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PROGRAM.
Celé dílo obsahuje dvě knihy, ze kterých každá, aě jedna druhou doplňuje, samostatný tvoří celek.
Kniha I. jedná o životě nej/dal:. Panny Marie a její panického chotě .rt/. you:/'a jakož i o úctě

jim oboum vzdávané soukromě i veřejně; proto rozvržena jest na tři části:
1. O jejich předurčení, předpovědění a předobrazení.
2. O jejich životě na světě před zasnoubením, ve stavu manželském a o nejblah. Panně Marii

po smiti sv.-]osefa a Krista Pána.
3. O úctě vzdávané jim od jednotlivcův a od celé sv. církve v její slavnostech, pobožnostech,

v bratrstvích a řeholách.
Kniha II. vyličuje oslavu nejblah. Panny Marie a sv. ]osefa, kterou jim Hospodin ustanovil na

poutních místech celého křesťanského světa, konaje k jejich zvelebení mnohé divy a zázraky a rozdávaje
věřícímu lidu na pokorné vzývání jich hojnosť milostí a darů. Z poutních míst uvedeme předně nejzna
menitější celého Světa. pak vypíšeme co možná úplně všechna z našich krajů ěeskoslovanských.

Celé dílo vyšlo ve ;4 sešitth hojně illustrovaných dřevorytinami podle nejvýteěnějšícli
uměleckých děl malířství a sochařství.

pamatuj sešit stojí 30 kr., v předplacení však nejméně na pět sešitů najednou účtujeme jej
jen po 20 kr., a kdo se předplatil na l5 sešitů (3 zl.), má nároky na velký níže uvedený obraz za
ustanovenou náhradu.

Vedle dřevorytin jest spis ozdoben osmero obrazy barvotisku, které při vazbě knihy na určitá
místa se vloží; za tyto obrazy třeba doplatiti nepatrnou náhr.-idu, & 4 po to kr., za 4 po 15 kr. (úhrnem 1 zl )

Po ukončení první knihy aneb po zapravení prenumerace na 15 sešitů (3 zl.) vydá se prenu
merantu za dcplatek ! zl. 50 kr.

velký olejobarevný obraz 59x64 Ctm.

„Večer před narozením Páně.“
Podle originálu malíře Riessnern.

Skvostné rámy“ K nim za. a, '7 až. &zl. obstarává
Administrace „Školy B. 8. P.“ v Brně.
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KNIHA II.

Nejblahoslav. Bohorodička Panna Maria, se svým panickým

chotěm sv. Josefem uctívána &vzývána od křesťanského lidu

v její svatyních.
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„vznešený rod Habsburků bylt' v době brzo šesti set let, co vévodí
.' .F"*!

gat/*,.Mhu'khay;

“,-__národům pod jeho žezlem se shromáždivším, mnohé vystaven

trpké zkoušce, mnohou zastihnutpohromou a nejednou byl, po
žít?“ . . , . , „ . „

lidsku-li souzeno, bhzek svému zaniknuti. Což vsak paměti a vsn

cti hodno a [znamenito, ve všech takových nebezpečných postaveních
\

;;
l
.

brali šlechetní panovníci habsburští své' útočiště u Hospodina a za

hlavního svého přímluvce vyvolili si vždy :nebes královnu,! nejblah.
Pannu „Marii, a její snoubence sv. ýoscfa, jejich'zvláštní ochraně sebe,

svůj rod a národy svému vévodství svěřené odporučovali, a jtaké, jak
to sami z nejhlubšího přesvědčení veřejně slovem i skutkem hlásali, až

do dnešního dne ze všech pohrom a nástrah nepřátel šťastně vyvázli a

slavnými se stali.

Že nejvznešenější císařská rodina Habsburků svými zásadami a

soukromým i veřejným životem ničím se“ neliší od zásad národa ČeCho

slovanů, od národa pro velikou jeho úctu k Bohorodičce nazvaného

(marianskýmp a světem známá zbožnost“nejvznešenější rodiny a její úcta

ku památným místům marianským, — to vše již dobře utkvělo v paměti

našeho lidu a tvoří vždy užší 'pásku oddanosti vyrůstajícího pokolení

k nejvznešenější rodině panovnické Habsburkův a pevnou tvrz proti její

nepřátelům odkudkoli.



Z tohoto ohledu, když jsme sepsali tuto knihu pro křesťanské
rodiny vlasti naší, která jiná více nám tanula na mysli nežli vznešená

rodina nejjasnějšího následníka trůnu_veleříše, rodina, která stejně jako
naše rodiny křesťanské vroucně se odporučuje ochraně' nejsvětější rodině

v Nazaretě a ji po příkladu svých slavných předků za vzor si béře.

Proto pokládáme si to za velkou česť,že clovoleno věnovati Vaší c. k. Výsosti

tuto knihu, neboť cítíme v tomto poctu nejen nepatrného tohoto spisu,

nýbrž i poctu všech rodin českomoravských, a zvlášť rodin novomanželů,

kteří za rodinnou svou knihu spis tento si obrali.

Nechať přítulnosť ku vznešenému rodu panovnickému Habsburků

a zvlášť láska k nejjasnější rodině Vašich Výsostí tímto věnováním,

blahosklonně přijatým, v národě našem neustále se sílí a rozmáhá a

svazek Hospodinem posvěcený obě strany ve blahu zachová na všemocnou

přímluvu a ochranu nejblah. P. Marie a sv. Josefa!

V Brně, dne 19. března 1884.
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Příčina oslavování Bohorodičky.

týká-li se kdo s národem slovanským a
zejména s Čechoslovany, s lidem ven
kovským, přesvědčí se brzo, že v jeho
srdci hluboko zakotveno jest sv. nábo
ženství, a třebas tu onde drzý zub novo
věkého neznabožstvíse pokoušel je ohlodati,
nezdařilo se mu to; víra v Krista Pána, kterou
ss. apoštolové Cyrill a Method v srdce lidu
vštěpili, a kterou sv. Vácslav, sv. Vojtěch,

, sv. Prokop a ostatní dědicové naší vlasti
dále pěstovali a hájili, jest dosud živa v národě a je zárukou jeho blaha.
Druhé, co žádnému pozorovateli neujde, jest, že se zdravou vírou ve
Spasitele světa, jak ji hlásá sv. církev katolická, v našem národě nejúžeji
je, spojena nejvěrnější láska a úcta i důvěra v nejblh. Bohorodičku, Pannu
Marii. A co národ v srdci chová, to jeví i veřejně slovem i skutkem
a hlavně — co nejvíce v oči bije -— na posvátných. poutních místech
mariánských; tu právě osvědčuje se celý národ slovanský býti mariánským.
Mát' on ovšem tisícero příčin, tak důvěrně a oddaně se tuliti k nebes
královně, především ale vždyt“ jí děkuje zachránění sv. víry v tolika
pohromách minulých století a s vírou děkuje jí zachránění sebe sama,
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jak dějiny světa toho jsou svědkem a jak při jednotlivých mar. poutních
místech zevrubněji- ukážeme. Kdyby Matky Boží nebylo, nebyl by odolal
národ náš kacířstvu, tomu ne sedmero-, ale sto/zlave'mu draku, který
se právě v naší ubohé vlasti rozhostil a již se honosil býti tu pánem
samovládcem, a kdyby se byl národ pravé víry spustil, byl by, takto
znemra—vniva na nesčetné církvičky se rozdrobiv, snadnou se stal kořistí
sousedních národů, zejména hrabivého protestantismu v Německu, — byl
by sobě odumřel a poznenáhla zmizel v moři protest. němectva tak, jako
zmizeli ostatní naší bratří v Polabí a v Pomoří.

