usobrněnští, Biskupičtí, Uhřičtí,
dobrovolně pomáhali na příkrý kopec voziti stavivo.
Zakladatel sám, pokud trávil čas doma (neboť
úřad jej volal tu do Olomouce tu do Brna) do
hlížel na dělníky a neobtěžoval si i několikráte
za den do kopce lézti. A čeho se nejvíce obával,
že totiž nebude s to, náklad na kostel uhraditi —
to mu nejmenších obtíží způsobilo; Božím po—
žehnáním stávalo se, že kdykoli přišli dělníci a
řemeslníci k výplatě, vždy měl potřebné peníze
po ruce.

Z této doby, kdy pracováno o dokončení ko—
stela, zachoval se pamětní list, ze dne 1. června
1713, který vyhotovilo zastupitelstvo obce Jaro—
měřické o počátcích a vzrůstu hory Kalvarie.

Pamětní ten spis sděluje, že stavba chrámu
už se blíží svému dokončení. A vskutku ještě týž
rok 1713 dne 14. září na den Povýšení sv. kříže
byl za přehojného návalu věřících vysvěcen od
hraběte Kolovrata, děkana Olomoucké kapitoly,
pána v Biskupicích a Lhotě. On také sloužil tam
první mši sv., P. Weith pak měl první české kázaní,
v němž nadšenému lidu sdělil, že už došly z Říma
listiny, kterými se povoluje založení bratrstva
na Hoře Kalvarii jakožto dcery arcitovaryšstva
Římského a slíbil, že jakmile přípravy budou ukon
čeny, bratrstvo bude uskutečněno, a rozdával otisky
listiny z Říma došlé.



—156——

Od té doby Jaroměřický vrch obdržel jméno
Hory Kalvarie. Prozatím tedy hotovbylkostel.
Znenáhla vystavěna křížová cesta po stráni, ná
dvoří se štacemi Jeruzalémského kostela Božího

hrobu, kaple Betlémská s Božím Hrobem, hrob P.
Marie, a náposled Zahrada Gethsemanská. Kteréžto
předměty posvěceny byly od infulovaného probošta
Brněnské (tehdy ještě) kollegiátní kapitoly, Matěje
hraběte a Turri fet Vallesassina.

Až víře nepodobný byl velký počet poutníků,
kteří od těch dob na Horu Kalvarii každoročně

chvátali zvláště ve dny sváteční; mnohdy v letě,
za pohodlného počasí, celý, jak se rozprostírá,
kopec houfy lidí jako roji včel byl obsypán. Ačkoli
ve zpovědlnicích osm i více zpovědníků kajicníkům
sloužilo, přece všem vyhověti nemohli; přistupovalo
ku stolu Páně někdy dva i tři tisíce věřících při
jedné slavnosti.

Nejprvnější processí, budiž to na paměť za
znamenáno, přibylo na Horu Kalvarii z Moravičan.

Za císaře Josefa II. byly poutě zde jako i jinde
zakázány. Na nějaký čas ochably, ale vzmohly se
poznovu a trvají dosud. Poutníci. přicházejí ze Slo—
venska, Zábrněnska, avšak i Hanáci a okolní Němci
dosti četně se dostavují — ročně celkem asi 7000
věřících.

Doba poutní počíná křížovým týdnem a trvá
s malými přestávkami až do nejsv. Trojice a Po
výšení sv. kříže. —

—II.Duchovní správa na Hoře Kalvarii.
Že se stane Hora Kalvarie poutním místem

tak hledaným, toho se zakladatel její, Subíř, ne
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nadál. Jevíčský farář s kaplanem, kterým patřila
povinnost a právo, zastávati tam duchovní správu,
neměli tolik času, aby na vzdálenou od města Horu
docházeli; zastávaliť úřad svůj asi ve 12 přifařených
osadách a dvou řilialních kostelích. A příjmy farářovi
též nestačovaly, aby vydržoval na Hoře dostatek
výpomocných kněží. Šubíř tedy sám zval a platil
tři i čtyry et. 00. Františkány z Moravské Třebové,
kteří u něho prodlévali mnohdy sedm neděl. Když
to již trvalo šest let (1713—1718), umínil si, že
raději založí fundaci pro kněze, který by stále na
Hoře Kalvarii bydlel jsa poutníkům vždy hotov
sloužiti. Vymohl také, aby byl kněz ten neodvislý
od faráře Jevíčského, duchovní správu na Hoře
samostatně řídil a byl visitován od děkana Tře
bovského. Dne 22. března 1718 obdržel svolení

bisk. konsistoře na ten návrh, založil hned nadaci
a ustanovil administratora; k němu brzy přidružili
se dva kooperatoři, obdrževše důchody z fundac
založených přispěním i jiných dobrodinců.

Pro ty tři duchovní nebylo na Hoře Kalvarii
bytu. Šubířjim dal tedy na zámku každému světnici,

.ač neměl místa zbytečného a obcoval s nimi jako
otec. I s ostatními členy šlechetné rodiny žili
v poměru přátelském & dobrodiními byli takořka
zasypávání. Vzdálenost zámku od kostela na vrchu
však byla nepohodlnou, v zimě někdy hora byla
ledem jako obložena a chůze s nebezpečím života
spojena. Z těch příčin dal se Šubíř, ač naň mnohé
jiné stavby naléhaly, do budování residence pro tři
duchovníajiné kostelní sluhy. Dle plánu od Brněn—
ského stavitele J. Kličníka vypracovaného mělo
stavení tvořiti kříž svatoondřejský. R. 1731 stavba
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tak dalece pokročila, že na sv. Karla Boromejského
duchovní do ní slavně uvedeni byli. Loučili se
smutně s rodinou Šubířovou, jako se loučívají
s rodiči dítky na dalekou cestu se vydávající; a
ač na hoře měli stálý byt, přece skoro každodenně
většinu času volného trávili dole na zámku v kruhu
milované rodiny zakladatelovy.

Čásť residence čelící k osadě Jaroměřické za—

kladatel neodstoupil duchovním, nýbrž ponechal
sobě, a zanášel se myšlénkou, že na stará léta si
tam zařídí byt, kde by jako poustevník v bázni
Boží běh života dokončil. Plán ten však neprovedl.

Ke třem duchovním přidružil se v polovici
XVIII. století ještě čtvrtý. Vydržováni byli z hoj—
ných nadac — částečně od rodiny Šubířovy zalo
žených. R. 1779 dosáhly fundační kapitály značné
výše 28.285 zl. — Tak bylo nejlépe poutníkům
poslouženo, neboť vždy nalezali na Hoře Kalvarii
ochotného zpovědníka, vždy mohli zadosť učiniti
duševním potřebám.

Duchovenstvo Hory Kalvarie vykonávalo z po
čátku duchovní správu pouze na tom jediném místě
a sice nade všemi osobami, které tam stále bydlely,
jako nad služebnými, zpěváky, kostelníky a pak
nad poutníky, kteří tam přicházeli. Teprve r. 1735
přidělen jim byl nedaleký Šubířov, dědina to, kterou
r. 1718 byla dala vystavěti na ploše získané vy
mýtěním lesa vrchnósť Jaroměřická; později dostalo
se jim také kolonie Chobině a Jaroměřic.

Za císaře Josefa II. nastaly i v tom veliké
změny. Fundace vzaty do náboženské matice, z Hory
Kalvarie (kamž poutě zakázány) udělána fara a
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k ní přiděleny Jaroměřice a Usobrno, kdežto Šubířov
a Chobiň odloučeny. Administrator pak povýšen na
farářea dosta jednoho kooperatora; což trvá dosud.

III. Arcibratrstvo.

Jak svrchu již V krátkosti jsme sdělili, bylo
v Jaroměřicích na Hoře Kalvarii založeno arci

bratrstvo, anebo arcitovaryšstvo nejsv. Spasitele a
sice jako odbor spolku téhož jmena, stávajícího
v' Římě u obrazu nejsv. Spasitele „ad sancta sanc—
torum“.

V Římě totiž naproti papežskému kostelu a paláci
Lateranu nachází se kaple, v níž jsou převzácné
ostatky, které nad jiné svou posvátností vynikajíž
proto té kapli se říká „ad sancta sanctorum“ to
jest „ve svatyni svatých“. Římané ji zovou také:
„Santissimo Salvatore alla Santa Scala“ čili „Nej—
světější Spasitel u svatých schodů“, protože tam
uschován jest prastarý obraz našeho Spasitele, na
cedrovém dřevě malovaný, dle ústního podání od
sv. evandělisty Lukáše počatý a od prý andělů do
končený, a 28 schodů z úředního domu Pilátova,
po kterých Kristus šel k soudu a které sv. Helena
z Jeruzaléma do Říma přes moře převézti dala.

Kaple tato památná následovně vypadá:
V

Z venku na průčelí připomíná nápis věr
aby s patřičnou úctou vstupovali:

ícím,

Omnia si lustres aliena limina terrae,
Non est in toto sanctior orbe locus.

Což znamená český:
Bys poutníku cizé navštívil končiny země,
Posvátnější věc na světě nikde není.
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Pěti otevřenými oblouky, nad nimiž tolikéž
oken světlo do vnitř pouští, vstoupiti lze do před—
síně, kdež na oči se staví dvoje sousoší z karar
ského mramoru — v pravo jak Jidáš líbá Krista
— vlevo jak Kristus souzen jest od Piláta. Z před—
síně vedou nahoru troje schody vedle sebe, oddě—
lené dvojím příbedřím. Prostřední jsou schody
svaté o 28 stupních, po nichž smí se jen na
kolenou lézti; jsou ztyrského mramorua potaženy
na ochranu proti úrazu, dřevem. Po nich Kristus
vlečen ve svém utrpení před Piláta. Postranní
schody jsou z kamene ,peperinu“ a umožňují
volné obcházení schodů svatých při větším návalu
lidí. První postranní schody vedou ku zmíněné
kapli „ad sancta sanctorum“. Když ještě papežové
bydleli v starém paláci Lateranském, patřila kaple
ta k němu a v ní konali papeži jako ve své do
mácí kapli bohoslužebné obřady i nejslavnější*);
zároveň v ní uloženy byly nejvzácnější poklady
sv. ostatků. V ní — tak jak dosud jest zachována
— poznává se zbytek starého paláce Lateranského
z r. 1278; klenutí spočívá na čtyřech štíhlých
pilířích a světlo vniká okny jako do trojlistu vy
bíhajícími a na dvojitých sloupcích spočívajícími;
z bílého mramorového schodce, jenž podlahu kolem
lemuje, vyrůstá 55 ozdobných točitých sloupů, do
28 špičatých oblouků sklenutých, a pod oblouky
umístěno tolikéž obrazů svatých; nad nimi pak
vymalování jsou mučedlníci první doby kře—
sťanské a papež Mikuláš III. jako zakladatel kaple.

*) Od té doby, co papežové přestěhovali se do V&
tikánu, odbývají obřady ty v kapli Sixtinské.
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V představku dvěma porfyrovými sloupy podpíraném
chovány jsou sv. relikvie.

A tam je také prastarý obraz nejsv. Spasitele
na cedrovém dřevě malovaný, o němž už byla
učiněna zmínka. A při té kapli a u toho obrazu
založeno jest arcibratrstvo nejsv Spasitele, jehož
účel zračí se v těchto dvou hlavních povinnostech:

1. na přehořké umučení Krista Pána často
pamatovati a skutky milosrdenství ke cti a slávě
nemilosrdně ukřižovaného Spasitele prokazovati;

2. obraz nejsv Spasitele, od starodávna zá
zračný, kdykoliv při některé slavnosti jest z kle
notnice na oltář svatých schodů vystaven, opatro—
vati, ctíti a ostříhati.

Ku hlavním dvěma druží je ještě tato pra
vidla, čili regule:

1. Při zápisu do bratrstva každý člen musí
se vyzpovídati a nejsv. sv. oltářní přijati;

2. každý spoluúd, kdy a kdekoliv nese kněz
veřejně nejsv. svátosť k nemocnému, má jej vy
provázeti, nebo aspoň za nemocnéhose pomodliti;

3. na svátky P. Marie velké nebo menší ho
dinky o neposkvrněném Početí P. Marie, a kdo
čísti neumí, jeden růženec se pomodliti;

4. nemocné spoluúdy dle možnosti navštěvovati;

5. chudým, bídným a nuzným bližním dle sil
pomáhati;

6. ctíti a zvelebovati sv. kříž, jehož značnou
částku arcibratrstvo má;

7. při pobožnostech a schůzích, a dle vůle
i jinde odznak bratrstva, penízek na modré nebo
červené šňůrce na prsou nositi. Na penízi je po

11
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jedné straně vyryt obraz nejsv. Spasitele podle po—
doby obrazu svatolukašského a na druhé straně
pět ran Kristových.

Arcibratrstvo to' jest od papežů hojnými od
pustky obdařeno.

* * *

Na radu a prostřednictvím P. Jeronyma Weitha,
Františkana a apoštolského missionáře, založeno
bylo _na Hoře Kalvarii bratrstvo nejsv. Spasitele,
které bylo s římským spojeno jako větev s kmenem,
jako dcera s matkou a s ním společny mělo všechny
výsady, odpustky, svobody, milosti. Diplom 0 za
ložení arcitovaryšstva Jaroměřického vyhotoven byl
v Římě dne 6. července 1712 a schválen od nej
důstojnější konsistoře v Olomouci dne 31. srpna
1713. Členové však teprv tehdy byli přijímáni, až
byly ukončeny všechny předběžné práce ——až totiž
byly po ruce křížky (odznaky bratrstva), knížky
(tak zvané regulky na poučení členů) a cedulky.
Dne 17. září r. 1715 na slavnosť Pozdvižení sv.

Kříže P. Weith přečetným poutníkům Jaroměřickým
co nejslavněji zahájení bratrstva s kazatelny oznámil
a hned týž den zapisování byli členové. Prvním
dal se zaznamenati zakladatel Hory Kalvarie se
svou vznešenou chotí a celou rodinou i se služeb
nictvem.

Jelikož ku předním povinnostem tovaryšstva
patřilo, obraz nejsv. Spasitele ctíti a střežiti, ob
jednán byl v Římě obraz, který byl podle původ
ního svatolukášského věrně vypodobněn a s ním
doteknut. Také vyprošena částka dřeva sv. Kříže,



—163—

na němž Kristus na Kalvarii byl pněl. Oba ty po
klady uloženy v Kostele Hory Jaroměřické.

Za ochránce tovaryšstva požádán J. Eminence
kardinál a knížebiskup Olomoucký, hrabě Schrat
tenbach, a za kustody čili strážce (sv. obrazu a
sv. Kříže) a zároveň za představené zvoleni jsou
tito čtyři: 1. kanovník Olomoucký, hrabě Kolovrat,
pán v Biskupicích a Lhotě, 2. hrabě Žerotín, c. k.
rada, komoří a přísedící zemského soudu, pán
v Losíně (Ullersdorfě), 3. František Ferd. Sack,
svob. baron z Bohuňovic, c. k. rada a přísedící zem
ského soudu, pán V Biskupicích, Morkovicích a
Zborovicích, 4. Fr. Julius Šubíř, svob. baron zCho
bině, pán v Jaroměřicích, otec zakladatele Hory
Kalvarie. Zapisovatelem a prokurátorem zvolen vp.
J. Bjelovský, kurat Slatěnický.

Od té doby bratrstvo denně vzrůstalo a po—
čítalo mezi své členy i vznešené osobnosti od sa—
mého císařského dvoru. R. 1715 dalo se zapsati
226 údů, r. 1716 již 1018 a od toho roku až do
r. 1738 (pokud zaznamenáno jest v pamětní knize)
každoročně asi 1700 nových členů.

Aby se pravidlu vyhovělo, které předpisuje
„nuzné podporovati“, děleny příjmy bratrstva po
cházející z úroků, zápisného členů, výtěžkuz pro—
deje odznaků atd., na čtyry díly: dva nechány
bratrstvu na rozmnožení základního jmění a běžné
vydaje, třetí na podporuíchudých, čtvrtý na mše sv.
za živé a zemřelé údy bratrstva. Chudí dostávali
almužnu vždy na zelený čtvrtek, musili však ten
den obětovati sv. zpověď asv. přijímání na úmysl
bratřía sester živýchizemřelých. Každý pak dostal
12 kr., méně nuzný 9 kr.'_Tak podíleno od r. 1715

11*



—164—

do r. 1734 ročně i přes šest set chudých. Potom
to přestalo; neboť shledáno, že žebráci mnozí jen
k vůli té almužně a ne ku blahu bratrstva sv.
svátosti přijímají, že mnozí je vůbec ani nepřijmou,
že při rozdělování ostudy tropí a že osadníkům
Jaroměřickým a okolním každoročně přicházejíce
na Horu Kalvarii a odcházejíce velikou obtíž pů
sobí, vytloukajíce V celých tlupách dědiny dům
od domu. Kustodové bratrstva se tedy na tom
usnesli, že peníze, které dříve chudí a žebráci do
stávali, věnují na fundaci pro dvanácte mladých
hudebníků, kteří mimo hudbu obstarávali by stří
davě i službu kostelnickou a zavázáni by byli
slyšeti každodenně dvě mše sv., modlíce se při
první růženec, při druhé litanie o umučení Páně,
říkati o slavnostech P. Marie větší hodinky ke cti
P. Marie, každý pátek vykonati v průvodu pobožnost
u štací Jer'uzalemských a dvacetkráte do roka přijati
sv. svátosti — vše to ku blahu živých izemřelých
členů bratrstva.

_ Dodáváme, že slouženo bylo na týž úmysl
ročně průměrně 165 mší sv. a že přistupovalo ku
stolu Páně ročně 23.720 věřící h. Bratrstvo tedy
zkvétalo měrou netušenou. Ač se ho dotekla
nešetrná ruka světské moci koncem minulého sto-

letí a mnohé's ním spojené chvalitebné zvyky za
nikly, přece ono samo udrželo se podnes. Očitý jeden
svědek píše: „Radosti chví se srdce člověku pozo
rujícímu, jak obzvláště lid Slovenský touží po
vřadění do bratrstva sv. Salvatora, jak si váží od
znaku bratrstva, jak svědomitě pobožnosti vyko
nává, jaké sliby zde činí a obyčejněiplní.“ Bratr
stvo čítá i nyní mnoho tisíc členů.
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IV. Přenešení ostatků sv. Feliciana, mu—
čedlníka.

Když byl zakladatel Hory Kalvarie, svob. pan
Šubíř, zbudoval kostel se všemi štacemi umučení
Páně, Založil nadace pro tři kněze, vystavěl jim
pohodlný byt a ustanovil ihudebníky — horlivosť
pro oslavu místa toho vnukla mu vroucí přání, aby
ještě získal pro kostel ostatky některého svatého,
které by tam byly vystaveny úctě věřících. Touha
jeho byla řízením Božím brzy ukojena. Biskup
“Olomoucký, kardinál Volfgang hrabě Schrattenbach,
nedlouho před tím obdržel z Říma ostatky svatého
mučenníka Feliciana, totiž kosti z těla jeho a roz
bitou nádobku, v níž byla krev jeho vhrobě uscho
vána. Pozůstatky ty byly nalezeny v pohřebišti
sv. Felixe a Adaucta v Římě a biskupovi darem
zaslány. Biskup vyhověl ochotně prosbě svo
bodného pána Šubíře a daroval mu vzácný ten
poklad pro Horu Kalvarii.

První péčí zakladatele bylo, požádati Patera
Lazara, guardiana ctih. otců Minoritů v Brně, aby
dal sv. pozůstatky uložiti do skleněné bOhatě ozdo
bené skříně, obléci v hedvábné roucho a ozdobiti
drahokamy; až bude vše hotovo, že je co nejslavněji
dá odnésti na Horu Kalvarii.

Mezi tím, co to vše se dálo, ležel pan Šubíř
těžce nemocen skoro dvě léta. Jakmile se pozdravil,
jel do Brna, navštívil chrám sv. Tomáše v Brně a
pomodlil se tam na poděkování před obrazem zá
zračně P. Marie (k jejíž korunovaci se přípravy
děly) a pak se osobně poděkoval biskupovi za ne
zasloužený dar. Církevní kníže pak jsa dojat jeho
zbožností, slíbil mu, že povede průvod, jenž bude
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uspořádán při přenešení sv. ostatků v Jaroměřicích
na Horu Kalvarii, anebo že pošle, kdyby pro chu-—
ravosť nemohl sám přijíti, zástupce.

Přenešení pak bylo těmito slavnostními obřady
provedeno:

Především vystaveny sv. ostatky v nové ozdobné
schráně ve chrámu ctih. otců Minoritů v Brně

úctě věřících, již celou tu dobu kostel naplňovali.
Když nadešla doba odnešení pokladu vzácného, při
stoupili všichni členové řádu v rochetách a kněží
ve štolách ku hlavnímu oltáři. pěli žalmy a pak
jej nesli za hlaholu zvonů až ku bráně chrámové
a tam odevzdali 12 laikům. Lid věřící vyprovázel
je daleko za Brno. K_polednímu došli na Vranov
a uložili ostatky za slavného vyzvánění ve chrámě;
odpočinuvše si, putovali ku Rajci, kde byla uchy
stána veliká sláva. Zvuk zvonů mísil se s hlukem

bubnů a trub a přehlušován byl ranami z hmoždířů,
když věřící v průvodu vyšli jim v ústrety; večer
pak byl kostel až do pozdní noci skvěle osvětlen
a hrabě Rogendorf, majitel panství Rajeckého se
svými úředníky a poddanými prozpěvoval kleče
žalmy na počesť sv. mučedlníka. Ráno byvše sv.
ostatky od Rajeckých přečetně a daleko vypro—
vozeny, dostaly se k polednímu do Šebetovaatam
byly k rozkazu premonstr. preláta Umlaufa z Hra
diště u Olomouce očekávány od inspektora statku
Šebetovského, P. Škrabala, a převelikého zástupu
věřících a pozdraveny zpěvem, dvojím sborem trub
a bubnů a slavným zvoněním a vyprovozeny až na
hranice Jaroměřické.

Mezitím svob. pan Šubíř, aby tak drahého a
vzácného hosta důstojně přivítal, nařídil, abysním
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na znamení zvonem dané všichni poddaní vyšli až
na hranice Jaroměřické. Což se stalo. Veliký průvod
věřících veden jsa 6 duchovními a celou rodinou
Šubířovou vyprovázeli pak s hudbou a zpěVem sv.
ostatky do dolního kostela, kde zapěn od výtečných
hudebníků hymnus a pak podávána částka ostatků
svatého Feliciana k líbání. Načež prozatím — až
by vše bylo přichystáno ku slavnému přenešení
ostatkův na Horu Kalvarii — uloženy v ora—
toriu zámeckém a každodenně Jram slouženy mše,
svaté.

Památno jest, že před donesením ostatkův těch
trvalo po kolik neděl sucho, tak že už se rolníci
obávali o úrodu; jakmile ale sv. ostatky octly se
v obvodu Jaroměřickém, svlažil vydatný déšť plo—
diny zemské. Podobně nepršelo po všechny neděle,
kdy odpočívaly sv. ostatky v zámecké kapli, a
ihned vláha se dostavila, když uloženy byly na
oltář v kostele Hory Kalvarie.

Přípravy k důstojnému přenesení konány kolik
neděl. Obnoven hlavní oltář, tak že zlatem se třpytil,
postaveny slavnostní brány, listím ověnčeno a ob
razy i nápisy ozdobeno hlavní průčelí chrámové a
věže a prostora před chrámem, V níž také posta
veno 34 obrazů schvalně malovaných.

Konečně ustanoven byl ku slavnosti den 25.
září 1735 a pozváni okolní duchovní i s věřícími.
Den před tím zaneseny sv. ostatky v processí do
dolního kostela, kde až do rána věřící trvali na
modlitbách.

Ráno k deváté hodině scházeli se se všech
stran hosté. Dostavilo se deset velkých průvodů
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s důchovními, největší z města Jevíčka s prapory
a hudbou. Na to Seřaděno procesí V tomto pořádku:

V čele kráčel mladík ustrojený jako anděl
s mečem; za ním 12 mládenců po dvou, Vzelených
španělských oděvech, s palmami V rukou a bob
kovými Věnci na hlavách; za dvěma korouhvemi
přečetně mužů pěkně seřaděných; odznak bratrstva
růžencového s vyobrazením 15 tajemství růžen—
cových, a zase dvě korouhve s četnými muži; hu
dební sbor; osm cudně nastrojených panen nesoucích
nosítka s částkou sv. kříže V oblacích; za nimi
zase mnoho mužů s 2 prapory. jedním cechu krej
čovského, druhým cechu pekařského z Jevíčka;
druhý hudební sbor; za ním od 12 statných mužů
nesen na nosítkách jako na trůnu obraz nejsv.
Spasitele držený dvěma anděly; zase množství mužů
a žen se 4 korouhvemi; sbor zpěváků v choralním
obleku s kapelníkem a třetím sborem hudebním„
zpívající litanie Všech svatých; na to neseno od
8 duchovních V červené drahocenné dalmatiky
oděných tělo sv. Feliciana, obklopené 12 fagulanty
V pláštích a 30 muži V oblecích vojenských, 12 kněží
v dalmatikách aneb pluviálech a Vůdce průvodu
kanovník Olomoucký Rudolf hrabě Schrattenbach,
bratrovec a zástupce biskupův; za ním honorace,
mnoho měšťanů Jevíčských; za čtvrtým sborem
hudebním nesen od 6 panen obraz P. Marie a za
nimi braly se konečně bezpočetné ženy.

Krásný pohled poskytoval průvod tak četný,
tak pěkně spořádaný; zvony na obou kostelích
hlaholily, hmoždíře Větší a menší duněly, a čtverý
sbor hudební troubami a kotly hlučně hlásaly slávu
sv. mučeníka.
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Svob. pan Šubíř s manželkou a rodinou stáli
u cesty nad sochou sv. Veronikyapohnutím slzeli.

U dveří chrámových pozdraven byl sv. Felician
od celého průvodu a pak vnesen do kostela a na
své místo uložen. Činěno dvoje kázaní, uvnitř
chrámu německé, venku v sloupení české a mezi
tím zpovídáno od 20 kněží. Slavnou mši sv. sloužil
hrabě Schrattenbach za znamenité hudby na kůře
provozované, mimo to slouženo týž den 30 mší sv.
a na 6000 věřících pristoupilo ku stolu Páně.
Slavným Te Deum ukončena pobožnosť, načež
častováni na zámku duchovní (44) a vzácnější
'hosté. Večer byla Hora Kalvarie za hudby skvěle
— asi 500 svícemi — osvětlena. Po celý
oktáv bylo pOutníků na Hoře nekonečné množství
a osvětlování opakováno. A tak skončeny slavnosti
skvělé na počest sv. Feliciana a ku blahu ctitelů jeho.

0 milostech a zjevech, které se udály
na Hoře Kalvarii u Jaroměřic._

O obrazu nejsv. Vykupitele na hoře Kalvarii
chovaném je listinou v Římě vyhotovenou zjištěno,
že jím dotknuto se zázračného Římského obrazu
nejsv. Vykupitele. Může pak se dle událostí,
které pamětní kniha sděluje, tvrditi, že jest
obrazem milostiplným. Příběhy,které náskúsudku
tomu opravňují, jsou zcela věrohodně zjištěny.

1. U kostela na Hoře Kalvarii bydlel po dvacet
let muž pro velkou zbožnost všeobecně vážený,

jmenem Ondřej Janele, rodák z Lanškrouna a člen
třetího řádu sv. Františka Serafinského. Střežil
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svatyni, udržoval ji v čistotě a přisluhoval při
službách Božích. Jsa velikým milovníkem samoty,
přál si, aby nebyl návštěvami lidí, kteří obzvlášť
za chladných dní se chodili k němu ohřívati, ze
zbožného rozjímání vyrušován, a prosil snažně tak
dlouho, až mu zakladatel Hory Kalvarie vystavěl
v nedalekém lese, „Háj“ zvaném, chaloupku. Tam
bydlel v zátiší. R. 1733, na podzim okolo slavnosti
pozdvižení sv. Kříže, kdy stařec dlíval rád v noci
na modlitbách, zpozoroval oknem své celly, že
kostel na'Hoře Kalvarii je'co nejskvěleji zářícími
paprsky osvětlen. Ulekl se, že snad kostel hoří,
vzbudil soudruha Antonína Jaborka, stařečka ve
zbožnosti jemu podobného, a oba chvátali na místo
domnělého neštěstí. Přišedše asi na 20 kroků ku

kostelu, ještě nějakou chvíli pozorovali zář, která
pak pojednou zmizela. Oba poustevníci událost
tuto na svou duši před svědky písemně i ústně
zjistili, hotovi jsouce i přísahou ji zpečetiti.

Již dříve, než vystaven byl kostel na Hoře
Kalvarii, pozorována na kopci tom neobyčejná záře.
Svědectví o tom zní následovně: „Já nížepsaný
vyznávám, že . . . jda jednou, dne 20. listopadu
(před r. 1713) z města Jevíčka, viděl jsem já,
i náš rychtář Matouš Čmel z Usobrna spolu s na
šima manželkama na tom místě, kde nyní Hora
Kalvarie v Jaroměřicích vystavena jest, světlo jasné
a od něho záři . . .atd. Valentín Komárek, mlynář
z Usobrna. Oba jmenovaní mužové, Čmel i Komárek,
vyznamenávali se neobyčejnou mravopočestností.

Poustevník Janele také vypravoval, že slyšel
ode dvou provazníků ze Svitav, kteří kupovali
koudel na provazy v Jaroměřicích.: že i oni několik
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let dříve než on takové ozáření Hory Kalvarie
viděli a ochotni jsou, pravdu svého vidění přísahou
dotVTditi.

2. Týž zbožný muž dále sděluje, jak sám kdysi
nemocí jsa sklíčen a nemoha si pomoci nijakým
přirozeným prostředkem, ihned úlevy pocítil, když
se byl zaslíbil. že každodenně ke cti pěti Ran
nejsv. Spasitele pomodlí se pětkráte Otče náš a
Zdrávas. Z jeho svědectví dále víme, že za 20 let,
které na Hoře Kalvarii ztrávil, asi šedesáte pout
níků před ním vyznalo, jak nalezli ulehčení v tomto
útulku věřících a bezpečném hradě svatého Kříže,
byvše dříve souženi úzkostmi a nebezpečími dušev—
ními, sklíčeni neduhy tělesnými, týrání hryzením
zlého svědomí, ustrašeni obavou před Božským
soudem, zachváceni mrazivým ramenem smutku a
zoufalství, polekáni propastí pekla pod nimi zejícího,
lkajíce a plačíce pode jhem velikých tísní těch.

Stařeček Janele zasluhuje plnou víru, neboť
nehledě ani k jeho zbožnosti, — když události ty
vypravoval, již měl za sebou dlouhou řadu 59 let,
ve kterémžto stáří lidé bývají prosti lehkovážnosti
mladické, a co více, byl v těžké nemoci takořka
už na smrtelné lože uvržen, očekávaje, kdy jej
Bůh povolá ku správě na věčnost.

Důkazem milostí dosažených také byly početné
obrázky, které na zdích chodby zavěšeny byly.

Veliké milosti účastným stal se také jistý vy
sloužilý vojenský desátník, měšťan Mírovský, který
na obou nohou měl rány a ochroml tak, že mnoho
let chodil jen o berlách anebo se plazil čtvermo
po zemi. Podnikl ze slibu k Hoře Kalvarii na
mahavou pouť a hle, když se dovlekl k žaláři
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Krista Pána & úpěnlivě modliti se počal, ku podivu
přítomných takový božského milosrdenství důkaz
obdržel, že ihned bolestí a ran sproštěn a schrom—
losti zbaven byl a radostí ani nevěděl, jak by se
dostatečně za to božskému lékaři odměnil. Na pa—
mátku uzdravení toho pověsil své berly na zeď
žaláře Spasitelova. — Také zakladatel Hory Kalvarie
František M. Šubíř, svob. pán z Chobině, vlastno
ručním listem ze dne 12. září 1736 dosvědčuje, že
ve všech svých tak mnohých smrtelných nemocech,
kdy ode všech lékařů byl opuštěn, a také při jiných
nebezpečných případnostech a potřebách, obdržel
na prosby své na onom místě k Bohu vyslané,
přečetných milostí.

3. Zjištěno jest také, že mnohé neplodné ženy
utekše se v modlitbách k obrazu nejsv. Spasitele
na Hoře Kalvarii, vyprosili si želaného dědice, jiné
pak při porodu těžkém takořka už umírajíce za
slíbivše se témuž Spasiteli, ihned ulehčení pocítily
a bez dalších bolestí porodily. Příkladem jest sama
spoluzakladatelka Hory Kalvarie, jak jsme 'již
svrchu sdělili.

4. V podzemním místě Narození Páně, čili
v jeskyni Betlémské na Hoře Kalvarii nachází se
studánka,' která hlavně v počasí děštivém mívá
vodu. Voda ta byla pro mnohé pramenem zdraví.
Všeho druhu nemoci byly jí vyléčeny, jako slabosť,
souchotiny, zimnice, vodnatelnosť a jiné. Na příklad
uvádíme pouze tyto příběhy:

Žena jedna — jména neznámého —postížená
nemocí, vředy své za modlitby vroucně pozbyla
umytím v onom prameně. Jiná paní, Terezia Melce
rová, manželka Opatovického sládka, dotvrdila ústně
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náramně souchotinami zmořené, že byly kosť a
kůže a více umrlým než živým se podobaly; akdyž
žádný lidský prostředek jim pomoci nemohl, jí na
padlo bezpochyby z Božího vnuknutí, aby je na
Horu Kalvarii zaslíbila a je v té vodě,jenž sevpří
zemí v Betlémě nachází, umývala, což i učinila;
z čehož od toho okamžení obě ty děti předešlému
zdraví se navrátily“ Jistý muž pokročilého stáří
měl bolavou nohu (sacer ignis) a lékaři radili, aby
si jí dal uříznouti, chce—li život zachrániti. On
však uslyšev o zázračné studánce, putoval tam a
umyv si ránu, znenáhla se pozdravil.

5. Velikou důvěru měli věřící také ku dřevu se

dadla, na němž socha Spasitele v žalářisedí. Plni jsouce
víry v pomoc ukřižovaného, řezali z něho třísky a
na krku jako drahocenné pozůstatky nosili je, aby
uzdravení byli od zimnic a jiných nemocí.

6. Podobnou moc uzdravující měl také dřevěný“
kříž, asi 4 kroky vzdálí od zimní zpovědnice vy—
zdvižený, ku kterému často přicházeli lidé bolením
hlavy trýznění a tam pomodlivše se a zavěsivše
pásky, jimiž měli dříve hlavy obvinuty, zdraví
nabývali.

7. Přicházeli mimo to, aby se vrhli na kolena
k nohám božského Spasitele, tisíce a tisíce pout
níků, kteří ve tmách a ve stínu smrti totiž ve
smrtelných hříších po mnohá léta pohříženi byli,
jako svatokrádežníci, lidé o spasení svém pochy
bující a ze zvyku hříchy takořka hltající, otroci
ďábla, a ti z otroctví pomocí sv. kříže byli vy
svobození a na svobodu propuštěni;
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VI.Popis Hory Kalvarie
z L 1883.

(Viz plán Hory Kalvarie)

1. Dole pod kopcem u Jaroměřic, starým hřbi—
tovem obehnán, stojí kostel f ilialní zasvěcený
Všem Svatým. Tvoří základem podobu kříže a je
velmi starý, ač opravami r. 1804 provedenými na
mnoze setřín jest s něho pel ctihodné starožitnosti.

2. Jak se z kostela vychází, hned při hřbitovní
zídce v malé kapličce vsazen jest kámen, na kterém
vytesáno jest, jak Pilát odsuzuje Krista Pána.