Proto dobře, dokud náš lid k Bohorodičce vděčně se hlásí a nových
dobrodiní a bezpečné ochrany pro budoucí zlé časy hodným se činí.
Kdo by chtěl tuto úctu marianskou v srdci našeho lidu zlehčovati a jí
překážeti, jest opravdovým nepřítelem národa, třebas by ijeho jazykem
mluvil, jest zrádcem a zhoubcem, jakým byli všichni ti, kteří předstírajíce
kdovíjaké lidumilné úmysly, národu našemu pouti na posvátná místa
směšnýmičinili, svatyně jejich bourali a jejich strážce rozptylovali a jej
od úcty k Bohorodičce odvrátiti usilovali. Soudiliť zajisté chytře: Vezměme
lidu předně úctu k nejblh. Panně Marii, tím ochladne i živost katol. víry,
ne-li úplně ochromne a se zatemní, pak pod pláštěm osvěty znechutíme
mu lehce i'jeho vlastní mateřský jazyk, odejmeme mu jeho křesťansko
národní školy a donutíme ho zapomenouti své slavné minulosti a tak jej
zbavíme i vší budoucnosti — bude věčným naším porobem, třebať ve
světle nové kultury!

Ba zajisté, s úctou k Bohorodičce ztratili bychom ještě více nežli
svou národnosť, — my bychom ztratili i víru v Ježíše Krista a zbavili se
čerpadla všaké milosti ze zdrojů, které Spasitel světa nám uchystal,
ztratili bychom světlo a tapajíce ve tmě minuli bychom se i za hrobem
svou blažeností; slovem: ztratili bychom nejen dědictví časné po svých
praotcích, nýbrž i dědictví Ježíše Krista.

jak úzce souvisí učení o nejblh. Panně Marii a úcta k ní s celým
učením křesťanským, ukázáno již v prvních částích tohoto spisu, jak
velice ale prOSpívá životu křesťanskému a jak jest Bohorodička skutečně
ochranitelkyní a matkou křesťanstva, toho svědky jsou dějiny marianských
poutních míst, které tuto ovšem jen v největší stručnosti podáváme, chtíce
své krajany upozorniti, jak daleko, jak všeobecně po celém křesťanském
světě jest rozšířena a utvrzena pocta vzdávaná Bohorodičce a jak jest
velkolepými skutky za rozumnou a oprávněnou dokázána,
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Za úvod k popisu této praktické úcty Bohorodičky klademe zde
ještě jedno svědectví o příčině a příslušnosti jíz péra jednoho znej
důmyslnějších křesťanských filosofů, benediktina sv. Anselma,*l jemuž
ani světáčtí filosofové úcty nemohou odepříti.

<<Všaké stvoření na nebi i na zemi,» praví onen sice skromný ale
veliký učitel církve, <<jestk tomu konci a cíli, aby oslavilo svého stvořitele.»

<<Vzdálí-lise toho svého cíle, ruší úplnost' své bytosti a rozpadává
v nepořádek.

(Člověk, byv za krále a pána všeho tvorstva ustanoven, ztratil tedy
svou vzpourou (hříchem)proti Bohu úplnost' svého panství nade tvorstvem,
zrušil soulad či harmonii, 've které ono jemu bylo přiděleno, a znectil
celou tu Bohem udělanou posloupnost'.

(Ještě více: Protože tvorstvo této země zákonem svého postavení
přece ještě svému ač kleslému králi poddáno bylo, vidělo se nuceno
spoluvinníkem býti bezbožnosti člověka, jsouc od něho násilně zneužíváno
k nepravostem. Tak musely slunce, měsíc a hvězdy (které vlastně jenom
v užívání živobytí jemu měly pravídkem býti) trpělivě nechati se zneužívati
k mrzké modloslužbě; pro spravedlivého člověka byly stvořeny, a hle!
musily člověku nešlechetníku býti nástrojem ke hříchu.

<<Podobně dělo se zemi, moři, řekám, horám a dolinám, a všemu co

v nich jest. Všechny, roztodivné bytosti byly ve hřích zapleteny, musily
člověku nápomocnými býti, prostopášností a zločiny urážeti svého Stvořitele
a největšího pána, jehož vlastně měly jen oslavovati. Celá příroda byla
ve kletbě hříchu, a toto hanebné zneužívání a snižování celého tvorstva
trvalo až do příchodu ncjbl. Panny Marie. .

<<jakmilepřišla Marie Panna a Syn Boží svým se vtělením a zrozením

z Ní lidskou přirozenost' k prvotní důstojnosti povýšil, tu přestal i onen
hanebný nepořádek. l všechno ostatní stvoření bylo svému původnímu
účelu navráceno, jakmile člověk přestal je zneužívati ke hříchu, jsa sám
navrácen službě pravdy.

(Celé tvorstvo mělo býti pro člověka odleskem oné svrchované
dokonalosti Božské, kterou člověk bezprostředně nemohl jasně a zřetelně
poznati. Jak velice však bylo v té své důstojnosti sníženo, když člověk
zhřešiv jeho zneužíval odvracováním se. od Boha a zapomínáním na něho,
nikoli k jasnějšímu ho poznání. A k té své dřívější důstojnosti nemohlo
tvorstvo spíše a jinak přijíti, než až Beránek, který snímá hříchy světa,

*) Beati Anselmi liber de Excellentia gloriosissimne Mariae. Cap. et XI.
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z nejbl. Panny Marie tělo přijal a Se narodil, a člověka k poznání Boha
přivedl a tím i ostatní tvorstvo k patřičné jemu cti a důstojnosti povýšil.
Toto dobrodiní takového všeobecného napravení musí však nevyhnutelně
za zásluhu se pokládati Oné, jejíž panenský život božského napravitele a
znovuzříditele světu přinesl. — jak mnohým díkem jest tudíž všaké
stvoření, bud' si rozumné, bud si nerozumné, zavázáno nejbl. Panně!

(jako tedy Bůh, učiniv všechny věci svou mocí, otcem a Bohem
všech jest, tak také blah. Bohorodička Maria, znovuzřídivši všechno svými
zásluhami, jest matkou a paní všech věcí.

(Neboť Bůh jest svrchovaným pánem všech bytostí, protože svým
rozkazem jedné každé zvláštní přirozenost“ vykázal; a Maria jest všech
věcí panovnicí, protože mocí té milosti, kterou si zasloužila, jim původní
důstojnost vrátila.

(<Ajako Bůh ze své podstaty toho zplodil, kterým 'všem věcím
původ jejich dal, tak také nejbl. Panna Maria ze svého nepoškvrněného
těla toho zrodila, který ozdobu prvního vesmíru znovu zřídil.

(Tak jako nižádná bytost“ jinak než Synem Božím býti počala a
jest, tak také nižádného nevyjmul zákon zaslouženého zatracení, leč koho
od něho Syn blah. Marie Panny vysvobodil.

(Který tedy rozumný člověk, uváživ toto všechno přímým smyslem
a čistým srdcem, úplně pochopiti by mohl velikou vznešenost' (excellenci)
této panny, jejíž prostřednictvím celá příroda tak neocenitelných dober
dosáhla, skrze niž tak nepochopitelnou milostí 2 tak nepochopitelné
zavrženosti vyproštěn byl svět?

(Kdož by mohl tak podivuhodnou a neslýchanou milost' této nej
blahoslavenější ženy okem. svého rozumu pozorovati a nežasnouti, tak že
by se mu nejen slov nedostávalo, nýbrž že by i poznal svou úplnou
neschopnost' ku chápání tak veliké věci?» — — —

Kdyby to nebyl právě Filosof sv. .Anselm, který o nejblh. Panně
tak mluví, křičel by snad celý svět, že zlehčujeme čest“ Krista Ježíše a
slávu Boží. Sv. Anselm mohl tak mluviti a mluvil tak z přesvědčení
nejvnitrnějšího, nabyv ho právě z nejhlubšího poznání Boha a Ježíše Krista,
a podobně mluví o vyvýšenosti Matky Boží nade všechno tvorstvo všichni
svatí, kterým popřáno, tajemství Boží nejhlouběji zkoumati.

Přirovnáme-li tyto chvály marianské s tím, co náš křesťanský lid
jí ku poctě koná na posv. poutích, jest to úctou ještě pranepatrnou a
nedá se daleko ani přirovnati té cti, kterou vzdává Bohorodičce sám
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nejvýš svrchovaný Bůh. Jak směšné vyjímá se to žehrání nás lidských
nedochůdčat i na tu skromnou oslavu Marie Panny na poutních místech,
kdežto bychom měli každým dnem k novým chválám, k nové oslavě Její
se povzbuditi. Nebo kdo jiný vyprostil nás z kletby člověka pranedů
stojného pohanstva, kdo vydobyl nám dávno ztracené zaslíbení lepší
budoucnosti za hrobem, ne-li Maria svou svatostí a svým pokorným
<<Sta1zz'žmí se 75:21:76slava Tim'/zah Jí tedy jest k nevýslovným díkům
zavázáno nejen pokolení lidské, nýbrž veškeré stvoření.

S úctou Bohorodičky jest úzce spojena také úcta ku sv. ýoscfu,
panickému její zasnoubenci, a zvlášť od té doby, co Duch sv. ústy ná
městka Kristova nám jej ukázal jako zvláštního církve svaté ochrance,
patrona, a k němu abychom své útočiště brali nás vybídl, směle můžeme
tvrdití, že poutní místa marianská jsou zároveň stánky zasvěcenými úctě
sv. Josefa. Neboť kdo vzývaje nejsvětější Pannu nevzpomene si též na
sv. Josefa a na jeho mocnou přímluvu u Boha, kdo osvědčuje lásku a
oddanost' ku Kristu' Pánu a jeho matce opovážil by se nevšímati si
_sz. ?asc/a, jemuž i Kristus Pán i Panna Maria jakožto hlavě rodiny
poddání byli a jeho čest“ povždiy za svou vlastní pokládali.

Jako nejbl. Panna Maria nás nejjistěji vede ku Kristu Pánu, tak
zase k Ní přivádí sv. Josef, pročež nás pobízí církev svatá: Jděte k Josefovi,
ite ad Joseph, spěchejte na marianská místa, abyste tam uctili i sv. Josefa
a jeho přímluvy si zabezpečili.
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Opioutích vůbec.

ezřídka slýcháme od lidí, kteří ani sami
nikdy pouti křesťanů se nesúčastnili ani
dosahu jejího neznají, že poutě jsou zby
tečny ne-li úplně škodlivy.
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Rj; nimiž snad dosti mnoho spravedlivých,ů.

\
51,

Š.:»
kteří nemajíce příležitostipo poutích ne

. _. i

*—**'———- chodili, a kdož by chtěl právě proto o
jejich Spasení pochy'bovati? Nechať nejsou poutě potřebny, přece nejsou
zbytečný/, nýbrž velmi ušz'tečny a lidské povaze úplně přiměřený. Radosť
z putování a touha po něm jest vrozena srdci lidskému, snad proto,
že jest člověk ustanoven za pána a krále země, a rád by shlédl své
království, aneb že duše lidská cítí se býti jen pohostinu na tomto světě
a nemá nikde žádné stálosti? (I. Petr 2, II.) již staří pohanští národové
putovali na jistá jim posvátná místa a putují až po dnes, a neputuje-li
člověk z popudu náboženského, neputuje-li křesťan na posvátné místo,
aby odloučen od obyčejného svého bydliště a odloživ na chvíli všechny
pozemské své starosti jako na poušti s Bohem rozmlouval a sv. svátostmi
se posilnil a občerstvil, — pak putuje na jiná, nikoli posvátná místa,
nýbrž na místa zábavy a rozkoše, aby smyslnosti své pohověl, nechaje
zatím duši hladem mříti, jako by neměla žádných potřeb, jako by jí ani
nebylo. Nezávidíme světu jeho <výletů» a různých poutí na místa
radovánek, nezbraňujte ale ani nám našich poutí, které z vyšších než

VIV'
pouze tělesných pricm konáme, žádnému v ničem nepřekážejíce.
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Většina našich poutních míst jest na horách a v tiché samotě lesní.
Srdce lidské cítí se zajisté zvláštní jakous mocí táhnuto na temena hor a do
samoty lesů. Zde cítí se člověk nejen tělesně občerstvena, nýbrž ivduševně
povznešena. Lomoz a nepokoj vezdejšího života zmizel, oko vidí“ před
sebou rozprostřeno Boží tvorstvo, velebnost' a velikost' skutků Božích naplňuje
vnímavého ducha obdivem a vděkem. Ticho vůkol, ticho v srdci, vědomí
vlastní nicoty zmocňuje se nás a ——cítíme se Bohu blíže a přístupnějšími
—vlivujeho milosti, — zakoušíme pravdu slov proroka Oseáše (2, 14):
<<Pooednduši [id;/con na poušť a mluvili 'óndn le srdci jejímu)

Bohatí lidé cestují v létě do cizých krajů, do lázní, stupují na
temena vysokých hor, aby ducha svého okřepili, — putují do světa; chud'as,
jehož duch stejných_má potřeb, ba ještě více, když byl po celý rok v potu
tváři svůj chléb vydobýval a všelikou tíži starostí a svízelů vezdejších
snášel, ten nemůže stejně s bohatci to dělati, aniž nemůže doma na několik
dní pohodlně si to zaříditi a od lopot si odpočinouti. Pro toho jsou pravým
dobrodiním křest. poutě, jeho zbožné myslí hodí se však místo výletů vážná
pouť na některé více méně vzdálené posv. místo, kterou vykonati Bohu snad
v krušné chvíli byl slíbil. — I to nejsvětější zevšední každodenním zvykem.
Farní kostel domova, jednoduché služby B., kázaní duchovního, kterého
od dětinství slýchal, shromáždění věřící h, kteří všichni dopodrobna jsou
tak známi a všedni, to vše těžko jej rozehřeje ku vroucnější pobožnosti.
Pravdy sebe vážnější nevnikají dosti hluboko do srdce“ a dobrá předsevzetí
neutkví v srdci, — kořínky jich brzo vysychají. Doma se člověk zřídka
řádně připraví ku přijmutí sv. svátostí a jen \s polovičním srdcem bývá
i při těch nejsvětějších výkonech sv. náboženství. Starosti o domácnost“
doma—nikdyjej neopouštějí a nelze mu se v'ymaniti ze všedního života, a tak
padá zrno slova Božího a perle milosti Boží na tvrdou cestu a ptáci
nebeští sezobají je.

Jak daleko jinak jest to na pouti! Co kněžím a ře/zolm'kůmjsou
tak 51). dno/zowzz'cvičení, tím jsou poutě pro obecný pracovný lid.

Kdo vůbec horlí proti poutěm, nedóbře zná přirozenost“ lidskou;
nebo nepoznal poutí z vlastní zkušenosti; nebo nezvěděl nic o velikém
užitku, jaký poutě, dobře-li se konají, přinesly a přinášejí poutníkům. Nebo
snad ani nepomní toho, že ani tak zvaní vzdělaní nečiní jinak, když cestují
na místa proslulá nevšedními událostmi, dějinnými příhodami nebo slavnými
muži; nebo ani nevidí, že těch nešvarů při poutěch, proti kterým tak horlí,
vlastně není, leč v jeho domyslu, a že kdyby měly poutě býti pro některé



POUTNÍ MÍSTA MARIANSKA VUBEC. , 3

nedostatky odstraněny, že by bylo pak potřebí také od mnohých jiných
dobrých věcí ustati.

Staří národové pohanští i židé putovávali, a křesťanství podrželo
putování odstranivši jen obmezený a pohanský nátěr poutí a vtisknuvši
svým poutím ráz a ducha křesťanského, jakž se nám jeví ve slovech Spasi
telových: (Bůh jest duch, a kdož se mu klanějí, musí se mu klaněti v duchu
a v pravdě.)