Odtud ubírajíce se na Horu jdeme kolem sedmi
jehlanců v slohu egyptském, na kterých vytesány
jsou tyto obrazy:

3. na Ježíše vkládají těžké břímě kříže.
4. Ježíš potkává nejtruchlivější svou Matku

P. Marii.

5. Ježíš klesá pod tíží kříže k zemi a židé
nutí Šimona Cyrenského, aby pomáhal Kristu kříž
nésti.

6. Ženy Jerusalemské pláči nad Ježíšem.
7. Sv. Veronika utírá rouchem tvář Ježíšovu.

8. Po druhé klesá Ježíš pod břemenem.
9. Ježíš padá po třetí na zemi.
Nad tímto posledním jehlancem již vítají nás

dvě věže 8 sáhů vysoké se třemi zvonky a zvou
nás, abychom vkročili

10. branou, nad níž ukazuje Pilát Ježíše
Krista lidu,

do nádvoří tvořícího rovnoběžník a obe
hnaného zdí. Na nádvoří soustředěny jsou tyto
památnosti:
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V levé zdi ve třech výklencícli (totiž v rozích
a v prostředku) vypodobněn jest

11. sloup bičování Krista Pána.
12. Žalář Krista Pána.

13. Kterak si žoldnéři roucho Ježíšovo rozdělili;
— v pravé zdi též ve třech výklencích

14. Kristus zjevuje se po vzkříšení sv. Máří
Magdaleně,

15. Kristus trním koruvován.

16. Kaple sv. Heleny (nalezení sv. kříže).

V témže nádvoří a sice když se od brány,
kterou jsme vkročili (10), prostředkem ubíráme
směrem ku kostelu, nalezneme pod šírým nebem

17. kapli hrobu P. Marie; několik kroků dále
18. kapli, která obsahuje

a) v přízemí hrob těla Kristova,
b) v podzemí, kamž, se jde po dvojích scho

dech, tři výklenky na způsob oltářů upravené s ka
mennými sochami Narození Páně, Příchodu tří
mudrců a Útěku do Egypta. — Toto podzemí
nazývá se také kaplí Betlémskou; v něm bývala
studánka, která za deštivého počasí prýštila vodu
léčivou.

19. Třetí a poslední předmět na cestě ode
brány ku kostelu je kámen pomazání těla Ježíšova,
s kříže sňatého.

Po několika stupních, nad nimiž nalezají se

20. na zdi chrámové tři kříže, vstupujeme
do farního a poutního chrámu Páně.

Je nepravidelně vystavěn a pozůstává ze dvou
částí. .
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V p ře dní památny jsou tři oltáře mramorové:
21. Na hlavním (prostředním) mezi dvěma sloupy

je v mosazném pozlaceném rámci obraz nejsv.
Spasitele, k jehož úctě hlavně založeno bratrstvo.

22. V levo od hlavního oltáře, na straně evan
dělní, je oltář sv. Feliciana s jeho sv. ostatky a
s obrazem, který představuje přibíjení Krista na kříž.

23. V pravo, na straně epištolní — oltář ná—
strojův umučení Páně, hlavně však roucha, do něhož
Kristus zaobalen, byv sňat s kříže.

Z přední části chrámu farního lze dvěma
otvory podle hlavního oltáře vstoupiti do zadního
oddílu. Nad otvorem pravým zavěšen jest

24. obraz, jak přibíjejí Krista na kříž,
25. v levo obraz, jak Kristus na kříži umírá.
V zadní části farního chrámu, která slove

„zahradou Gethsemanskou“, jsoudvaoltáře
26. oltář Krista na Hoře Olivetské,
27. oltář neposkvrněného Početí P. Marie, a
28. socha sedmibolestné P. Marie.

Mimo chrám vystavěna jest Loretská
kaple, v níž je oltář a za oltářem soška Loretské
Bohorodičky ve skleněné skříni. —

Z popisu Hory Kalvarie jde najevo, že tu
spojeno jest velmi mnoho upomínek na umučení
Páně a že tudíž může poutník pobožnosť o utrpení
nejsv. Spasitele velmi příhodně zde vykonati.

Pobožnosti na Hoře Kalvarii obvyklé jsou
hlavně trojí:

I. Křížová cesta pozůstává z 11 zastavení.
Pobožnosť počne dole ve filiálním kostele Jaro
měřickém přípravnou modlitbou.

12
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1. Zastavení: Pilát odsuzuje Krista (ve hřbi
tovní zdi; pak u Sedmi jehlanců na cestě ku Kal
varii), 2. na Ježíše vkládají kříž, 3. Ježíš setká se
s Marií, 4. klesá pod křížem a Šimon mu pomáhá
kříž nésti, 5. Ježíš potká ženy Jeruzalémské, 6. sv.
Veroniku, 7. klesá pod druhé, 8. po třetí na zemi.
Další 9. štace je v rohu na nádvoří v levo od ko
stela: Kristus svlečen a žlučí napojen (na plánu
č. 13.) Pak se jde do první části kostela a vyko
nají se poslední dvě štace u obrazů visících nade
vchody do části druhé a sice v pravo od hlavního
oltáře: 10. zastavení, jak Krista přibíjejí na kříž
a 11 v levo, jak na kříži umírá (na plánu č. 24, 25.)
Pak se skončí pobožnosť modlitbou k sv. kříži. —

Poznámka: Jaroměřická křížová cesta se liší od po—
božnosti nyní všeobecně zavedené takto: a) vyneclíávávprvní
pád Kristův, či vlastně spojuje ho s okamžikem, kdy Simon
Cyrensky' nucen byl Kristu pomáhati, pak nemá poslední
dvě štace nyní obvyklé: snímání Krista s kříže a uložení
do hrobu. Proto má místo 14 jen 11 štací, b) klade setkání
se Ježíše s ženami Jeruzalémskými před setkánísVeronikou.

II. Pobožnosť, jak ji každodenně et. 00. Fran
tiškáni po nešporách konají v kostele Hrobu Božího
v Jeruzalémě. Poutníci zovou ji „Jeruzalémskou
křížovou cestou.“ — Pobožnosť ta děje se v Jaro
měřicích následovně:

Počne se modlitbou v první části kostela
u hlavního oltáře; pak se koná pobožnosť v"druhé
části kostela „zahradě Gethsemanské“ čili jeskyni,
kde Kristus krví se potil a venku 11 brány' mezi
věžemi, kde Kristus ztrýzněný od Piláta ukazován
_jest židům (plan č. 10). Po této přípravě začínají
teprve štace chrámu Jeruzalémského (jak na plánu
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označeny jsou Římskými číslicemi) deset vnádvoří
a dvě v kostele, a sice:

I. Sloup bičování PánělII. Zalář Krista Pána V levo na nádvoří
III. Dělení roucha ,

IV. Nalezení sv. kříže, na schodech chrá—
mových pode třemi kříži.

V. Kaple sv. Heleny, \
VI. Korunování Krista, Í

VII. Ježíš př'bíjen na kříž,
VIII. Ježíš na kříži umírá,
Po té se uctívá Sedmibolestná P. M. (č. 28

plánu). Ostatni štace zase venku;
IX. Kámen, na němž Kristus po smrti vonnými

mastmi mazán byl.
X. Boží hrob.

XI. Kristus zjevuje se jako zahradník Maří
Magdaleně.

XII. Kristus zjevuje se P. Marii.
III. Pobožnosť, kterou ct. OO. Františkániko—

nají v Betlémě ke cti narození Krista Pána, odbývá
se v jeskyni Betlémské na nádvoří (č. 18).

v pravo na nádvoří.

%obrazy v kostele

Mimo ty tři hlavní pobožnosti, jsou ještě jiné,
na př. u kaple Loretské.

Pořádek služeb Božích o slavnostech: ráno
o 7. a 10. hod. mše sv. s kázaním, večero 6. hod.
sv. požehnání.

Poznámka. Pobožnosti obsaženy jsou jak ve staré
„Regulce“, tak v knížce „Hora Kalvaria v Jaroměřicích
u Jevíčka“ vydané r. 1884 od Jaroměřického kooperatora
Josefa Prucka.

12*
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8. Kotouč u Štramberku*)
čili Hora Olivetská.

I.

Štramberk, moravské městečko asi 2500 slov.
obyvatelů katolických a 150 nekatolických čítající,
malebně rozloženo jest na jižním úpatí hory, na
které vypínají se zříceniny hradu téhož jména; od
Nového Jičína na východ vzdáleno jest něco přes
míli.

Bylo znovuzaloženo od markraběte Jana roku
1359, aby „chránilo hranice jeho území proti
vnitřním i zevnitřním nepřátelům“, obehnáno zdí,
která je spojovala s hradem, a obdařeno mnohými
výsadami na př. devítiletým osvobozením ode všech
daní. Zajisté byla ve městečku už tehdy fara
s kostelem.

Hrad Štramberk čili Strahlenberg, k němuž
městečko a mnoho dědin příslušelo. ve XIV. sto
letí byl majetkem zeměpanským; r. 1380 dal je
Jošt, markrabě moravský, v léno Vokovi z Kravař.
Od té doby měl různé majitele — Cimburky,
Puklice (loupežné rytíře, kteří celé okolí až do
Přerova znepokojovali), pányz Boskovic, Hustopeče
a Žerotíny, kteříž poslední hrad s městečkem a
celým statkem prodali městu Novému Jičínu.

*) 1. P. Christelius: Via Olivetana, Oelberg—Strassen.
Olmůtz 1678. 2. P. Mathias Tanner: Hora Olivecka vOlo—
mouci r. 1667. 3. Dr. Josef Beck: Geschichte der Stadt
Neutitschein und deren Umgebung. Neutitschein 1854.
4. Annuae Cčřlleg. Soc. Jesu. Olom. T. II. p. 215, 285. Ms.
(Cerroni Slg. N. 18 v zemském archivě) 5. Vincenc Ottopal
2 sv. rukopisů v zemském archivě. A jiné.



—181—

Tenkráte Štramberk a okolí nakaženo bylo
bludy náboženskými; o katolických duchovních
nečiní se zmínky až do r. 1621. Nový Jičín, súčastniv
se vzpoury proti Ferdinandu II., r. 1620 pozbyl
svobodu a statky, a s nimi též Štramberk. Statky
ty r. 1624 byly věnovány jako nadace šlechtickému
semináři, který byl založen u vysokých škol Olo
mouckých pod správou ct. OO. Jezuitů. Ti pak
pečovali o znovuvzkříšení víry katolické na novém
majetku. Když řád jejich r. 1773 byl zrušen, při
padly nadace semináře r. 1781 c. k. Tereziánské
rytířské akademii ve Vídni, kteráž dosud jich užívá.

Hrad Štramberk nad městečkem ležel již roku
1646 většinou v rumecll. Z valů a hlídek čili

strážných věží nezbylo nic; avšak podnes zacho
valy se dvě na východ se táhnoucí zevní zdi, které
druhdy chránily vstup do hradu, pak kus zevní
zdi k jihu, z jejíž středu směle strmí kulatá věž
20 sáhů vysoká, v závratné výši ovroubená mo—
hutnými nosiči čili vypuštěnými kameny, které
nesly galerii. Zubu času, ba i častým bleskům
vzdorovalo její na 2 sáhy tlusté, pevné zdivo.
Majestátně pohlíží tu do libých luhů zavlažovaných
Ostravicí, Lubinou a Odrou, tam do idylického
údolí, ku ctihodnému Radhošti. Na celé Moravě
není hradu takového tvaru, av Německu nalezají
se podobné pouze na břehách Rýnu pod Mohučí.

II.

Na jihu od městečka vypíná se ohromný 140
metrů vysoký vápencový balvan, jenž na vrchu
plochý jest, k západu však tvoří kolmou zeď, přes
50 metrů vysokou tak zvaný „Jurův kámen.“
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Stráně jeho zdobí buky, jedle a smrky, na temeni
jen drobné bilinky rostou, jako andělika, osladič,
jetelina, lišejník, tráva a pod. Skála ta nazývá se
„Kotouč“ a má ve svém nitru tři jeskyně, z nichž.
jedna, „psí kostelík“ zvaná, je 2 sáhy vysoká a
pozůstává ze dvou světlých, souvislých, dosti ob—
jemných prostor, druhá tři sáhy hlubokáa široká,
na dvě strany otevřena jest a mostu se podobá,
třetí pak jest největší.

Je pravdě podobno, že na hoře té podivné
předkové naši slovanští přinášeli nějakému bůžku
oběti. Čemuž nasvědčuje ta okolnosť, že na ní vy—
kopány byly (r. 1660): železo jako podkova za—
hnuté, obětní nůž a jiné předměty. Mnohé pověsti
a báje jí dodávají zajímavosti : před časy prý v ní ho—
spodařili šotci, pídimužíci, kteří obyvatelům okolním
neviditelně trávili jídla a nápoje a jiná čtveráctví
vyváděli. Původně hrad Štramberk prý měl státi
na ní; skřítci však v noci pobořili, co bylo za dne
vystavěno a tak donutili stavitele, že hrad zbudovali
na protějším kopci. Teprv křesťanství a znamení
kříže prý zjednalo lidem pokoj.

„Kotouč“ památný jest porážkou, kterou pod
ním utrpělo oddělení Mongolů r. 1241. Když po
razili křesťanské voje u Lehnice (9. dubna 1241),
vtrhli přes Opavský kraj na Moravu. Poděšení oby—
vatelé měst a vesnic prchali, aby životy zachránili.
Lidé ze Štramberku a okolí hledali útočiště na.

Kotouči, který pokud možno bylo, ohradili., A již
tu byl oddíl sběsilých Mongolůvarozložili se kolem
k0pce táborem; na zejtří strojili se k útoku. Lid
křesťanský padaje na kolena a oči zdvihaje k ne—
besům, modlil se a prosil za pomoc Božskou.
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A pomoci té se mu dostalo. Rozšeřil se večer před
Nanebevstoupením Páně. A když černá noc se roze
střela kolkolem, utichl ryk a řinkot zbraně dole
pod stany mongolskými. Avšak touže chvílí nahoře
ve mracích ozval se temný řev hromový, blesky
klikaté zasršely a těžké krůpěje na zem padaly.
Strašná vichřice zaburácela a brzo liják náramný
přívalem hrnul se na hory a doly. Bystřiny hučely
z úžlabin se derouce do ležení mongolského, bořily
stany a vírem unášely Mongoly ze sna vyděšené.
Zmatek nastal v táboře pohanův. Kam uchýlíti
se, když pro noční tmu druh druha neviděl? —
Na Kotouči za to ruchprobudil se radostný. Jak—
mile křesťané pozorovali, že následkem přívalu zle
dole Mongolům, po známých cestách, ač liják do
očí bil a čirou tmou kroky vázly, chvátali s Ko
touče dolů směrem k Ženklavě, kdež tehdy byl
rybník velmi veliký. Přívalem nočním přibylo vody,
že sotva hlubina stačila. Tu křesťané chvatem na

mnohých místech rozkopalí hráze. Jako moře roz
vlněné hrnulo se vodstvo údolím do ležení mon
golského a okamžikem všecko je zatopilo. Nastal
v táboře zmatek větší dosavadního; stany se bořily,
lid i dobytek tonul v živlu rozpoutaném. Když
rozbřeskl se den, nebylo nepřítele více tuto. Ti,
kteříž unikli záhubě, hrnuli se ke Hranicím a
s ostatními Mongoly směrem jižním. “Kraj Štram
berský zachráněn jest od další pohromy.

Po tak šťastném s pomocí Boží zachránění
obyvatelé okolí Štramberského učinili slib, že
každoročně o Nanebevstoupení Páně v průvodech
s duchovními navštíví horu a Bohu díky vzdají.
Což se dosud zachovává, a za příležitosti té prodá
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vají se perníkové uši, aby poutníci pamatovali
na mrzké Mongoly, kteří pobitým křesťanům uši
utínali. R. 1535 takový průvod ze Starého Jičína
nesměl na Kotouč jíti, protože mu v tom bránil
nekatolický majitel panství a patron Starojičínské
fary.

Když se konvikt jezuitský v Olomouci stal
majitelem panství Štramberského, pojmenován „Ko—
touč“ „Horou Olivetskou“ a potok dole tekoucí
„Cedronem“. Roku 1644 uteklo se pět ct. OO.
Jezuitů i s představeným semináře P. Michalem
Tamaszym, jenž spravoval také statek Štramberský,
před Švédy z Olomouce na hrad Štramberk (ač
ležel už částečněv rumech) a podporujíce místního
faráře v šíření a utvrzování víry katolické, vysta
věli do r. 1649 z městečka na Kotouč 7 zastavení

křížové cesty a kaplí. P. Schwerettfer (1659—
1662) zbudoval na vrchu druhou kapli (vše dřevěné).
Představený P. Institoris dal nižší kapli strhnout
a vystavěti najejím místě kamenný kostel ke cti a
chvále „Nanebevstoupení Páně“; totéž učinil P.
Bockh s horní kaplí na jejíž místě pořídil r. 1688
kostel „Povýšení sv. Kříže“. Od té doby putovalo
veliké množství věřících na Horu Olivetskou. Po

r. 1695 čítávalo se průměrně každoročně na Velký
Pátek 2000, na Vstoupení Páně 6000, na Povýšení
sv. Kříže zase 2000 poutníků, z nichž většina
přijímala Tělo Páně. Služby Boží a zpovědlnici
obstarávali et. 00. Jezuité, již také pro ty slav
nosti vymohli plnomocné odpustky.

Na úpatí hory usazen byl poustevník a mimo
něj prý na kopci ještě jiní čtyři poustevníci žili.
Pečovali o čistotu 'kostelův a bezpečnost cest.
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Již od zrušení řádu jezuitského (r. 1773) slav
nosti pozbývaly dřívějšího lesku, a ještě více ochably,
když kostely na hoře k rozkazu císaře Josefa II.
byly strženy. Pouť však (jak jsme již sdělili) na
Nebevstoupení Páně nepřestala, jen že se služby Boží
poděkovací konají ve farním chrámě Štramberském.

Vnáhradu za kostely stržené dal obecní písař
Novojičínský, Antonín Kobylka, vztýčiti dřevěný
kříž a když ten uhnil, dal horlivý farář Štram
berský, Vincenc Ottopal, z příspěvků dobrodinců
r. 1823 poříditi na pokraji srázne' stěny skalné
železný kříž na kamenném jehlanci.

9. Tři kříže
nad Chudčicemi u hradu Veveříve farnosti Čebínské.

I. Zprávy až do r. 1784.

Počátky tohoto místa poutního jsou zahaleny
v nejistotu. Nelze určití, kdy založeno bylo. Po
věsti vypravují, že vystavěna byla v těch místech
kaple hned tehdy, když se počalo křesťanství
v zemi šířiti. Později prý byla od nepřátelských
Uhrů sbořena, po delším však čase zase ze dřeva
znovuzbudovánaa od sv. Hyacintha, žáka svatého
Dominika, na počátku 13. století vysvěcena. Nej
starší spolehlivá zpráva o místě tom zapsána
jest v domácím protokolu fary Veversko-Bytyšské,
ku které Chudčice jakož i Sentice od r. 1684—1707
přiděleny byly, nemajíce v Čebíně, kam by byly
příslušely, vlastního duchovního správce.
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Tehdy byl farářem Veversko—Bytyšskýmvýtečný
v každém ohledu muž, Valentin Jestřabský,*) pečlivý
otec chudých, zbožný a horlivý kněz i pilný spi
sovatel a od něho pocházejí zprávy, které nám
sdělují, že u Třech křížů stávala kaple sv. kříže.
Čtěmež jeho zápisky:

.„Popis kaple sv. kříže na kopci nad dědinou
Chudčicemi na panství Veverském stojící, kdysi
pOutěmi, zbožnosti lidu, milostmi Zázraků proslulé
—;—jak zřejmo jest ze všeobecné pověsti a ústního
předků podání —, která z týchže příčin nyní od
r. 1686 počíná nového nabývati jména a věhlasu.

I. 0 počátku a stáří kaple. Kaple,vůbec
sv. kříže zvaná, jest stará, celá dřevěná, stavby
jednoduché, na kopci dosti vysokém nad dědinou
Chudčicemi na panství Veverském v lesích vysta
vená. Dřívější obyvatelé Chudčic nechtěli ji na tom,
kde stojí, kopci stavěti, nýbrž asi v tom místě,
kde nyní obecní pastoušky jsou, a koupili a při—
pravili dřevo a jiné potřebné věci. Avšak ejhle!
když vystavěli nějakou část a na druhý den přišli
v díle pokračovat, nenašli ani co bylo hotovo,
ani ostatní stavivo. A když byli po delší dobu
zmizelé předměty marně hledali, domnívali se, že
není vůlí Boží, aby co budovali, a tak ustali od
díla a upustili od svého úmyslu. Po několika ne—
dělích jeden z nich vystoupil na kopec, a to dříví
a jiné stavivo všechno tam nalezl i poznal a
ihned jiným o tom zvěstoval; kteřížto přesvědčivše
se o divu, soudili z něho, že je vůlí Boží, aby

*) Zemřel r. 1719 v stáří 89 let, byv farářem ve V.
Byt. úplných 53 let. Jeho podobizna tamtéž se zachovala
na faře. Narodil se v Mor. Ostravě.
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stavěli tam, což také učinili, z téhož staviva tam
přenešeného. To vypravovali mi staří obyvatelé
z Chudčic r. 1682, když jsem po původu kaple
pátral, že to slýchali od předků svých. Od toho
času posvátné kapli přibývalo pověsti a ozdobnosti.

Stáří jejího dozvěděti jsem se nemohl, avšak
starožitnosť dokazují poněkud nemnohé podpisy
poutníků, které na bývalém hlavním oltáři, nyní
na pravé straně v kapli stojícím, červenou křídou
latinskou řečí napsány jsou: „Na tomto místě byl
Jan Trnka z Brodu r. 1542“ a druhý takový pod
pis: „Zde v nejhlubší úctě prodleli Albert Lobec
a Anna, z Bytyšky, r. 1553“ A také na hlavním
oltáři je kámen mramorový bílý, na němž dlátem
vytesáno jest ve třech řadách starými písmenami
toto:

Anno Domini MCCCCLI (Léta Páně 1451).
Bohuslaus de Lomnitz (Bohuslav z Lomnice.)

Třetí řádek nedovedl jsem přečísti.
II. Poloha místa, dub. Na kopcijest po

loha příjemná, lesy se všech stran obklíčená a ni—
koho není, kdo by si v ní neliboval. Neboť vystu
pující na horu, jakmile vzhlédnou posvátnou kapli,
útěchou jakousi prodchnuti a ku zbožnosti pohnutí
bývají. Stojí také dub velmi letitý a objemný před
kaplí na straně východní, o němž je zjištěno,
že se z něho prýštila šťáva červená, krvi podobná,
kterou šťávu jsem já od r. 1664 po několik let
vídal. Nyní téci přestala.

Pod dubem bývala zahrádka jednoduchým
plotem ohraděná. Měli ji v uctivosti tak, že bylo
zakázáno nohami po ní šlapati i dětem, modlívali
se však v ní poutníci. Ač docela zanikla, přece
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slyšel jsem o ní věci podivuhodné. R. 1687 dal
jsem ji obnoviti. Proč však dřívější byla ctěna,
nemohl jsem se dozvěděti, a tak jsem se domníval,
že se tam snad stal nějaký div nebo zjevení.

III. Dobrodiní čili uzdravení nemocí
zázrakům podobná.

1. Proti zimnicím na tom místě jest prý
lék nejjistější, jestliže trpící tam přijdou nebo slib
učiní. Několik příkladů uvésti mohu.

2. Podobně z jiných nemocí bývají tam
prosící vyléčení. Vypravoval mi před časy p. Petr
Kotovic, měšťan a kupec Tišnovský (jenž již umřel),
že dceruška jeho velmi nemocná, když tam byla
donešena, uzdravila se; začež Petr pěkné dárky na
ono místo poslal, které tam dosud se nalezají.

Jan Niuxa, sládek kláštera Tišnovského, dlouho
nemocný, navštíviv ono místo ozdravěl; dcera jeho
nyní v Bytyšce je provdána.

Jiří Picka, také Koryčanem nazývaný (již
zemřelý) z těžké nemoci tam najednou se pozdravil,
když byl Boha pokorně za zdraví vzýval.

Léta Páně asi 1687 slib k tomu místu učinivši

Její Jasnosť paní Fargačová, baronka (tit.) z ne
irLiocismrtelné vyvázla; kteráž pak na znamení
dobré a “vděčné mysli mimo značný obnos peněz
sama osobně kapli té obětovala kalich s patenou,
celý vnitř i vně pozlacený, díla pěkného a ceny
50 zl. — Také pan z Hoffernů, královský ňskus
moravský, učiniv slib r. 1705 ku kapli na smrtelné
posteli, uzdravil se. ——Jan Novotný, představený
hradu Veveří r. 1691 s manželkou v nemoci úlevy
pocítili ten den, který dali v kapli mši svatou
sloužiti.
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3. I slepí tam zraku nabyli, jako: jistý
mladík z Uher; pak Anna, manželka Jana Pochva
lovského, toho času myslivce Lažaneckého, jednoho
oka V lese udeřeného zrak zase dosáhla; po těch
Vít, soukenník Tišnovský, na stará léta naprosto
osleplý, zde vykonav pobožnosť prohlédl, že bez
vůdce vrátil se domů.

4. _Větší věci pak se tam udály, jak jsem
doslechl, totiž: otec svrchu jmenovaného Jiřího
Pícky slyšel na slavnosť sv. kříže v kapli andělský
zpěv a Lukáš Hájek z Rozdrojovic na Narození
Páně, když ku kapli přišel, ač byla zavřena, viděl
prý v ní sloužiti slavnou mši sv. a slyšel prý v ní
přelíbezný zpěv doprovázený troubami a bubny, a
celý tím ustrašený prý zbaven byl sil, že padl a
zůstal ležeti, až se slavnost“ skončila.*)

5. Tyto vybranější případy zaznamenal jsem
na památku, vynechav méně důležité, jako: o důst.
p. Janu Jakubu Ježkovi, faráři Střelickém; o mé
příbuzné Juditě; .o p. Janu Jiřím Stiglmeyerovi,
druhdy hejtmanu Veverském; o jisté panně z Brna,
která slibem ku kapli učiněným osvobozena byla
od padoucnice; o Matouši Kozlovi.

Další zprávy ať se hledají u dp. děkana Lom
nického a jeho kaplana Cebínského,**) pod jejichž
pravomocí je to posvátné místo.“

Až sem jde vypravování faráře Jestřabského.
Podali jsme je u překladu skoro doslovném, změ

*) O podobných zjevech ve starých dobách vypravují
si v Chudčicích dosud.

**) V Čebíně je ve'farním' domácím protokolu popis
Jestřabského doslovně opsán. Sdělil Kr. Sohn, farář Če
bínský.



nivše jen k vůli přehledu částečně pořádek v uve
dených „dobrodiních. “

Z doby té zachovala se ještě zpráva, žev druhé
polovici XVII. století mnoho poutníků ke kapli
chodívalo a mezi nimi, že ji navstěvovali i Hagellanti,
to jest kajicníci, kteří se na pokání za své hříchy
mrskali.

R. 1764 prohlížela kapli církevní kommisse,
bezpochyby při kanonické visitaci. I shledala, že je
kaple prastará, sv. Kříži zasvěcená. V ní pak mimo
kazatelnu nalezla čtyry oltáře — sv. kříže, sv.
Jana Nepomuckého, sv. Václava a Matky Boží.
Odpustky, kterými kdysi byla obdařena, již zanikly
(byly bezmála jen na čas povoleny.) Každoročně
voděn tam býval na sv. Václava průvod z farního
kostela v Čebíně a odbývány v kapli slavné služby
Boží.

Týž rok 1764 zapsal Vev. Bytyšský farář, Václ.
Jos. Wolf do farního protokolu str. 470: „R. 1764
Anna Dorota, Valentina Germana, vojáka proslulého
pluku knížete Hildburghausena manželka, odpři—
sáhnuvši se Luteránství a vyznavši zde víru kato
lickou, jsouc zimnicí postižená, hledala v kapli
sv. kříže pomoci a navštívivši ji, brzy na to ji
ztratila. Což na česť svou kněžskou dosvědčují“

Rozkaz císaře Josefa II. z r. 1784, aby polní
kaple byly zavřeny a sbourány, zastihl i kapli sv.
kříže. Stavivo z ní rozprodáno nejvíce Chudčickým.
.Jmění kaple v obnosu 1395 zl. (9) bylo prostavěno
ve věži farního kostela Veversko-Bytyšského. Sochu
P. Marie bolestné s jednoho oltáře koupil prý jakýsi
Slezák z Čebína a daroval ji později do farního
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kostela, kde posud se nachází. Kam se dostaly
oltáře, není'známo; zvonek je v kapli Sentické
(přelitý).

Ač kaple byla sbořena a dnes nikdo se na ni
nepamatuje, zachoval se přece obraz její. Dal jej
vymalovat bezpochyby hrabě Sinzendorf před zru
šením. Na rámci obrazu je znak barona Mundyho.
Nachází se nyní ve farním chrámu Páně Vev.—
Bytyšském a byl kostelu ku prosbě tamějšího
váženého kupce Dominika Kováře darován od
barona Mundyho, majitele panství Račického,
před tím hradu Veveří. Baron V. Mundy myslím
obraz našel na hradě Veveří, když jej od hr. Sinzen—
dorfa r. 1802 koupil a jeho syn Jan vzal si ho
do Račic, když se tam r. 1830 stěhoval. Uprostřed
obrazu stojí mohutný dub dvoják, pod ním je za
hrádka. Její plot je z loutek do země vražených a
silným proutím na příč propletených. V levo stojí
kostelíček jednoduchý s červenou věžkou a šinde
lovou střechou; byl prý ze dřeva na kamenných
základech. Pozůstává z lodě a presbytáře; věžka
je nad lodí. Do lodě vedou jedny dvéře z průčelí,
druhé se strany pravé, epištolní, v níž je také jedno
okno; do presbytáře taktéž jde okno. Dále, v levo
od kostelíčka, stojí červený kříž (bez těla); druhý
(též bez těla) větší, v horní třetině bíle, v dolních
dvou červeně natřený, nachází se na pravo od
dubu asi v téže vzdálenosti od dubu jako levý.
V pozadí znenáhla dolů se klonícím roztroušeno
jest několik malebných skupin stromových. Krajina
malována jest se ' “strany jižní a osvětlení má
se strany západní. Dole na obraze “jest nápis:
„H. Kreutz zu Achhorn ,geherig“; to jest: sv. kříž
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k Veveří patřící. Letopočet. a jméno malíře není
udáno.

Po sboření kaple označeno jest místo posvátné
třemi kříži.

II. Zprávy z našeho století.
Ze století našeho sdělujeme tyto zprávy, jichž

se nám částečně dostalo od správce Veverského
Fr. Stefana, Jana Matouška, učitele Chudčického,
a Edvarda Muhlbachra, občana tamějšího.

Když kříže na kopci setlely, dal baron Jan
Fr. Mundy, majitel Veveří, 18. srpna 1825 farnímu
úřadu v Čebíně revers, že dva z těch křížů na
vlastní útraty zbuduje a že je i nadále v pořádku
udržovati bude.

Dne 16. května 1827 dala obec Chudčická,

revers, že „onen (třetí) na cestě stežné k Vever—
skému zámku před les (to jest na onom místě,
kde před časy ona kaple sv. kříže stála) postavený
velký kříž dřevěný s plechovou figurou (a sice na
pravo podle oněch dvou od barona Mundyho re—
versem ujištěných) vždy zachovají a kdyby časem
zajíti nebo nějakou zkázu utrpěti měl, zase na to
místo ku všeobecné pobožnosti nový na obecní
útraty postaviti dají.“

Od té doby zůstalo vše při starém, jen že se
poutě, které od zákazu císaře Josefa II. oehably,
zase rozmnožovaly. Hojná ta návštěva a zbožnost
poutníků, z nichž mnozí po kolenou lezli okolo
křížů, vzbudily v manželích Josefovi a Kateřině
Stoupencových z Chudčic č. 17 dosud žijících zá—
služnou myšlenku, aby dali na své útraty od Hráze
(u bývalého rybníka), kde několik domkůk Chud
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čicím příslušících stojí, až na horu ke třem křížům
poříditi křížovou cestu. Když se s úmyslem svým
pronesli, zalíbil se i jiným občanům Chudčickým,
tak že se o 14 zastavení 14 majitelů gruntů roz
dělilo a každý jedno postaviti chtěl. Tím bylo
umožněno, že místo zamýšlených pouhých dubo
vých sloupů s obrázky, mohla vyvedena býti kří
žová cesta 0 zděných kapličkách. Veversko—Bytyšský
stavitel, Eduard Svoboda, rodák Chudčický (týž,

jenž později přesídliv se do Brna, stavěl Besední
dům, a r. 1886 v Brně zemřel) udělal nákres
k štacím a r. 1856 zjara s prací počato; obrázky
vymaloval Jos. Pallas z Vev. Bytyšky. Když pak
bylo vše hotovo, vysvěcena po žních Křížová cesta
od Čebínského faráře, Ježovského, za ohromného
návalu okolního i vzdáleného lidu.

Vrchnosť Veverská ochotně dovolila ty Ika
pličky, jež většinou v lese panském stojí, tam
zbudovat a lesní příručí z Veveří, Opolecký, jenž
se záslužného díla též vřele ujímal, dal lesem pro
sekati širší arovnější cestu, ana hoře místo kolem
sv. křížů urovnati, rozšířiti a kaštany vysázeti.
Ač vše děláno spojenými silami, přece hlavní zá
sluha zůstala manželům Stoupencovýmjak pojatím
plánu tak největšími peněžitými oběťmi.

Domovní čísla v Chudčicích, jichž majitelé
převzali vystavění a vydržování křížové cesty, jsou
počínaje od prvního zastavení do 14. — násle
dující: č. 56, 9, 15, 16, 21, 20, 24, 30, 25, 8, 7,
17, 10, 18. — Každé číslo tedy stará se o svou
jednu kapličku.

13
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III. Studánka.

Týž. rok 1856, kdy křížová cesta byla vyve—
dena, vystavěl majitel „dolního mlýna“ Veversko
Bytyšského, Josef Kotovic, kapličku nad pramenem
výborné vody, ve žlebě, jenž táhne se skoro sou-—
běžně s křížovou cestou. Do kapličky dal obraz
P. Marie Pomocnice; pod ní je vyzděna studně.
Kotovic tak učinil z vděčnosti k Bohu za tak

vzácnou vodu, neboť on sám jiné nepil až do své
smrti. Zemřel dne 14. dubna 1862 v stáří 79 let

zachladiv se při jarní povodni. — Také se vy—
pravuje, že prý se tam zjevila P. Maria.

IV.Popis posvátného místa.
Koncem května r. 1886 vydali jsme se s učitelem

Vev. Bytyšským, Fr. Tlachem, ke sv. Třem Křížům,
abychom místo zevrubně prohlédli a popsali. Vý—
sledek vycházky byl následující:

Štace počínají hned nad Chudčickou Hrází
na obecném pastvisku, na němž st0jí první čtyry
u cesty po obou stranách vysázené divokými ka—
štany. Páté zastavení už nalezá se v nízkém lese
bukovém, jenž pokrývá celé pohoří. Chodník je:
široký a pohodlný a stoupá jen znenáhla až k 9. štaci ;
od 9. do 11. je kus prudkého, drsného, kameni—
tého kopce: další štace už jsou na vrchu jen ne
patrně stoupajícím u cesty hladké. Jednotlivé
štace jsou od sebe asi 30 sáhů vzdáleny.

Kapličkyjsou udržovány v dobrém stavu a bývají
skoro každoročně bíle olíčeny; proto jsme na nich
nenalezli skoro žádných jmenaprůpovídek, tužkou
psaných, kterými si poutníci srdce ulehčují.
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V každé kapličce je obrázek na plechu ma—
lovaný a pod ním dubový křížek.