Staří křesťané již ode dávných dob putovali do -sv. země
k posvátným místům, kteráž Spasitel náš byl posvětil svou přítomností
pozemskou. Sv. jarolím, který v Betlémě poustevničil, vypravuje nám,
že nelze ani spočísti všechny biskupy-, mučeníky a jiné a jiné muže
proslulé zbožností a učeností, kteří připutovali do sv. země modlit se
Kristu na témž místě, kde krev svou drahocennou byl pro nás prolil.
A za středověku? Nejsou-liž války křížácké brannými poutěmi milionů do
sv. země, kteří přišli vyrvat ji z moci nevěřících?

Tato úcta hluboká a důvěry plná k božskému Spasiteli přešla i
na apoštoly, mučeníky & vyznavače. Vždyť při nich projevila se nám
všechna ta ,moc milosti Boží, s kterou oni spolupůsobivše dosáhli tak
vysokého stupně dokonalosti. Ještě vyšší měrou přešla úcta ta na Marii
Pannu, Máteř božského Spasitele našeho, jehož počala z Ducha sv., jehož
porodila světu tonoucímu ve hříších,_a proto také bývá tak ráda, tak
důvěrně, tak účinlivě od nás vzývána jakožto naše orodovnice a pro
střednice. Tak se stalo, že křesťané již od prastarých dob putují ke
hrobům a ostatkům svatých a světic, k obrazům Marie Panny, a udála se
tam již nesčetným věřící nesčíslná a zázračná vyslyšení v potřebách
jejich. A místa taková jmenujeme poutní místa, a obrazy nazýváme
zázračné obrazy, ne snad proto, že by na těch místech nebo v těch
obrazích samých byla nějaká božská, zázračná moc a- síla, ale proto, že
Bůh všemocný právě tato místa a ty obrazy vyvolil, aby jimi milosti své
uštědřoval, a proto, že.mnohými zázraky dosvědčil, jak mily jsou mu
poutě k místům a obrazům těm.

Je to s poutními místyjako smísty lázeňskými :Bůhsice poskytuje všude
pro tělo naše výživu a léky k osvěžení zdraví porušeného, —alepřece dal
na některých místech léčivým zřídlům vyvříti, kamž přemnozí churavci a
neduživci se ubírají, aby nabyli ztraceného zdraví. A tak Bůh všude sice
uděluje věřícím milosti potřebné k osvěžení a posvěcení duší, než přece
na některých místech vyvolených dává pramenům své milosti hojněji
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prýštiti. Či kdo chce Stvořiteli všemohoucímu a vládci přemoudrému
nařizovati, kdy, kde a jak milosti své má udělovati? Či smí kdo kárati,
božský-li Vykupitel zvláštním spůsobem oslavuje na některých místech
Máteř svou nebo světce a uštědřuje-li na přímluvu jejich hojným pramenem
milosti svéP.

Pouť koná-li se pravým duchem, spojena jest s mnohými výhodami.
Pouť nemá za svůj cíl radovánky, ale jest to cesta kajícnosti a sebezapření,
jest to námaha, oběť a strádání, a proto je skutkem dobrým a záslužným.
Pouť jest jakoby cvičba duchovní; člověk je vytržen na některý den ze
všedního života, vyrván je z náručí netečnosti náboženské, do níž tak
snadno upadáme, a mysl jeho" nese se k vyšínám nebeským, probouzí se
k novému, svěžímu životu duchOvnímu. Pouť poskytuje mnohému příležitosť,
aby vykonal zpověď životní, kteráž bývá často potřebná, nezpytoval-li
kdo zevrubně svědomí, nevzbudil-li lítosť, zamlčel-li smrtelný hřích, nena
pravil-li vlastní vinou škodu učiněnou nebo nevyhnul-li se zlým příležitostem.
Když pak vidíme tolik poutníků ze všech koncův a krajů připutovavších,
posiluje se v nás přesvědčení o pravdivosti a jednotě víry katolické_
Všechno, co poutníci vidí, slyší a sami činí, povzbuzuje je ku zbožnosti,
k dětinné důvěře, k modlitbě vroucí, k milování Boha, k úctě a následování
Marie Panny a světcův a světic Božích. Divno-li tedy, že Bůh poutníky
takovou zbožností jaté na přímluvu Marie Panny a světců svých občerstvuje
přehojným a živným zdrojem milostí svých a že je—nezřídka i zázraky
oblažuje? Poutě přinesly nesčetným poutníkům vyslyšení v nejrozmanitějších
potřebách a — což nejvíce váží — vykořenily zastaralé vášně a náruživosti,
poskytly poklid svědomí, pokoj duši — spásu lidem.

A proto církev duchem sv. řízená vždy měla se k poutěm takto:
Dovoluje putování k místům posvátným, považuje poutě za věc užitečnou,
hájí a brání je proti odpůrcům, obdařuje je odpustky, ukládá je jakožto
skutky kajícné, snaží se vymýtiti pověry a všeliké nedostatky, a poučuje
věřící, jak mají konati poutě v pravém duchu křesťanském.

Chceš-li tedy, křesťane milý, podniknouti pouť v pravém duchu a
s hojným užitkem, čiň jak následuje:

1. ZkOumej nejprve, nežádají-li povinnosti stavu a povolání tvého,
abys zůstal doma. Nesmíš tedy vybrati se na pouť, pokud na jisto nejsi
přesvědčen, že práce tvé domácí bedlivě konány budou od jiných, že
domácí tvoji za tvé nepřítomnosti dobře budou ošetřováni. A pak pod
nikni pouť nikoliv se záměry snad světskými, ale jediné k oslavě Boží,
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k uctění Marie Panny nebo světcův, aby duše 'tvá spásy došla, aby.prosby
tvé vyslyšány byly a v potřebách tvých ti pomoženo bylo.

2. Na pouti samé střez se všeho, co by tě v pobožnosti vyrušovalo.
Netlachej zbytečně, nelelkuj, nesměj se, nebud roztržit při modlitbě, netlač_
se ku předu, nevybíhej bez potřeby 2 průvodu. Ale bud' dobrým příkladem
ostatním poutníkům, vroucně se modli nebo zpívej, jdi klidně a vážně
řídě se ve všem dle slov apoštolových: (Všechno děj se slušně a _vpo
řádku.» (I. Kor. 14.) Cvič se v trpělivosti, milerád snášej' svízele cesty,
parno, déšť, únavu a jiná a jiná nepohodlí. Mírni se, umrtvuj se a uč se
odříkati tomu, co ti milo.

3. Když jsi došel na poutní místo, bud' zbožně přítomen mši sv.
a kázaní, modli se vroucně před zázračným obrazem, očist' ve svátosti
pokání duši svou ode všech hříchův a připrav se takto hodně, aby vy
slyšány byly prosby tvoje; vylej srdce svoje před Bohem, Marií Pannou
a všemi svatými, a vůbec použij drahocenného času, jejž strávíš na místě
posvátném, k tomu, abys dosáhl účelu poutě.

4. .Na zpáteční cestě chovej se tak, jako když jsi šel tam. Maje
srdce uvolněné a svědomí neobtížené, nedej se strhnouti k nějakému ne
předloženému činu. Navrátiv se domů nenavracuj se k dřívějším zlo
zvykům svým, ale nechť pouť i na dále přináší u tebe hojné ovoce dobré.
Jakou to radost“ spůsobíš Bohu a nebi, jakou útěchu svým dom'ácím,jakého
požehnání dosáhneš pro sebe, polepšíš-li se po pouti vykonané, staneš-li se
zbožnějším, laskavějším, pracovitějším, vůbec v každé příčině ctnostnějším.