Od posledního zastavení přijde se k mýtině.
Lze snadno p0znati, že ruka lidská ji upravila.
Kruh 30 kroků průměru mající je vodorovně
srovnán tím Způsobem, že po dolní straně naveženo
hlíny a narovnán kamenný tarásek, na horní pak
odkopáno zemč. '

Tři kroky od této obruby kruhu do vnitř, je
druhý menší kruh, jejž tvoří 15 kaštanů kolem vy
sázených (jeden z nich schází). Jeden kaštan od
druhého vzdálen jest 6 kroků; užší ten kruh tedy
má v objemu 90, to jest třikrát třicet kroků.

Uprostřed kruhů stojí rovnou řadou tři čer
vené kříže a zbytky dubu.

Postavme se a obraťme se obličejem ku kří
žům a prohlédneme si ty čtyry předměty. Především
jest nápadno, že Všechny tři kříže. představují
Krista, a žádné lotry s Kristem umírající.

1. Prostřední kříž, od něhož k zevní obrubě
kola je 15 kroků, je ze všech nejmenší. Stalo se
to bezpochyby tím, že spodek jeho uhnil a zbytek
byl hlouběji do země vsazen. Na kříži visí plechová
figura Krista, pod ní obrázek P. Marie též na
plechu malovaný. Peň je ozdoben předmětyk oběti
a smrti na kříži se vztahujícími; jsouť na něm
vyřezány a omalovány: 30 stříbrných, srdce s 3
hřeby, kalich s hostií, tři kostky, kleště a kladivo,
rejč a pantok, 2 kopí s umrlčí hlavou. Kříž má.
letopočet 1861, výška obnáší 3 -a čtvrt metru.

2. Levý stojí vzdálen 7 a půl kroků, má též
plechovou figuru Kristovu a nad ní na plechu ma
lovaný věnec. Na pravé boční straně vyřezáno jest:

13*
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olivová ratolest, srdce plápolající, důtky a šíp,
hvězda, halapartna s kopím a džbán; na levé:
kyj, ruka, srdce mečem proklatě, důtky s metlou,
hvězda, meč a žebřík, anádoba ozdobná na drahou
mast. Letopočet není vyryt.

3. Pravý, Chudčické obci patřící kříž, s ple—
chovou íigurou a věncem, vzdálen jest od prostřed

ního také 7 a půl kroků, tak že oba ty boční
kříže od sebe jsou 15 kroků vzdáleny. Pod Kristem
nalezá se plechový obrázek P. Marie se srdcem,
jež mečem jest probodnuto. Pod obrázkem je
čtverec jedné Stopy, v jehož středu vyřezán jest
kalich s hostií a na jehož obrubě se nacházejí
jako malé ozdůbky: kopí, žebřík, nádoba na ocet
smíšený se žlučí, metla po levé a houba na třtině,
kladivo, kleště, tři hřebíky a bič po druhé straně.
V zadu je rok 1849.

Boční kříže mají přes pět a půl metru výšky.
Na všech třech jsou lucerny, aby 'v nich rozžaty
mohly býti lampičky s olejem.

4. Dub či vlastně zbytek dubu stojí vprostředku
před prostředním a levým křížem. Trosky jeho
dokazují, že je prastarý, a jsa na jednu stranu.
nahnutý dosvědčuje tím, že býval dvojákem. Kdy
pozbyl bratra, nelze udati.

Je to kus pně, asi 10 metrů vysoký, již (od
20 let) suchý a červy prožraný, dutý a uvnitř
práchnivý, po jedné straně (kde býval jeho druh)
otevřený a dole u země namnoze děravý, rozpukaný
a chatrný, tak že zdá se, jakoby dnové jeho byli
sčítání. Na vrchu z něho trčí haluze, na koncích
uřezané; jedna mohutná haluz je vylomena. Na
vrchu po dvou stranách je ještě něco kůry; dole
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ji lidé ořezali na podkuřování. Na severní straně
je omšený. Na pni zavěšena je lucerna &malý, že
lezný křížek litý. s německou modlitbou; také jsou
doň zaraženy hřebíky (na nichž bezpochyby visívaly
záslibné dárky) a připevněny nebo do skulin a
dírek zastrkány obrázky, vlasy a podobné věci;
uvnitř stromu leží hadry z chorých údů, vlasy,
kamení a jiné předměty.

Peň má v objemu: u země — asi 7'/2 metru,
u výši jednoho metru — 5% metru a u výši 2
metrů ——41/2 metru.

Po zahrádce není ani památky; —- stávala
pbd dubem; podobně po kostelíčku, jenž tam stál,
kde nyní kříž Chudčický.

Na příč přes kolo, vedle těch třech křížů vede
pěšinka z Chudčic ku hradu Veveří; do zadu za
kruhem odbočuje cesta k Jinačovicím, též k Roz—
drojovicím a. dále k Brnu.

Asi sto kroků na pravo, nad pěšinou k Veveří
vedoucí, máme ještě čtvrtý osamělý kříž v houští,
Chudčickým patřící. Říká se tam u sv. Eustachia
a lidé si vypravují, že snad některý majitel Veveří
na honě pronásledoval laň a když ona na to místo
doběhla a se obrátila, že měla nad čelem kříž.*)
Zdá se však, že tam stranou byl do země zastrčen
některý zpráchnivělý kříž od dubu, aby tam úplně
shnil; později však místo to už křížem trvale
zasvěceno.

V. Rozhled po okolí.
Směrem k Brnu a Kuřímu táhnou se rozsáhlé

lesy po hřbetech dosti vysokých hor. Na západ,

*) Viz legendu o sv. Eustachiu na den 20. září.
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vyjdeš—liz lesa na stráň s volným rozhledem (nad
mlýnem), překvapuje úrodná kotlina, uzavřená
k Lažánkám (nad nimiž se stále kouří z vápenných
pecí) a k Tišnovu horami a lesy, k Veveří pak
kopcem znenáhla stoupajícím s ornou půdou. V kotlině
leží uprostřed zahrad Veveří Bytyška s velkým
chrámem, která už r. 1521 městysem byla a je
spojena silnicemi s Čebínem, Lažánkami a Veveřím.

Za Bytyškou hory prorvány jsou dvěma hlu—
bokými úvaly; z pravého vytéká řeka Švarcava od
Tišnova, z levého, v němž viděti jest prachovnu a
dále nad strání dědinu Javůrek, plyne „Bílý potok“
od Bytyše. Od Bytyšky Švarcava, přijavši pohostinně
potok, sesílená proudy své valí rovinou k Dolnímu
mlýnu a odrazivši se o skály pod našima nohama
ubíhá do malebné krajiny pod hrad Veveří. S mí—
stečka našeho nade mlýnem vidíme v dálce lmíle
poněkud v levo od Bytyšky ——Ostrovačice s ko
stelem & kouř nad Zástavkou ——čili Božím Po—

žehnáním; v pravo za Chudčicemi prokmitává mezi
stromovím Čebín s kostelem a nad ním holý vrch
„Čebínka“ a dále Drásov též s kostelem.

Nemáme-li času, abychom si zašli ku hradu
Veveří, jejž odtud viděti není, můžeme ho nejlépe
shlédnouti z cesty, která vede od Dolního Mlýna
.do Vev. Bytyšky.

Hrad Veveří uprostřed hor a lesů strmí velmi
malebně na skále stromy porostlé, která s jedné
strany vypíná se nad Švarcavou, s druhé nad údolím,
potůčkem Veverkou protékaným a v park promě
něným. Rozsáhlé jeho budovy dělí se na dolní a
horní čásť a jsou spojeny velikolepým mostem
o jednom oblouku. Devět věží (jedna se nedávno
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sřítila) jej zdobilo, tak že se říká podnes: „Na
Veveří devět věží, kdo nevěří, ať tam běží.“ Hrad
je jako letní bydliště nádherně zařízen.

Jméno jeho sluší odvozovati od jména zvířete
vevery čili veverky. O založení jeho vypravuje se
tato báje: Brněnské kníže Kunrat r. 1059 pro
následoval na lově v tomto krajijelena a na vrchu,
kde hrad nyní stojí, unaven si odpočinul; tu psi
jeho ve blízkém křoví začali štěkati; kníže domní
vaje se, že nějaká zvěř se blíží, vyskočí, spěchá
k tomu křoví, ale vidí, kterak psi ze starých dubů
množství veverek ze hnízd vyplašili, tak že těmi
zvířátky stromy se jen hemžily. Kníže, jemuž les
natá krajina velice se líbila, umínil „si hrad zde
založiti a jej podle množství veverek zde nalezených
nazvati Veveřím.

Hrad zajisté jest prastarý. Jeho slovanské
jméno dosvědčuje, že zbudován byl dříve, než
v Čechách a na Moravě nastala moda, novo zalo—
žené hrady německy pojmenovati anebo starší česká
jména hradská německými nahrazovati. Pochází
z dřívější doby než z konce 12ho století, a založen
byl od zeměpánů. Spravován byl od kastellanů čili
purkrabích. Rozsáhlý byl obvod, jenž k němu patřil
a výnos z jeho lesů, které se táhly od Brna (pi
sarky) po hřbetě hor podle Švarcavy na jedné straně
až k Rosicím, na druhé pak až k Tišnovsku, byl
a dosud jest velmi značný.

O osudech hradu víme málo. Nějaký čas po
smrti Přemysla Otakara II. byl v zástavu dán; ale
od markraběte Karla (napotomního císaře Karla IV.
Otce Vlasti) byl zase vyplacen. Častěji sídlel na
Veveří jeho nástupce, markrabě Jan. Ze století XV _
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zprávy o hradě nejsou zaručeny, na př., že Táboři
r. 1428 ho ztékali.

Počátkem XVI. století hrad přešel z rukou
zeměpánů do majetku soukromého. Z majitelů ná—
potomních uvádíme: svob. p. Tyffenbachy, (1609—
1670), za něž bylo hradu r. 1643 a 1645 od Švédů
marně dobýváno; hrabata Sinzendorfy (do 1802) za
jejichž panování byl r. 1745 od Prušáků úplně
vydrancován ; svobodné “pányMundy (do 1830); kteří
zbohatli soukennictvím; královskou výsosť, prince
Gustava Vasu, barona Sinu (knížete Ypsilantiho) a
od r. 1881 barona Hirsche—Gereutha.

Ve hradě je kaple sv. Václava (původně sv.
Prokopu zasvěcená), kterou markrabě Jan (1350—4
1375) při svém pobytu na Veveří bohatě nadal7
takže u ní zvláštní kaplan ustanoven byl až asi
do konce XV. století. Nyní se v kapli služby Boží
nekonají, protože majitelé panství Veverského, po
čínaje Gustavem Vasou, nebyli katolíci. —

Nedaleko od hradu na rovině viděti jest osa-—
mělou kapli „Matky Boží“, na bývalém hřbitově.
Má se za to, že kaple ta byvala původně farním.
chrámem Bytyšským a také až do r. 1841 všichni
farníci na jejím hřbitově pochováváni byli. Dle
stavebního slohu jejího soudí znalci, že pochází
nejpozději z XIII. století! Na hlavním oltáři je
obraz Matky Boží, (černé — sv. Lukášské), jenž
chován byl vždy u veliké úctě.

VI.P outníci
navštěvují sv. Tři Kříže po celé léto. Přicházejí
buď schválně k nim, anebo se stavují u nich na
pouti své na Vranov a jinam, aby tu vykonali po—
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božnost' křížové cesty. Kteří pouze sem putují, po
dívají se vždy také dolů ku kapličce P. Marie se
studánkou; kteří zde se stavují jen jako na prů
chodné stanici, jdou od třech křížů hned dále do hor.

K vodě ve studánce mají vším právem velkou
důvěru.

Ač i ve všední dny mnoho a mnoho processí
se dostavuje, přece hlavní návštěva je na neděle a
svátky, kdy les se lidem domácím i cizím téměř
hemží a zpěv se stráně daleko se rozléhá.

10. Poutní chrám Pozdvižení sv. Kříže
a Bolestné Matky Boží

na Hrádku u Krňova.*)

Už za českého krále Přemysla Otakara II.**)
stála prý na kopci, na němž nyní hrdá svatyně se
pyšní, neúhledná dřevěná soška, představující
sedmibolestnou P. Marii. Donesl prý ji tam pou
stevník, jenž bydle na hoře, Matku Boží před
sochou uctíval. Okolní obyvatelstvo následovalo
příkladu jeho a ve svých souženích chvátávalo na
kopec, aby si vyprosilo' svatou trpělivosť a úlevu.
Jisto jest, že socha ta byla prastará a že na kopci
zůstala až do dob náboženských rozbrojů, které
i v krásném Slezsku mnoho věřících svedli k blu

*) Německy: Burgberg bei Jžigerndorf.
**) V Krnově byla fara založena bezpochyby od země

pánů, neboť oni měli její patronat. R. 1281 odstoupil pa
tronát vojvoda Opavský Mikuláš německémn rytířskému
řádu ——ku spáse duše. otce svého, českého krále Přemysla
Otakara. Řád založil u fary kommendu a svými členy ji
obsazoval.
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dům protestantským.*) V třenicích těch socha se
ztratila.

Teprv r. 1623 za vlády knížete Karla Liechten
steina, kterémužto rodu Krňovské- vojvodství do
posud patří, víra katolická znovu zapustila kořeny
a s ní také úcta k Panně Marii.

Aby důvěru v Bohorodičku v srdcích lidu se
ujímající k plnému přivedl rozkvětu, umínil si farář
Krňovský, Minorita P. Kornelius Ottweiler, že ob
noví úctu, kterou předkové Krňovští vzdávali
sedmibolestné Matce Boží na sousedním kopci.
S pomocí dobrodinců dal se do stavění dřevěné
kaple na hoře r. 1678 a vymohl si u církevního
úřadu dovolení, aby tam směl ročně čtyry průvody
z města voditi. R. 1680 daroval Jindřich Tauber,
tehdejší radní Krňovský, obraz Matky Boží bolestné,

*) Zhoubný vpád českých Husitů zMoravy do Slezska
r. 1425, který se stal osudným pro mnohá města azvláště
kostely, zdá se, _žeKrňov nezasáhl; neboť víra katolická
zůstala tam nedotknuta. Teprvé r. 1524 luteránský majitel
panství Krňovského, Jiří, markrabě Braniborský, odňal pa—
tronat farní něm. řádurytířskému,zavedvirňově Luterův
blud a obsadil faru pastory. R. 1607 nařídil nový majitel
Jan, markrabě Braniborský, svým poddaným, aby pře
stoupili od Luterova bludu ku Kalvinovu a donutil je
k tomu. — Katolická protireformace počala r. 16:33, kdy
Krňovské vojvodství po vypovězení markraběte Branibor
ského přešlo v majetek knížete Karla Liechtensteina.
Prvním katolickým farářem stal se Václav Hafelius; pro—
testantští kazatelé však tajně poštvali měšťanstvo, že mu
r. 1626 násilím odňalo kostelní klíče a prohlásilo se, jako
i Opavští, pro Švédy proti Rakousku. Když se však roku
příštího císařský jenerál hrabě Valdštýn města zmocnil,
nabyla vrchu zase víra katolická. Načež stal se farářem
kvardian Minoritů P. Barnabáš Prátorius a po něm (od
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který byl sám na dřevě vymaloval, a po desíti
letech, když jeho dcera z těžké nemoci vyvázla,
na poděkování dle slibu učiněného, dal od umělce
osvědčeného namalovati olejovými barvami na plátně
nový pěknější obraz a daroval ho do téže kaple,
kteráž teprv r. 1684 byla dostavěna od Korneliova
nástupce, kvardiana P. N. Čepana a klášteru Mino—
ritskému odevzdána, aby tam bohoslužebné výkony
obstarávali řeholní kněží.

Od té doby stávala se kaple Vždyoblíbenějším
místem poutním'pro celé okolí a ctitelé Marianští
pronášeli přání, aby na Hrádku vystavěn byl větší
kostel z pevného materialu. Úloze té nesnadné
podvolil se kvardian P. Bedřich Kubín a když
bylo město ku stavbě povolilo stavební plochu
220 délky a 160 šířky, a kníže Jan Adam Liechten—
stein daroval material a Krňovský obchodník Kašp.
Tháumer 1500 zl. na hotovosti, položen r. 1722
základní kámen. Do I. 1724 byl kostel i s vnitřní
úpravou hotov a dne 16. září 1731 od Olomouckého

r. 1632 do 1679) výtečný, učený a horlivý P. Kornelius
Ottweiler, doktor bohosloví, muž veliké ráznosti a neob
lomné vůle. Jemu podařilo se víru katolickou v srdcích
lidu upevniti. —

Minorité měli a mají posud v Krňově klášter od r. 1273.
Protestanti je z něho vyhnali a proměnili horní čásť jejich
kostela v sýpku, dolní ve zbrojnici, a z kaple ku kostelu
přistavěné, v níž ctěn a od poutníků z blízka i z daleka
— i z Polska velmi četně navštěvován byl milostivý obraz
P. Marie, udělali rouhači krčmu. V klášteře umístili min
covnu, špitál a zemský dům. R. 1623 klášter od Karla
knížete Licchtensteina vrácen Minoritům. Vystavěn jest do
čtverhranu vedle konventního kostela P. Marie u břehu
řeky Opy.
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světícího biskupa Jindřicha, hraběte Egkha slavně
konsekrován. Bohoslužby i nadále obstarávali Mino
rité, ale nesměli si na Hrádku byty vystavěti.
Později dostal kostel ještě varhany, mramorovou
dlažbu, více oltářů, jakož i ostatky sv. Innocence
a sv. Donata.

Nedlouho však stánek skvěl se ve své kráse,
nedlouho zvony ladné zvaly poutníky na vrch.
R. 1786 dne 3. srpna k rozkazu císaře Josefa II.
kostel byl zavřen, milostivý obraz přenesen do
kostela farního, hlavní oltář, velký zvon, ostatky
a varhany dány k Minoritům a ostatní náčiní roz
prodáno venkovským kostelům. Poutě zakázány.
Konečně kostel sám r. 1791 dražbou prodán za
406 zl. Koupili ho čtyři měšťané lšrňovští, kteří
se domluvili, že budovu zachovají neporušenou, do
kud by nebyla zase vrácena dřívějšímu účelu.

A hle! Šlechetný úmysl jejich brzy se usku
tečnil. R. 1795 ku prosbě obce Krňovské dovolila
vláda, aby v kostele na Hrádku, hlavně k vůli
poblízké osadě Mariinu poli (Marienfeld) bohoslužby
konalo duchovenstvo farní z Krňova; — dovolení
pak dáno pod tou výminkou, aby obec se starala
o opravu a udržování svatyně.

Na zprávu o tom snažil se kde kdo, mladý
i starý, bohatý i chudý, aby přispěl hřivnou svou,
k obnově a okrase chrámu, a někteří měšťané
Krňovští i na své domy uvedli závazky, že budou
přispívati každoročně jistým peněžitým obnosem
na udržování kostela na Hrádku. A tak ještě téhož
r. 1795 dne 8. srpna ponejprve zase bohoslužby
v obnoveném chrámě konány. Nesčíslní zástupové



— 205—

sešli se tam se všech stran a zpěv &jásot rozléhal
se po horách.

R.. 1847 dali dobrodincové 14 kaplí křížové cesty
okolo kostela nově zbudovati, pak na straně k městu
postaviti kamenný kříž akamennou sochu bolestné
P. Marie.

R. 1865 ztrávil požár střechu kostela a věží, ale
škoda byla obětavostí zbožného lidu brzy nahrazena.

Od r. 1869 zřízeny jsou z dobrovolných pří—
spěvků poutníků pohodlné schody ke kostelu a
křížové cestě.

Chrám je velmi úhledný. V průčelí, které k
západu hledí, strmí dvě věže. Uvnitř na hlavním
oltáři je novější milostivý obraz P. Marie umí
stěn na straně přední, kdežto starší obraz je na
jeho zadní straně. (Oba jsou darovány, jak jsme
svrchu sdělili, od téhož dobrodince). Postranní
oltáře zasvěceny jsou sv. Janu Nep., sv. Vavřinci.
sv. archandělu Michalu a sv. Anně. V presbytáři
jsou dvě sakristie a nad nimi oratoria; od hudební
kruchty vedou ,po obou stranách až po presbytář
ozdobné galerie čili chodby. Malby na stropě vyvedl
Brněnský mistr Viktor Eckstein.*)

Mariánská poutní místa
& miloscívé obrazy.

Úvod.
Ucta, která P. Marii přísluší, a kterou jí

vzdáváme, je tak stará, jako církev katolická sama.
—.__

*) P. P1. Mathona: Život bl. P. Marie, díl II. — Vol
ného Topografie církevní.
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Dvě jsou hlavní příčiny, na nichž se zakládá: dů—
stojnost její jako Panny a jako Bohorodičky

1. Těžiště víry naší spočívá především na ne
zvratné pravdě, že Maria jako Panna počala a
porodila, byvši zastíněna Duchem svatým. Vše,
čemu se dále učíme a věříme o vykoupení lidského
pokolení skrze krev Krista, neposkvrněného
beránka, zakládá se na té pravdě. Nebyl by zajisté
Kristus co do lidské podstaty neposkvrněným, kdyby
byl přirozeným poskvrňujícím spůsobem stal se
členem pokolení lidského.

Maria pak dle nauky katolické byla Pannou
netoliko před porodem a při něm,. nýbrž Pannou
i po něm zůstala. Okolnosti tou sice nepřičiňuje
se nic nového k článku víry o vtělení Syna Božího,
avšak panenské Matce Kristově zachovává se ne
zkráceně sláva neporušenosti, která jí vším právem
přísluší.

2. Nejvyšší důstojnost Marii pojišťuje to,že je
Boh orodičkou, Matkou Boží; jak jí byl anděl
Gabriel zvěstoval: „a protož i co se z tebe svatého
narodí, slouti bude Syn Boží.“*) Tenťjest vrchol kato
lické nauky, že onen, jenž od věčnosti z Boha zplozen,
u Boha osobně byl, že týž v čase počat a narozen
jest z panny jako syn panny; anebo, jak se sv.
Ignát, mučedlrík, v listě k Efeským kap. 18. vy
jadřuje, že „Bůh zajisté náš, Ježíš Kristus, podle
Božího řízení v životě Mariině nosen jest byl,
z Davidova sice pokolení, ale skrze Ducha svatého. “**)
— Jako Matku Boží pozdravila Marii po Gabrieli

*) Lukáš I. 35.
**) Spisy Sv. Otců apoštolských od Sušila1849, str. 112.
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první Alžběta, řkouc k ní: „A odkud mi to, že
Matka Pána mého přišla ke mně ?“*)

K těm uvedeným dvěma hlavním pilířům úcty
Marianské druží se ještě jiné.

1. Dle slova andělova P. Maria jest milosti
plnou, jest vzorem mravní dokonalosti, jemuž
ani před ní ani po ní druhého nelze po bok po—
staviti.

2. P. Maria (dle sv. Irenéa adv. Hacreses V.)
pomáhala rozvazovati okovy hříchu a smrti, které
byla spoutala Eva a tak stala se pomocnicí člově
čenstva celého.

3. Maria, požehnaná mezi ženami, prošla, učíc
se a trpíc, školu poslušnosti. Tím pak, že a co
procítila, přetrpěla a poznala, byla uschopněna,
aby cítila a trpěla s námi astala se naší'ochotnou,
soucitnou přímluvkyní a ochranitelkou.

Vyloživše tak v krátkosti důvody, pro které
v církvi katolické po Bohu největší česť patří
P. Marii, musíme z nich zaroveň souditi, že úcta
ta jí vzdávánabyla hned od počátku církve.
Neboť důvody pocty měly hned po zvěstování
andělovu a po porodu Božského dítka touž platnosť
jako dnes po osmnácti stoletích. Netvrdíme však,
že uctívání P. Marie ve stoletích prvním až třetím
bylo tak vyvinuto, jako v šestém a pozdějších
věkách. Při všech znamenitých osobnostech cena
jejich a mravní velikost a význam bývají v plné
míře poznávány a;pocit'ovány teprve, když činnosť
svou ukončivše světa unikly.. I při samé hlavě
všech svatých, při Ježíši Kristu, stalo se tak
„Nebo i Bůh naš Ježíš Kristus, co u Otce jest,.
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u větší se ukazuje záři“, podotýká sv. Ignát mu
čedlník v listu k Římanům cap. 3. — Tak se
věci měly i s jeho matkou. Její jméno počalo
zářiti, když jí nebylo více na zemi. Památka na
její pozemské poměry znenáhla vstupovala do po
zadí, za to však se dralo tím určitěji do popředí,
co Bůh ve své milosti na ní učinil a co ona vy
konala v díle vykoupení pro nás. Při tom pak ne
může býti zneuznáno a popíráno, že šíření její
slávy a úcty stejným krokem šlo s bojem proti
kacířství a s vítězstvím nad ním. A nepřeháněli
bychom, tvrdíce, že kdykoliv úcta P. Marie senroz
šířila a zmohutněla, stalo se tak proto, že tím spů
sobem vítězové nade lží vzdávali jí hold a skýtali
jí zadostučinění za urážky, jí od kacířů učiněné.
Tomu aspoň nasvědčují dějiny.

Že pak, jak jsme svrchu řekli, úcta P. Marie
sahá do počátku církve katolické, to dokazují malby,
které nalezeny byly v katakombách čili starých
křesťanských pohřebištích v Římě. Často se v nich
vyskytuje namalovaná postava modlící se panny,

' která ramena rozprostírajíc je povznáší, oblečena
jsouc do dvojího roucha a na hlavě majíc závoj,
jenž obličej nezakrývá. Ač postava ta připouští
i jiný výklad, přece v některých skupeních —
zejména kde seřaděna jest s dobrým pastýřem —
všeobecně za P. Marii je považována. Nalezeny
sklenné nádoby, které nesou jméno Marie, nad
takovými obrazy modlících se panen.

Mimo to je v katakombách vypodobněna Matka.
Ježíše Krista „ve skupeních, jež znázorňují uctívání
dítka Božského skrze krále od východu. Tak
"v katakombě Priscilly je obraz P. Marie sJežíškem,
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vedle ní prorok, jenž závitek papíru v levici drží a
pravicí ukazuje na hvězdu králův vznášející se nad
P. Marií. Ten obraz nachází se zrovna vedle nápisů,
pocházejících z první polovice druhého století. Což'.
padá tím více na váhu, jelikož dějiny katakomb
teprve koncem prvního století se počínají. Úcta Panny
Marie tedy sahá až k začátkům církve. A tak po
tvrzuje se i prorocký výrok její ve chvalopísni
Magnificat: „nebo aj, od této chvíle blaho—
slavenou mne nazývati budou všickni národové“.
Luk. I. 48.

O poutních místech Mariánských
cizozemskýoh.

Nemysli si, milý čtenáři, že jen Morava a
známé Tobě ostatní kraje mají poutní místa Ma—
rianská; nalezámeť je ve všech křesťanských zemích
roztroušena.

1. Předně vzpomenouti dužno oněch krajin,
které životem bl. Panny a Matky jsou posvěceny.
Chodíme do Palestiny navštěvovat rodné její
město Nazaret, kde se sv. Josefem a Kristem
Pánem žila a kde dosud studánka se nalezá, z níž
vodu čerpávala; vyhledáváme místo v Jeruzalémě,
kde po smrti Syna Svého Božského se sv. Janem
dlela a také zemřela, jakož i hrob její v údolí
Josafat, v němž pochována byla; spěcháváme i na
jiná místa, která nějakou. vynikající událostí z je
jího života slovutnými se stala, na př. její oběto
váním na hoře Moria, návštěvami na hoře Karmelu,
narozením Krista Pána v Betlémě, následováním
Krista na horu Kalvarii a útěkem do Egypta, kde
dosud v úctě se chová'a ukazuje studně a zahrada,

14
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V níž sv. rodina bydlela, jakož i dutý strom, který
jim poskytl úkrytu přednepřáteli.

2. Obraťme zraky po Eerpě. Hle! Italie po
seta jest Marianskýmiobrazy milostivými
a poutními místy, z nichž některé jsou světoznámé,
na př. V Římě,“ ve chrámu P. Marie Sněžné obraz
od sv. Lukáše malovaný, V Genazzaně obraz
„Matky Dobré rady“, V Assisi obraz P. Marie
Vikostelíčku Porciunkuli a VLoretě domek Panny
Marie, který r. 1291 tam byl od andělů přenesen
z Nazaretu, \aby uchráněn byl zneuctění skrze
nevěřící.

Španělsko, které jako i Portugalsko, za
svěceno jest P. Marii a podnes jí díky vzdává
vroucí za osvobození z poroby mohamedánských
Maurů, vyniká taktéž přečetnými poutními místy.
Z nich světoznámý jest Montserat (Pilovitý kopec),

.jenž koncem IX. století založen jest. Ve Francii,
kteráž také pod ochranou P. Marie stojí, k četným
dřívějším přibyla V posledních letech dvě nová,
r. 1846 V La Salettě a r. 1858 V Lúrdech (Ne
poskvrněné početí)_; na obou mísí ech P. Maria se
zjevila. '

Z Belgie a sice z Foy u Dinantu 'pochází'
milostivá socha P. Marie V Hlubokých Mašůvkách
a mimo to je tam mnoho jiných poutních míst
Mariiných. Lucemburk má své „potěšení zarmou
cených“. V katolickém Německu nejvíce prosluly
Cáchy a Kevelaer u Důsseldorfu V Porýnsku,
Špýry ve Falcku na Rýně, Wůrzburg &St. Oettingy
v BaVořích. Švýcary mají mimo jiné své Einsiedeln
čili Mnichov, jejž založil V IX. století sv. Meinrad,
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benediktin. Podobně má se to v Rusku, Polsku
a Rakousku.

Přemnoho pak milostivých obrazů zničeno a
poutních míst zapomenuto či vlastně násilím zru

i-šeno V zemích, kde protestanti a jiní obrazoborci
nabyli vrchu a dosud vládnou. Za ty ztráty získala
církev nová území úctě Marianske a již putují
katolíci i ve vzdálené. Americe a jinde mimo
Evropu k milostivym obrazům P. Marie.

Kdoby se chtěl blíže poučiti o Mariánských
místech poutních po celém světě, ať si přečte
II. knihu spisu vydaného od P. Pl. Mathona:
„Život nejbl. Bohorodičky P. Mariea její panickébo
chotě sv. Josefa.“*)

Obmezili jsme se tuto pouze na Moravu a Rak.
Slezsko, domnívajíce se, že Čechové si vydají
zvláštní poutní knihu.

11. Korunovaný zázračný obraz P. Marie
“ve farním kostele Stam-Brněnském u ctihodných

OO. Augustiniánů.

BrVna, AssVMta parens, thI se Debere fatetUr;
serVatrIX BrVnae es! SVeCIa testIs abest.

Balbín: Diva Tuřanensis p. 18..

Ze dvanácti klášterů augustinianských na Mo
ravě zachoval se jediný v Brně. Platí o něm slovo
„Unus, sed leo.“ „Jeden, avšak lev,“ to jest

*) Základem díla P. Mathona je: Gumpenberg Wilh.
Atlas Marianus s. de Imaginibus Deiparae per orbem Chri
stianum Miraculosis lib. I—IV 1657—9. — Německý pře
klad pořídil P. Max Wartenberg & vydal r. 1673 pod ti-
tulem: Marianischer Atlas von Anfang und Ursprung

14*
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zachoval se z nich nejdůležitější. Každému Moravanu
jest a zůstane drahým proto, že přechovává od
r. 1356 vzácný obraz P. Marie, darovaný od otce
vlasti, císaře Karla IV.*), a že svěřena mu byla.
r. 1358 památka Cyrilo-Methodějská, kaple sv.
Klementa u Osvětiman.

I. Popis obrazu a jeho starší osudy.
11. Řecký dějepisec Niceforus popisuje dle sv.

Epifania P. Marii, jak za živa vypadala, následovně :
„Byla ve všech věcech počestná a vážná, velmi
málo, a jen co bylo třeba mluvila, ku slyšení byla
povolná a jsouc velmi vlídná každému čest a úctu
dle zásluhy prokazovala; postavy byla prostřední
velikosti, ač někteří tvrdí, že byla o něco vyšší;
se všemi lidmi zacházela slušně a volně, beze
smíchu, bez rozpaků, a zvláště bez nevrlosti. Pleť
měla temnou jako pšenice, vlasy rusé, oči bystré
se zřítelnicemi barvy olivové, obočí zahnuté &

1200 wunderthátiger Marienbilder atd. — Vlašsky vydal
rozmnožené to dílo Aug. Zanella r. 1839—47 pod titulem:
Atlante Mariano ossia origine delle imagini miraculose
della B. V. Maria venerate in tutte le parti del mondo ecc.

**) Gemma Moraviae Tahmaturga Brunensis etc. r. 1736.
věnováno od konventu augustiniánského kardinálu Schrat—

tenbachovi). — Unschátzbares máhrisches Kleynod Maria.
usw. 1736. (věnováno zemskému hejtmanu mor., hraběti
Kaunicovi). —Conchylium Marianum vetustissimae et venu
stissimae Gemmae Moraviae r. 1736 (věnováno zemským
moravským čtyřem stavům). -— P. Clemens Janetschek.
O. S. A. Zur Erinnerung an die 150jáhrigel Jubileumsfeier
der Krónung des Gnadenbildes der Mutter Gottes v. St.
Thomas in der Augustinerklosterkirche zu Altbriinn 1886

— Versuch einer Geschichte Brůnns. Von Christian d'Elvert.
1823. — A jiné spisy.
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pěkně černé, nos podlouhlý, rty živé jako květ,
plné sladkosti při mluvení, obličej ani kulatý ani
:špičatý, nýbrž podlouhlý, podobně i ruce a prsty.
Byla konečně beze vší pýchy, jednoduchá čili prostá,
nepřetvařovala se, nebyla _rozmařilá, nýbrž dbala
především pokory. Byla spokojena se šaty barvy
přirozené, což doposud dokazuje posvátný hlavy
její závoj. A abych zkrátka řekl, ze všeho jejího
jednání a ze všech její věcí vyzírala božská milost.“

S tímto popisem souhlasí obraz P. Marie svato—
Tomské.*) Obličej na obraze má do sebe cosi maje—
státního, ale zároveň blahosklonného, a vzbuzuje
úctu, bázeň i lásku. Obraz vypodobňuje P. Marii
jen do půl postavy, ana nese na levém lokti,
vinouc jej k mateřskému srdci, Ježíška, který levou
rukou drží si na klíně knihu a dvěma prsty pra
vice žehná, jakoby obnovoval požehnání Jakubovo:
„Požehnám žehnajícím tobě“ — to jest požehnám
ctitelům Tvým. P. Maria drží pravou svou ruku
na prsou, jakoby ubezpečovala, že bude matkou
Všem, kdož se k ní utekou. Hlavy obou jsou ko—
runovány.

Na obraze na vrchu v rohách jsou řecké pí—
smeny připevněny a sice na levo u hlavy P. Marie
MP., t. j. začáteční písmena a koncovka slova
mater (matka), na pravo u hlavy Ježíška podobně
Gu, to jest theou (Boží).

*) Nazývá se svato-Tomskou, protože Augustiniáni
původně a až do r. 1783 jej chovali ve svém kostele za
svěceném sv. Tomáši u nynějšího c. k. místodržitelství.
Stam-Brněnský chrám, kde nyní obraz se nalézá, zasvěcen
jest Nanebevzetí P. Marie.
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Na krku má P. Maria místo náprsní jehly
nebo medaillonu zasazený kosočtverec, v němž
uložena jest částečka závoje Mariina, postříknutého

V'Yl
nejsvětejs1 krví Krista Pána.