Hlava II.
w—uÚW—kí—

Posvátná místa poutnické \! Palestině.

dož bys, milý čtenáři, netoužil navštíviti místa, kde Spasitel
, a náš ráčil člověkem se státi, kde po třiatřicet let žil jako

každý jiný člověk chudý a pracovitý, kde největší tajemství
, naší svaté víry se děla, kde spása celého světa byla zjednána;

. % kdož bys nechtěl kráčeti těmi šlépějemi, kterými kráčeli přesvatí snou
benci Maria Panna a neúhonný, spravedlivý Josef, kde v potu tváři
pracovali a se starali o-výživu svou a svého božského syna Ježíše.
Po všechna století bylo vroucnou touhou všech křesťanů, navštíviti

tyto kraje a svými vlastními očima viděti, svými kroky změřiti tato po—
svátná místa; avšak jen málo kterým bylo Bohem dopřáno, dosíci cíle
toho svého přání. Většině veliké křesťanů, snad i tobě i mně, nezbývá
než pouze v duchu a podle popisu a návodem knihy tam putovati, nicméně
může býti naše putování také velmi užitečným a méně nebezpečným, pak-li
myslí sebranou a v duchu lásky ku Kristu Pánu a jeho svaté Matce a
pokornému snoubenci, sv. Josefu, je vykonáme. Nuže sprovázej mne na
této pouti.

1. Nazaret.
Totoť místo, kde nejblahosl. Panna se sv. Josefem. snad nejraději

bydleli; vždyť bylo to jejich rodné město, jejich vlasti Zde měli svůj
skromný majetek, zde Slovo tělem učiněno na zvěstování archanděla, zde
pak po návratu z Egypta vychovávali svého božského syna bezmála po 28 let.

Nazaret, vykládá sv. Jarolím, sluje tolik co ler/čt; opravdu prorocký
název, ano odtud vzešel květ panictví, květ nejvzácnější, ratolesť ze kmene
Jesse, jehož blahodarná.vůně celý svět příjemným učinila. Nazaret jest
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městečko v jednom krásném údolí jížního Galilejska. Obyvatelé jeho
z většiny nepřijali slovo Spasitele a zůstali zatvrzele Židy a až do doby
Konstantina netrpěli žádného jinověrce mezi sebou. Později a hlavně za
časů válek křižáckých usadili se zde hromadně křesťané, zbudováno mnoho
a krásných chrámů Páně, ku kterým křesťané celého světa rádi putovali.
Ve století 12. zpustošili Nazaret Saraceni a když po nedlouhém panování
evropští křížáci, kteří město a okolí byli opět pokřesťanštili, od zuřivých
Turků byli vypuzeni, opanovali všechno Mohamedáni a jsou zde pány až

Nazaret.

podnes. S velkými obětmi a s mnohými namáháním podařilo se r. 1620
lrantiškánům místo tam si získati a vystavěti kostel Panny Marie zvěstování
a r. 1720 i svůj klášter. Nyní obývá Nazaret asi 600 řím. katolíků,
200 řeckých katolíků, 220 Maronitů, 1200 schism. Řeků, asi 280 Mohame
dánů, úhrnem 3500 obyvatelů. Židů zde není. — Domy jsou nepravidelně
na svahu hory nastavěny z kamene, střechy, jako vůbec na Východě,
jsou plochy, ulice úzky a klikaty a ne valně čistotny.
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Zde tedy, o poutníče křesťanský, zde v městečku neúhledném, od
Mohamedánů, i Židů ne valně ctlěném, kráčíval \ježíš, zde pomáhal své
matce a svému domnělému otci, zde celá svatá rodina pracovala, dobrodiní
roznášela, zde trávil Ježíš, Maria' i Josef dlouhý od světa neznaný svůj
tichý život pro česť Boží a pro blaho lidí. Zde zvěstoval archanděl
Gabriel slavné poselství, zde žil Ježíš Kristus po svém návratu z Egypta
až do svého třicátého roku a byl podda'n Marii a Josefu. přesvatá
rodino, kýž bys svým příkladem hluboce se vryla do rodin křesťanských
po celém světě! Jaká důstojnosť skrývá se zde, jakých ctností příklady
konáte zde!

Asi čtvrť hodiny jižně od Nazaretujest

2. Studnice Panny Marie,
odkud nejblh. Bohorodička vodu nabírala pro všechny potřeby domácí,
kam ji malý ]ežíšek zajisté často provázel, ba mnohdy ji v této práci
zastával. A což sv. Josef? nevystřídal se v donášení vody se svou nej
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Chrám „Zvěstování“ v Nazaretě.

milejší, nejsvětější chotí? Kdož by chtěl o tom pochybovati, uveda si na
paměť tento přesvatý spolek dvou osob, jež vzájemnou službou sebe
předcházely. Každodenně ráno i na-večer uzříš ženy a děvy,_se džbány
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na hlavách, sem spěchati nabírat vodu. V Nazaretě jsou ženy a děvy
nejkrásnější z celé Palestiny, a ony .samy praví, že tu krásu děkují nejblh.
Panně Marii. — Studnice P. Marie jest nyní majetkem Řeků rozkolníků,
kteří u ní mají kostel a klášter.

As tři hodiny na Východ od Nazaretu leží

3. Kána Galilejská,

kde Kristus Pán na prosbu své milé matičky první zázrak učinil, proměnit;
vodu ve víno. Před mnoha lety byl na místě onoho domu svadebčanů
velkolepý kostel, nyní naznačují ti jen některé potlučené sloupy místo,
kde kdysi byl stál. V nynější době zamýšlejí ()O. františkáni opět zde
vystavěti svatyni.

4. Karmel.

Slovo <<Karmel» samo znamená tolik co sady, vinice Boží a hora
vvi

Karmel, nejvyšší to a nejposlednější výběžek pohoří stejného jména, které

Klášter na sv. hoře Karmel.

od Východu k Západu se táhne, byla od Židů iod pohanů stejně velebena
a od proroků vychvalována jako nejkrásnější a nejúrodnější, jako zahrada
Hospodinova. Na Karmelu bydleli proroci Eliáš a Eliseus, a již za jejich

:*
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dnů putoval tam lid, aby se Hospodinu zde klaněl. Na Karmelu zahanbil
Eliáš a uvedl svou obětí v posměch modloslužbu kněží Baalových a
vyprosil úrodný déšť po dlouho trvajícím suchu. Na Karmelu viděl Eliáš
trvaje na modlitbách podivné mračínko, v- němž sv. církev spatřuje před
obrazení neposkvrněné Panny Marie, a na témž místě byla za časů křest'.
i kaplička vystavěna. Po příkladu proroků Eliáše a Elisea bydlelo zde
na vrcholu v jeskyních a slujích mnoho poustevníků a žili svatě. Stará
pDvěst' dí, že rodiči nejblh. Panny, Joachim a Anna, měli zde na Karmelu
domek, řekli bychme salaši pro své pastýře, a přicházeli sem častěji, i
s útlou děvinkou Panenkou Marií. Ba ona prý později také někdy sem
přišla spolu s_Ježíškem, zejména při svém návratu z Egypta. V zápiscích
kláštera karmelitského na sV. hoře Karmel jest zaznamenáno, že již
v prvním století po narození Páně zbožní mužové zde se shromáždili
odhodláni následovati přísný'život proroka Eliáše a sv. Jana Křtitele, a
že ku poctě nejblh. Panny Marie kapličku vystavěli, kde se za den
několikrát scházívali ku společné modlitbě. Od tohoto shromáždění
zbožných poustevníků odvozuje svůj počátek řád karmelitský, který později
r. 1209, od sv. Alberta, patriarchy Jerusalemského, svou přísnou řeholu
obdržel.