Obraz je malován na dřevě bezpochyby cedro—
vém, dobře zachovalém, olejovými barvami. Vrstva
barev je tlustá jako hřbet nože a taktéž neporušená.
Výška obrazu obnáší tři střevíce 11 palců, šířka
jeden střevíc 8 palců.

2. Dle zbožného podání, které ve 14. století
všeobecně bylo rozšířeno, má obraz svato—Tomský
tytéž dějiny jako ostatky sv. tří králů,'jež nalezají
se v Kolíně nad Rýnem.

Zbožná císařovna Helena, matka Konstantina
Velikého, putovala do Svaté Země, navštívila tam
všechna místa životem Kristovým památná a mnoho
chrámů na nich vystavěti dala. V Jeruzalémě po—
dařilo se jí nalézti svatý kříž, na němž byl Spa—
sitel za nás ukřižován. Velkou z něho čásť, pak
pozůstatky po sv. třech králích a obraz P. Marie
od sv. Lukáše podle ní samé za jejího živobytí
malovaný*) přivezla s sebou do Cařihradu. Císař
Konstantin poslal z Cařihradu Eustorgia jako vy
slance do Italie a ten se tak zalíbil Milánským,
že si ho vyvolili za biskupa. Císař z vděčnosti, že
vyslanec jeho úkol svůj důležitý ku všeobecné spo—

*) Takových obrazů Mariansých, jejichž původ odvo—

zuje se od samého sv. Lukáše evangelisty, je mnoho. Vsamém
Rímě nalézá se jich devět. Zdá se však, že jsou pravé jen
dva, jeden v Římě, druhý v Cařihradě; ostatní jsou malo
vány dle nich v době pozdější, bezpochyby v 13. a počátkem
14. věku. Nejstarší osudy obrazu sv.-Tomského v Brně
nejsou úplně zaručeny a proto nazýváme je podáním.
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kojenosti provedl, daroval mu pozůstatky sv. tř
králů a obraz P. Marie.

Eustorgius vystavěl asi r. 326 za městem Mi
lánem, u studně sv. Barnabáše kostel, V němž

pozůstatky i obraz P. Marie veřejné úctě ode
vzdal. R. 513 poklady ty skvostné přeneseny byly
do kostela téhož sv. Eustorgia, kdež zůstaly ulo
ženy až do sboření města skrze císaře Bedřicha
Rudovousa r. 1162.

Z kořisti válečné dostal Rainald, arcibiskup
Kolínský, pozůstatky sv. tří králů, a král český
Vladislav*) obraz P. Marie a sedmiramenný svícen
Vladislav uložil obě památky v královské klenot—
nici (dle zprávy Jezuity Crugera byl obraz ve
chrámu sv. Víta vystaven).

Dříve než sdělíme, jak se obraz do Brna do
stal, zodpovíme si otázku, kterak asi tehdy —
okolo r. 1350 — Brno vypadalo a jaké v něm
vládly poměry?

II. Brno roku 1350.

1. Brno, které již za starých dob — v IX.
století a dříve — bylo pro svou polohu důležitým
v ohledu strategickém a jako průchodní stanice
obchodu (s jantarem) mezi jihem a severem, vzrostlo
do r. 1350 v dosti rozsáhlé město, na stráni pod
velmi pevnou zeměpanskou tvrzí Špilberkem, jenž.
původně prostě nazýval se hradem Brněnským,
rozložené a hradbami a příkopy opevněné. Jsouc
říšským svobodným městem, mnohými výsadami

*) Vladislav měl titul krále od Bedřicha pouze pro
svou osobu, nikoliv pro potomky.
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obdařeným mělo své zvláštní právo již od 1'. 1243
a vykonávalo soudnictví nad obyvateli netoliko
vnitřního města, nýbrž i předměstí. Měšťané živili
se nejvíce obchodem a řemesly. Město smělo v okolí
šestimil dolovati na zlato, stříbro, olovo a jiné
kovy; na míli v okolí nebyl nikomu cizímu povolen
nálev (vyjma jediný hostinec „u modrého lva“ na
St. Brně) a jiné živnosti; po 14 dní před sv. Havlem
odbýval se veliký výroční trh, ku kterému ob
chodníci zboží vezoucí mýtného nikde neplatili;
Brňané měli jinak právo vybírati mýtné — a kdežto
sami směli volně bez placení mýta obchod provo
zovati a zboží své dopravovati po kterýchkoliv
silnicích, nuceni byli obchodníci z Uher, Polska,
Rakous, když se vydali přes Moravu — jeti přes
Brno pod trestem vězení a ztráty zboží. Město
mělo také řemeslnické cechy (ač byly od země
pánů pro zlořády zakázány), ulehčení na daních;
duchovním (a brzy i šlechticům) nebylo dovoleno
měšťanské domy a pozemky kupovati, kdežto mě—
šťané směli nabývati statků jakýchkoliv. Avšak
měšťané nesměli v poslední své vůli rozhodovati
leč nad hotovými penězi. Židé Brněnští stáli pod
ochranou zvláštního zákona, byli však ve mnohém
ohledu soužení & musili také čtvrtou čásť útrat

nésti, které spojeny byly s udržováním městských
hradeb a příkop v pořádku.

Ve městě vynikající úlohu hráli duchovní,
řeholníci a řeholnice. Blížili se tehdy všeobecnou
úctou a'důvěrou, kteréž požívali, a bohatými statky
a výsadami, které nabývali, vrcholu své moci a
slávy. Výsadami svými nejednou přicházeli do sporu
se svobodami městskými, jakož i mezi sebou.
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Rozkvětu Brna vedle polohy, svobod, obchodu
a průmyslu nejvíce prospívala ta okolnost, že v něm
sídlila údělná knížata od r. 1053 do r. 1197 a pak
markrabata, již město hájili, a soustřeďujíce kolem
sebe šlechtu, také obohacovali. '

2. Vnitřní město mělo o něco menší rozměry než
nyní. Několik bran vedlo do něho. „Brněnská“
stála, kde se nyní pekařská ulice schází s Alžbětinou
třídou; od ní vedly pevnostní zdi a, kde bylo třeba
a možno příkopy (přes nynější Františkov) ku bráně
„židovské,“ (před hótelem Padovcovým), pak dále
ku „Měnínské*) a „běhounské“, načež se zahnuly
ku bráně „dřevěné“ anechajíce místo, kde je nyní
0. k. místodržitelství, venku, ku bráně „veselské“
(naproti hřbitovní ulici) a odtud na Špilberk,**)
jenž jsa nejdůkladněji opevněn celému okolí vévodil.
Na hradě byla kaple, která se svým majetkem
patřila špitálku, na Starém Brněukrálové kláštera
založenému.

Měšťanské domy nebyly tak vySoké a úhledné
jako nyní a jsouce kryty spalným materiálem,
podlehaly velmi často požárům. Ulice byly ponejvíce
úzké a klikatě stavěné. Radnice po velikém po
žáru byla r. 1312 znovu vystavěna.

Mezi směsicí nepatrných domů měšťanských
vynikaly budovy kostelů a klášterů, ač i ty proti
nynějším byly namnoze malé.

Na Petrově vznešeně trůnil nejstarší Brněnský
chrám sv.Petra a Pavla o jedné nebo dvou

*) Nazývá se „Měnínskou,“ protože tudy vedla silnice
z města k Vídni přes Měnín.

**) Zbytky pevnostních zdí, které podnes lze „v Brně
viděti, pocházejí z pozdějších dob.
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věžích, již před příchodem svatých našich slovan
ských apoštolů založený, od sv. Methoděje po
požáru znovuposvěcený a později rozšířený.*) Mezi
četnými jeho oltáři byl jeden (ne-li již tehdy, tedy
brzy po tom) zasvěcen sv. Cyrilu a Methoději,jinýr
sv. Vojtěchu a Jiřímu. Chrám ten byl prvním a
až do počátku XIII. století jediným farním kostelem
uvnitř města a nazýval se proboštským již dříve,
než na něj byl skutečně povýšen, což stalo se
r. 1296. V době, 0 které my mluvíme, už u něho
založena byla kollegiatní kapitula sestávající z pro
bošta, kapitulního děkana a asi 10 kanovníků,
z nichž jeden byl farním administratorem; k větší
oslavě služeb Božích napomáhalo také asi 10 vikářů
a zpěváků. O vzdělání mládeže postaráno bylo
školou, v níž se vyučovalo čtení, psaní, počtům,
žaltáři a kostelnímu zpěvu. Probošt bydlel v nynější
biskupské residenci, ostatní duchovenstvo v menších
domech, někteří kanovníci však nemusili residovati
čili zůstávati u chrámu; lepší byty stály na srázné
skále, nad nynějším libosadem „Františkovem,“
jenž tehdy byl pustou holou příkrou strání. S druhé
strany vrchu (nad zelným trhem) měl svůj byt
arcijáhen a svůj dvůr nebo palác biskup Olomoucký,
jenž tam přebýval, když do Brna zavítal.

Kolem kostela prostíral se velmi prostranný
hřbitov, zdí obehnaný a měl svou kapli s oltářem.

Proboštský chrám navštěvovali čeští obyvatelé
Brněnští. Když počátkem XIII. století zřízena byla
fara sv. Jakuba hlavně pro přistěhovalce německé

*) Nynější chrám vystavěn během XV. století a velmi
byl změněn ve st. XVIII.



a nastal mezi oběma farnostmi spor o hranice7
určeny byly r. 1293 čárou, která se táhla od brány
„Brněnské“ ku bráně Měnínské; o nové domy však
ještě později spory se vedly, ku které farnosti
by náležely. ,.

Na .rybím trhu“ (nynějším Dominikánském
náměstí)měli ct. OO. Dominikáni klášter
s kostelem sv. Michala, jenž dříve býval
Hlialkou sv. Petra a Pavla a asi r. 1230 klášteru

jako konventní odstoupen jest.*) Reholníci vynikali
horlivostí na kazatelně a ve zpovědlnici, a — chu—
dobou. Žili nejvíce žebrotou. Ku svému vzdělání
měli zařízeny domácí studie.

Na severní straně téhož rybího trhu měl krá
lové klášter dům s kostelíkem P. Marie,
později sv. Cyrila a Methoděje**); dodomu
řeholnice z kláštera se utíkaly, kdykoliv Brno od
nepřátel bylo obléháno. U kostelíčka ustanoven
'byl rektor.

Ve farnosti sv. Petra a Pavla nalezala se také

nemocnice pro malomocné s kaplí, nelze však
určití, kde.

U velkého náměstí stál (jako dosud) druhý
farní ch rám sv.'J akuba,***) který byl nejvíceod
Němců navštěvován. Dva hřbitovy prostíraly se
kolem něho, menší stranou k „úmrtní uličce,“ větší
směrem ku „dřevěné ulici,“ a na nich byla kaple.

*) Kostel ten 31. ledna 1642 se sřítil, načež od hrabat
Kauniců ze základů vystavěn nynější.

**) R. 1786 bylo oboje odevzdáno c. k. monturní
kommissi.

***) Nynější krásný, rozsáhlý, gotický kostel pochází
z XV. a XVI. století.
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Božího Těla s podzemní kostnicí, pak kaple sv.
Mořice pro české služby Boží a bezmála také už
tehdy třetí kaple Zvěstování P. Marie. Stranou
nelezala se fara a škola a byty pro ostatní ducho—
venstvo, učitele a zpěváky.

Uprostřed velkého náměstí jako jeho hlavní
ozdobastál kostel sv. Mikuláše, Hlialkasv.
Jakuba. Do něho chodili na služby Boží Vlaši,
Francouzi a Španělové, kteří za obchodem V Brně
se byli usadili. Kněz toho kostela musil jejich řeči
znáti, sloužil V něm mše sv. a kázal; svátosti však
jim směl „udělovati jenom V kostele farním.

v'v; '
V nynej81 jezuitské ulici už počátkem XlII.

století měla P. Maria kostelík a r. 1239 od mě

šťana Schwarze k němu založen byl ženský
klášter dlel řehole sv. Augustina, jenžna
zýval se „Marie Cellou“ nebo „Herburským klá
šterem,“ protože druhá jeho zakladatelka nazývala
se Herburgová; ona odevzdavši mu své statky
sama do něho vstoupila a za první převorku zvo
lena byla. Klášter s rozsáhlóu zahradou zbudován
byl s velikým nákladem a hojně statky pozem—
skými, kostel pak i nadzemskými— totiž odpustky —
obdařen byl.

Také ct. OO. Minorité už měli svůj kostel
sv. Jana Křtitele a klášter. Vystavěli ho .okolo
r. 1230 bezpochyby páni z Boskovic. Kostel po
požáru r. 1306 dostal pevné klenutí a okna z ma
lovaného skla a zaujímal s konventním stavením
ku Měnínskě bráně a k městským hradbám mno—
hem větší prostoru než dnes. Žiloť prý vněm
z bohatých nad-ac pánů z Boskovic a z Černé Hory
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a z milodarů na 200 mnichů, z nichž mnozí vyni
kali učeností. Měli domácí studia.*)

Celé vnitřní město r. 1343 rozděleno bylo dle
hlavních bran na čtyry čtvrtě — Brněnskou, ve
selkou, běhounskou a Měnínskou, v nichž bydlelo
úhrnem 528 rodin daň platících.

Většina ulic byla dlážděna.
3. Vyjděmež si nyní do předměstí. Nejvíce

zajímavostí skýtala vycházka z Brněnské brány na
Staré Brno, které pro močálovitou půdu kdysi na
zývávalo se „Luže“ nebo „Na Luži“.

Hned v polovici nynější pekařské ulice, vlevo
(asi „u tří beránků“) stál farní kostel „Všech
Svatých“ se hřbitovem. Co k němu bylo při.
fařeno, nedá se zjistiti**).

Asi sto kroků níže, (kde je všeobecná nemocnice)
mělyřeholniceDominikánky klášter s kon
ventnzím kostelem sv. Anny. _Vystavěnbyl
v zahradě, kterou k tomu účelu na prosbu své
manželky; Alžběty věnoval král Jan r. 1322, od
Kateřiny z Dobelnic, vdovy po Thasovi z Lomnice,
a od rodu Lomnického hojně obdařen byl také
statky. Jmenoval se buď „u sv. Anny“, bud' „Za—
hradou královou“.

Malý kousek cesty dále rytíři Maltézští měli
komturství a naproti němu („u kříže“) špitál s kaplí
sv. Jana Křtitele s malým hřbitovem.***)

*) Velikolepý kostel nynější s Loretou a klášterem
“Znovuvystavěn od r. 1729—1733.

**) R. 1645 sbořen před obléháním Švédů, aby při obraně
města nepřekážel.

***) R. 1645 vše spáleno od Švédů, ale zase vystavěno —
vyjma nemocnici. Kaple sv. Jana r, 1802proměněna na konírnu.
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Ajiž přicházelose ku „králové klášteru“,
V němž žily řeholnice z řádu Cisterciáckého. Za
ložen byl u kostela Nanebevzetí P. Marie od české
královny Alžběty, vdovy po Václavu a Rudolfu,
r. 1323. Jelikož kostelík byl nepatrný, vyzdvihla
u něho králová špitálek pro osm světských kněží
a jednoho jáhna a pro osm chudých, klášteru pak
vystavěla jiný, nádherný chrám ve slohu gotickém
se 7 oltáři, který tehdy byl nejvelikolepější budovou
v Brně a podnes zůstal jeho převzácnou ozdobou
a památností. Důstojný to stánek milostivého obrazu
P. Marie, jenž se tam od r. 1783 nachází! Když
králová r. 1336 v Pánu zesnula, pochována v něm
u oltáře Božího Těla. Zamilované to dílo své

velmi štědře obdařila. Jak jsme už svrchu sdělili,
„mělyjeptišky také dům s kaplí na dominikánském
náměstí.

Dále za řekou Švarcavou — na hřbitově — stál

“farní kostel sv. Václava*), jemuž jako íilialka
patřila kaple sv. Prokopa**) na náměstí před
dosavadním hostincem „u modrého lva“.

Ostatní předměstí lneměla památných budov.
Jako vnitřní město, byla r. 1343 i předměstí roz
dělena na čtyry čtvrtě, v nichž bydlelo 329 rodin
měšťanskou daň platících. Jedné té čtvrti jmeno
není známo, ostatní se jmenují „čtvrť řemeslníků“,
„nad pažitem“ a před „běhounskou bránou_“.
'Mimo to známy jsou z té doby ulice „hertina“,

*) Farní práva r. 1738 přenesena odtud na Králové
klášter; kostel později sbořen k vůli rozšíření hřbitova..

**) R. 1784 sbořena.
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„Jindřichova a švábská ulice, „Cejl (ponavka), „Kře—
nová*)“ (šutta) „židovská ulice“ a jiné.

Čítalo se v městě i na předměstích obyvatelů
již roku 1240 na 9900. Měšťané byli průměrně
zámožní.

4. Pro doplnění. obrazu toho ještě vkrátkosti
z okolí města sdělujeme, že“ v Zábrclovicích byl
klášter Premonstrátů s konventním kostelem Na
nebevzetí P. Marie "amenším farním sv. Kunigundy;
v Komárově (také „Luh“ anebo „na Luži“ zvaném)
probošství Benediktinské s farním kostelem sv. Jiljí
opata; v Králově Poli filiální kostelíček sv. Víta;
a že bezmála všechny fary nynějšího děkanství
Brněnského a Modřického už byly založeny (vyjma
Žilošice, Syrovice, Sokolnice). V Moravanech a
Obřanech měly farní kostely zasvěcené sv. Václavu.

III. Markrabí Jan r. 1353zakládá klášter
augustiniánský v Brně a přijímá od cí
saře Karla IV. milostivý obraz r. 1356.
Klášter obdržíkaplisv.KlementauOsvě

timan. — Markrabě Jošt.

Když se stal Karel IV. císařem, odevzdal
r. 1350 svému bratru Janu markrabství moravské.
Dobu vlády Janovy nazývají dějepisci zlatou dobou
Moravy. Duch jeho plný byl nejušlechtilejších úmyslů
a plánů, jak by povznesl blaho poddaných svých.
Dle všeobecného zvyku tehdejší doby pečoval však
především o to, aby pojistil blaženost duši své
„proměněním pozemských statků v nadzemské,

*) Na Křenová u Svitavy, kde stál a dosud stojí
„Zderadův sloup“, bylo popraviště.
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“pomíjejících u věčně,“ to jest: založením kláštera.
Vyvolil si řeholi poustevníků sv. Augustina.

Povolav 12 její členů, počal r. 1353 stavěti klášter
a kostel ke cti a chvále sv. Tomáše ——nádherný,
z tesaného kamene, ve slohu gotickém a daroval
mu tolik statků, že jej učinil nejbohatším toho
řádu po celém Německu a Rakousku. R. 1356
stavba tak dalece pokročila, že Olomoucký biskup
Jan VIII. Očko, na neděli Invocavit čili první
postní, klášteri kostel slavně světiti mohl. K obřadu
tomu dostavil se také císař Karel IV. a znaje zbož—
nosť bratra svého, donesl mu obraz P. Marie (dle
domnění obecného) od sv. Lukáše malovaný. Jan
spatřiv obraz, radostí zvolal: „Tomuto vzácnému
obrazu Bohorodičky vystavím zvláštní kapli, a tam
jej uložím.“ A vskutku zbudoval kapli v klášteře
s oltářem, a na něm obraz postavil; založil také
fundace, aby jisté pobožnosti v kapli konány býti
mohly.

Klášter Augustiniánů stál tam, kde nyní kostel
sv. Tomáše s rozsáhlými budovami c. k. místo
držitelství se nalézá, s tím rozdílem, že tenkráte
hradby městské šly mezi kostelem sv. Jakuba a
sv. Tomáše, klášter tedy zůstal venku, mimo město
— před tak zvanou „dřevěnou bránou.“ Dále
k Špilberku byla „brána veselská.“ S klášterem
rozsáhlá zahrada byla spojena.

Ještě nebyly nové budovy v Brně docela hotovy
a už markrabě Jan klášteru svěřil nový čestný
úkol. Daroval mu r. 1358 pamětihodnou opuštěnou
kapli sv. Klementa u Osvětiman s dědinami Bře
zovicemi u Kyjova a Ramsberkem a s právem, za
ložiti tam proboštství s farní duchovní správou.
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Jelikož se připisuje založení oné kaple sv. našim
apoštolům, Cyrilu a Methoději, a právě ve 14. sto
letí — Karlem IV. — úcta k slovanským apoštolům
ku všeobecnější platnosti byla přiváděna, domnívati
se můžeme, že skutek markraběte Jana, bratra
Karlova, se snahami Karlovými souvisí.*)

Brněnští Augustiniáni svou učeností a zručností
v různých odvětvích umění na př. ve stavitelství,
varhanářství, jakož i vzornou kázní a přísným
životem získali si veliké vážnosti a mnohých pří
znivců a tím i značného bohatství. Také biskupové
lásku svou jim osvědčili uštědřením odpustků ne
plnomocných jak pro kostel tak pro kapli P. Marie.
Olomoucký biskup Jan, říšský kancléř a důvěrník
Karla IV. byl první, který r. 1373 odpustky (40
dní) kapli udělil, prohlásiv obraz P. Marie od sv.
Lukáše malovaný za zázračný.

*) Ta kaple sv. Klementa nalezala se asi uprostřed cesty
mezi Osvětimany a Koryčany. Z listiny z r. 1358 dovídáme
se, že stála tehdy v lesní samotě nedaleko hradu nového
Cimburku ; že za dávných dob ke cti sv. Klementa byla
vystavěna, ale již od mnohého času všech obřadů a boho
služeb zbavena, od sousedních farností velmi byla vzdálena
a k žádné nepřidělena; pozemek ku kapli příslušící byl
příkopem obklíčen. — Augustiniáni skutečně u kaple pro
boštství založili aslužby Boží vní konali. Avšak asi r. 1420
císař Sigmund zastavil klášterní dědinu Březovice ar. 1421
klášterní budova byla bezpochyby zároVeň s kostely v Po
lešovicích a Boršicích docela spustošena od Táborů, když
ioupežíce pod velením Bedřicha ze Strážnice táhli proti
Velehradskému klášteru, a napotom už v ssutinách ležeti
zůstala. Probošt tehdejší, Jiří, uprchl; žil ještě r. 1446.
Zbytky jmění kaplea proboštství převzali zase Augustiniáni
Brněnští. Okolo r. 1500 bydlil u kaple jako poustevník
rytíř Jiří Smetana z Osvětiman. Na znovuzbudování pro—

15
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Markrabě Jan r. 1375 zemřel, založiv ještě
krátce před svou smrtí klášter Kartuziánů v Krá
lově Poli u Brna. Od svých poddaných oplakáván
jsa ne jako vladař, nýbrž jako otec, slavně po—
chóván byl ve chrámu sv. Tomáše, kde již od
r.“ 1366 odpočívala jeho třetí manželka Markéta
rakouská.

Synové Janovi, markrabata Jošt a Prokop,
byli taktéž příznivci kláštera. Roku 1393 dali spo
lečně pro kostel uliti ve Vídni zvon 130 centů
těžký (který v nynější věži visí). Jošt pak sám
také klášter obdařil a obraz P. Marie r. 1401 do

boštství Augustiniáni Brněnští- později nemohli pomýšleti,
protože sami v nouzi upadli a konečně mezi jinými statky
také dědinu Březovice r. 1542 za 300 kop grošů dědičně
zastaviti a r. 1577 městu Kyjovu prodati musili. Tak zba
veni byli posledního majetku na kapli sv. Klementa je
upomínajícího. Ještě okolo r. 1700 bylo viděti, jak Stře
dovský vypravuje, zbytky zdí; avšak r. 1770 kopali tam
lidé po pokladech a všechno ruzryli, načež koncem onoho
století cizí kameníci všechny tesané kameny bez překážky
odvezli. — Popis místa toho z r. 1855 sděluje: „Uprostřed
hustého lesa je malý, listnatým křovím slabě porostlý pa—
horek, se všech stran, vyjma jihovýchodní, lesnatými horami
obklíčený. Byl nejméně dvěma hradebními příkopy obehnán,
jejichž stopy ještě jsou viditelný, jakož i stopy cisterny
(vodní nádržky) na severním jeho úpatí, v níž prý nalezen
byl zvon, r. 1521 litý. Na plochém temeni stála kaple nebo
kostelíček sv. Klementa a u něho na pravo klášter, což
nyní tvoří hromadu kamení na 2 sáhy vysokou a bujnými
travinami porostlou“

„Hlas“ ze dne 7. října 1886 vyslovuje naději, že hrabě
Sigmund Berchtold z Buchlovic kapli vlesích zase zbuduje.
Dne 10. října 1886 podniknuta k ní pouť, v jejíž čele stál
Kroměřížský probošt, hrabě Adam Potulický, a M. Zeman,
farář Koryčanský.
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zlata a stříbra zasaditi a drahokamy bohatě po
sázeti dal. Té doby také papež Bonifac IX. povolil
na věčné časy plnomocné odpustky (podobné jako
pro kostel sv. Marka v Benátkách) všem, kteří by
konventní chrám sv. Tomáše od neděle Judica

(smrtné) počínaje po osm dní navštívili, po sv.
zpovědi ku stolu Páně přistoupili a nějakým dárkem
ku stavbě kostela přispěli. — Markrabě Prokop
pochován byl r. 1405 u kartuziánů v Králově Poli,
markrabě Jošt r. 1411 v stáří 60 let u sv. Tomáše

v Brně, zanechav i městu památku pěknou zbu
d0váním špitálu sv. Štěpána na Křenové.

IV.Vynikající události až do války
třicetileté.

Již počátkem 15. století (1400—1404) klášter
Augustiniánů na statcích svých venkovských lou
peživými hordami markraběte Prokopag mnohých
ztrát utrpěl, takže markrabě Jošt cítilgse býti za
vázán, jistá práva klášteru v náhradu za válečné škody
r. 1410 poskytnouti. V nastalých napotom bouřích
husitských vedlo se mu ještě hůře — nebot“ sám
císař Sigmund, aby si potřebné peníze k válčení
opatřil, zastavil r. 1420 (mezi mnohými jinými
církevními statky také) klášterní panství Šardice,
Hvězdlice, pak dědiny Březovice,Boršova Černčín
Po dvou letech sice Sigmund odvolal zástavy a
dovolil majitelům, aby si k svým statkům jakkoliv
zase pomohli, avšak klášter neměl na to ani moci
ani "peněz a to tím méně, jelikož r. 1428, když
Táboři oblehali Brno, hlavní šarvátku svedli u
veselské brány ——tedy u kláštera samého a jej
při tom spustošili. Většina. statků klášterních zů—

15*
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stala v rukou cizích a dlouho to trvalo, než byly
zase získány; některé klášter napotom z nouze sám
zastavil dědičně, jiné prodal.

Vzdor tomu však duchovní život v konventě

neutrpěl na své ryzosti, ba snad ještě se povznesl,
neboť žili v něm výteční muži, na příklad Vilém
Kolínský, jenž r. 1433 stal se světícím biskupem
Olomouckým. Když r. 1451 Jan Kapistran do Brna
přišel, aby proti husitství kázal (latinsky), sloužil
mu Vilém za tlumočníka ohnivy'ch jeho řečí apod
poroval založení kláštera Františkánského (u Švar
cavy pod Františkovem). Podobně vynikali: Vavřinec
Panaíiel, převor a kommissař řádu pro Bavory, Čechy
a Moravu, pak učený Ondřej Bysmann, převor a
Olomoucký světící biskup, jenž odkázav svou četnou
sbírku knih klášteru, r. 1482 zemřel a u sv. Tomáše
pochován byl. Brno mělo po delší dobu pokoj od
nepřátel vnějších. Roku 1467 však snadno mohlo
se státi obětí zrady. Jsouc věrno svému vladaři
Jiřímu Poděbradskému na jedné, víře katolické
na druhé straně, stálo v cestě jeho nepřátelům,
kteří byli od papeže z příčin náboženských (pro
církvi nebezpečné kališnictví Jiřího) podporováni a
podněcování. Jan z Boskovic, bratr Olomouckého
biskupa Piothasia, přitáhl s 3000 muži před Brno
a někteří měšťané — zrádci Se s ním domluvili,
že ho pustí v noci do města bránkou naproti
klášteru sv. Tomáše. Zrada ta však byla vypátrána,
nepřítel odražen aoni měšťané smrtí potrestáni.

Brzy však v městě změnilo se veřejné mínění
v neprospěch Jiřího a měšťané otevřeli jeho pro
tivníku, Matyáši Uherskému, brány (r. 1468); jen
na Špilberku se posádka pod LeOpoldem zKrajířů
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proti městu a Matyáši držela ještě celých devět.
měsíců. Brno a jeho okolí málem hy se bylo stalo
jevištěm vážného, rozhodujícího boje mezi oběma
panovníky. Úmrtím Jiřího r. 1371 nebezpečí to
zmizelo.

Událostmi těmi jsouce ustrašeni měšťané
dbali více než dříve o opevnění města. Klášter sv.
Tomský, jenž byl za hradbami, musel taktéž pe
čovati o svou bezpečnost? a proto si vyžádal od
městské rady pozemek obecní, na němž by si vy
stavěl opevňovací zeď. Město pozemek klášteru
odstoupilo r. 1480 pod tou vyminkou, že Augusti
niáni ve válce a nebezpečí klášter městu odstoupí
a nikoho ani do vnitř ani ven nepustí, dále že
klášter, kdyby toho potřeba kázala, věžemi a
zděmi opatřiti dovolí a pod. Avšak již r. 1486 do
volil konvent sv. Tomský _purkmistrovi a radě
města Brna, aby beze vší náhrady na dvoře za
klášterem stavěli příkopy, zdi, parkány, bašty a.
náspy.

Ve století šestnáctém — jako skoro všudy po
Moravě — tak i v Brně rozmohlo se protestantství
& účinkovalo velmi škodlivě na kázeň a mravnosť'

jak lidu tak i duchovních a řeholníků. Klášter“
Augustiniánů také zhoubnému proudu neodolal
a jsa nad to útisky kacířů, přechmaty městské
(tehdy většinou protestantské) rady a příspěvky
k válkám s Turky vyssát, jen málo členů uživiti
mohl. Teprv od 1594v obojím ohledu lépe se mu
dařiti počalo.

Brno stále vzkvétalo. Vnitřní město obehnáno

bylo dvojnásobnými hradbami a kolem něho roz
kládala se předměstí rozsáhlá na vše strany. Za—
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hrady a úhledné domy pokrývaly nepřetržitě okolí
na několik tisíc kroků. Kostely na Petrově a sv.
Jakuba už stkvěly se v nové kráse ——slohu goti
ckého. Také radnice r. 1511 byla znovuvystavěna.
Dva vodovody zásobovaly vnitřní město vodou;
jeden dodával vodu ze Švarcavy (pod Františkovem)
do kašně na zelném trhu a na dominikánském ná

městí (již od r. 1416), druhý od r. 1544 z ryb
níku v Králově Poli na Velké, náměstí. Stavové

zemští, již schůze odbývali dosud v místnostech
najatých, nejvíce u sv. Michala, koupili si od
Dominikánů za 1000 zl. r. 1583 čásť kláštera

a vystavěli si zvláštní zemský dům.
Nákaze mravů a protestantismu velmi horlivě

opřeli se ct. OO. Jezuité, kteří r. 1572 v Brně
dostali k svému usazení klášter Herburský a částečně
jeho a také jiné statky k výživě. Jeptišky z něho
přeloženy do Pustoměře (bylyť pouze tři). Obřady
katolické a rozličné průvody po městě dříve ob—
vyklé, časem však zaniklé, obnoveny a jelikož škola
u sv. Jakuba jsouc v rukou protestantů, šíření
katolicismu vadila, vypověděl baron Jan Haugwitz,
zemský podkomoří, kacířského učitele tamějšího
z města, a Jezuité otevřeli r. 1578 školy, které
brzy velké obliby doznaly.

Obyvatelstvo značně zřídlo morem r. 1558,
1571 a 1584 řádivším, neboť zhynulo tu za ta
tři léta 11000, .a roku 1577 velikou sílu lidí za
hubila nemoc „brněnsko-francouzská“, která pře“—
stala zuřiti teprve tehdy, když lékař Tomáš Jordan
udal spůsob léčení.

R. 1580, dne 8. srpna udeřil blesk do věže
xu veselské brány a zapálil 70 soudků prachu,
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které pro nebezpečí se strany Turků hrozící stále
tam ležely přichystány; výbuch otřásl celým městem
a naplnil lid takovým strachem, že se domnívali,
že nastává soudný den. Město by bylo lehlo po
pelem, kdyby požár nebyl dušen býval silným
lijákem. Jistě tím utrpěl klášter sv. Tomský velkých
škod. O kapli P. Marie čteme, že okolo r- 1580
musila býti opravována — tedy snad následkem
škod výbuchem způsobených.

Počátkem století sedmnáctého, r. 1604 usadili
se ct. OO. Kapucíni v Brně. Klášter jim vystavěl
před Měnínskou bránou zemský hejtman Ladislav
Berka z Dubé a Lipé. Mezi jinými pracemi převzali
také kázaní v nedělea svátky — ráno u sv. Jakuba,
odpoledne u sv. Tomáše a po nich vodili městem
— v postě — slavné průvody kajicné, kterýchž
se mnoho kajicníků zvláště na zelený čtvrtek za
pláče a sebebíčování súčastňovalo.

Konečně vystavěl z obyčejného domu, v němž
už od r. 1482 žily nedaleko kláštera Františkánů
předžidovskou branou jeptišky téhož řádu, kardinal
Fr. Dietrichstein r. 1616 větší klášterskostelem.

V.Válka třicetiletá. Obléhání Brna r. 1645.
Mor r. 1679, 1713 a 1715.

Během celé doby, po kterou obraz P. Marie
od sv. Lukáše malovaný v Brně se nalézal, byl.
u veliké vážnosti chován. Úctou neobmezenou

k němu lnuli netoliko Brňané, nýbrž celá téměř
Morava i okolní země. Zázračná Matka Boží mno—

hých milostí udělovala s trůnu svého a proto po
četní poutníci přicházeli, aby jí přednášeli prosby
své, z Moravy, Čech, Saska, Pruska i Polska.
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Okolo r. 1580, kdy kaple její byla obnovována,
vnitřek její celý byl ověšen záslibnými dary. Mocným
lákadlem byly také odpustky, kterých věřícív hojné.
míře v kapli a kostele sv. Tomském mohli získati.

Bludy husitské a protestantské arci stenčily
řady její ctitelů. Známoť, jak téměř tři čtvrtiny
naší milé vlasti od sv. víry odpadly!