5. Jerusalem.

Nedočkavě pohlíží poutník roztouženým zrakem do dáli, zda uvidí
již posvátné město. Konečně dojde roviny kamenité a pusté, a před
žasnoucím zrakem rozkládá se na kopci město očekávané se svými hradbami,
cimbuřím, věžmi a mohutnými báněmi. To't' Jerusalem! Poutník klesá na
kolena a vítá se slzou v oku svatéměsto. (Vítám tě,» volal již sv. Bernard,
<<městosvaté, ty stánku, jejž Nejvyšší posvětil, aby v tobě a skrze tebe
spasil všecko lidstvo.. Vítám tě, ty město krále velikého, v němž od
počátku světa zázraky dějí se skoro bez ustání. Vítám tě, paní národů,
královno říší, dědičko patriarchů, matko proroků, učitelko víry, slávo lidu
křesťanského . . .» “"

Jerusalem není podoben žádnému jinému městu. Není to ani živé,
lidnaté a ruchu plné město, ani to nejsou zčernalé, rozvalené zříceniny.
Je to místo smutné, osamělé, jen zdmi obehnané. Ve zděch těch neozývá
se žádný šumot a hukot, na kamenitých stezkách neviděti živoucího tvora,
ba ani ptactvo nebeské nepěje ani nešvitoří. A jaká je toho příčina?
Zatvrzelost' Zidů, kteří nechtěli přijati slovo Boží, a pak vláda turecká,
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která všude jen dovede bořiti a nikde stavěti. Proto tu tak pusto a
smutno. — Věru, člověk, pohlížeje na město to posvátné a kdysi tak
slavné, mohl by zaplakati s Jeremiášem prorokem: (Komu přirovnám
tebe? aneb komu připodobním tebe, dcero jerusalemská? Komu tě rovnou
učiním a potěším tě, panno, dcero sionská? Nebo veliké jest jako moře
potření tvé-! Kdož tě zhojí? . . . To-li jest to město dokonalé krásy, a
radost' vší země? Otvírají na tebe ústa svá všickni nepřátelé tvoji: sípějí

' Mr.-"**

Jerusalem.

a skřípějí zubami a říkají: Sežerme je! . . . Učinil Hospodin co myslil,
splnil řeč svou, kterouž byl přikázal ode dnů starodávních: zkazil a ne
šanoval a obveselil nad tebou nepřítele a povýšil rohu protivníků tvých.»

Jakkoli zpustošeno a zpleněno, je to přece město, v němž spása
naše se dokonala, a proto vstupme tam s radostí a vděčností, abychom
navštívili místa omilostněná.

6. Chrám Obětování Panny Marie.

Na poledním svahu hory Moria pne se do výše překrásná basilika
o sedmi lodích. Dnes není to již chrám křesťanský, ale mešita turecká,
nazvaná el Aksa. Ale křesťané podnes říkají, že to chrám <<Obětování
Marie Panny» a to nám naznačuje, že máme před sebou svatyni Máteře Boží.
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Církevní podání vypravuje nám, že nejblh. Panna jako děvčátko
tříleté byla dle slibu rodičů svých službě Hospodinově obětována a přijata
mezi panny, které obsluhu v chrámě jerusalemském obstarávaly. Ale
chrám ten i s městem Jerusalemem byl od Římanů r. 70. po Kr. z kořene
vyvrácen a vyhlazen. Od té doby pak bylo pusto a prázdno na hoře
Moria, na místě, kde stával chrám Hospodinův, až Hadrian, císař římský,
vzpomněl si a dal tam vystavěti na potupu chrám pohanský. Než ani ten
nestál tam dlouho, neboť první císař křesťanský, jménem Konstantin, dal
jej strhnouti.

0 roce 530 císař Justinian na místě,'kde stával. dříve chrám
židovský, dal zbudovati překrásnou basiliku (Obětování Marie Panny>> na
upamatování toho, že Marie Panna byla v chrámě službě Boží obětována.
Staří spisovatelé nám o kostele tom vypravují, -že byl z nejkrásnějších,
které kdy'byly nejsv. Panně zasvěceny, a dokládají, že nádherou a krásou
může se přirovnati ku slavnému chrámu Šalomounově. Do tohoto nového
křesťanského chrámu jerusalemského dostalo se také posvátné nádobí
chrámu Šalomounova; za nájezdů Peršanův a Saracenů ztratilo se však
beze stopy. '— Připomenouti ještě dlužno, že dle jednoho starého spiso
vatele přechovávána tu byla kolébka a koupelka Ježíškova, jakož i postel
nejblh. Panny.

Dějiny toho chrámu poučují nás dále, že již před křížáckými'
válkami byl tam i klášterec pro poutníky, kteří z daleka široka k místům
svatým putovali. Když však Jerusalema dobyto od mohamedánů, stala
se z chrámu křesťanského turecká mešita a byla pro křesťany ztracena.
Za několik století, když vypravili se do .svaté země bojovníci kříže a
Jerusalem ztekli a založeno bylo nové království jerusalemské, králové ti
vyvolili si sídlo nedaleko chrámu našeho zase křesťanského. Ve klášterních
rozvalinách u chrámu toho vzal původ proslulý rytířský řád templářův.

Nynější turecká mešita el Aksa — jak již pověděno, bývalý to
chrám <<Obětování Marie Panny» — má zdélí 272 stop a 189 zšíří. Sedm
velikých bran vede do sedmi lodí chrámových; strop spočívá na čtyřiceti
mramorových sloupech; uprostřed pak vypíná se velikolepá kupule olověná.

Je tomu již šest set let, co mohamedáni se tu usídlili, a křesťanům
dovoluje se jen za drahé peníze sem vkročiti a na chvíli pomodliti se
v bývalém tomto překrásném chrámě Marie Panny. Věru truchlivě loučí
se s památným místem tím poutník křesťanský, aby vyhledal si jiného
místečka, kde by poklidně mohl se k Pánu všehomíra pomodliti. Ubírejmež
se i my za ním a vydejme se na další pouť svatým městem.
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7. Křížová cesta.

Sestoupivše po půlnočním svahu s hory Moria, přicházíme k místu,
kde soudnice Pilátova stála. A tu počíná tak zvaná avia dolorosa» čilí po
česku cesta bolestná. Tudy kráčel božský Spasitel náš mezi rouhajícím
se lidem židovským, obklopen jsa surovými a uk-rutnými žoldnéři židovskými
a nesa těžké dřevo kříže. Byla to poslední a nejtěžší cesta jeho pro
spásu nás všech. Když kráčel touto cestou, nejsvětější'krev Jeho řinoucí
se Mu z těla pod tíží kříže byla šlapána od lůzy hlučící, která šla za
ním, a od nejurputnějších nepřátel Jeho.

Zajisté že i Maria Panna následovala milého Syna svého, aby
viděla, co s ním počnou. Dle podání Maria Panna učinila okliku, aby
zástup předešla a ještě jednou popatřiti mohla do ztýraného obličeje
božského Syna svého. V těch místech, kde je čtvrté zastavení, ústí se
strany také úzká postranní ulička. Několik krokův odtud božský trpítel
poprvé klesl pod tíží kříže. Když pak katané jím vzhůru trhli, aby dále
kráčel, setkaly se oči jeho se zrakem nejsv. máteře jeho. Jaký tu bolestný,
hřitký meč proklál láskyplné srdce _Maríino! — Následujmež ted' v duchu
Spasitele svého na cestě až ke Golgotě.

8. Chrám Božího hrobu.
V

Tu na Golgotě je posledních pět zastavení křízové cesty, a sice
jsou v rozsáhlém chrámě, jenž vlastně z tří kostelů se skládá. — Za.
času, kdy Ježíš i Maria na zemi žili a trpěli, rozkládala se Golgota mimo
hradby městské. Když však Jerusalem později z kořene vyvrácený opět
byl vystaven, bylo posvátné místo ono zahrnuto v ohrady městské. Samo
sebou se rozumí, že prvním křesťanům nevymizela z paměti prostora, kde
Spasitel byl ukřižován, a místo, kam ho pochovali. A tak jim nebylo
nesnadno, nalézti opět ona místa, když se po zboření Jerusalema sem
vrátili. Ale vystavěti zde na památku nějaký chrám, nebylo lze křesťanům,
kteří tehdy všude byli stíháni, pronásledování a popravováni. Když však
jim byla popřána svoboda za císaře Konstantina, dala matka císařova,
sv. Helena, kopati ve skále a vskutku také nalezen hrob Kristův, i kříž
svatý a mnohé jiné ostatky. Tu pak dal Konstantin na místě tom vy
stavěti velikolepou basiliku, které staří spisovatelé, kteří ji znali, nemohou
se dochválíti. —. Skoro tři sta let bylo křesťanům volno putovati do
Jerusalema a navštěvovati i tento chrám.
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Ale již blížila se bouře. R. 614 přitrhl kJerusalemu perský král
Chosroes II. a zničil z návodu Židů překrásnou basiliku Konstantinovu;
svatý kříž pak odnesl do Perska. Ale nedlouho radoval se ze svého
vítězství. Opat Modestus z Jerusalema vydal se na sbírky a sebral tolik,
že již r. 626. bylo lze na starých základech vystavěti čtyry modlitebny.
Za tři roky po tom, tedy r. 629, císař řecký Heraklius sám přinesl kříž
svatý na Golgotu zpět, když byl krále perského porazil. Nesl jej bosky

Kaple ukřižování Páně.

nemaje při sobě žádných odznaků císařských. Církev sv. slaví na památku
této události slavnost“ povýšení sv. kříže dne 14. září.

Než nebylo dosti na jedné, snesla se i druhá bouře nad sv. zemí.
Kalif Omar dobyl Jerusalema a tak zavládlo tu panství .mohamedánské.
Než přece mohamedáni ti byli tak snášelivi, že ušetřili obyvatelův i kostelův
a dovolili křesťanům bez překážky navštěvovati sv. místa. Ale když
r. 1010 zuřivý Hakem svatého města se zmocnil, chrám křesťanský na
Golgotě po druhé jest zpustošen. Strach a hrůzu roznesla zpráva o tom
po všech zemích západních a horlivé sbírky konaly se všude, tak že
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r. 1048. nový chrám křesťanský na Golgotě se vypínal. Když pak křižáci
Jerusalema se zmocnili, zbudován nový nádherný chrám, který s nepatrnými
změnami až na naše časy se zachoval.
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Kaple Božího. hrobu.

Asi sto let později Jerusalem opět upadl v ruce nevěřících, ale
chrám náš nezbořen. Naopak ustanoveni pak od krále sicilského Roberta
při něm františkáni za strážce jeho a vůbec všech svatých míst. A ti
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v obtížném úřadě svém vytrvali až na naše dny, zápasíce s mnohými
překážkami, snášejíce mnohá utrpení a mnohé oběti přinášejíce.

Zvláště pak způsobeno jim nevýslovného žalu a trudu od rozkolných
Řeků. Ti podplativše Turky domohli se od nich svatyně po svatyni,
až i chrám božího hrobu zabrali. Museli ho sice na naléhání císaře

Leopolda I. opět vydati katolíkům, ale za našeho století podařilo se jim
zase urvati čásť chrámu pro sebe. Neboť jeden jde o tom hlas, že
rozkolní Řekové založili zhoubný oheň, v jehož plamenech sesula a spu
stošila se r. 1808 velká čásť chrámu. Vědělit' oni dobře, že chudobní
františkáni, nedostávajíce ze západních zemí žádné podpory, nebudou moci
chrám opraviti: ale že jim samým, t. Řekům, chrám připadne, když se
postarají o opravu. A tak se i stalo. Rozkolníci vystavěli báň nad
kaplí božího hrobu, ale dílo to je tak chatrné, že déšť potůčkem crčí do
vnitř, když prší. Katolíci by nyní rádi opravovali, ale Řekové toho
nechtějí připustiti, a tak to zůstává při starém nepořádku. Katolíci pak
smějí v kapli té jen dvě mše sv. denně sloužiti.

Toť jsou stručné dějiny velechrámu na hoře kalvárské. Ale jak
vypadá ted'? Má podobu křížovou a zaujímá prostoru 15.000 čtverečních
stop. Věru, budova to rozměrův obrovských! — Zavedlo by nás to
příliš daleko, kdybychom chtěli zevrubně popisovati všechny kaple i chrámy,
které v tomto jediném velechrámě jsou zahrnuty, kdybychom chtěli vylíčití
všechny oltáře a památky tuto se nalezající: ale dostačiž podotknouti,
že místo, kde sv. kříž byl nalezen, jestvzdáleno od Božího hrobu 252 stop,
od místa, kde Kristus Pán ukřižován byl na Golgotě, 148 stop, a odtud
k Božímu hrobu je 110 stop — a celá ta rozsáhlá prostora jest pře
klenuta jednou budovou ohromnou.

Jednotlivé části toho velechrámu náležejí rozličným křesťanským
společnostem, jako Řekům, Armenům a Koptům. Katolíci mají kapli
s Božím hrobem, kapli ukřižování Páně, oltář na místě, kde příbit byl
Pán na kříž, kapli sedmibolestné Matky Boží, kostel františkánský a kaplí
nalezení sv. kříže. Co den františkáni ubírají se v slavném průvodu
k těmto svatým místům. Šťasten jest poutník, jenž může se k nim připojiti!

9. Úmrtní dům Panny Marie.

Navštivme ted ještě horu Sion! ]douce kpo_ledni,přijdeme k večeřadlu,
kde božský Spasitel náš slavil s učenníky svými poslední večeři. Nedaleko
odtud ukazuje se mezi zříceninami místo, kdež blahoslavená Panna žila
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a umřela. Dům ten byl později proměněn v kostelíček a posud viděti
kapličku, kdež dle pověsti sv. Jan apoštol sloužíval mši _sv. pro máteř
Boží. Zde také nejsv. Panna vydechla přečistou duši svou, zde rozloučila
se s tímto slzavým údolím, ani stáli kolem ní apoštolé a učenníci božského
Syna jejího. Svaté tělo její neseno pak bylo od apoštolů za zpěvu
žalmů do údolí josafatského. Liba vůně rozlévala se a všechen lid četný,
jenž se v průvodu bral, slyšel překrásnou, rájskou hudbu. —

Jděmež i my za tím průvodem aspoň v duchu i uvidíme za hrad
bami pramen, který bývá neustále od žen obklopen. Říkají mu pramen
Marie Panny a vypravuje se, že Maria Panna sem chodila pro vodu, když
po smrti Syna svého v Jerusalemě obývala.
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Sluje smrtelných úzkostí Páně.

lvl
Minuvše pramen ten, krac1me dále podle zahrady Gethsemanské.

Po pravé straně uzříme v hoře Olivetské jeskyni tutéž, v níž se Kristus
Pán krví potil.

IO. Hrob Marie Panny.

již blížíme se údolí josafatskému, kdež je hrob Marie Panny.
Překrásnou branou gotickou vstupujeme do chrámu podzemního. Sestupujeme
do svatyně po širokých, skvostných schodech mramorových, jichž napočítáš
sedmačtyřicet. V levo od schodů viděti hrob sv. Josefa, v pravo pak
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hroby sv. Jáchyma a sv. Anny. Když jsi sestoupil na poslední schod
octneš se v prostranném chrámě, vystavěném na způsob kříže, majícím
pětačtyřicet kroků zdélí a dvacet zšíří. Světlo padá sem jen od schodův
a pak malým otvorem v klenutí._ Ve východní části kostela stojí kaplička
a v ní jest hrob nejsv. Panny.

Tu tedy byli apoštolé složili sladké břímě svoje. Ale jakož božský
Spasitel náš jen do třetího dne zůstal v hrobě, tak i hrob nejsv. mateře
jeho choval tělesné pozůstatky její toliko tři dni. Neboť v ten den spoj—il-a

čna“
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Kostel hrobky Panny Marie.

se čistá duše její se fsvatým tělem a Matka Boží přijata jest od Syna
svého do sídel nebeských. již sv. jeroným vypravuje, že na tomto místě
stával kostel; nynější však vystaven byl od katolíků za válek křížáckých,
ale ted je v rukou rozkolných Řeků, kteří v kostele tom dopřáli místečka
všem, ba i mohamedánům, jen katolíkům nikoliv.

I I. Betlehem.

(Aj ty Betléme země judská, nikoli nejsi nejmenší mezi knížaty
judskými; neboť z tebe vyjde .vévoda, kterýž by spravoval lid můj
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israelský.» Aj naplnilo se slovo prorokovo, neboť ve městě tom stalo
se, co jiný prorok hlásal: <Panna v životě míti bude a porodí syna a
nazvou jméno jeho Emmanuel, jenž se vykládá: S námi Bůh.»