Protestanství nabylo takové moci, že u nás
víru pravou málem vyhladilo. Nastal boj obou na.
život i na smrť. Protestanté čeští a moravští po
stavili se od r. 1618 proti katolickému svému králi
a markraběti Ferdinandu II. Bitva na Bílé Hoře
dne 8. listopadu 1620 rozhodla ve prospěch víry
katolické. Ale nepokoje Válečné trvaly až do
r. 1648. —

V Brně jako ve středu a hlavě Moravy ode—
hrály se mnohé závažné děje té doby. Zde domlu
vili se stavové moravští protestantští, že pohrdnou
katolickým Ferdinandem, ač jemu už byli dříve
Věrnost" přísahali. a přidruží se ku vzbouřeným
stavům českým; zde s nimi na sněmu spolek uza
vřeli; zde ustanovivše 30 ředitelů ku prozatímně
správě země,vypovědělivšechny šlechtice Ferdinandu
věrné ze země; zde holdovali novému vladaři Be-ě
dřichu Falckému; zde rozhodli, že církevní statky
biskupa, Olomoucké a Brněnské kapitoly a všech
klášterů mají býti prodány; zde také ihned hra—
bivou rukou dotekli se jmění církevního, vyloupivše
kostely a kláštery. O spoustách tak učiněných lze
si pojem učiniti z té okolnosti, že jedinému kláštera
sv. Tomskému způsobeno škod v ceně 40.000 zl.
zabráním veškerého kostelního stříbra (8000 zl.) a.
jiných movitých věcí; podobně vedlo se i jiným
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klášterům. Zde v Brně však také dne 7. listopadu
1622 prohlášen na radnici rozsudek nad velezrádci,
z nichž někteří potrestáni smrtí, jiní doživotním nebo
několikaletým žalářem a ztrátou celého nebo částky
jmění. Městská rada Brněnská s počátku stála
věrně při Ferdinandovi a jen přesilou byvši donu
cena, vydala klíče města a hradu nepříteli,_ proto
byla od kardinala Dietrichsteina milosti císaře
Ferdinanda odporučena. Morava ztratila r. 1628
svou ústavu a všechna král. města obdržela krá

lovské soudce, kteří bděli nad právy královými.
Roku 1636 Ferdinand ustanovil v Brně zvláštní
tribunal pod předsednictvím zemského hejtmana a
tak položil základ k pozdějšímu guberniu anynějšímu
místodržitelství. Brno pak tím způsobem stalo se
hlavním městem Moravy. Úřad ten jakož i jiné
od r. 1641 stále ubytovány byly v zemském domě
na Dominikánském náměstí (do r. .1783.)

Po vzbouření stavů moravských a jich potre
stání zavládl v Brně klid. Vyjma r. 1623, kdy
hordy sedmihradské pod Gabrielem Bethlenem před
městí Brněnská vypálily, uplynulo měšťanům skoro
20 let v pokoji, bez hluku válečného; neboť hlavní
jeviště krvavých bitev bylo mimo Moravu. Teprve
r. 1642 vtrhl švédský výtečný vojevůdce Torsten
sohn na Moravu; dobyv Olomouce, opustil sice
zemi, ale na jaře se zase vrátil. Císař Ferdinand III.
starostmi nekonečnými stíhán a štván jsa, a ne—
moha vzdor napjetí všech sil svých kýženého do
síci míru, obracel ve zbožné mysli své zraků ku
zdroji všeho pokoje, k Bohu a k mocné ochraně
a přímluvě P. Marie. A předvídaje, že nyní Morava
a Brno bude sténati pod břemenem surových válek
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napomínal listem ze dne 15. května 1643 ducho
venstvo a věřící z Brna a okolí, aby co nejčetněji
ten rok súčastnili se v průvodech slavnosti na po—
čest P. Marie u sv. Tomáše každoročně na svato

dušní pondělí konané a na úmysl jeho se modlili
Obava císařova se splnila. Torstensohn na Moravě
drancoval město za městem, hrad za hradem; —
a císařský vojevůdce hrabě Gallas stoje s velikým
vojskem u Brna, Slavkova a Kojetína, bohužel ne
činně se na to díval. Švédi konečně vtrhli v září

i do předměstí Brněnských, posekali čtyry setniny
císařského vojska a zapálili ulice od r. 1623 sotva
znovuzbudované, při čemž také klášter Františkánů
pod Františkovem, pak kostel na Petrově is věží
(od té doby zůstal kostel bez věže), drahocenná
knihovna, archiv, residence probošta a všech ka—
novníků a jiné byty vyhořely.

Gallas nyní teprve se hnul, aby se s Torsten
sohnem měřil.Ten však nechav jej státi, letěl takořka
do Dánska, dobyl ho a potom teprve, na zpáteční
cestě k Rakousku porazil vojsko Gallasovo u Hol
štýnska a pak r. 1645 dne 6. března Hatzfeldovo
u Jeníkova v Čechách. Nyní nastala Brnu doba,
kdy svou věrnost a obětavosť jasně mohlo nechat
zářiti, kdy také vskutku získalo si slávy nehynoucí.

Torstensohn chtěje zmocniti se Vídně, vrhl se
napřed na Brno, aby jeho doby-tím záda si kryl.
Dne 3. května 1645 počal je oblehati; vojsku svému
sliboval, že je za tři dny uvede do města, a za
8 dní na hrad Špilberk. V Brně byl velitelem
Ludvík Radvit ze Souches (čti Súš), rodák fran—
couzský, na Špilberku “svob. pán Ogilvy, rodák
škotský. Radvit statečnost a odvážlivosť svou
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osvědčil před rokem u Olomouce. Svolal nyní vojsko,
jehož bylo jen několik set mužů, měšťany i štu
denty a promluvou rozohnil je tak, že všichni
jednomyslně životy své nasaditi chtěli za vlasť a
krále. Aby hrubá střelba Švédů nenadělala mnoho
škod, dal snésti střechy s domů a dláždění z ulic
vytrhati. Příkopy již před tím dal prohloubiti, bašty
a zdi opevňovací, obzvláště u sv. Tomáše, opraviti,
krytou chodbu z města na Špilberk vystavěti, a
domy na předměstích až na 600 kroků od městských
hradeb strhnouti a odkliditi. Také sbořen klášter
kapucínů před Měnínskou branou, Františkánů a
Františkánek před židovskou branou, pak farní
kostel „Všech Svatých“ pod pekařskou ulicí.

Torstensohn dal stříleti skoro ustavičně na
město i Špilberk a kdekoliv prolomil otvor do
hradeb, hnal se útokem, byl však vždy odražen.
Podkopy, kterými chtěl tu i onde opevnění vy
hoditi do povětří, skoro pokaždé byly zavčas spo—
zorovány aprotipodkopy ničeny. Podkopníci švédští
dostali se až do hluboké studně Špilberské a vodu
z ní odvedli; avšak voda a potraviny na Špilberk
byly dodávány z města krytou chodbou. Jediný
nedostatek mohl se státi pro obležené záhubným,
totiž nedostatek prachu, ale i tomu odpomoženo
bylo několikráte, chytře navlečenou a provedenou lstí.

Švédi se toho nenadáli, že si tak dlouho
před Brnem poleží. Již uplynul celý květen i červen,
a dosud ničeho nedosáhli. Naděje nová jim konečně
kynula z pomoci, kterou jim dovedl 19. července
Bakoczy. Sesíleni jsouce 7000 muži a děly obnovili
útoky — avšak opět marně. Spoust nadělali dosti
kulemi 30 až 35 liber těžkými; nejvíce dvěma
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děly „myší“ a „kočkou“ zvanými, která postavili
právě naproti klášteru sv. Tomskému. Do města
však přece nevnikli.

Po celý čas obležení Brňané neobmezeně dů
věřovali V pomoc P. Marie. Věděli, že Matka Boží,
kterou v jejím obraze u sv. Tomáše ctili, neopustí
je, (ač obraz od tehdejšího převora odvezen byl do
Šardicapak do Vídně). Mezi tím co všichni branní
obyvatelé na hradbách mužně bojovali, modlili se,
kdo neschopen byl ku zbrani, aby P. Maria městu
zahynouti nedala. Pobožnosti ty pořádaly nejvíce
ctih. OO. Jezuité.

Rozhněván odporem „myšího hnízda“ -— jak
Brno nazýval — podnikl Torstensohn z novu vše—
obecný útok. Postavil v zahradě Jezuitů, 500 kroků od
městských zdí, na novosadech, 400 kroků od Pe
trova, baterie austanovil 15. srpen, to jest slavnosť
Nanebevzetí P. Marie jako den, který vzdorovité
město zahubiti měl. Strašná kanonáda, mířená na
Petrov, a na hradby mezi dřevěnou bránou a
brankou u sv. Tomáše, zahájila boj. Až do 6 hodin
odpoledne houkala rána za ránou. Na 1000 kulí
značnějšího průměru vystříleno bylo proti opevnění.
U dřevěné brány byla pOprsní hradba se zdi na šest
sáhů stržena, věž rozbita a do zdi vystříleny dva
průlomy jako veliká okna; na Petrově byla hradba.
a zadní čásť Rajhradského domu rozbořený, pří
kopa zasypána a nepříteli volný zjednán přístup.
O šest-é hodině počal'se šesti stran útok na město.
Na hradby u sv. Tomáše (které hájili ponejvíce
studující jsouce podněcování Jezuitou, rektorem
Středou) hnali se nejvybranější vojáci, ale vzteklé
útočníky přivítal takový kulový déšť, že velikou
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jejich čásť zabil a poranil; ostatní celí ustrašení
prchali, nedadouce se zastaviti na hanebném útěku
ani prosbami ani hrozbami ani dýkami svých vůdců.
Nejzuřivěji bojováno na Petrově, kde město takořka
bylo otevřeno; ve čtyřech četách útočili tu Švédi
a Sedmihradští, 600 mužů, na troskách zdí stálo
pouze 200 obhájců; třikráte hnali nepřátelé útokem
— třikráte byli odraženi; meče, koule, ruční gra
naty a kamení, s hradeb a sousedních domu házené,
strašně v řadách jejich řádilo, takže ani bitím ne
dali se k dalším útokům donutiti. Po dvou kruš
ných hodinách boj ustal. Obležení ihned zatarasili
průlomy pytly s vlnou, blátem, kamením a deskami.
Proti dřevěné bráně tryskem cválalo 14 létacích
praporů: první z nich padl vůdce Mortaigne, byv
poznán dle bělouše svého. Zde i na ostatních
stranách útok šťastně pro obležené dopadl. Una—
vený nepřítel konečně couvl do svého ležení.

Vypravuje se, že za nejkrvavějšího útoku Panna
Maria nad městem se vznášela a nad ním svůj
ochranný plášť prostírala, naplňujíc Švédy hrůzou
a oslepujíc je. Jisto pak jest, že Švédi pokřikovali
po Brňácích: „Vám pomohla vaše černá Maria“.

Když po osudném boji Švédi i od svých spo
jenců sedmihradských byli opuštění, a s hanbou
za týden odtáhli, Brňané všeobecně své zachránění
připisovali ochraně P. Marie. Od té doby měšťané
každoročně slavili a posud slaví 15. srpna památku
ochrany té slavnou mší sv. u sv. Jakuba, a poutí
do Marie Celly ve Štýrsku.

Škody od Švédů během šestnáctitýdenního
obležení učiněné byly ohromný. Některá předměstí
zmizela úplně (na př. Hartluvka před veselskou
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branou), kostely a domy porouchány a vypáleny,
hradby potlučeny, majetek skoro všech bud' zničen
nebo ztenčen, 200 obhájců zabito, 150 raněno;
avšak císař Ferdinand vynasnažil se, aby rány
městu zasazené zacelil různými právy a výsadami
nápotom udělenými a také hmotnou podporou
okamžitou. Radvit taktéž povýšen, vyznamenán a
obohacen. (Zemřel r. 1683 a má náhrobek v Brně
u sv. Jakuba; obhájce Špilberku Ogilvy zemřel
už r. 1661 a pochován jest v Rajhradském klá—
šterním kostele). Řeholníci, jimž kláštery byly pro
lepší obranu města sbořeny,pomohli si zase k novým:
tak Františkánky vystavěly si kostel sv. Josefa
s klášterem (1653—57), Františkáni kostel sv. Maří
Magdaleny s klášterem (1651—71) a Kapucíni kostel
sv. kříže s klášterem (1648) vesměs ve městě.

I klášter sv. Tomský, jenž byl (i se střechou
kostelní a jednou věží) stržen, a velikých škod
na jiném svém majetku u Brna utrpěl, znenáhla
se zpamatOval pod výbornými převory a pomocí
dobrodinců, kteří u něho veliké fundace založili.
Sám císař Ferdinand III. k jeho znovuzbudování
6000 zl. poukázal. Tak podařilo se vše znovuvy
stavěti, a sice do r. 1649 hotova byla nová kaple
P. Marie nákladem Františka hr. Magnise, jenž
u ní pojistil také věčné světlo, a v ní pochován
jest, do r. 1662 kostel a do r. 1667 klášter; po
zději ještě do lodi chrámových pořízeny oltáře,
kůr a veliké varhany a zvýšena věž.

Městské hradby vystavěny mnohem \pevnější
než dříve.

R. 1679 rozšířila se po Moravě, po celém,
mocnářství rakouském, ba po větší části Evropy



—239—

morová rána a hrozně řádila. Žádné opatření ne
zastavilo její proud; celá země jí podlehla. V tom
všeobecném nebezpečí vzpoměli si věřící na P. Marii;
královský tribunál a rada města Brna vyzval-i
všechen lid z Brna a širšího okolí, aby se súčast—
nili slavného průvodu, který kolem města se zá
zračným obrazem P. Marie sv. Tomské uspořádán
bude a její pomoc si vyprosili. Velikolepý byl prů
vod! Z blízka i z dálky mladí staří přichvátali,
plní naděje, do hlavního města. A hle! ještě týž
den mor patrně uchlápl a brzy docela zanikl. Aby
potomstvu zachovala se toho dobrodiní památka,
prokázalo město díky své následujícím způsobem:
vystavělo na velkém náměstí mramorový sloup se
sochou P. Marie navrchu, pak se sochami sv.
Františka Xaverského, Karla Boromejského, Rocha
a Šebestiána na podstavku a se sochou (ležící)
sv. Rosalie v jeskyni. Každou sobotu měly se u po—
mníku zpívati litanie loret. s přiměřenými modlit
bami. ——V témže moru pomoc pocítilo také město
Kyjov, zvolivši P. Marii sv. Tomskou za patronku;
dle slibu učiněného poslalo oběti do Brna k sv.
Tomáši. Podobně díky tam skládala celá ulice
pekařská, 6 rodin a jednotlivců z různých částí
Brna, jistý občan z Vlasatic a svobodná pí. Anna
Maria Schertzová z Bruntálů, jelikož na přímluvu
P. Marie moru byli zbaveni.

Když r. 1713 mor se zase blížil Brnu, vzpo
mněli si měšťané na pomoc před lety dosaženou.
Zemský hejtman vymohl tedy na císaři Karlu VI.
d'ovolení, aby se směly s obrazem Panny Marie
svato-Tomské konati dva průvody; jeden vyšel
z Petrova 8. září, v den Narození P. Marie, druhý
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od sv. Jakuba příští neděli na Jméno P. Marie.
I tenkráte smilovala se P. Maria nad ctiteli svými
a odvrátila mor od Brna docela. Podobně stalo se

r. 1715, když nákaza znovu se jala šířiti po Moravě.

VI.Milosti dosažené přímluvou P. Marie
s'vato-Tomské.

Dle jakéhosi staršího díla vypravuje se ve
spisech „Drahokam či perla Moravy aNeocenitelný
klenot moravský“ (Gemma Moraviae atd. a Un
schatzbares mahrisches Kleinod atd.) velmi mnoho
případů, v nichž P. Maria, byvši vzývána v obraze
svém sv.-Tomském, ukázala se býti milostivou ba
zázračnou. Příběhy ty udály se v době jednoho
století, počínaje asi r. 1626.

Pro lepší přehled rozvrženy jsou dle druhů
nemocí a jiných potřeb,"v nichž P. Maria milostivě
pomohla, na několik oddělení. Sdělujeme výtah:

1. Ze slepoty a nemocí očních vyléčeno osob
21. Pocházely nejvíce z Brna; jednotlivci z Rou
sinova, Tišnova, Pohořelic (Jiří Mertz, zahradník),
Třebíče, Nového Jičína, Bohoňovic. Paní Františka,
hraběnka z Náchodu a Lichtenburku byvši rok
slepá a hlavy bolením stížená, vykonala pouť,
obětovala velkou svíci a stříbrný obraz; po návratu
neduhy oba se stále lepšily.

2. Bolení hlavy, bezvědomí, šílenosti anebo
hlavničky sproštěno osob 20. Z těch rodem vynikají
paní Veronika Bergerová, rozená z Wallburku &.
vdova Anna Barbora hraběnka z Wiesenberku, ro—
zená hr. Liechtensteinová. Jednotlivé osoby byly
z Polné a' Lanškrounu v Čechách (důchodní Stani
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slav Kalbig s manželkou), z Trnavy a Raabu
V Uhrách, z Drnovic, Jihlavy, z Veveří.

3. Nebezpečí při porodech odvráceno anebo
“šťastné porody vyprošeny v 22 případech. Uvádíme
tu jmenovitě hraběnku Salmovou, paní na Tovačově
(1630), Františku Hore ckou, rozenou hrab. Serenyi
ovou (1643), Annu Dorotu Heyslerovou z Frank—
furtu na Mohaně; Annu M. Sackovou, paní na
Zlíně. Mezi těmi 22 jest případ, že žena 15kráte
během 8 let před časem porodila a jiný, že měla
5 mrtvých dítek po sobě; obě pak obdařeny byly
'přímluvou P Marie zdravými dítkami. Co do místa
— rozšiřuje se kruh ctitelů Mariiných na Vyškov,
Kounice, Hustopeč, Pernštýn (choť písaře v důchodě,
WValtera r. 1678 a Sládková téhož jména a ještě
jedna paní).

4. Neduhy prsní u žen odstraněny v pěti pří—
padech; jedna byla chotí radního Weyna z Kro—
měříže (1695); jiné pocházely z Komína u Brna a
z Třebíče.

5. Psotník, bolesti sleziny, játer, kolika, křeče
vnitřní vyléčeny v 23, zimnice anebo horečky ve
14, chrlení krve a. krvotok v 6, a jiné nemoce
v 52 případech-. Setkáváme se tu s osobami vzne
šenými, na př. říšským hrabětem Paaiem ze Židlo—
chovic( (1695), Helenou Dorotou, vojvodkyní Hol
štýnskou; Řehořem Hessanem, purkrabím v Říčanech
& na Veveří a jinými; pak s městy Uh. Hradištěm,
Lipníkem, Unčovem, Hodonínem a jinými od Brna
namnoze vzdálenými místy.

6. V nebezpečí požárů P. Maria ochranitelkou
byla při šesti příležitostech. R. 1688, když celé
Znojmo pro velký vichr mělo shořetifobec slíbila

16
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oběť k sv.—Tomské P. Marii; požár“ na to by!
šťastně udušen a měšťané poslali překrásnou svíci
a obraz pěkně malovaný jako záslibný dar.

7. Nebezpečí vody odvráceno v 11 případech,
R. 1644 jel František z Trippenthalu, plukovník,
v jisté záležitosti jsa do Říma poslán, po lodí:
(z Terstu) do Benátek; strhla se hrozná bouře a
loď se stroskotala; on poručiv se P. Marii, zadržel
se stožáru a byl vlnami na břeh vyvržen. R. 1622“
splašili se hraběnce Wůrmbové, když jela z Brna.
přes most domů, koně a shodili ji do vody; když
padala, vzývala P. Marii a vskutku se zachránila.,
zachytivši se provazu, jí do vody hozeného.

8. I při jiných neštěstích vzývána P. Maria a
bud' od úrazu naprosto zachránila, na př., když
kdosi spadl s výše 7 sáhů, jiný se střechy, s vy—
sokých schodů, s věže 40O vysoké, s lešení do
hloubky 120, když dítko zasypáno bylo sněhem-,
hrnčíři hlínou (z nichž jen jeden pak zemřel), anebo
bolesti a rány rychle napravila, na př. když hrabě
Jan Kounic ze Slavkova, spadnuv s koně, nohu si
Zlámal r. 1696. Takových případů uvedeno jest 32,

9. Od r. 1645, kdy P. Marie .Brno chránila
před Švédy, poroučeli se jí mnozí v nebezpečích
válečných. Jedenáct případů jest zaznamenáno.
Tak na př. vysvobozen ze zajetí tureckého Augustin
Bernhard Rubner, poručík Landauova pluku;
z vděčnosti donesl r. 1646 okovy své P. Marii..
Podobně poslal okovy r 1690 rodák Brněnský Jan
Zeig, rytmistr nad setninou pluku Heysslerova,
když ze zajetí tureckého u Temešváru vyvázl.

10. Uvedeme—li, že Brno (dávno před r. 1645)
veřejným průvodem vyprosilo si déšť, který po dvě
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leta nechal vyprahlou zemi na sebe čekati, že při
čítáno pomoci .P. Marie také: vyhrání procesu,
navrácení ztracených peněz (21 dukátů) a. prstene,
vyčerpali jsme seznam.

Jen ještě ku dvěma případům musíme zvláště
poukázati, které mají velikou důležitost! úředním
potvrzením. 1. Markéta Kvasnicová, ,měšt'anka a
řeznice Brněnská, s nevyhojitelným prsem nesčetné
poutě podnikla, aby pomoci nalezla. Konečně na
vštívila také kapli P. Marie u sv. Tomáše, poručila
jí neduh svůj a zavázala prs šátkem o milostivý
obraz otřeným. Již mezi mší sv., které byla při—
tomna, cítila úlevu a brzo se dokonale uzdravila.
Z vděčnosti obětovala obraz do kaple. Případ ten
byl od kardinála Dietrichsteina vyšetřen a za zá—
zračný prohlášen. 2. Notarielně r. 1654 zjištěn
jest jiný zázrak, že totiž oddělila se od těla jedné
201eté ženské z Celovce levá ruka, kterou od na—
rození k tělu měla přirostlou.

Sčítáme-li všechny ve spisech svrchu nazna—
čených uvedené případy, v nichž P. Marie sv. Tomská
jako pomocnice jest zaznamenána, máme jich sou—
hrnem 240. Tím však řada dobrodiní dosažených
není vyčerpána. Kaple P. Marie u sv. Tomáše na
všech stěnách pokryta byla záslibnými dary (bylo
prý jich na 1600) — toť jsou němí svědkové dalších
milostí. A kolik teprve bylo těch, kteří dosáhnuvše
čeho' žádali, vděčnosť svou jen soukromě své pa—
tronce prokázali ?

VII.Korunovace zázračného obrazu.
Hrabě Alexandr Sforza Palavicini, rodem z Pia—

cenze v Italii, mezi různými způsoby, kterými by
16*
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povznesl úctu k P. Marii, připadl také na výtečnou
myšlénku: korunovati zlatými korunami zázračné,
proslulé obrazy a sochy P. Marie. Již za živobytí
svého několik jich korunovati dal a nedlouho před (
svou smrtí, která se udála r. 1640, velikou fundac
založil, z níž by i nadále zlaté koruny k témuž
účelu kupovány a rozdávány byly. Péči o nadaci
svěřil kanovníkům Vatikánského chrámu sv. Petra

v Římě; oni tedy přijímají žádosti za koruny, oni
uváživše bedlivě všechny okolnosti, vydávají je,
nařizujíce, jakým způsobem korunovace má býti
provedena; Roční výnos fundace stačil asi na jednu
korunovaci. Podmínky k její povolení jsou: Zá
zračnosť, starobylosť a hojná návštěva obrazu.

Augustiniáni Brněnští uslyševše, že r. 1717
korunována byla P. Marie v Častochově, r. 1732
na Svaté Hoře u Příbrami a na sv. Kopečku u 010
mouce, počali se zanášeti do opravdu myšlénkou,*)
že i obrazu sv. Tomskému nejvyšší tu čest1a slávu
vyžádají. Jsouce přesvědčeni, že prosba jejich pří—
znivě vyřízena bude, chystali se ihned k důstojné
slavnosti. R. 1734 a 1735 vystavěli novou kapli
(na místě staré) pro obraz P. Marie, celou umělým
mramorem potaženou, sloupy římskými, pěknými
okrasami, sochami a malbami bohatě ozdobenou.
Pak dali zhotoviti v Augšburku nový oltář ze
stříbra a postříbřené mědě, poslavše na něj z po
kladu kaple stříbrné antipendium, obraz sv. Josefa
24 liber těžký, jednu prastarou monstranci gotickou
a mnoho obětních darů. Náklad na oltář aozdobu

kaple páčil se k 60.000 zl.

*) Již r. 1727 o korunovaci se ucházeli.
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Na jaře r. 1735 zadali žádosť ku kapitole
Vatikánské v Římě za povolení korunovace. Olo—
moucký biskup a kardinál Schrattenbach prosbu
jejich důrazně podporoval. Odpověď zněla, že se
korunovace povoluje, ale musí prý se čekati několik
let; korunky prý jsou už několika jiným obrazům
slíbeny. Kardinal však psal do Říma znovu, aby
se tentokráte učinila výminka v pořádku, protože
klášter s nesmírnými obětmi novou kapli vystavěl,
stříbrný oltář pořídil & s přípravami velmi pokročil.
Na to kapitola výnosem ze dne 10. července ozná
mila, že tedy dá výminečně tentokráte koruny
shotoviti prozatím nákladem Augustiniánů Brněn
ských, a až přijde řada na obraz sv. Tomský, že
jim výlohu z fundace Sforzovy vynahradí. Tak byla
korunovace umožněna.

Když pak korunky zlaté, menší pro Ježíška,
větší pro P. Marii, z Říma štafetou byly do Brna
dodány, dali je Augustiniáni ozdobiti všemi draho
kamy, které během času uloženy byly ve svato—
stánku Marianském a ještě jinými od vznešených
.d'am darovanými. Cena těch skvostů odhadnuta
byla na 7000 zl. rýnských, koruny samy stály
597 zl.

Kardinal, jsa ku korunovaci od kapitoly splno
mocněn, ustanovil ji až na 10. května, na Nanebe
vstoupení Páně r. 1736, doufaje, že do té doby
přípravy budou ukončeny, a že pohoda jarního
počasí slavnosti bude velmi prospěšnou.

V dubnu r. 1736 dal císař Karel VI. nejvyšší
svolení, aby při korunovaci obraz v průvodu byl
nošen po městě, aby obecní rada jej doprovázela,
svíci 380 liber těžkou (tolik let obraz byl v Brně)
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obětovala a ohňostroj vypáliti dala, schválil vše
obecné osvětlení města a střílení z děl na Špilberku
a na městských hradbách. Nastal čilý, nevídaný
ruch po celém Brně. Vše se připravovalo ku koru—
novaci. Stavové zemští dali před zemským domem
vyvésti slavnostní bránu 18 sáhů vysokou a 100
širokou. Byla rozdělena do výšky i do šířky na
tři díly, celkem tedy na 9 polí. V dolních třech
byly průchody. V prvním patře v prostředku byl
obraz: „kardinál korunuje u oltáře Pannu Marii
svato-Tomskou, jemu assistuje stav prelátů, po obou
stranách skupí se ostatní tři stavové zemští; istav
panský obětuje žezlo a říšské jablko, stav rytířský
meč, stav měšťanský klíče; nad obrazem ve štítu
nápis: „Svatou Boží Rodičku na královnu Móravy
korunují stavové“ I ostatní pole čili oddělení vy
plněna byla důmyslnými obrazy a nápisy, které
oslavovaly P. Marii jako ochranitelku celé země.
Městská rada upravila ulice, kudy se mělyprůvody
ubírati, vyzvala měšťanstvo, aby osvědčilo radosť
svou nad nastávající událostí osvětlením a okrá
šlením domů, dala na velkém náměstí kolem sloupu
P. Marie postaviti jehlany vítězoslavné ze zelení,
opatřila hradby děly na střílení „pozdravů,“ nařídila
měšťanskému sboru vojenskému, aby byl pohotově
k službě P. Marie, veřejné budovy ozdobila & na
věž na radnici postavila výtečný hudební sbor.
Měšťané pak závodili v okrašlování domů chvojím,
věnci, průsvitnými a význačnými obrazy, případnými
nápisy a vlajícími prapory. Jeden druhého před
čiti chtěl. Celé město bylo na nohou.

Augustiniáni však všechny překonali. Kostel
sv. Tomáše potažen celý damaškem červeným; spo—
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třebovalo se ho na tisíc loket. Na zdícha pilířích,
v lodi prostřední i postranních, i pod kůrem, všudy
zrozvěšenyobrazy, které znázorňovaly děje sv. obrazu
P. Marie, anebo představovaly výtečné muže zřehole
augustiniánské a pod. Čtyry a dvacet básní (po
dvou distichách čili dvouverších) opěvovalo, co bylo
na obrazích vymalováno. Před kostelem zbudována
slavnostní brána 26 sáhů vysoká, 190 široká; na
ní štětcem zobrazeny zásluhy P. Marie svato—Tomské
& její korunovace. Co nebylo ozdobeno malbami a
nápisy, zakryto _zelením. Na bráně-té byla lešení
upravena pro hudebníky. Druhá slavnostní brána
stála před prelaturou, u vjezdu do běhounské ulice;
byla 10 sáhů široká a sestávala z 5 jehlanů nebo
pyramid s sebou spojených; prostřední pyramida
měla 180 výšky, ostatní po 110. Na ní znázorněno
lbylopozvání ku korunovaci. Odjedné brányk druhé,
po obou stranách ulice upraveny byly zdi z chvojí,
na nich viselo 87 význačných obrazů a pod každým
.báseň (o dvou dvouverších) — o dobrodiních P.
Marie. Mezi symboly těmi rozestaveno bylo ve vý—
klencích dvacet soch žen z písma sv. známých, na
př. Esthery, Judity, Sary a u každé nápisem vy—
tčena byla některá její vynikající ctnosť, kteréžto
ctnosti Maria na sobě všechny spojila. Sochy byly
po 9 stopách vysoké.

Mezi těmi přípravami prelát Augustiniánů se
:stavoval podrobný pořádek slavností, zval úřady
císařské, zemské i městské, prelaty a jiné církevní
hodnostáře a určoval jim úkoly, které měli při
obřadech převzíti.

Konečně blížil se den tak toužebně očekávaný,
desátý květen. Již tři dni před ním, počínaje 7
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květnem zvoněno ve všech kostelích jak ve městě

tak v předměstích od 63—7hod. večer všemi zvony
a pak od 7—8 hod. na Spilberku, na radnické věži
a na obou domácích slavobránách hráno od vý
borných kapel.

Dne 9. května ke třetí hodině odpolední sjíž—
děli se ku prelatuře svato-Tomské pozvaní moravští
a dva zahraniční řeholní preláti, jedenkaždý ve
svém šestispřežném parádním voze. Načež jeli ve—
selskou ulicí a přesgvelké náměstí k paláci kardi—
nálovu (naproti ústavu šlechtičen,*) kde koruny
zatím byly uloženy, následujícím pořádkem: Prelát.
Zirkel, svato—Tomský; Fassmann Sv.-Hypolitský od
Znojma; Gl'átzel, .Sternberský, Vyminko, Novo
Říšský; Pirmus, Rajhradský; Vejmluva, Žďárský;
Bartlicius, Zábrdovický; Umlauíf, Hradišťský (od
Olomouce); od sv. Mikuláše z Prahy; Malý, Vele
hradský; Zandt, Jiroušský z Dolních Rakous. Za
nimi jely dva prázdné povozy šestispřežné.

Lidstva bylo po ulicích, kudy se jelo, plno.
Před palácem salutovala městská stráž. U kardinála
už byla shromážděna šlechta a četní hodnostáři.
Když byli všichni pohromadě a usedli na místa
připravená, prosil svato-Tomský prelat Zirkel o ko—
runy, aby jimi byla korunována ochranitelka města
Brna při švédském obležení. Načež kardinál vydal
koruny kanovníkům Olomouckým,hraběti Troyerovi
a hr. Schrattenbachovi, bratrovci svému. Pak jeli
dřívějším pořádkem prelati uprostřed čestné stráže
do kostela sv. Tomáše, za nimi v šestispřežném

*) Založen ústav ten r. 1654 od Strážnické hraběnky
Magnisové., rozené Bergerová z Bergu.
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kardinálském voze dva kommissaři svrchu uvedení,

nesouce na poduškách každý jednu korunu a pak
ve mnohých kočárech téměř celý dvůr kardmálův
a množství jiných vznešených osob. Když vyjeli
veselskou branou a u kostela slézali, pozdravováni
byli intradami čtyr sborů hudebních, na slavnostní
bráně umístěných a střelbou z hmoždířů. Po uví—
tací promluvě, již přednesl podpřevor P. M.Pertscher,
ubíral se průvod za 'hlaholu trub a kotlů se všech
stran znějících k oltáři P. Marie bolestné, kde ko—
runy uloženy. Na to u hlavního oltáře zanotěny
nešpory, které osmerý sbor hudební přednesl,apak
slavnost skončena litanií Loretskou a sv. požehnáním.

Dne 10. května, na Boží Vstoupení, hned
časně z rána hlučno bylo po celém Brně. Se všech
stran přicházeli přespolní hosté, jednotlivě iv hou—
fech, aby viděli slávu s takovým nákladem chy—
sta-nou. U kostela sv. Tomáše se davyjen hemžily.
V něm byla místa pro pozvané panstvo ohražena,
jinak by nebylo možno bývalo pořádek udržeti.
U všech oltářů v kostele a u několika venku zří—

zených slouženy neustále mše svaté. O sedmé hodině
počaly ranní služby Boží za průvodu čtyr hudebních
sborů. Po mši sv. dostavilo se procestvíz Petrova,
vedené proboštem; v něm šly úřady císařské,
stavové zemští, zastupitelstvo obecní a tisíce lidu.
Nad to došly velikolepé průvody; z Mikulova 5000
s proboštem a 32 duchovními, hudbou a, se svící
150 liber těžkou pro P. Marii, pak z děkanství
Vyškovského a Švábenického se všemi duchovními.
Po jich uvítání seřadili se všichni hodnostové dle
určitého pořádku a odnesli koruny na hlavní oltář.
Počalo německé kázaní v kostele, české venku.
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Ku konci kázaní dojel v pozlaceném voze, taženém
šesti nejkrásnějšími oři, kardinal, jsa doprovázen
v povozích celým dvorem a mnohými šlechtici a
byl u veselské brány od syndika městského při—
měřenou řečí jako korunovatel přivítán. Po 0le
vení zazněly intrady a hučely rány z hmoždířů.
Duchovenstvo šlo kardinalu v ústrety až ku bráně
kostelní a uvedlo jej k trůnu připravenému u hlavního
oltáře na evandělní straně. Unášející byl pohled
na stkvělé shromáždění, jakého kostel svato-Tomský
neviděl od svého založení.

Nadešel slavný okamžik korunovace. Především
čteny přípisy Vatikánské kapitoly, jimiž se koru
novace povoluje, pak slíbil domácí prelát,převor a
podpřevor, že koruny na vždy obrazu zachovají,
na to podpisovali protokol o korunovaci: koruno—
vatel, notář a 9 svědků (mezi nimi dva radní
Brněnští). Když pak ohlášeny plnomocné odpustky
pro celou oktavu od sv. Otce povolené, posvětil
kardinal koruny a zanotiv: „Regina coeli,“ které
zpěváci mocným sborem na kůře dále pěli, vzal
menší korunu a posadil ji Ježíškovi na hlavu, řka:
„Jako rukama našima korunován jsi na zemi, tak
ať i my od Tebe slávou a ctí zasluhujeme koru
nováni býti na nebi“; pak posadil větší korunu
P. Marii na hlavu, řka: „Jako rukama našima
korunována jsi na zemi, tak ať i my od Krista
slávou a ctí zasluhujeme korunováni býti na nebi.“
A již oznamovaly slavné intrady osmi sborů a
střílení z hmoždířů klášterních, že hlavní úkon
proveden; rozezvučely se všechny zvony po celém
městě a do jich hlaholu houkaly mohutné rány
z děl„ jichž na Špilberku a na hradbách městských
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vypáleno 72. Když byl korunovaný obraz umístěn
ve značné Výši na hlavním oltáři, aby ho bylo lze
viděti po celém kostele, vykonal kardinal přede—
psané modlitby ke cti a chvále P. Marie a pak za
dobrodince koruny poskytnuvšího a za příslušníky
Vatikánského chrámu. Na to s trůnu svého měl

kardinál důmyslnou chvalořeč o P[Marii, k níž
obral si za látku slova písma sv. (Cant. 1.) „Černá
jsem, ale krásná.“ Domácí prelát mu pak za koru—
novaci poděkoval. Slavnou mši sv. sloužil Olomoucký
světící biskup Otto Eck. Při pozdvihování a pak
při následujícím Te Deum laudamus opět hřmělo
po 72 ranách z děl.

Odpoledne po nešporách uspořádán s obrazem
P. Marie korunované co nejvelikolepější průvod
po městě. Napřed šly všechny cechy s prapory a
cechovními odznaky, každý z nich měl svou hudbu
jako při průvodech o Božím Těle. Následovali
všichni studující brněnského gymnasia s prapory a
umbellami a odznaky spolkovými; svato-Tomské
arcibratrstvo P. Marie Utěšitelkyně S' umbellou a
tajemstvími (růžencovými) na tyčích, s krásnými
nosítky a hudbou; pak jiná bratrstva a spolky
s odznaky a čtyrmi nosítky. Dále šli po dvou Ka—
pucíni, Františkáni, Minoriti, Dominikáni, před
každým řádem šla hudba a neseno na nosítkách
tělo sv. mučedlníka. Za nimi úplný hudební sbor
stavovský. K němu řadili se, se stříbrným křížem
v čele, Augustiniáni s jinými kněžími řeholními
i světskými, v rouchách posvátných, nejvíce vplu—
viálech, kanovníci, assistenti, prelati v infulích a
pluviálech, probošt Brněnské kapitoly jako vůdce
průvodu, a konečně nesen korunovaný obraz P.
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Marie na nosítkách pod baldachinem damaškovým_
se zlatým třepením. Obraz nesli preláti infulovaní.
Za obrazem ubírali se přečetní šlechtici, duchovní
i světští, a nesčíslné množství lidu obojího pohlaví,
radujícího a veselícího se z korunovace veliké Paní
a Královny naší. Průvod zvolna pohyboval se od.
kostela svato-Tomského běhounskou ulicí, k ústavu
šlechtičen, pak dolů k paláci kardinálovu, který
s komonstvem díval se s něho na kolemjdoucí, pak
ulicí minoritskou a orelskou na zelný trh, a obešed
ho u velikém kruhu, bral se radnickou ulicí na
velké náměstí, kde se zastavil a soustředilu ozdo
beného sloupu P. Marie. Za hlaholu 9 sborů hu—
debních “a přečetných jiných cechovních hudeb,
obraz postaven na upravený k tomu účelu oltář, a
farář městský (od sv. Jakuba) činil řeč německou;
po níž obětovalo městské zastupitelstvo svíci 380
liber těžkou jmenem svým a celého města z vděč—
nosti, že P. Maria je po tolik let milostivě chránila.
Po „Regina coeli“ a uděleném pontiíikalním po—
žehnání zavz'něly intrady ahučely rány ze 72 kusů,
načež se vrátil průvod veselskou ulicí do kostela.
Když byl obraz nad hlavní oltář postaven na své
místo, pronesena ještě chvalořeč latinská a pak
slavnost sv. požehnáním zakončena.

Následující noci bylo vzácné osvětlení slavnostní
brány před zemským domem & obou bran u sv.
Tomáše, na kterýchžto dvou poslednějších hořelo
na 5000 světel. Podobně všechny ulice, náměstí
i domy, vrata a okna plna byla oblouků, obrazů,
věnců, světel a pochodní, takže noc zdála se býti
dnem a Brno proměněno v nový nebeský Jeruzalém
jásající nad korunováním královny své. A tak zářílo



—253—

město v ohni světel za noci tiché až do bílého

rána a davy lidstva proudily sem a tam neustále,
kochajíce se v neobyčejné podívané.

Slavnosti trvaly po celou oktávu dále. Pořádek
každodenní byl následující :. O 7 hod. ranní sloužena
od některého řeholního preláta mše, na to kázáno
česky*) a pak německy; velké služby Boží konány
některým kanovníkem Olomouckým, po nich před—
nesena latinská řeč. Odpoledne o 4 hod. nešpory,
kázaní německé, litanie a sv. požehnání. Rozumí se,
že vše odbýváno s přečetnou assistencí a že na
kůře účinkovaly vybírané síly pěvecké a hudební a
u kláštera stříleno z hmoždířů. Každodenně při
cházela proceství krásně spořádaná a světící biskup
neunavně biřmoval nepřehledné řady biřmovanců.
Bohužel však nastalo velice nepříznivé počasí,
vichory, deště a sněžné vánice, čímž některé prů
vody docela zadrženy byly doma anebo pozbyly na
velikoleposti. Pozvány byly všechny dekanáty na
6—7 mil vzdálenosti od Brna; na př. ažzVelkého
Meziříčí, Moravské Třebové, z Hodonína, Podivína.

V neděli dne 13. května světící biskup kon
sekr val novou kapli P. Marie se stříbrným oltářem,
důstojným to trůnem královským, a 16. května světil
základní kámen k nové budově klášterní.

V den osmý slavnosti, 17. května uspořádán
pc—dobnýprůvod s obrazem jako dne prvního, jenže

—*) Čeští kazatelé byli tito: Dne 10. května F1. Bran—
dejský, farář z Břestu u Kroměříže, 11. Adam Kollenz,
farář z Těšnovic u Kroměříže; 12. Fr. Leffler, farář Pozo
řický ; 13. Vavř. Vysloužil, far. Tuřanský; 14. P. Crescens
Poláček, kapucín z Vyškova; 15. P. Jan Patočka, Jezuita
z Brna; 16. P. Modestus, kapucín _z Brna; 17. J. Tilscher,
rytíř z Rosenheimu, probošt Mikulovský.
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tentokráte obraz nenesli preláti, nýbrž stavové
zemští. a sice do půl cesty osm a na druhé polovici
jiných osm, z nichž bylo 5 hrabat, 2 svobodní
páni a 9 rytířů. Při návratu obraz zanesen do
nové kaple a postaven na stříbrný oltář.

Večer zase byly slavnostní brány a celé město
osvětleny a hudby hrály na všech stranách. Dne
18. konečně zapálen od samého kardinala s okna
prelatury svato-Tomské za přítomnosti stavů, císař
ských a městských úřadů a nesčetného množství
lidu ohňostroj v 27 odděleních, z nichž uvádíme
ohnivé nápisy:
1 MárIa

brVnensIs CIVItatIs DeCVs et tVtrIX.

(Marie, města Brna okrasa a ochrana 1736.)

2. A peste, fame, et bello Hdelis Liberatrix.
(Od moru, hladu a války věrná osvoboditelka.)

3. Carolus IV. Rom. Imperator, sanctae imaginis donator.
(Karel IV. řím.—lg?císař, posvátného obrazu dárce)

Mezi některými oddíly ohňostroje stříleno ahudba
hrála.

Po celý týden také rozdávány knížečky s dě
jinami obrazu P. Marie, její obrázky a pamětní
penízky a pak ještě sepsána a rozdána byla vyni
kajícím účastníkům slavnosti korunovační veliká
kniha„ v níž popsána a obrazy znázorněna (elá
slavnosť. Také do Říma, Vatikánské kapitole, za—
slány byly zprávy, knihy, obrazy atd., které dosud
0 P. Marii sv. Tomské vydány byly, aby zůstaly
uloženy v archivu kapitulním na věčnou paměť.

Celkem přišlo do Brna za oktavuv průvodech
60000, biřmováno bylo skoro 20000 osob.
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VIII.Další osudy korunovaného obrazu
až na naši dobu.

Brno i V pozdějších letech ochranu 11P. Marie
svato—Tomské hledalo, obzvláště r. 1741 a 1742,
kdy Bedřich Pruský vtrhl na Moravu a Brno od
9. února do 7. dubna 1742 oblehati dal. Ten rok
moravští stavové a městská rada učinili slib, že
každoročně v pondělí Velikonoční z kOstela sv.
Jakuba uspořádají průvod do kaple P. Marie. Dne
15. dubna 1743 průvod ponejprv se konal a
Brněnští měšťané přinesli v něm jako dar obětní
veliký obraz, představující Brno po odtáhnutí Pru—
šáků a Sasů.

Dne 30. května r. 1745 světil Olom. biskup
hrabě Troyer v kapli za přítomnosti četné šlechty
deset praporů pro tak zvané zemské vojsko. Na
praporech nalézala se uprostřed moravská orlice,
jež měla na prsou obraz P. Marie svato-Tomské
a pod sebou slova: „Sub tuum praesidium“ (Pod
tvou ochranu), po stranách písmeny M. T. (Marie
Terezie).

K návrhu Brněnského děkana Karla Josefa
Friedricha oslavena lOOletá památka osvobození
Brna od Švédů v oktavě od 15—23. srpna 1745.
Při velkolepých průvodech s obrazem P. Marie,
na počátku a ku konci oktavy, nesli šlechtici obraz
milostivý a Brněnští měšťané v průvodu rady
městské drahocenný, stříbrný obětní dar, který pak
zavěsili v kapli.

K vybídnutí zemského hejtmana, Jindřicha
z Blůmegenů, uspořádán v sedmileté válce dne
22. října 1756 velký průvod s milostivým obrazem;
a dne _3. července 1757 donesl Kajetán, svobodný
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pán Kolovrat z rozkazu císařovny Marie Terezie
dva od Dauna Prusům odejmuté prapory válečné,
které pak zavěšeny byly u vchodu do kaple.

Po obou stranách oltáře uloženy byly ve skle
něných rakvích svaté pozůstatky. Na zdích visely
skleněné, pěkně pracované skříně, v nichž uloženy
byly vzácné dary, obětované z vděčnosti za do—
sažená dobrodiní. Obzvláště drahocenné dary po
cházely od hraběte Salma, aFr. Paara (1695), od hr.
Kaunice (1696),-hraběnky Anny Thurnové, dcery vě—
hlasného obhájce Brna Souchesa (1708), od města Brna
(1745). Obětní dar města Brna shotoven byl z 56
marek ryzého stříbra & představoval Brno v době
obležení Švédského ; nad městem vznášela se Panna
Maria svato—Tomská. Cena obrazu odhadnuta byla
tehdy na 1400 zl. rýnských. Krásné ty dary, jakož
i jiných 383 ze zlata a stříbra, musily později
vydány býti státu, jenž z nich dal raziti peníze.

Z nejjasnějšího panovnického rodu navštívili
kapli: František Lotarinský, manžel Marie Terezie
25. ledna 1745, císařovna Maria Terezia s Frant.
Lotarinským 12. června 1748. Tehdy císařovna
obraz políbila a vzala si s sebou do Vídně jeho
překres. Pak arcivojvoda Leopold dne 27. října
1764 a císař Josef II., jenž dne 18. července 1766
přítomen tu byl tiché mši sv.

Zmínili jsme se svrchu, že Augustiniáni počali
znovu stavěti klášter. Dílo to dokončili do r. 1754.

I kostel novým presbytářem zvelebili.
R. 1783 rozhodnutím císaře Josefa II. nařízeno

jim, aby se přestěhovali do králové kláštera opuště
ného (jeptišky již r. 1782 se vystěhovaly) a napolo
sbořeného na Starém Brně. Stříbrný oltář s obrazem
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P. Marie směli si vzíti s sebou; obraz byl 7. června
1783 V tichosti (jak bylo poručeno) přenesen.
V krásném klášteře u sv. Tomáše zřízeny místnosti
pro gubernium (místodržitelství) a některé zemské
úřady. z milostivě kaple udělána registratura.*)

Od té doby nalezá se zázračný obraz na
hlavním (stříbrném) oltáři Stam—Brněnskéhochrámu,
od královny Alžběty ve 14. století vystaveného.
Nový její příbytek ve mnohém ohledu je ještě
důstojnější než dřívější u sv. Tomáše, avšak úcta
k ní bohužel upadla bezmála v zapomenutí. Když
jde proceství z Brna do Marie Celly, stavuje se
u Té, která ochranou města Brna příčinu zavdula
k té pouti každoroční.

12. Bývalý obraz P. Marie
v Uherském Brodě**)

V Uherském Brodě na horním náměstí stojí
chrám Nanebevzetí P. Marie s klášterem ctih. OO.

*) Pro přehlednost a úplnost naznačujeme tuto v krát—
kosti následující změny, které udály se v Brně v II. po
lovici minulého století: R. 1747 uvedení do Brna Milosrdní
bratří, r. 1749 Alžbětinky. R. 1773 zrušen řád Jezuitský.
R. 1777 založeno biskupství. R. 1782 zrušeny kláštery:
Kartuziánů v Králově Poli, jeptišek Cisterciáckých na Starém
Brně, klášter Františkáneku sv. Josefa proměněn v klášter
Voršilek (se školou), klášter Dominikánek u sv. Anny pře
měněn na nemocnici atd.; r. 1784 zrušeni Dominikáni
u sv. Michala, Premonstráti v Zábrdovicích; r. 1786 Fran
tiškáni u sv. Maří Majdaleny. Většina jejich budov slouží
účelům vojenským.

**) Kronika Uh. Brodu. Rukopis v zemském archivu
v Brně.

17
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Dominikánů, v němž nyní žijí a služby Boží ob—
starávají tři členové téže řehole.

Původ kláštera nedá se s určitostí zjistiti,
je však velmi starý. Pověsti nám o tom vypravují:

V první polovici XI. století nebylo po městě
Uh. Brodě ještě ani památky. Nedaleko odtud
ležela prý ves Volenov. Majitel vsi žil vmanželství
bezdětném; na přímluvu P. Marie však dědicem
byl obdařen. Z vděčnosti dal pak na pahorku (kde
nyní stojí kostel Dominikánů, a sice růžencový
jeho oltář) v lese vystavěti dřevěnou kapli na místě,
na kterém jeho manželka, poučena byvši snem,
našla v únoru — v tuhé zimě květoucí keř červe

ných růží. Od té doby prý putovali tam lidé
z blízka i dálky v hojném množství, a mezi pout
níky nacházel prý se i uherský král Ondřej I.
nástupce sv. Štěpána), jenž netoliko dal na místě
dřevěné kaple r. 1049 zbudovati na svůj náklad
kostel prostranný, nýbrž i u kostela založil město
Uherský Brod.

Roku 1222 prý král uherský Ondřej II., když
se byl vrátil z křižácké výpravy ze sv. země, za—
ložil v Uh. Brodě klášter ctih. OO. Dominikánů a

daroval jim obraz P. Marie od sv. Lukáše malovaný.
Nyní teprve prý se počet poutníků zmnohonásobnil;
přicházeli z Uher, Rakous, Slezska a Polska, nej—
více na slavnosť Nanebevzetí P. Marie a po čtyry
následující neděle.

Ve válkách uherskočeských obraz prý byl pro
bezpečnost zanesen do Častochova a tam zůstal.
— To jsou pověsti, které nedají se blíže zjistiti,
v Uherském Brodě však takové ústní podání velmi
živě se zachovalo, až na naše doby. Také se



—259—

v klášteř dominikánském*) mezi 16 obrazy starými,
které znázorňují dějiny Uh. Brodu a kláštera, na—
chází jeden, na němž vypodobněn jest král OndřejII.,
jak v průvodu Dominikánů dává nésti onen obraz
P. Marie do jejich kostela. Pod obrazem je nápis:

Insuper Andreas Rex Hungarus ille Secundus
ex "Oriente redux ponit in Aede piam

Virginis effigiem; sed proh dolor arma nefanda
hanc rapuere Tibi Regia. Broda procul.

což znamená česky: „Nad to Ondřej, král onen
uherský druhý, z Východuse vrátiv, ukládá vko
stele ctihodný obraz Panny Marie; avšak k nej—
většímu žalu tvému, královský Brode, války zlo
věstné ti ho pryč vyrvaly.“**)

___—_—

13.vTuřanská Panna Maria v trní.
Stít víry katolické na Moravě.***)

I. D ějin y.

Tuřany jsou dědina, jihovýchodně od Brna
11 vzdálenosti jedné míle ležící na mírném svahu,
s něhož lze přehlednouti široké úrodné roviny
okolní s Brnem a mnohými bohatými městečky a
dědinami.

*) Dle sdělení převora P. Aegidia M. Glašiče.
-**)V kostele farním na dolním náměstí je oltář jeden

zasvěcen P. Marii svato-Tomské, kteréžto původ se též
odvozuje od sv. Lukáše. Viz: „Zázračný obraz Panny, Marie
ve farním kostele Stam-Brněnském u ctih. OO.Augustíniánů.“

***) Prameny: Diva Turzanensis od Bohuslava Balbína
z tovaryšstva Ježíšova. V Olomouci r. 1658. — Jan Dilatus:
„Marianische Kirchenfahrt“ 1682. ——Karl Wernitzer (český
rukopis dle domácích protokolů 1708). — Jos. Boczek čili
Bohuslav „Marianišche Historie“ 1719 Brno. — „Zprávy

17*
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Jsou místo prastaré a učenci čeští, jako Šafařík
ve Starožitnostech slovanských I. 51, 407, Jung
mann ve Slovníku IV. 673., Brandl v knize pro
každého Moravana 234, odvozují je od slova „Tur“,
to jest „Býk,“ který prý byl od našich pohanských
předků v Tuřanech v nějakém háji jako bůh jaré
plodnosti ctěn.

O původu sošky P. Marie Tuřanské zachovala.
se pověsť následující; „Když sv. Cyril a Methoděj
na Moravě víru Kristovu hlásali a za tou příčinou
rozličná místa navštěvovali, zajisté zavítali také
do Brna, které tehdy již mělo svůj kostel. Usly
ševše o blízkých Tuřanech, že tam ještě panuje
pohanství, šli tam, modlu Turovu sbořili a na její
místo sochu P. Marie postavili. Obyvatelé Tuřanští
od té doby oddali se upřímně víře pravé a zůstali
jí věrni i přese všechny ' bouře a převraty nábo
ženské až na naši dobu. — Když později (r. 907)
říše Velkomoravská od Maďarů a jiných nepřátel
byla vyvrácena, socha zůstala prozřetelností Boží
v pohromách válečných neporušena, až r. 1050
nalezl ji bohabojný rolník Horák z Chrlic. Jda
lesem, jenž tehdy prostíral se od Brna až po
Tuřany, z Brna domů, spatřil na místě, kde na
potom byl vystavěn v Tuřanech kostel, trní, které
zářilo, anižby hořelo nebo dým vydávalo. Přistoupiv
blíže, zočil v ní sochu P. Marie s Ježíškem. Pln

o marianském poutním místě v Tuřanech“ vydané v Brně
r. 1881. — Posvátné Cyrillo-Methodějské Památky Mariánské
čili Matka Boží Staroboleslavská v Čechách a Matka Boží
Tuřanská na Moravě. Sepsal Jan Kř. Votka T. J. V Praze
1885 (Podíl dědictví sv. Janského). — Některé zprávy po
dané od faráře Tuřanského Jana Špirka r. 1886.
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radosti vzal ji s sebou domů. Ale do rána octla
se zase v onom trní a tak se to dvakráte stalo.
Horák s manželkou na vroucnou modlitbu dosáhli
milosti, že socha P. Marie přece déle u nich se
trvala. Když však Chrličtí občané začali chystati
pro ni důstojnější př'bytek, kostelíček, — cokoliv
jeden den vystavěli, ráno měli odneseno k trní.
Domnívajíce se, že je někdo tím škádlí, postavili
noční stráže; — ale věc se opakovala. Konečně
z toho poznali, že P. Marie chce míti stánek v těch
místech, kde byla nalezena. Stavěh tedy tam kostel
a sice tak, že hlavní oltář v klenuté dutině své
choval ono památné trní, k němuž přidány i jiné
kořeny z okolních křovin; a na hlavní ten oltář
postavena socha P. Marie.“

Mimo tuto pověst máme o původu sošky P.
Marie Tuřanské zprávu P. Engelberta Hermanna,*)
který Tuřany dobře znal. Zní doslovně takto :**)
„Věztež tedy ctitelé Marianští a všichni, kterým
na tom záleží, že Divotvorkyně Žarošická podobně
jako také Tuřanská, vyšly z údolí***)Velehradského ;
neboť tato (Tuřanská) jest vlastně obraz, jejž kon—
vent Velehradský už na 600 let ve svém znaku
nosí, a jaké sem tam v domech a místech (dědinách)

IVO
jeho stávaly, & který později zuřivosťkacn'uiněkde

*) P. Hermann narodil se r. 1675 v Toužimi v Čechách,
stal se Cisterciákem na Velehradě a zemřel Er. 1744. jako
správec statku Ivanovic (Nennowitz mezi Brnem a Tuřany),
kterýž statek klášteru Velehradskému náležel už r. 1228.

**)Dle rukopisu „Archivum Wellehradense“ chovaného
v archivu fary Velehradské str. 514.

***) Kláštery Cisterciákův byly nejvícev údolích, Bene—
diktinské pravidlem na horách stavěny.
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v tom sousedstvu (u Ivanovic) státi nalezla a mezi
trní a hloží zahodila.“*) -— Ačkoliv tvrzení P,
Hermanna o totožnosti P. M. Tuřanskě s P. Marií,
jež zdobí znak Velehradského konventu, není
případné,**) (přece i v této zprávě spatřujeme
s potěšením jakési spojení sóchy se sv. Cyrilem a
Methodějem, ač ne bezprostřední, a důkaz staro—
bylosti její.

J isto jest, že v Tuřanech za starých dob kostel
a znamenitá gfara bývala. V listinách ponejprve
zmínka se děje o Tuřanech r. 1208gpoměrně však
málo zpráv o nich z dob od 13. až do 16. století se
zachovalo. Teprve věk sedmnáctý hojné látky o nich
nasbíral.

R. IGOOfstalo se, že kostel byl od zlodějské
bandy, která obzvláštězna svatyně měla namířeno,
okraden. Tenkráte ukázalo se, jaké vážnosti socha
P. Marie Tuřanské požívá. Olomoucký biskup,
kardinál František Dietrichstein sám do Tuřan se

vydal, .a věřícígv kázaní ku sbírkám a darům vy
zýval, předcházeje je velikým příspěvkem na od—
činění svatokrádeže. Příklad jeho získal četných
následovatelů. Při té příležitosti poukazoval kardinál
na starobylosť sochy a původ její od sv. našich
věrověstů. Od té doby pak po celý život zůstal
nejpřednějším její ctitelem a považoval ji za štít
víry katolické na Moravě. K ní ve všech bouřích
politických i náboženských se o pomóc obracel;
u ní vždy nabýval potěchy a posily, které jako

*) Jan Vychodil: Mariánská svatyně na posvátném
Velehradě. R. 1885.

**) Viz níže: „Popis sochy milostivě“ a poznámku
pod čarou.
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hlavní sloup katolické víry na Moravě vtehdejších
ukrutných bojích nanejvýše měl zapotřebí.

On také byl příčinou, že farář Tuřanský, Jiří
Pistorius (Pekař), muž to učený (vydalť v Olomouci
tiskem r. 1621 „Otče náš“ ve 40 jazycích) o roz
šíření úcty k Panně Marii Tuřanské. všemožně
pečoval a také kostel její r. 1610 za vydatné po
moci kardinálovy obnoviti a zvětšiti dal. Při čemž
shledal na starých nápisech, že “kostel stál-prý už
600 let.

Když se vzbouřili protestantští stavové proti
svému králi a císaři Ferdinandu II., zastihla jejich
zuřivosťpředevším kardinala Dietrichsteina s jinými
vynikajícími osobami duchovními i světskými a
z řeholníků Jezuity.

Co těchto se dotýče, bylo od vzbouřenců r. 1619
usnešeno, že mají Jezuité z celé Moravy, ať už se
nacházejí kdekoliv, na věky věkův býti vyhnáni.
Kdyby některý z nich byl v budoucnu dopaden,
měl bez výslechu a bez milosrdenství státi se
synem smrti. Tak musilo 37 Brněnských Jezuitů,
všeho majetku zbavených, za jásotu a potupy ne—
katolické luzy, opustiti město. Nevědouce, kam by
se měli obrátiti, šli cestou jim nejvíce obvyklou
— k Tuřanům, kam v odpoledním horku dorazili.
Tu vzplápolal strašný požár nad jedním předměstím
Brněnským, a stále vzrůstal. Jezuité mezitím vešli
do kostela, aby se ochraně a pomoci P. Marie po
ručili. Před milostivou sochou vysílali modlitby své
vroucně, když náhle přijela četa koňáků s hrabětem
de Torre v čele, s meči tasenými vrazili do kostela
a modlící se Patryz něho vyvlekli. „Zlotřilý pokus,
aby město, které musili opustiti, ze msty vypálili,“
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tak řvali, „je prý jejich dílem, a proto prý musí
býti postaveni před soud.“ Byl by bezbranné dal
svázati, kdyby to nebyl zamezil lid tak surovým
jednáním rozhořčený. Odvedli je zase do Brna.
Když pak se vyšetřováním zjistilo, že požárem,
který 10 (dle jiných 100) domů ztrávil, nejsou
vinni oni, nýbrž neopatrnost jedné ženy, nastal
neočekávaný obrat; bylo jim dovoleno 'tři dni pro
dlíti v Brně, vzíti pak s sebou soukromý majetek
anebo jej prodati a pak jim byly najaty povozy,
které je zavezly až na hranice moravskorakouské.
V události té patrně se jeví milostivá ochrana
P. Marie Tuřanské. Jezuité později za to věnovali
jí pozlacený kalich stříbrný a drahocenný missal.

I kardinál Dietrichstein propadl rozsudku, že
má jíti do vyhnanství. vypravuje se, že on, po
dobně jako Otcové z tovaryšstva Ježíšova, stavil se
na své smutné pouti v Tuřanech, aby s P. Marií
se rozloučil, a jí vlasť a sebe odporučil. Jakmile
se to občané dozvěděli, hned chvátali za ním do
svatyně. I počal se s nimi modliti. Vzývali Matku
Boží, aby milou Moravu neopouštěla, nýbrž ji svaté
víře zachovala a lidu pokoj u Boha vyprosila. Na
to promluvil kardinál k lidu s kazatelny v ten
smysl: „Tuřany drahé, zůstaňte věrny Bohu akráli:
nebojte se, nastanou zase lepší časy.“ Na to se
občané plačíce rozloučili s ním.

Kardinál odebral se do Mikulova a pak do
Vídně do vyhnanství, jež mu protestanté byli
usoudili. Než chvála Bohu, netrvalo to dlouho. Roku
1620 se katolíci zmohli a v bitvě na Bílé Hoře

8. listopadu buřičské protestanty i s jejich jalovým
čili zimním králem Bedřichem Falckým na hlavu
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porazili. Kardinál se vrátil na Moravu. Z vděčností
za osvobození vlasti podnikl r. 1622 slavnou pouť
z Mikulova do Tuřan. Po celé cestě přidávali se
k němu poutníci. Když ve svatvečer Navštívení
P. Marie v čele ohromného průvodu z daleka spatřil
Tuřanský chrám, radostí zaplakal, padl na kolena
a pomodliv se vroucně, měl ku poutníkům ohnivou
řeč, ve které vyzýval přítomné k díkůma poroučel
důvěrně sebe, své ovečky a celou otčinu do další
ochrany Panně Marii Tuřanské, tomuto osvědčenému
štítu víry katolické na Moravě. Po celou noc zpo—
vídáno. Ráno kardinál měl kázaní a slavnou

mši sv., při níž podal 1000 věřícím Tělo Páně.
Načež dal sezvati poutníky na jeden palouk, roz—
házel mezi ně množství stříbrných peněz a pak
je častoval jídly již přichystanými a sám mezi nimi
pln radosti chodil a je obsluhoval.

. Za faráře Strakovia založil v Tuřanech r. 1634

jeden z Brněnských Jezuitů, kteří tam pilně v du—
chovní správě vypomáhali, bratrstvo sv. Isidora,
jež' se po venkově moravském velice rozšířilo a
zejména také v Zábrdovicích, Rajhradě, ve Slavkově,
v Tvarožné, ve Vyškově a Velké Byteši hojných
čítalo spoluúdů.

Ač Tuřanští věrnými sv. víře povždy zůstali,
přece socha P. Marie nezdála se býti v Tuřanech
dosti jistou před nepřátely. Počaliť na Moravě řáditi
Švédové. R. 1642 jejich jedna tlupa přijela do
Tuřan vracejíc se z jakési loupeže. Tuřanský farář
Matěj Petráš, výtečný to muž, právě byl v kostele
a chystal sochu P. Marie a všechny cenné věci
k odvežení do bezpečnějšího Brna; také tam lidé
byli snesli mnoho majetku lepšího, aby odvezen byl.
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Švédové někteří loupili po domech, jiní vrazili do
koste'a, aby jej okradli. .Ale co se stalo! Jako
slepotou ranění přišli až k samému hlavnímu oltáři
a skvostů na něm rozložených jakoby neviděli;
pojednou pojala je hrůza, i prchali ven a pryč
z Tuřan a ostatní, nevědouce co se děje, za nimi.
Farář Petráš na to si pospíšil a poklady do Brna
zavezl. Sochu P. Marie odevzdal jeptiškám z třetího
řádu sv. Františka Saraůnského, kterým r. 1617
kardinál Dietrichstein v předměstíBrněnském zrovna
před židovskou branou (asi tam, kde nyní stojí
nádraží) byl vystavěl klášter. Tam byla v nej
něžnější úctě chována. Když pak klášter pro lepší
obhájení města proti Švédům byl sbořen i s ko
stelem, přestěhovaly se jeptišky do dómu kardinálova
v městě a po krátké době do Nového Města za
Vídní. Sochu posvátnou vzali s sebou. Pověst', že
socha tam se nalézá, brzy dostala se kcísařskému
dvoru, a ovdovělá císařovna Eleonora, druhá man—
želka Ferdinanda II., několikkráte k ní putovala
a jí veliké potřeby toho času, dům císařský iSebe
vroucně odporoučela. Císařovnin příklad následovaly
i jiné vznešené paní ode dvora. — Mezitím bylo Brno
od Švédů r. 1645 obléháno. V Tuřanech, že odtud
lze krajinu kolem přehlédnouti, udělali si Švédi
z kostela strážníci a postavili si do něho také
koně. A když byli donuceni, že s hanbou od Brna
odtáhli, zapálili Tuřany. Ač požár byl hrozný
a slámy kolem a do samého kostela nahromaděno
a nastláno, jazyky plamenné se přece neodvážily
dotknouti se svatyně.

R. 1648 jeptišky vrátily se do Brna. Jelikož
neměly kostela ani bytu a Tuřanský chrám teprve



—267—

se opravoval, vystavena byla socha P. Marie Vko
stele u Jezuitů, kde od věřících velice byla ctěna.

Farář Tuřanský Petráš opravu provedl tak,
že nákladem 5000 zl. kostel o celou jeho délku
prodloužil, věž zvýšil, průčelí ozdobil, okna zvětšil,
římsami a zátočkami opatřil, zdi stukaturou (prací
ze sádřiny) okrášlil a starší čásť kostelajako pres
bytář, uprostřed něhož stál hlavní oltář, o něco zvýšil.
Tehdy při kopání přišlo se pod oltářem a mimo
něj na mnohé kořeny v zemí, které buď z trní
nebo z dubů pocházely a docela zachovalé byly.
Venku, kolem kostela, byl hřbitov zdí do čtverce
obehnaný; na něm dal Petráš vystavěti v každém
rohu jednu kapli s věžkou, aby v nich poutníci,
kteří by se při velkém návalu do Kostela nevešli,
přítomni mohli býti bohoslužbám. Roku 1649 dne
22. března byla posvátná socha u veliké slávě
z Brna do Tuřan přenesena a na hlavní oltář dána.
Petráš vděčnosť svou Otcům J ezuitům projevil způ—
sobem až dojímavým — odevzdal jim svazek klíčů
od Tuřanského kostela, aby si do něho kdykoliv
mohli zajíti beze všech překážek.

Té doby vystavěno bylo na cestě z Brna do
Tuřan 15 sloupů, stejně od sebe vzdálených, aby
tím spojitost P. Marie Tuřanské s Brnem byla
označena, jako i z Prahy do Staré Boleslavi 44 kaplí
stálo. Cesta podél kaplí však byla za letní doby
velmi zaprášena a slunečným paprskům příliš vy—
dána; proto chodívali Brňané do Tuřan raději přes
Komárov a Rajský Lesík ——po loukách bujných
ve stinném stromoví.

Farář Petráš vyzval také člena tovaryšstva
Ježíšova, proslulého dějepisce českého, Bohuslava
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Balbina, aby sepsal paměti 0 Tuřanské P. Marii
a odevzdal mu k tomu účelu látku již sebranou,
která pak k vyzvání Balbinovu od jiných ctitelů
posvátného místa hojně byla rozmnožena. Balbín
vydal svůj spis jazykem latinským r. 1658. Zněho
dovídáme se o mnohých milostech, které na pří
mluvu P. Marie Tuřanské dosaženy byly. Mezi
zvláštními ctiteli jejími a štědrými dárci jmenuje
(mimo již uvedené): arcivojvodu Leopolda, Olo—
mouckého biskupa; Orlíka, kanovníka Olomouckého,
Ondřeje Dirreho, probošta Brněnské kapitoly;
Jana Salixa, opata Velehradského; šlechtické rodiny
Althanů, Kauniců, Magnisů, Salmů, Dubských.
Darů, vzdor krádeži r. 1600 spáchané, nalezalo se
v klenotnici dosti hojně; byly to zlaté řetězy (jeden
za 40 zl.), prsteny, stříbrné a zlaté záslibné před—
měty a také vzácná roucha bohatě vyšívaná. Spisem
Balbinovým v Olomouci vydaným známost o Panně
Marii Tuřanské velmi se rozšířila. Farář Petráš

pro své zásluhy jmenován byl kanovníkem a roku
1657 děkanem kapitoly Brněnské.

Veliký nával poutníků pohnul Olomouckého
biskupa Karla Liechtensteina, jemuž patronat fary
patřil, aby tam usadil řeholníky. Vybízel k tomu
Benediktiny Rajhradské; ti však na jeho úmysl
nevešli, protože jim nechtěl odstoupit faru. Usadil
tam tedy Jezuity, a ti r. 1666 vyslali několik
svých členů z Brna na stálou výpomoc faráře,
který v Tuřanech i nadále zůstal, aby farní zá
ležitosti spravoval. Tak mohli se otcové výhradně
věnovati obsluze poutníků.

Od té doby Tuřany k novému povznesly se
lesku — jak přízní biskupovou, tak horlivostí



—269—

Jezuitů. Tenkráte odbývala se tam také jedna
z nejskvělejších slavností. Rajhradský rodák a
sirotek Matouš Ferdinand Sobek, později příjmím
z Bilenberku, který z benediktinského řeholníka
stal se biskupem Pražským, měl od dětinství v nej
větší úctě Matku Boží a zasvětil se jí ve chrámě
Tuřanském. N té úctě setrval po celý život a proto,
když byl potvrzen od papeže Klementa IX. za
arcibiskupa Pražského, vyvolil si právě chrám
Tuřanský, aby mu zde plášť čili pallium — od
znak právomoci arcibiskupské — od knížetebiskupa
Karla Liechtensteina odevzdán byl. Velikolepáane
obvyklá to slavnost ve venkovské farnosti! Nejvyšší
šlechta moravská, vysoké duchovenstvo, nesčetné
davy lidu sešly se k ní dne 28. dubna na neděli pro
vodní r. 1669. Po slavnosti daroval nový arcibiskup
100 dukátů na nový tabernakl a na ozdobení sochy
P. Marie apozději dal celý obřad odevzdání pallia
na veliké tabuli vymalovati a stranou od hlavního
oltáře pověsiti. — R. 1671 vystavěna Jezuitům resi
dence. — R. 1673 poskytl papež Klement X. (po pří—
kladu svých předchůdců) všem, kdož by kterýkoliv
den v roce milostivě místo v proceství navštívili,
a tam sv. svátosti přijali, plnomocných odpustků
Počet poutníků byl od té doby tak veliký, že
biskup Olomoucký Karel r. 1688 musil určiti po—
drobný pořádek a dni, kdy by průvody z diecéze,
která tehdy celou Moravu pojímala, tam měly cho
diti. Tehdy jich jen z okolí 47 napočítal. Během
12 let přistoupilo v Tuřanech 200000 poutníků.
ku stolu Páně, tedy průměrně ročně 17000.