Věru, může-liž býti pro křesťana města památnějšího a milejšího
než Betlém, kdež Maria Panna porodila syna svého a plénkami obvi
nuvši položila v jesle? Zde anděl hlásal pastýřům: (Aj, zvčstuji vám
radost“ velikou, která bude všemu lidu; nebo narodil se vám dnes Spasitel,
jenž jest Kristus Pán.» Zde zapěli andělé: (Sláva na výsostech Bohu

Betlehem.

a na zemi pokoj lidem dobré vůle.» Zde chvátajíce vítali chudí pastýři
Vykupitele světa, sem přišli od východu mudrci poklonit se králi světa,
zde prolila pacholátka nevinná krev svou za pronásledovaného ježíška

Není divu, že na místě tom, k němuž tolik poutá se blažených
upomínek, že na místě tom brzo, snad v prvním nebo druhém století,
se setkáváme se svatyní. Chlěv, v němž Spasitel se narodil, proměněn
v kapličku. Bohužel, že bezbožný císař Hadrian znesvětil posvátné místo,
vystaviv tu chrám pohanský. Ale první císař křesťanský Konstantin
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dal zbudovati nad sv. jeskyní velikolepý a nádherný chrám, zasvěcený
panenské rodičce živého Boha. Chrám ten šťastně přetrval všechny bouře
neklidných časův a stojí až po dnešní den.

Pod kostelem tím, jehož krásu vypšati péro nám nestačuje, táhne
se podžemní kaple 37'/2 stopy daleko; široka je_115'/4 stopy a zvýší
9 stop. Podlaha i stěny obloženy jsou mramorem bílým s černavými
pruhy. V něm jako v zrcadle obráží se světlo z dvaatřiceti lamp, které
dnem i nocí hoří. — V kapli té viděti výklenek dosti prostorný; a hle,

Vnitřek chrámu Narození Páně.

tut“ místo ono, kde se nám srdce více rozechvívá, než na jakémkoli jiném
místě poutnickém. Vždyť to místo, kde Maria Panna (lala nám původce
všech milostí. Zde láska a milosrdenství Boží zjevilo se na loktech Mariiných
k nejsladší radosti její, že zaplesala nebesa i země. Tu narodil se nový
Adam, jenž přišel, aby založil na zemi nový ráj!

Na podlaze stkví se stříbrná hvězda a na ní nápis: (Hic de virgine
Maria jesus Christus natus est.» (<<Zdez Marie Panny Ježíš Kristus se
narodil.>) Nad tím pak stojí oltář anarození Kristova.» — Postavíme-li
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se k tomu oltáři, máme nedaleko po levici jiný výklenek o něco nižší.
Tamt' stály jesle, do 'nichž Maria Panna Ježíška uložila. Hned při tom
jest oltář <<třísv. králů.» — Vycházíme-li z kaple druhým koncem, než
kterým jsme vešli, přicházíme chodbou k oltáři sv. Josefa, pak k oltáři
mlad'átek, z nichž každý je v jiné jeskyňce. Dále pak vede podzemní
chodba ku kapli sv. Pavly, sv. Jeronýma a k hrobce sv. Eusebia. Na
světlo se vyjde v kostele sv. Kateřiny. On jediný náleží katolíkům,
kdežto chrám Bohorodičky jest v moci rozkolníků.

Vnitřek kaple v basilice Betlemske.

Kdož místa ta navštíví za'isté neo omene vroucně děkovati, J P

božskému dítku a svaté Matce jeho za neocenitelnou milost', že povolán
jest do církve katolické, kteréž milosti dostává se sice lidem mnohým,

rv
ale, když povazíme, kolik lidí všech na světě jest, předce jen málokterým.
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Poutní místa Marianská v Africe: t. j. ? Egyptě, Habeši & Berbeři.

Socha Matky Boží od proroka Jeremiáše. ——Zahrada Kalsamová. —
Strom Panny Marie. — Strom sv. Josefa.

„ nepřátelskou proti církvi svaté. Před 14 sty let měly na 600
pravověřících biskupských sídel a obyvatelstva čítaly na miliony.
Než jak u jiných dřevních národů tak i tuto prostopášnosť a pýcha,
obyčejný počátek vší nemravnosti a všech neřestí, zavinila úpadek jej ich.
Spustivše se pravé a čisté nauky ježíše Krista oddávali se kacířství
a rozkolu a jeho zhoubným následkům. Ruka božské spravedlnosti

dlouho shovívala, nicméně konečně zasáhla je trestajíc. Mohamed a s ním
sběsilé roty Arabů, Chaldejů a Assýrů vrhly se na znemravnělé pokolení
a až na malý zbytek ho vyhubily a města jeho, jako Alexandrii, Kartaginu
a v ssutiny obrátily. Na mrtvolách a troskách těchto měst vztýčíl
mohamedánský stát svůj prapor, takže až podnes zbytek zuboženého
lidstva pod drápy jeho úpí. Avšak Matka Boží, pomocnice všech svých
ctitelů a utiskovaných, i tudy ještě divy tvoří a hojně ctitelů svých má,
jichž denně vždy víc a více přibývá.

V těchto dvou zemích, v Egyptě a Habeši, tak na blízku položených
kolébce Arabů, udrželo se přes všechno řádění mohamedanismu předce až
doposud křesťanství u jejich praobyvatelů. Vždyť až podnes čítá Egypt
přes 150.000 potomků starých Egypťanův a Habeš asi na 2 miliony starých
Etiopčanů, kteří všichni, ač většinou kacířství Eutychia se přidržují, předce
ještě křesťanyjsou. Oni doposud jsoutě ctiteli nejsvětější Panny a nemálo
si zakládají na tom, když ji okázale uctiti mohou.
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Nepochybujeme, že úcta k nejblh. P. M. jest prastará a zakládá
se na zvyku ještě předkřesťanském, jest to tradice o soše tak zvané
Anicienské, která z Egypta pochází. VypraVuje se, že po vyvrácení
jerusalema .od Assyrských prorok jeremiáš se zbytky národa židovského
se odebral do Egypta a tu z vnitřního svého povolání hlásal víru v pravého
Boha a vytýkal Egypťanům nicotu jejich modloslužby a pověry. Vzdor
všeho jeho úsilí všechno jeho kázaní bylo marno. Tu jim předpověděl

prorok jeremiáš, že \ * \\ __ _ , Ptolemeův,_ ze
přijdejistě doba, \\\\\ _ i kterýchv prvních
kdy veškeříjejich »! i/ " stoletíchkřesťanství
bůžkové padnou, a přenešena byla do

chrámu křesťan

ského, kde
v uctivosti byla,
dokud víra v Krista

víra v ně že v nivec

se rozplyne, a doba
ta že nastane, až
panna poradi syna.
A aby toto jeho
proroctví nepřišlo

Pána v těch krajích
trVala. KdyžMoha
medáni se zmocnili

těchto krajin, padly
i chrámykřesťanské
do jejich moci a

nikdy v zapomenutí,
zanechal jim sošku
ze dřeva, předsta
vující Pannu spolu
se Synem. Tato snimi i ctihodná

tato soška, až ji
sv. Ludvík (IX.),

kralFranCie, r. I 253

socha byla dlouhá
věky chráněna a
ctěna ve svatyních
Egypťanů, později . __ ,. _,_ z rukou nevěřících

_.. V. , .x

se nacházela ' Socha M_B. od prgnjeremiáše vytrhl a do Anicie
v museích králů ve Francii přinesl,
kde pak v největší byla úctě u knížat i u lidu. Soška jest — jak se
má za to — ze dřeva sethim, jinak by nebyla odolala porušenosti po
tolik tisíc let, jest barvy černé a celá postava jest rázu orientalského,
židovského.

Letopisy církve Anicenské ve.Francii, ze kterých čerpal P. Odo
Gissey historii