R. 1692 byly některé sloupy z Brna k Tu
řanům vedoucí přestavěny na kaple. R. 1693 počali
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Jezuité z příspěvků dobrovolných stavěti vedle
starého — nový kostel sv. Anně zasvěcený, v němž
také německy kázávali. Mnohé milosti na přímluvu
Matky Boží Tuřanské byly dosaženy a pilně za
znamenávány. Tuřany samé v největší míře ochrany
její zakusily, neboť r. 1679 a 1680, pak r. 1713
a 1715, kdy v celém okolí mor strašně zuřil,
Tuřanští ho zůstali sproštěni. Také pozorováno,
že ač v Tuřanech častěji požáry řádily, přece ne
porušen stál kostel.

Tak zůstaly poměry v Tuřanech celkem ne
změněny až do r. 1773., kdy řád Jezuitů byl
zrušen a studijní fond jeho statky převzal. Du
chovní správa od té doby spočívala zase úplně
v rukou duchovenstva světského. Statek později
od fondu prodán soukromníkům a residence Jezuitů
předělána na továrnu rosolek a špiritusu. Také
kaple po cestě z Brna do Tuřan vystavěné byly
od císaře Josefa II. zrušeny.

Když'r. 1804 starý kostel farní byl na spad
nutí, strhli jej az materialu dostavěli do r. 1806
vedlejší kostel sv. Anny a milostivá socha na jeho
hlavní oltář přenešena. Památka toho přenešení
slaví se každoročně dne 1. března ve farnosti.

Místo, kde původně socha byla nalezena, ozna—
čeno jest podnes kapličkou, v níž lze čísti nápis:
Zde Tuřanským k radosti zjevila se Matka milosti
roku 1050.

I v našem století zůstal kostel od požárů,
jichž bylo v Tuřanech 13, ušetřen. R. 1850 slavena
osmistyletá památka nalezení milostivě sochy mis—
siemi, které konali ctih OO. Redemptoristé.
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R. 1885, když na památku tisícletou úmrtí
sv. Methoděje v Brně na Petrově konaly se missie,
přivedl po příkladu kardinala Dietrichsteina biskup
Brněnský, dr. František Sal. Bauer dne 12. dubna
průvod do Tuřan, jenž čítal na 10000 poutníků
s 22 kněžími a bohoslovci. Kázaní bylo troje na—
jednou. Po sv. požehnání vrátilo se proceství do
Brna.

Nynější farář Tuřanský, Jan Špirk, zanáší
se myšlenkou, že ozdobí chrám Tuřanský věží a
sbírá na ten účel milodary.

II. Popis sochy milostivě a kostela.
Milostivá socha Panny Marie umístěna jest,

jak již řečeno, na hlavním oltáři chrámu Páně
Tuřanského. Popis z r. 1658 vyličuje ji následovně:
„Socha jest skoro 2 lokty vysoká (vlastně je jen
75 ctm. vysoká). Panna Maria sedí na jedno—
duchém trůně a drží levou ruku kolem Ježíška, se
dícího na levé straně klínu. Vše to vyvedeno jest
z jednoho kusu dřeva,jak znalci se domnívají, hru
škového. Dřevo však už je velmi zpráchnivělea
plné červotočiny. Vzezření P. Marie je více mateřské
než dívčí, plno důstojnosti vznešené a vlídné.
Obličej je podlouhlý, čelo široké, oči černé veliké,
na vše kolkolem pohlížející, nos orlí a královský,
ústa slušná a brada pěkně zaokrouhlená. Vlasy
zlaté na záda splývající přikryty jsou závojem
přes ně spuštěným; obojí přidrženo jest na hlavě
korunou svrchu uzavřenou. Spodní její šat je
tmavomodrý a přes něj přehoděn jest purpurový
plášť, spadající až k nohám, jichž špice lze viděti.
Sem tam v purpuru a zvláště na- obrubě u nohou
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má plášť namalovány kožešiny s ocásky, jak je
vznešené osoby nosívají. Kolem života je opasek
jakoby kožený a železnou přeskou stažený. Zpod
pláště vyčnívá ven levá ruka; pravá však i s ra
menem až po loket je ulomena a schází docela.
——Ježíšek je matce nápadně podoben, jakoby jí
z oka vypadl a také je docela stejně s ní nastrojen.
Pravou rukou žehnaje má při tom ukazováček
s prostředním prstem a s palcem narovnaný; le
vice má dlaň otevřenou, jakoby někdy byla držela
světovou kouli.*) Socha byla kdysi potažena ně—
jakou tkaninou a pak přes ní omalována.“

R. 1683 dala hraběnka Kateřina Magnisová
pro kostel shotoviti stříbrnou stoličku (trůn pod
sošku) a r. 1689 sochu samu celou do stříbrného
roucha zasaditi, tak že z něho jen hlava Panny
Marie a Ježíška vyčnívá. A Siegfried hrabě Brenner
postaral se o nové pravé rámě (na místo ztrace—
ného), a sice stříbrné s pozlacenou rukou a žezlem.
V ruce té pak P. Maria drží žezlo jako královna
nebeská. Ježíškovi též dána do levé ručky stříbrná

VIV
_zeměkoule s krlzkem na znamení, že jemu jest

*) Co se dotýče tvrzení P. Engelberta Hermanna
o stejné podobě P. Marie Tuřanské s P. Marií ve znaku kon
ventu Velehradského, můžeme dle fotografického vyobrazení
znaku konventu Velehradského,jenž nám laskavostí dp. faráře
Velehradského, Jos. Vykydala zaslán byl, říci, že se obrazy
ty zcela neshodují. Odchylkyjsou tyto: Velehradské P. Marii
splývají hojné prameny vlasů přes svrchní plášť až po oba
lokty; Ježíšek je celý nahý i bez korunky a sedí Panně
Marii na pravé straně klínu; jelikož ho P. Maria pravicí
drží, má žezlo v levé ruce. — Znak ten pochází z r. 1665.
a popis náš P. Marie Tuřanské dle Balbína je z r. 1658.
V tom arci se sochy shodují, že sedí na trůnech.
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dána všeliká moc na zemi, kterou smrtí na kříži
vykoupil.

Nad sochou vznáší se Vkusný, bohatě ozdo
bený baldachýn ze dřeva ve slohu renaisančním,
nad kterým stkví se monogram čili jmenoznak
Marie propletený stříbrným trním na památku,
že Matka Boží Tuřanská v trní nalezena byla.
Z téže příčiny i kolem celého trůnu v polokruhu
rozestaveno jest nápodobněné trní (z pakfongu).
Baldachýn zbudován jest na místo rozličných látek
barevných, které jako podnebesí nad sochou se
zavěšoValy, méně vkusné byly a obraz za oltářem
zastiňovaly.

Obraz ten je mistrovské dílo 8. G. Heinische
z Prahy, nejdovednějšího žáka výtečného Skrety
z r. 1707 (obnovené od Brněnského mistra Zeleného
r. 1878) a představuje ET Annu nebo sv. Rodinu
v širším smyslu slova toho: vedle nejsv. Trojice
Pannu Marii se sv. Josefem, její rodiče, sv. Jáchima
a sv, Annu, sv. Jana s jeho rodiči, sv. Zachariášem
a sv. Alžbětou, sv. Jana Ev. a 15 jiných osob.

Kostel je prostranný a má mimo hlavní oltář
čtyry poboční. Stojí na bývalém hřbitově, z něhož
čtyry rožní kaple jsou odstraněny. Za to máv po
zadí z chodeb, kde se zpovídávalo, upraveny byty
duchovenstvo výpomocné.

III.Milo/sti na přímluvuP. Marie dosažené.
Již během vypravování sdělili jsme, že P. Maria

Tuřanská ochránila Jezuity, když byli nařknuti,
jakoby byli Brno zapálili; že odehnala z Tuřan
Švédy loupící; že obhájila svůj kostel od požárů;

18
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že Tuřany a jiná místa moru sprostila. Zde uvedeme
další zprávy o milostech dosažených:

1. Roku 1679a 1680aopět r. 1715 mnozí do
Tuřanpřišli morovou ránou stížení—utekli se
k P. Marii — nabyli zdraví a žádného ani zobyvatelů
ani zpovědníků nenakazili. — Ochranu proti morové
ráně připisoval Marii Panně r. 1680 tehdejší velitel
na Špilberku v Brně, když pevnosť při nakaže
ném celém městě moru prosta zůstala. Poněvadž
slibem se zavázal, že pokud se svými vojáky na
kažen nebude, do Tuřan připutuje, jakmile mor
přestal, slib splnil a pěšky sám do Tuřan přišel.

2. O milostivých uzdraveních mluvily mnohé
tabulky v předešlém století na památku zavěšené
11P. Marie Tuřanské. Balbín píše, že mladý hrabě
Dubský Jiří Vilém jsa v 11 letech,v Brně zimnicí
dostal, která ho 3 roky sužovala, tak že byl jen
kosť a kůže. Jeho matka utekla se k Rodičce Boží

Tuřanské a hle! synáček hned uzdraven. Podáváme
zde uzdravení jiná v krátkosti dle let.

Roku 1687 přinesl jeden cestující řemeslník
tabulku na poděkování, že uzdraven jest od vod—
natelnosti.

R. 1689 měla jednapaní z Brna prsa od raka
rozežrána — a nemohla býti zhojena. Naposled se
zaslíbila do Tuřan a brzy ozdravěla.

B. 1690 dítěti Tom. Jelínka uzdraveno bolavé
rámě. — Maria Brenclinova z Král. Hradce vyléčena
z vodnatelnosti. ——Sládek z Oslavan ze suchého
lámání. Jeden kněz z bolestí v nohou. — Žena
z Bzence na rukou i na nohou ochromená uzdravena.

R. 1703 osoba ze Zdánic osvobozena od růže ve
tváři. R. 1704: Markéta Beránkova z Mohelnice od
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mnohých ran na noze plných červů. Sama pak pěšky
do Tuřan přišla. — Kateřina ze Žabokřeče od rány
na noze, a sice po Gleté nemoci.

Roku 1706 Apolonie Válkova ze Slavkova od
otevřených ian na nohou. Jiří Uherka 5 let chromý
— chodil hned bez berlí. ——Maria Kummerova

namazala chromou nohu máslem z lampy chrámu
'Páně a uzdravena jest. — Ondřej Pertach podobně.
Lidé ze Skalice a Líbavy svědčili, že mnozí kulhaví
a chromí tím máslem uzdravení byli. Eva Komor
níkova z Budějovic, jedna žena zJihlavy, Veronika
Pleknerova z Brna, která měla nohu těžkým ka
menem rozmačkanou, — všichni uzdravení. Jmenují
se ještě Petr Kroch, Jan Bártl, Kateřina Nekvečkova,
Zuzana Zechmerova atd. atd.

R. 1710 měšťan z Brna, chromý Jan Weite
nauer z Vídně, Apolonia Vyskočilova z Prostějova.

R. 1711 Baltazar Buček, Anna Feketova
z Uher, chroma mnoho let — Jaroslav Konečný
měšťan z Uhřic od bolestí v nohou.

R. 1712 Rozina Dočkalíkova —Petr Vodička,
řezník z Vyškova.

R. 1715 Rosalie _Kameníkova, Barbora Singe
rova z Brna, sloužící ve Vídni, ležela 35 neděl
nemocna na hlízy — uzdravena a přinesla tabulku
na poděkování.

R. 1718 Josef Koffel, chlapeček hejtmana
z. Veselí, uzdraven z těžké nemoci.

3. Maria Panna chrání před utonutím.
Nebezpečný jest živel ohně, ale neméně nebezpečný
živel vody. Častěji před ohněm utečeš než před
vodou. Maria Tuřanská pomohla zvítěziti svým
ctitelům i nad vodou. V letnímzčase r. 1674 jel

18*
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čeledín Antonín Uher ze Židenic přes most uZábr—
dovic, který tehdy velkým rozvodněním řeky po—
topen byl. Prudká voda vyzdvihla vůz a s mostu
shodila. Pod vodou si vzpomenul Antonín na Tuřany
a Rodičce Boží se zaslíbil. Dopadna větev olšovou,
ač již unaven byl, všecku sílu sebrav, mrštil sebou
šťastně na břeh a tak život zachoval.

R. 1690 padlo tříleté děvčátko Kateřina pod
kola u mlýna Severov nazvaného. Umrla vytažena
byla z vody. To spatřivše zarmoucení rodičové
utekli se k P. Marii do Tuřan, dcerušku tam za—
slíbivše. Po malé chvíli dítě k sobě přišlo, jakoby
se z novu narodilo. — Kounického mlynáře llletá.
dceruška podobně do vody padla a již pod 3 kola
podehnána, ke čtvrtému, jež stálo, přišla a zadržena.
byla. Více než čtvrť hodiny byla ve vodě potopena.
Hledali ji a více mrtvou než živou vytáhli. Otec
zděšený vykřikl: „Ježíš Marial“ — Po otci také
dceruška najednou ta nejsv. slova opakovala. Do—
nešena byvši do světnice volala na matinku, která
pro žalosť do mdloby padla: „Potěšena budte ma—
tičko! já jsem ten celý čas pod vodou na klíně
jedné velmi milostné Paní , spala“ — Znamenati
sluší, že děvčátko ten den na pouti v Tuřanech
bylo. Divili se všichni, že na celém těle nikde po
rušeno nebylo, jen šrámek nad okem mělo. To se
stalo r. 1701.

Roku 1706 povstala nad Velkou Meziříčí velká.
bouře a déšť takovou povodeň způsobil, že 13 ryb
níků strženo bylo. Řeka Oslava se rozvodnila, po
městě se rozlila a mnoho domů sbořila, při čemž
13 osob se utopilo. Maria Šulerova a Magd. Ře
hořova v podobném nebezpečí byly. Když již voda
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je pryč nesla, zaslíbily se Rodič-ce Boží do Tuřan.
Jedna z nich měla to štěstí, že se nad sklep do—
stala — a ačkoliv půl sklepa se sbořilo, ten však
díl, na kterém stála, neporušený zůstal. Podobných
událostí čteme mnoho, jež se staly z důvěry
Tuřanskou.

4. F.Maria Tuřanská pomocnice na
zemi. Sv. Bernard, ctitel Rodičky Boží napomíná,
abychom ve všech svých potřebách a nebezpe
čenstvích vzhlédli k Marii jako ku hvězdě. Jistě
netoliko v nebezpečí ohně, vody a povětří, ale ina
zemi veliká pomocnice jest P. Maria Tuřanská.
Zkusil toho r. 1657 šlechtic Jan Václav Tobšic ze

Zoplavy, pán na Stražovicích, když jel na koni
z Vídně. Na posledním mostě u Vídně splašil se
kůň, spinal se a padna na znak na pána s ním
se překotil. Tím tak těžkým pádem 3 hodiny za
mrtvéhojsa považován ležel; povolaní lékaři o jeho
životě pochybovali. On přišed poněkud k sobě
v duchu Marii Tuřanské se zaslíbil. Po malé chvíli

se pozdvihl ku podivu lékařů, kteří to za patrný
zázrak uznali. B. 1679 uzdravena 7letá dceruška

vznešené paní, jménem Kolumbanové. Jely z pouti
Tuřanské, na cestě nenadále dceruška z vozu vy
padla &kolo ji přes prsa přejelo. Každý se domníval,
že má prsa rozdrcena a žebra polámána, neboť
ležela jako mrtvá. Zarmoucená matka nevědouc o
žádné lidské pomoci, mysl k Rodičce Boží do
Tuřan obrátila. Po malé chvíli děvečka k sobě přišla
a matku sama těšila řkouc, že P. Maria Tuřanská
ji uzdraví. Ležela ještě nějaký čas doma a vždy
tvrdila, že jí nic nebude. Tak se stalo; ku podě
kování a na památku zavěsila matka tabulku.
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s vymalovaným příběhem. Přímluvou Rodičky Boží
Tuřanské uzdravení jsou také: r. 1680 Jan Frant.
Josef hrabě z Důringu, rytmistr u vojska v Uhrách,
když s koně spadl. — Polyxena Helena z Loku
paku v Kutné Hoře, když v noci se schodů spadla
a na mozku těžce se poškodila. — R. 1683 Anna
Štreitova z Vyškova, Jan Grim z Přízřenic, r. 1699
chlapeček Pavla Odvářky, kožešníka z Náměště —
r. 1703 dceruška Jana Haince, měšťana a kotláře
v Brně — r. 1704 Barbora Hasníkova z Weitzen—

feldu, hejtmanka z Chrlic — r. 1706 Matěj Špindler,
měšťan z Mikulova, Anna Šubrtova z Krumlova,
Kateřina Lantery'nova z. Brna. Mnohé a mnohé
jsou případy a zázraky, v nichž se ukázala Maria
Tuřanská u Boha přímluvkyní. Nebylo slýcháno dle
slov sv. Bernarda, aby koho opustila, když kdo
v nemocích tělesných, v slepotě, němotě, v bo—
lestech hlavy a srdce —- iv nemocích duše, t. j,
hříchy jsa obtížený, k Ní se utíkal.

IV. Pořádek poutí
jest následující: Počátek činí Rajhradští (počtem
asi 400) na třetí neděli po 'velikonóci (chodí ze
slibu). Týž den konají pobožnosť svou Ivančičtí. '

Příští nebo až pátou neděli přicházejí z Brna
od Minoritů. Ostatní farnosti _Brněnské vysílají
průvody s kněžími: svatopeterská ku konci májové
pobožnosti, od sv. Maří Magdaleny na sv. Annu
a Starobrněnští na Nanebevstoupení Páně.

Z nedaleké Líšně vede kněz průvod na sv.
Floriana, kdy také Žideničtí od Brna se dostavují.

Velmi hlučno jest v Tuřanech ku konci času
Velikonočního. Hned v pátek před pátou nedělí
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po Velikonocích u vzorném pořádku, s hudbou a
přečetnými družičkami ubírá se v hlavním průvodu
velké procesí Krupské (asi 300). Jsou to Uherští
Slováci z dědin mezi Trnavou a Prešpurkem, jejichž
zvláštní měkký zpěv velebně se nese prostorami
chrámovými. V pondělí na to (v křížové dny) opět
Uherští Slováci (asi 200) ze Skalice s knězem pro
zpěvují Chvalozpěvy P. Marii Tuřanské. V úterý
není průvodům a zpěvu konce. Se všech stran
scházejí se poutníci, Horáci, Slováci od Brněnských
Klobouk, Slováci ode břehů Moravy, Slované
i Němci — z Brumovic, Bořetic, Petrově Vsi,
Boršic, Dolních Němčan, Nové Vsi, Nikolčic, Halen
kova, Napajedel, Mušova, Brankovic a Želetic.
A hned ve čtvrtek na to, v den Nanebevstoupení
Páně, mimo procesí Starobrněnská, putujíz Komá—
rova s knězem, Komořan, Hrušovan (Grusbachu), Při—
bic, Bračic, Ždánic a Lovčic ; a v pátek ještě z Kyjova.
Tedy během osmi dnů 24 průvodů. Od jubilejního
r. 1885 počali do Tuřan putovati, čilépe řečeno: svou
pouť obnovili Nosislavští, Řečkovičtí, asi 400 s hud
bou a s družičkami, které sošku P. Mariepřinesly ; pak
z Kobelnic s družičkami na VI. neděli po Velikonoci.

Také o svatodušních svátcích sejde se hojnost
větších menších procesí; v neděli z Hrotovic, Dalešic,
vzdálených Dačic, z Ořechova a německé z Mili
fronu u Znojma; v pondělí z Krumlova, Rokytné,
Jaroměřic a Budějovic.

V červnu na sv. Markétu mají své služby Boží
poutníci z nedalekých Přízřenic od Modřic.

Z Modřic a Žilošic putují s knězem na den
Nanebevzetí P. Marie a ze Šlapanic na den sv.
Andělů Strážců též s knězem.



—280—

Průvody a poutě ukončuje značné procesí (200)
z Jedovnic na den Narození P. Marie.

Značný jest též počet ctitelů P. Marie Tuřanské,
kteří přicházejí jednotlivě vykonati svou pobožnosť

P. Maria Tuřanská, vyslyš prosby všech k Tobě
se utíkajících.

Pořádek služeb Božích v Tuřanech po celou
poutní dobu jest ten: V neděli a ve svátek ranní
o 6 hod., velká o 10 hod. Sv. požehnání o 3 hod.
Také bývá požehnání každou sobotu a před svátky
Marianskými o '/,_.7 hod. večer.

Kázaní je pravidlem české; německy se káže
každou poslední neděli v měsíci, na sv. Štěpána,
v pondělí Velikonoční a Svatodušní.

V. Obrazy P. Marie Tuřanské.
Ku konci ještě krátkou poznámku o obrazích

P. M. Tuřanské. 1. Máme před sebou obrázek
Tuřanské P. Marie s podpisem latinským: „Obraz
zázračné sochy bl. P. Marie v Tuřanech na Moravě.“
Obrázek pochází z minulého anebo z druhé polovice
17. století. P. Maria 's Ježíškem vypodobněna jest,

_jak svrchu jsme popsali, ale ověnčená dvojí září
(svatozáří kolem hlavy a druhou září kolem celé
postavy a trůnu) a pak ještě trním, které ze čtyř
prutů vyrostá a na každé straně ve 4 růže vybíhá.
Počet „čtyry“ zdá se nám naznačovati čtyry evan—
_gelisty, jiz o Panně Marii psali, kdežto trní připomíná,
.že socha v trní byla nalezena, a růže — libý to
květ, který z trnitých vyrostá keřů — označují
P. Marii samu. Pod trním dole na levo vypodob—
něna jest pevnosť Brno se Špilberkem, na pravo
Tuřanské dva kostely (tehdejší) ohražené hřbitovní
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zdí s kaplemi ve 4 rozích. Obě místa spojenajsou
cestou, která označena jest 15 kaplemi (jako cesta
z Prahy do Staré Boleslavi) na znamení, že Brňané
považují se za spojené s Matičkou Boží Tuřanskou
a že ji mají za svou ochranitelkyni. Kéžby úcta a
důvěra k ní stále se zachovala a stala se zdrojem
dalších milostí tělesných i duševních.

2. Jiný obrázek je tomuto podobný. Na hoře
V oblacích je P. M. Tuřanská obk10pená mnohým
trním. Dole uprostřed stojí Tuřanský kostel se
4 kaplemi hřbitovními a residenci Jezuitskou. Za
tím domky (snad Chrlice), V pravo pevnost (Brno).
Od levé strany (kde slunce vychází) tedy od Vý
chodu bere se sv. Cyril se soškou P. Marie*) a
sv. Methoděj s biskupskou berlou a křížem V ruce;
na pravé straně kácejí se sochy pohanských bůžků
U kostela je ozářené trní, z něhož rolník vytahuje
sošku P. Marie. — Nad hlavou P. Marie je nápis:
Lilium inter spinas, to jest: lilie mezi trním. Dole:
B. V. M. Turas, to jest: Blah. P. Maria Tuřanskát

3. Obrázky dva, které přidal Balbín svým
dějinám P. M. Tuřanské, představují jeden sošku,
jaká byla r. 1658; druhý P. Marii nad kostelem
Tuřanským a nad trním (v horním oddělení) a
Brno kapličkami s Tuřany spojené (Vdolním oddílu).

4. Novější obrázky obyčejněvypodobňují P. Marii
Tuřanskou V nynějším stříbrném rouše nad novým
kostelem sv. Anny.

*) Též V Tuřanském chrámě jsou u oltáře postran
ního 2 sochy staré, sv. Cyrila a Methoděje. Sv. Cyril drží
V jedné ruce knihu, v druhé obraz P. M. Tuřanské.
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14. Stará Matka Boží
v Žarošicích.

I. v dědině Žarošicích, která u Ždánic v ši
rokém údolí znenáhla stoupajícím přívětivě se
rozprostírá, je poutní chrám Mariánský, který
vlastně zasvěcen jest sv. Anně, avšak hlavně úctě
blahoslavené Panny a Matky Marie slouží, jelikož
její milostivá socha na hlavním oltáři stojí, kdežto
obraz sv. Anny umístěn jest na oltáři postranním.

Nynější farní a poutní chrám zbudován jest
teprv r. 1801, když byl starý r, 1797 shořel
Stavba jest zcela jednoduchá; v lodi po obou_
stranách a v zadu jsou pilíře, na nichž vystavěn
jest kůr a čtyry oratoria. O prostoru pod oratorií
se nalezající je loď chrámová širší než presbytář,
jenž od lodě obloukem jest oddělen. Jinak kostel
klenutý není, nýbrž má strop palachový.

Hlavní oltář, kolem něhož může se choditi,
sahá až po strop. Vrchní jeho čásť tvoří výklenek
nahoře zaokrouhlený, v němž socha Panny Marie
stojí; na každé straně je kulatý celý a plochý po
loviční sloup a jeden anděl velikosti muže. Sochy
andělů jsou ze dřeva vyřezany a alabastrovány;
oltář a sloupy jsou zděné, umělým mramorem po—
tažené a pozlacenými řezbami sem tam ozdobené.

Na postranním oltáři na straně epištolní za
věšen jest obraz sv. Anny, na druhém, po straně
evandělní, obraz křtu Ježíšova v řece Jordánu.
Mimo ty obrazy nalezají se vkostele ještě: 14 za
stavení křížové cesty, pak obraz P. Marie s 15
růžemi (růžencové) a jeden starý obraz, předsta
vující Žarošickou sochu P. Marie. Kostel i věž
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jsou celkem malé, neúhledné a nic uměleckého
nemají na sobě.

II. Socha P. Marie, na hlavním oltáři trůnící,
vyřezána je ze dřeva lípovému podobného, v polo
viční velikosti životní, z předu se šaty velmi řas
natými, v zadu s malou dutinou. Na levém rameni
nese Ježíška, který v levici drží zeměkouli a pra
vici ku žehnání pozvedá. Obě sochy z jednoho
kusu jsou vyvedeny. Hlavy, krk a pravá ruka
Panny Marie a její nohy, pak vrchní čásť těla“
Ježíškova jsou úplně vypracovány, ostatní zakryto
jest šatem, který při některé opravě barvami a
zlatými okrasami byl ozdoben. Ježíšek má na levé
ku předu obrácené tváři jizvu, jejíž původ není
znám, která však jistě velmi jest stará, protože
již při opravě (za starodávna provedené) byla barvou
potažena. Ač socha sama šátky má, přecebývá ještě
oblékána a sice takto: Předně vezme se velum

(podlouhlé roucho), které sahá od hlavy až k patě
& to se roztáhne za sochou na obě strany (k pa—
prskům, sochu ve výklenku obklopujícím) tak že
tvoří jako otevřený plášť. Pak se připne kolem
krku P. Marie roucho pluvialu podobně (V zadu
otevřené), které má otvor pro její pravou ruku a
pro vrchní část těla Ježíškova, a jehož okraje se
připevní k velu již roztaženému. Na pravou ruku
P. Marie se pak připne rukáv a na Ježíška zvláštní
šátky. Na hlavy se posadí korunky a P. Marii se
do ruky dá žezlo. Načež se šaty upraví v řasy
a záhyby, aozdobí konečně květinami a záslibnými
dárky. Dárky pocházejí z vděčnosti za dosažené
milosti a představují oči, srdce a jiné předměty
a jsou ze stříbra zhotoveny; některé jsou pamětní
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peníze. Mnoho takových penízů a záslibných darů
bylo r. 1805) od Francouzů, kteří všechny cenné
věci z kostela pobrali, odneseno a r. 1837 od ne
známých pachatelů ukradeno, tak že málo co zbylo.

111. z dějin nynějšího kostela Žarošického
klademe zde tyto zprávy zaručené. Již r. 1217
náležela polovice Žarošic cisterciáckému opatství
Velehradskému. Od toho byl před r. 1315 v Žaro
šicích vystaven kostel sv. Anny, který povýšil
Olomoucký biskup Petr r. 1315 na kostel farní a
přidělil k jeho duchovní správě nedaleký Archlebov.
Také polovice Dambořic do r. 1326 byla tam
přifařena.

v Klášter Velehradský měl právo obsazovati faru
Zarošickou bud“ členy své řehole, anebo i svět—
skými knězi.

Druhá polovice Žarošic byla od r. 1322 ma
jetkem Králové kláštera na Starém Brně, kde tehdy
a až do r. 1782 usazeny byly jeptišky cisterciácké.
Ty od Velehradských cisterciáků zakoupily jejich
polovici Žarošickou a s ní také patronát na faru
tamější.

Z té příčiny byly faráři Žarošickými ponejvíce
Cisterciáci a sice z klášteru téhož řádu na Vele

hradě, ve Žďáře na Moravě, v Králové Dvoře,
Vyšším Brodě a Sedleci v Čechách.

Když byl r. 1782 Králové klášter na Starém
Brně*)zrušen a statky jeho prodány, připadl patronát
náboženskému fondu; od té doby ustanovováni
v Žarošicích za faráře duchovní světští.

*) Do Králové kláštera na St. Brně se přestěhovali
ct. OO. Augustiniáni od sv. 'Bomáše v Brně; kláštera
August. stalo se o. k. mor. místodržitelství .'_.lak již řečeno.)
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O farním kostele sv. Anny málo je zapsáno.
R. 1510 shořel, a konsistoř biskupská v Olomouci
povolila na znovuzbudování jeho sbírky na Moravě.
R. 1672 měl pouze jeden oltář a celý jeho movitý
majetek cenný pozůstával z pozlaceného kalicha
stříbrného, 6 mešních rouch a dvou zvonů. R. 1797
zase shořel a byl, jak jsme již podotkli, do roku
1801 V nynější podobě ze základů vystavěn.

IV. Milostivá socha P. Marie Žarošické nebyla
původně ve farním kostele Žarošickém. Nalezala
se asi půl hodiny cesty odtud V kapli u nynější
kolonie Silničné(Strassen—Dorfu). Pověst vypravuje,
že prý v těch místech už v prvním století po
Kristu vystavěn byl kostel, když Moravané stykem
s vojáky Římskými a zejména s kolonisty u řeky
Emže osazenými poznali víru Kristovu.*) Kostel
časem prý zanikl a teprv, když sv. apoštolové naši
Cyril a Methoděj na Moravu zavítali, opět prý ze
ssutin vstal. Oni prý také sochu P. Marie donesli
z dalekých krajů.

Toť jsou pověsti. Zprávy věruhodné však
oznamují, že kaple v Silničné vystavěna byla od
kláštera Velehradského asi r. 1315 a socha Panny
Marie bezpochyby z téhož kláštera tam byla dodána. ,
Vizmež o tom zápisky P. Engelberta Hermanna,**)
které se chovají jako rukopis ve farním archivu
Velehradském. Píše latinsky v „Archivum Wele

*) Rukopis Žarošického faráře, Martina Vaňka, zroku
1789. ve farním archivu.

**) P. Engelbert Hermann narodil se r. 1675 v Toužimi
v Čechách, stal se Cisterciákem na Velehradě a zemřel
r. 1744 jako správec statku Evanovic (Nennowitz) u Brna,
kterýž statek Velehradu náležel od r. 1228. (Viz: Tuřany)
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hradense“ na str. 512—514 jak následuje: „Šor—
šice s horou, kde se rozkládají vinice.
Statek ten nyní nazývá se Žarošice a je majetkem
Králové kláštera na Starém Brně. Darován byl
původně od královského zakladatele našeho Otakara
Přemysla r. 1223 (klášteru Velehradskému), jak
z darovací listiny téhož krále, kterou níže uvedu,
ozřejmí. Aby však nikdo neopovažoval se pochybovati
o tom, že dědina ta jest táž, která nyní Žaroši
cemi se zove, ať nahlédne do darovací listiny právě
podotknuté, že dědina tapůvopně k Uhřicim nále
žela. Uhřice pak podnes jsouv sousedstvu Žarošic,
hned na stráni, za obecnou hospodou Ždánickou;
ku kterémuž panství i místo Uhřice vskutku patří.
Pravím „s horou, kde se rozkládají vinice“. Kdož
by pak pochyboval, že hora jest táž, v jejichž
vinicích ještě dnes stojí kostel a Divotvorkyně
Žarošická? kterýž ještě za našich časů byl ka—
pličkou malou, bezpochyby od našich kdysi před
chůdců vystavěnou, a touže posvátnou sochou
Mariánskou ozdobenou. Tu (kapli) nápotom P.
Václav, mně velmi dobře známý, na podobu novou,
dosti nízkou a bídnou přeměnil. Co později tam
bylo přistavěno, o to postaral se nový farář Žaro
šický. — Započalo pak slavnější uctívání té po
svátné Divotvorkyně, anebo aspoň znovu vzkvetlo
za jmenovaného p. faráře Václava Alaudy, řehol
níka ze Sedlece. K čemuž přidružil se jakýsi
pramen v údolí pohorském, vírou lidu nazvaný
léčivým a posvátným, jenž ihned dal podnět k
vystavění koupele a hospody dosti prost-ranné“ ——

Berouce tuto zprávu za základ dalších svých
úvah, přicházíme k těmto úsudkům:
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1. Socha P. Marie, pocházejíc z Velehradu
vskutku v jakémsi styku s našimi sv. apoštoly
Cyrilem a Methodějem jest.

2. Ač nelze na jisto tvrditi, že by od nich'
byla donesena na Moravu, zasluhuje přece plnou
měrou jméno „staré Matky Boží“.

3. Osudy sochy nejsou blíže známy. Vypravuje
se sice, že v nepokojných dobách válečných socha
ztracená nebo zanedbaná, byla od rolníka Josefa
Němce z Archlebova v kostnici nalezena a domů

a později do Olomouce zanešena. a konečně, když
tam zůstati nechtěla, svému místu vrácena; ale
nemáme o tom věrohodných pramenů.

4. Kaple, v níž socha stála, byla od P. Václava
Alaudy to jest Křivánka, jenž byl od r. 1694 až
1706 farářem Žarošickým, přestavěna. Ostatní stavby
tam provedl nápotomní farář (1714—1746) P,
Gerard Meyt. Celé stavení vypadalo prý takto:
Kostelíček měl dvě věžky v průčelí a věžku nad
oltářem pro malý zvonek. Kolem kostelíčka bylo
sídlo čili residence pro duchovní. Residence tvořila
čtverhran a uprostřed stál ten kostelíček. Dole
v. přízemí residence bylo podloubí čili chodba ku
kostelíčku otevřená a v ní umístněna byla křížová
cesta.

Nad chodbou jako v prvním poschodí byly
byty, kdež kaplani a výpomocní kněží bydlívali.*)
Ve dvou, anebo snad ve všech čtyřech rozích resi
dence stály kaple. ——Residence i kostelíček pro
padly záhubě za císaře Josefa H. K rozkazu jeho

*) Dle rukopisu zaslaného biskupské konsistořivBrně
r. 1855 od J. Materny, admin. Žarošického.



—288—

vlády zavřen jest a socha Matky Boží přenesena
večer 11. září r. 1785 do farního chrámu Páně

v Zarošicích. Tam zůstala až do r. 1797, kdy kostel
vyhořel. Načež byvši V neporušenosti zachráněna
nějaký čas byla chována V jednom předsklepí a
pak v panské kolně, která byla za prozatímní
kostel upravena, až r. 1801 dostala se na nynější
místo své V novém kostele. Co z residence a bý
valého kostelíčka poutního V Silničné po r. 1785
zbylo, bylo v letech 1797—1801 docela sbořeno
a něco materialu použito ku stavbě kostela Žaro
šického, ostatní prodáno. Dnes není po residenci
ani stopy.

5.0 léčivém pramenu vypravuje nynější farář
Žarošický, Osvald Niklas*) jak následuje: Asi tři
čtvrti hodiny vzdálí k severu od Žarošic nad Vini
cemi mezi lesnatými horami nachází se stará
kolonie, tak zvaná „Zdravá voda“ (od Němců
jmenovaná Rosenthal, to jest růžové údolí). Tam
vede cesta příjemná mezi pahorky, vinicemi a
stromořadím ovocným k starému hostinci (a kou
peli), na němž doposud lze viděti znak Přemy—
slovců V kamenu vyrytý ve zdi hostinci toho.
V jarní a letní době bývá to údolí hojně navště—
vováno, ——příjemnývzduch lesních kvítek, stromů
a vonných bylin a švitoření zpěváčků, zvláště
četných slavíků klokot láká sem přemnohé zblízka
i z daleka poutníky, kteříž tamější studánku,
z nížto se velmi dobrá a hojná voda prýští '—
nyní však chatrnou budkou jest přikryta — dle

*) Spisck podaný kajícím poutníkům Svato-Žarošickým
r. 1875. — Tiskem V. Burkarta v Brně 1'. 1875.
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ústního podání za místo považují, kde se P. Maria
(prý) zjevila zbožnému mládenci & jemu zvěsto
vala, že to údolí ku svému uctění si vyvolila, jak
o tom pějí staré písně. Nemine téměř ani jeden
zbožný poutník to místo, aby se dobrou vodou
neobčerstvil, zvláštně pak poutníci z krajiny Slo
venské, z koruny svato-Štěpanské neopomenou
nikdy tu studánku navštíviti a jmenují její vodu
svatou a plni důvěry v její léčivou sílu nejen si
jí oči a obličej umývají, nýbrž i lahve a džbánky
jí naplněné do své otčiny odbírají, zvláštní píseň
kající na cestě tam i nazpět zpívajíce.

6. O poutích, které za P. Křivánka, „muže
veškeré chvály hodného“ buď počaly, bud' znovu
byly oživeny, víme ze současných zápisků v ma—
trikách oněch dob, že počet ročních navštěvovatelů
páčil se na 40000 hlav. Po faráři Křivánku pečoval
o zvelebu jich zvláště farář P. Gerard Meyt a
P. Martin Jeckel, oba cisterciáci Sedlečtí. Za tohoto
posledního usadil se u poutního kostelíčka na Sil—
ničné jistý Jiří Volek ze Zámoštu v Polsku, který
v poustevnickém oděvu od lidí almužny na mše sv.
lákal, ale vlastně pro svůj vlastní měšec je sbíral.
Roušku pokryteckou strhl podvodníku farář P.
Jeckel. A zlomyslník jej na to ze zášti dne 30. září
r. 1751 na faře mečem probodl. Za hanebný čin
byl vražedník r. 1752 od tehdejšího královského
soudu ve Ždánicích mečem sťat.

Návštěva „Staré Matky Boží“ v Žarošicích je
pódnes četná*). První poutníci každoročně při—
cházejí z Jamolic od Dobřinska v den Nanebe—

*) Dle zpráv faráře Žarošického, Osvalda Niklasa.
' 19
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vstoupení Páně. V Sobotu na to Slováci od Ska—
lice z Uher a z Lanžhoty na Moravě.

K Svatodušním svátkům jest veliký nával (asi
2100) zbožných Slováků Uherských, k nimž se
druží Slováci Moravští z Cejkovic a Podivína.

V oktávě Božího Těla vzdávají svou čest
Matce Boží Němci z —Kurdějova od Hustopeče a
Slováci ze Saščína v Uhráčh.

Dosti značný počet ctitelů Mariánských (na
800) dostavuje se na sv. Petra a Pavla z Nižkovic
u Slavkova, ze studeného Protivanova, z Trnávky
a Ochoze.

V den Nanebevzetí Panny Marie, 15. srpna,
na 1800 poutníků se sejde z bližšího okolí : z Dam
bořic, Bošovic, Bučovic, Křížanovic, Slavkova, Le—
tonic, Nemotic a Kozlan.

Nejhlavnější však poutě jsou od Narození až
do Jména P. Marie. Obzvláště v sobotu před tímto
svátkem — v zlatou sobotu ——je schůze jak prů
vodů tak kněží přehojná. Kostel daleko nestačí
poutníkům a zpěv a hudba rozléhá se po celém
okolí. Mimo zdva průvody z Uher přicházejí pro
cesí ze Šardic, z Hovoran, Hustopeče, Měnína,
Pozořic, z Líšně, Ježova, Vracova, Milotic, z Ko
stelce a Vlkoše, ze Bzence, Chvalkovic, Hvězdlic,
Brankovic, Orlovic, Mutěnic, Ždánic a Lovčic —
úhrnem asi 4000 hlav.

Celkem putuje do Žarošic asi 15.000 poutníků
ročně, z nichž na 4000 ku stolu Páně přistupují.
Většina jsou Slováci z Uher i Moravy.

Žarošičtí sami oslavují milostnou Matku Boží
tím, že světí jako svátek den Navštívení P. Marie.
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Hojný tedy jest zástup poutníků a bohdá časem
ještě vzroste! A není divu. Na přímluvu „Staré
Matky Boží“ v Žarošicích hojné milosti dosaženy
jsou od Boha. Uvedeme některé z doby novější.

1. Jak obrázek do chrámu Páně r. 1843 daný
a u křtitelnice pověšený svým nápisem dosvědčuje,
dosáhla uzdravení Rosalia, dcera Martina Sladkého
z Kyjova. Dívčina ta osmiletá byla nenadálou udá
lostí ve škole tak postrašena, že dostala padoucnicí,
která jí sedmkráte denně strašně lomcovala. Za—
slíbili ji její zbožní rodičové — když byli pomoc
lidskou marně hledali — blahosl. Bohorodičce do

Žarošic, a matka ji dovedla do ch'rámu v těch
šatech, ve kterých ji nemoc byla zastihla. Po vy
konané vroucí pobožnosti neduh se už nevrátil a
rodičové právem měli za to a veřejně to i hlásali,
že dcera jejich na přímluvu Bohorodičky asvatého
Valentina, patrona proti padoucnicí, sproštěna byla
svého strašného neduhu.

2. R. 1864 donesla k Matce Boží Žarošické

ctihodná vdova z Hustopeče obraz, který nalézá se
v sakristii. Představuje matku klečící s osmiletým
synem. Úplných šest let byl syn slepým, a k vy
léčení jeho hledala všudy ač. marně pomoci lidské,
až pak když jej byla zaslíbila Matce Boží Žarošické,
po druhé návštěvě u milostné sochy zraku nabyl.

3. Antonín N . .. z Vlkoše u Kyjova, asi
“r. 1845 rozený, po dlouhá léta slepotou raněný,
r. 1854 s matkou k P. Marii putoval, kdež ho
'máti v úzkosti srdce svého bl. P. Marii zaslíbila,
.a ejhle! Když se k domovu ubírali, kráčel již sta
tečně sám a na otázky udivených poutníků vyznal:
„Vždyť jsem viděl dnes v záři zázračný 'obraz Matky

19*
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Boží.“ Od té doby je každoročním poutníkem
v Žarošicích a podal o svém vyléčení zprávu
tamějšímu faráři r. 1875.

4. Vdova Březačka ze Šaščína v Uhrách okolo

r. 1858 padoucí nemocí od Boha navštívená, dle
'svého a hodnověrných svědků vyznání, když byla
Matce Boží v Žarošicích zaslíbena, na přímluvu
její od r. 1861 nemoci sproštěna jest.

Svatá Maria, neopouštěj nás bídné vpotřebách
našich!

* *
*

Žarošice jsou památny také bitvou Slavkovskou,
v níž r. 1805 Napoleon porazil Rakušany a Rusy-.
Před bitvou i po ní celá farnost“ od přítele i ne
přítele tak byla vydrancována, že farář Novotný
císaři Rakouskému, jenž přenocoval v obecním
domě, a Ruskému, jenž byl ubytován vdomě č. 451,
mohl poskytnouti k jídlu pouze brambory a sůl.

Asi čtvrť hodiny severozápadně od Žarošic
.u Silničné, kde nyní stojí pošta Uhřická a hostinec
„u hrozná,“ je pomník z osudné bitvy. Tam ruský
princ zemřel následkem poranění a mrtvola jeho,
než do Ruska do Moskvy byla odvezena, nějaký
čas odpočívala.

Jihovýchodně, asi půl hodiny vzdálí k Ná
sedlovicím, nachází se na silnici císařské tak zvaný
Spálený mlýn, při němž kříž a prve tři, nyní však
už“jen jedna lípa, památné místo označuje, kde po
nešťastné bitvě dorozumění se stalo mezi Napo—
leonem I. s jedné, a císařem Františkem l. acarem
Alexandrem I. s druhé strany; načež v brzku mír
v Prešpurku (Břetislavi) uzavřen.



Stanovy
Dědictví ss. Cyrilla a Methoděje

v Brně.

:; 1. Účel Dědictví sv. Cyrila & Methoděje.
Dědictví pečuje o zvedení lidu moravského, jakého

náš čas požaduje; o zvedem' vš estranné, avšak na zá.—
kladě víry katolické s vyloučením všeliké politiky.

»;2. Prostředky k dosažení účelu tohoto. ,
Spisování a vydávání knih a sice netoliko výhradně

náboženských, nýbrž vůbec vzdělávacích a k duchovním
potřebám věku našeho prohlédajících, zvláště dějepisu,
zeměpisu, poznání vlasti, přírody, řemesel a erby, atd. —
I v zábavných spisech obsažena býti má. buď obrana, bud'
utvrzování pravdy některé katolické, jížto se odpor časový
dotýká.

Vydávati se budou Dědictvím, pokud jmění stačí:
. Obšírné životopisy svatých,
. Spisy poučné,
. Spisy zábavné,
. Časopisy a všeliké listy běžné,
. Předměty umělecké, ku př. obrazy, zeměvidy čili

mapy atd.

Poznámka: Orgánem Dědictví ss. Cyrila &Methoděje
jest „Hlas“, časopis církevní.

och—valin“

g 3. Šetření zákonův tiskových.
Při vydávaní časopisův, knih běžných, obrazů »atd.

budou se stávající zákony tiskové zevrubně zachovávati.
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5 4. Zřízení Dědictví.
1. Spoluůdem Dědictví stati se může každý, kdo

za sebe jedenkrate na vždy položí 10 zl. r. m.
2. Vklad tento může se zapraviti buď najednou, aneb

ve dvou po sobě jdoucích ročních lhůtách po 5 zl. r. m.
které až do dne 30. září každého roku vyplaceny bud'tež.
Kdo by do té doby vklad nezaplatil, přestává býti údem
Dědictví.

3. Kdo však témuž ústavu 100 zl. věnuje, považován
bude za spoluzakladatele a obdrží 4 výtisky věcíDědictvím
vydaných zdarma.

4. Kdo jednou na vždy dá 50 zl., bude téhož ústavu
spoluúdem I. třídy a obdrží 3 výtisky. Kdo 20 zl. dá, stane
se spoluúdem II. třídy a obdrží 2 výtisky. Kdo 10 zl.
r. m. položí, bude spoluúdem III. třídy a. obdrží jeden
výtisk zdarma.

Spojí-li se manžel s manželkou v jeden toliko zaklad
o 10 zl., vydavati se jim budou knihy jen do úmrtí toho,
který první v diplomu poznamenán jest.

Poznam en ání. Bylo-li by potřebí druhého neb tře—
tího vydání některé již vydané knihy, spoluúdové jí dosta—
vati nebudou, nýbrž knihy ty prodávati se budou ve pro—
spěch pokladnice Dědictví, aby se nákladnější díla vydá.—
vati mohla.

Aby úmrtí spoluúda přišlo ústavu tomuto ve známosť,
žádají se vpp. duchovní pastýřové, aby úmrtí takové po—
kladníkovi Dědictví, třebas přímo poštou oznámiti račili.
Podobného oznámení písemného zapotřebí jest, kdykoliv
spoluúd některý buď k vyšší důstojnosti vynikl, nebo se
jinam přestěhoval.

5. Řehole, děkanství, (vikariáty), osady, kně
hárny, školy, rodiny, spolky, bratrstva atd. vstu
puji dvojnásobným vkladem za spoluzakladatele
nebo za spoluůdy věčné do Dědictví podle tříd-svrchu
jmenovaných.

6. Každému volno, doplněním vkladu 11 vyšší třídu
postoupiti. Zašle—litudíž k. př. spoluúd HI. třídy k prvním
10 zl. opětně 10 zl., stane se spoluúdem II. třídy atd. Avšak
spoluúdství postoupiti jinému nedovoluje se.
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7. Každý přistupující račiž jméno a místo přebývání
svého, jakož i biskupství a děkanství (vikariát) a poslední
poštu zevrubně udati.

8. Každý kněz, který jest údem dědictví ss. Cyrila a
Methodije, béře na sebe povinnost, buď ve slavnost, bud'
některý den v oktávě sv. apoštolů Cyrila aMethoděje každo
ročně sloužiti mši svatou za všecky živé a mrtvé spolu-údy
dotčeného Dědictví; a bude-li libo a možno-li jinou, mši sv.
za obrácení národův slovanských od jednoty cirkevni od—
loučených, kterouž pobožnost jistě každý spoluúd jakožto
věrný katolík spolu konati neopomine. .

9. Zemřelí, za které někdo vklad k Dědictví učinil,
tak jako ti, kteří na smrtelné posteli nejméně 10 zl. za
sebe do Dědictví odkázali, stávají se účastnýmiduchovních
milostí, v předešlém (8) čísle jmenovaných.

Každý, jenž byl vklad ten učinil za mrtvého, pokud
živ jest, knihy bez ohledu na velkosť vkladu, ovšem nej
méně 10 zl. r. m., po jednom výtisku dostávati má.

10. Správu Dědictví ss. Cyrila a Methoděje vede výbor
sestávající z kněží, kteří buď v Brně, bud' na blízku
přebývají.

11. U jiných osob a úřadů zastupuje Dědictví sv.
Cyrila a Methoděje starosta, a nemá-li prázdné od jiného
zaměstnání, jeden z jednatelů.

12. Výbor scházívá se čtvrtletně a k vyzvání starosty
i častěji v Brně, aby čeho potřebí v poradu bral, a vět
šinou hlasů přítomných výbor—níkůo nálezích pro celé
Dědictví platných rozhodoval. — Výbor má právo, počet
údův svých odcházejících doplniti nebo i rozmnožovati,
avšak ne jinak než katolickými kněžími, a každoročně
uveřejňuje zprávu o činnosti své.

13. Každý spoluúd Dědictví má právo, písemné návrhy
své činiti a přání svá projevovati dotčenému výboru, kte
rýžto při svých shromážděních zavázán jest, jich svě
domitě v úvahu bráti a dle nich, pokud potřebno, pro
spěšno a možno jest, se zachovati.

14. Ve sporech, z poměru spolkového snad vzniklých,
děje se odvolání k starostovi, a v domněle nedostatečném
vyhovění ku příslušícím c. k. úřadům.



—296—

15. Kdo témuž Dědictví obětuje práce své literární
neb umělecké, obdrží na výslovnou žádosť honorář podle
výbornosti, obšírnósti a důležitosti spisu svého, o čemž
výbor úsudek pronese.

g 5. Rozesílání knih a výtvorův uměleckých.
O rozesýlání knih, spisův á jiných předmětův Dědictvím

vydaných, postará se výbor. Každý přistupující k Dědictví
hned račiž oznámiti, ze které z ustanovených expedicí si
knihy bráti bude.

Poznamenání I. Pravidlem v této věci ostane. co
na lístku tištěno jest: že na poukázání lístku svéhr, každý
spoluúd v hlavní komisi u p. K. Winikera, kněhkupce
v Brně, Frant. Řivnáče v Praze a Bedřicha Grosse v 010
mouci knihy sobě vybírati má. Kdo by však chtěl poštou
knihy své dostati, račiž se obrátiti frankovaným listem
na jmenovaná kněhkupectví a přiložiž 3 kr., kterýžto peníz
přísluší kněhkupci za práci & obálku, mimo to ještě 6 kr.
na kolkovaný list nákladní.

Poznamenání II. Všeliké dopisy v záležitostech
Dědictví ss. Cyrila &. Methoděje bud'tež posýlány pod
adresou: Na čest. kan. M. Procházku, starostu Dědictví ;_
zásylky peněz pak bud'tež činěny v listech frankovaných
pod adresou:

Pokladnictvi Dědictví sv. Cyrila & Methoděje

V Brně, ulice dominikánská, biskupský alumnat.

%6. Poměr k vládnímu řízení.
]. Vládnímu řízení se ponechává, nahlédati v jednání

spolku, bdíti nad zachováním nařízení v propůjčeném po—
tvrzení daných, aneb všeobecnými předpisy stanovených,
a uzná-li toho potřebu, přidati spolku od příslušícího
úřadu určeného císařského komisaře.

z. Kdyby se spolek rozejíti měl, rozhodne výbor
0 jmění v duchu Dědictví sv. Cyrila a Methoděje a podá
o tom předběžnou zprávu vys. c.k. místodržitelstvía svému
P. T. nejdůstojnějšímu panu biskupovi.

Stanovy tyto potvrzeny jsou výnouem nejd. bist. kousíatoře
v Brně ze dne 7. srpna 1879 č. 2297 & výnosem vys. c k. místodrži
telství v Brně ze dne 2. srpna. 1879 č. 23376.
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Poznámka redakce. Dle %5. stanov přijímají se rody
položením 20 zl.; k tomu podotknouti třeba, že rod se
béře, dokud jméno se netratí. Dcery provdané, synů-li není,
odbírati budou knihy, pokud žijí; dítky pak jejich, jiné
jméno nesoucí nemají už práva toho.

* **

Údy stavu kněžského snažně žádáme, aby, jak stano—
vami určeno jest, a jak veškeré údstvo očekává, o slav
nosti ss. Apoštolů Cyrila & Methoděje, aneb _vněkterý den
v oktávě téže slavnosti mši sv. za živé & zemřelé spolu—
údy sloužili; mimo to, je-li možná a libo-li, druhou mši
sv. za obrácení národů slovanských od jednoty církve od
loučených. Ostatní údové nekněží konejtež s týmž ná
božným úmyslem v naznačeném čase vroucí modlitby.

Nesmí se také mlčením pominouti fundace, kterouž
učinil první starosta Dědictví František Sušil u ctih. otců
Minoritů v Brně, aby totiž v jejich chrámě každoročně v
v oktávě ss. Cyrila a Methoděje dvě mše sv. za údy“ Dě
dictví se sloužily.

Údům, kteří o slavnosti ss. Cyrila a Methoděje aneb
v oktávě téže slavnosti svátosti hodně přijmou, některý
kostel navštíví a na úmysl sv. Otce se modliti budou,
udělil papež Pius IX. brevem ze dne 21. listopadu 1856
plnomocné odpustky, kteréž se i duším v očistci přivlast
níti mohou.



Řídící výbor.
Dr. Matěj Procházka, papežský komoří, čestný ka

novník král. kapitoly Brnvěnské. emer. gymn. prof. v Brně,
starosta. — Vladimir Sťastný, tit. kons. rada, profesor
gymn. v Brně, j e dn a tel. -—Antonin Adamec, Spiritual na
bisk. bohoslov. 'učiliští v Brně, pokladník. — Dr. Jan
Ev. Bílý, tit. kons. rada, farář v Loučkách. — Dr. Josef
Chmelíček, skut. kons. rada, prof. pastorálký v Brně. —
Dr. Karel Eichler, tit. kons. rada, farář ve Veverské By
tišce. — Jan Fáborský, tit. kons. rada, farář v Pohoře—
licích. — Tomáš Hájek, farář v Záhlenicích. — Ferd.
Harna, farář v Chvalkovicích u Olomouce.—Dr. Jak. Hodr,
tit. kons. rada a profesor bohosloví. —-Alois Hrudička, tit.
kons. rada a c. k. profesor na vyšší české reálcevBrně. —
Dr. Frant. Hošek, tit. kons. rada, vychovatel. ——Josef
Klima, tit. kons. rada. farář v Kloboukách. — Vácslav
Kosmák, tit. kons. rada a farář v Tvarožné. — Beneš
Method Kulda, kanovník na Vyšehradě v Praze. — Ed.
Karlík, kanovník a děkan v Mikulově.—František Mar
šovský, arcikněz, skut. kons. rada, děkan a farář u sv..
Maří-Majdalen;r v Brně. — Placidus Mathon, O. S. B.,
redaktor „Školy B. Srdce Páně“ v Brně. Peregrin Ob
držálek, tit. kons. rada, farář v Břestu. -—Fr. Poimon,
tit. kons. rada, děkan v Dešné. — Em. hrabě Poetting,
kanovník Olomoucký. ——Dr. Jos. Pospíšil, skut. kons.
rada, prof. theologie a regens bisk. alumnatu v Brně. ,
Jak. Procházka, skut. kons. rada, prof. katechetikya me
thodiky V Brně, duchovní správce v klášteře Voršilek. —
Fabian Roháček, tit. kons. rada a farář ve Fryšavě. —
——Jan Soukop, tit. kons. rada, farář v Doubravici. ——
Eduard Stuchlý, tit. kons. rada. farář v Podivíně. —-Dr. Fr.
,Skorpik, tit. kons. rada, děkan v Kučerově. — Antonin
Subert, tit. kons. rada, děkanv Lulči.——RobertSuderla,
síd. kanovník král. kapitoly Brněnské a papežský komoří,
revisor účtů Děd. ss. Cyr. a Meth. —-Jos. Sum, probošt
\; Opavě. ——Ignát \Vurm, vikář Olomoucký, kons. rada
Dakovarský a Stanislavský. posl. Zemský a rada říšský. —
Jos. Vykydal, konsistorní rada. děkan na Velehradě. .
Frant. Weber, farář v Míloticích. poslanec zemský a rada
říšský. — Jan Křest. Vojtěch, čest. kanovník, profesor
theologie v Brně. —Theod. \Volf, tit. kons. rada a c.k. prof.
náboženství v Brně. -—Dr. Fr. Zeibert, sídelní kanovník
kapitoly Brněnské a papežský komoří.
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Příjem a výdaj Dědictví ss. Cyr. a Meth.
od 1. ledna až do 31. prosince 1886.

Robert Šuderla,
t č. skoumatel účtů.

V Brně, dne 31. prosinCe 1886.

o 3;— Na |
EL.; Příjem & výdaj lúpis. hotovosti |

zl. zl. kr. [

Zbytek od roku 1885: |
A. ve veřejných fondech 81450 — —
B. na hotovosti...... _ 2218O7'/.z

Nový příjem.
1. Úroky ..... . _ 366521
II. Vklady nov. údův, odkaz*) atd. — 1115 —
III. Za odprodané knihy . . —- 318 18
IV. Koupené jistiny . . . . — . 2500 —- —
V. Rozličnépříjmy . ..... — 10 58

Souhrn příjmů . . 83950 7327 041/2!

Výdej;
1. Zatisk 3.papír ....... — 186168II. Zavazbu . ....... — 905 —
Ill. Povozné & poštovné . — 29 67
IV. Na zakoupení nových jistin — 2177 20
V. Rozličnévýdaje ..... — 22685

Souhrn příjmů . — 5200 40

Bilance.

Když se od příjmů ..... 83950 7327041/2
odpočítávydání ..... — 520040 |
zbývá koncem roku 1886 83950 2126 641/2|

Výkaz jmění.
A. Ve veřejných fondech . . . 83950 — —
B. Na hotovosti....... — 2126641/2

Dr. Matěj Procházka,
t. č. starosta.

poplatků obdížcli jsme : odkazu toho 135 :

Fabian Roháček,
t. č. pokladník.

*)oPaní Marie Vystrčilová v Mělníku odkázala 150 zl. Po odražení
].



Výprodej knih
z našeho Dědictví za cenu velmi sníženou.

Dědictví ss. Cyrilla Methoděje má, jak z níže polože
ného seznamu spatřiti lze, hojnosť knih na skladě, kteréž
za velmi levnou, v témž seznamu naznačenou cenu pro
dává. I vybízí všechny ušlechtilé podporovatele dobrého
čtení. aby si neobtěžovali tu neb onu knihu aneb ivíce
knih z našeho Dědictví bud' pro sebe aneb pro místní
knihovnu objednati. Poslouží tím předně sobě samým,
neboť obdrží knihy obsahu dobrého, velmi poučného a na
mnoze i mile zábavného, na nichž spolu nelpí nic z onoho
kalu jedovaté nevěry a nemravnosti, jímž za našich dnů
mnohé knihy potřísněnýrjsou; poslouží tím ale také našemu
Dědictví a umožní, aby se budoucnč údům větší podíly dávati
mohly. — Kdo si řečené knihy opatřiti hodlá, ať se obrátí
ústně neb písemně na pokladníka téhož Dědictví, dp.
Antonína Adamce, spirituala na bohosloveckém učilišti
v Brně, dominikánská ulice, bisk. alumnat. Kdo již napřed
peníze posýlá, přidejž ku ceně knih také 6 kr. na kolko
vaný nákladní list.
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Seznam knih, které Dědictví ss. Cyrila a Methoděje
na skladě má a za snížené ceny prodává.

Peš“ Pův. Sníž.
J m ě n 0 d Í 1 & exempl. cena. cena

Skladě zl. kr zl. kr.

Život sv. Alžběty II. vydaní . . 583 - 70—50
Život sv. Jana Kapistrana 629 1 60 — 50
Děje sv. mučedlníkův východních . 505 — 70 — 30
Dějepiscíikve katolické ..... 1111 2 — —80
SV.Fr. Borgiáš ........ 574 120—50
Blah. Jan Sarkander. ..... 2618 2 — —80
Zivot sv. Angely . . . . . . 464 — 60 — 30
Zivot sv. Augustina . . ...... 372 2 — —00
Hospodářskákniha ....... 490 1——50
Cesta do sv. zeměI. díl ..... 476 150—50

II. ..... 779 150—50
Cesta do Francouz a Spaněl I. . 475 1 —40

„ „ „ „„ „ lI. . . 1612 — 75 — 30
„ „ „ „ „ „ III. 2106 — 50 —-20Zenakřesťanská......... 1355—60 20
Mužkřesťanský ........ 1380 —80—50
Kukátko I. díl . . . . . . . 1335 — 80 ——60
Kukátko II. díl . . 763 — 80 — 60
Hospodářska čítanka od Dumka . 1999 — 80 50
Sv. František Saleský I. díl . . . 724 —80 — 50
Sv. František Saleský II. díl . . 975 — 80 - 50
Gesta do Říma a dále do Neapole . 859 1 — — 70
Zivot ctih. Klem. Hofbauera . . . 870 — 90 —70
Kukatko III. díl. . . . . 776 —80 — 60
Sborník Svato--Methodějský. . . . 994 — 90 — 80Sv.Josafat........... 10631
Missie . . . . 1472 — 90 — —

Mimo to je na skladě:
Moravan, kalendář od roku 1861 —- — 36 ——15

„ „ „ „ 1862 . — — 36 — 15
„ „ „ 1863 . — — 36 r— 11
„ „ „ „ 1864 . — -—36 — 15
„ „ „ „ 1865 . — — 36 ——15
n » n » 1866 ' _ ' 36 _ 15
„ „ „ „ 1867 - — — 36 ——15

„ „ „ „ 1868 - — — 36 — 15

„ „ „ „ 1869 -— - 36 — IOL
„ „ „ „ 1870 — ——36 — 15
„ „ „ „ . 1871 — — 36 — 15
„ „ „ „ 1872 . — — 36 — 15
„ „ „ „ 1873 . — 36 15 

Obraz _sv. Vojtěcha. . . . . . . — —36 ——20MapaCernégory......... — 3



Seznam zemřelých úd'ů
dědictví ss. Cyrilla a Methoděje*).

v arcidiecési Olomoucké:
Adler Johanna v Ruprechtově.
Dočkal Antonín v Citově.
Dvořákova Amalie v Klenovicích.
Gabriel Karolina v Kroměříži.

[Hoblík Mechtilda ze sv. Kateřiny.
Hudeček František z Počenic.
Hybnerova Ros. z Velehradu.
Chlup Jan na Plumlově.
Chora Josefa z Brodku.
Kónwitz Marie v Klenovicích.
Koutný Josef v Libosvarech.
Kropáčova Marie z Lověšic.
Kubík František z Lověšic.
Kubíček František z Grygova.
Lariš Kateřina v Opavě.
-Leifert Josef v Kelešovicích.
Dp. Liebner František, farář v Rožnově.
Maške František, ředitel panství Světlovského na

odp. v Uh. Hradišti. '
Michelcova Antonie v Majetíně.
Morálova Anna v Chvalkovicích.
Novákova Kateřina z Kelešovic.
Ocelíkova Josefa z Hrádku.
Paráčkova Marie ve Vyškově.
Pavlíček Ondřej v Dědicích.

*) Uctivě se žádají všichni příznivci našeho Dědictví,
aby úmrtí spoluúdů správě Dědictví rychle oznamovali,
jelikož se to u mnohých teprve po letech stávalo.
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Pavlík Vácslav ve Vlčnově.
Vdp. Pavlovský Matěj, kanovník v Kroměříži.
Plotěný Jan v Evanovicích.
Smiga Kateřina z Mal: Kelešovic.
Sokola Johanna v Opavě.
Šindilka Františka v Kroměříži.
Šustala Alžběta v Kopřivnici.
Švačka Anežka v Odersi.
Tenglerova Teresia v Kateřinkách.
Trávníček Vavřín v Dědicích.
Vlček František ze Studnic.
Vykydal Tomáš ve Lhotě.
Vyplelík Jan z Lověšic.
Zabranský Anežka v Příkazích,

Z diecése Brněnské:
Balák Josef v Jestřebí.
Blaha Antonín v Sedlaticích.
Bon ard Adolf v Brně.
Bou arová Anežka v Brtnici.
Vdp. ech Karel, č. kanovník, arcikněz a farář

v Bučovicích.
Čzačz Jiří v Brně.
Foi t Františka v Rájci.
Fru a František v Blatnici.
Gregora Leopold v Podbřežicích.
Hala Libor z Dražovic
Halady Magdalena v St. Břeclavě.
Hanáček František v Tvrdonicích.
Hnilicová Marie v Šitbořicích.
Holešovska Marie ve Velaticích.
Chaloupka Jan v Mikulovicích.
Janeček Jakub v Bystřici.
Kleveta František v Pratci.
Dp. Klíma Antonín, farář v Pozořicích.
Kocourek Štěpán v Kučerově.
Dp. Korec Emil, farář v Milovičkách.
Korec František v Ričmanicích.
Korecova Marie v ičmanicích.
Kratochvílova Marianna v Ousoší.
Kučerova Anna v Boskovicích.
Lések Martin v Strážovicích.
Majer František v Dolní Cerekvi.
Marek František ve Vrbici.
Matula Jan v Niškovicích.
Niedrle Josef v Třešti.
Soutorová Františka z Třeště.
Svitavský Josef v Bystřici.
Svoboda Josef v Bystřici.
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bvoboda Prokop v Jaroměřicích.
Šedých Magdalena v Holubicích.
Smídek Antonín v Bystřici.
Vdp.chhrotz Alois, arcikněz a farář v Třebíči.
Dp. Sula Vacslav, farář v Šitbořicích.
Vašátko Sigmund v Brně. „
Viktorin Josef v Stavěšicích.
Zapletal František ve Lhotě.
Zouhar Kašpar ze Šošůvky.

Z diecése Králohradecké:
Cviky'ř Jan v Náhořanech.
Chmelařova Marie z Opařiště. —
Dp. Pecháček František, děkan a farář na odpoč.

v Meziříčl.
Pohl Antonín v Malé Zedhuji.

Z diecése Litoměřické:

Dp. Schneider Karel, děkan a farář v Hřivicích.
Vystrčilová Marie, spoluzakladatelka odkazem.

Tito v Pánu zesnulí údové poručení buďtež nábožným
modlitbám údův živých

Modleme se. Bože, všech věrných Stvořiteli a Vyku—
piteli, dušem služebníků & služebnic svých odpuštění všech
hříchů rač dáti, aby prominutí, kterého vždycky žádali,
pobožnými prosbami dojíti mohli. Skrze Krista Pána na
šeho. Amen.

Odpočinutí věčné dejž jim, Pane, a světlo věčné ať
jim svítí! Ať odpočívají v pokoji. Amen.

;

.—...-„pl.—



Škola božského srdce Páně
v Brně, Dominik. ulice č. 4.

CaSOpispro katolický lid, zvláště ale pro bratrstva.

Vychází měsíčně o dvou arších veliké osmerky, s čet
nými obrazy a v hezké úpravě. Celoročně i s poštovní zá
sylkou 1 zl. 60 kr. — Přílohy ku „Škole B. S. P.“ bývají
ve zvláštním předplacení následující:

Zábavná bibliotéka, sbírka povídek. vedených
v duchu katolickém, vychází v seriích o 10 sešitech tří
archových a předplácí se na serii I zl. Předplatitelé na
2 serie mohou si za premii vybrati za doplatek 80 kr. jeden
z našich obrazů barvotisku, které na obálce jednotlivých
sešitův uvedeme. Krámská cena knížek v jedné serii ob—
sažených jest asi 1 zl. 50 kr.

Ascetická bibliotéka, sbírka spisů vedoucích
a povzbuzujících ku zdravé zbožnosti, vychází po seriích
v předplacení za 2 zl., krámské ceny 3 zl.

Anděl Strážný, časopis pro křesťanskou mládež,
hojně obrázky vykrášlený, vychází měsíčně 0 1'/2 archu
v barevné obálce a stojí v předplacení celoročním 80 kr.
Za prémii (bez doplatku) dán krásný obraz barvotisku.

Květy Marianske, list měsíční ctitelů P. Marie.
Vychází 15. k. m. o 1'/. archu v barevné obálce a stojí
v předplacení celoročním ŠO kr.

Hlídka literární. Vycházíkaždého měsíceo dvou
arších v barevné obálce a předplácí se na ni celoročně
2 zl., půlročně 1 zl.

Přítel dítek, časopis pro vychovaní & zachránění
křesťanské mládeže. Každý sešit má přílohu pro dětí. Ročně
vyjdou 4 sešity. Předplatné 40 kr. ročně.

U administrace Skoly a zábavné bibliotéky jest téžna sklade:
Výběr rozmanitých menších obrázků, vzpomínek na

I. sv. zpověď a přijímání, sv. biřmování, sv. křtu, symbo
lických názorů oběti mše sv., měsíční sv. patronové atd.,
jakož i medailky sv. Otce Benedikta, Srdce P. Ježíše,
bl. Sarkandra a Anežky České, růžence rozmanité, Neposkvr.
P. M. P. M. Lurdské atd.



Ročn.39-„Ě— ĚASWQ Ročn.39.
časopis věnovaný zájmům našeho lidu vůbec ajednotlivých
stavů zvláště, psán jest slohem řízným, srozumitelným

a Jasnym.

Týž přináší články úvodní o všech událostech
sběhnuvších se na poli politickém, národním, cír—
kevním, národohospodářském a společenském. Dále
přehledy politické, různé zprávy, dopisy, články
hospodářské, literární, bursu, trhy, loterii atd. —
Cásti zábavné věnuje se obzvláště péče. Jmenovitě
píše pod čáru oblíbený u našeho lidu proslulý
spisovatel V. Kosmák, Dostál, Veselý a m. j
ie PIO velikou svou rozšířenost hodí se_„Hlas“
pp. obchodníkům, živnostníkům k ohlašování in
serátů nejrozmanitějšího druhu. Ceny levné.

„Hlas" vycházíjako denník a týdenník.
Denník stojí poštou měsíčně 1 zl. 18 kr., ročně 14 zl.

týdenní/c čtvrtletně 1 zl., ročně 4 zl.

Administrace „Hlas“ v Brně v Besedním domě.


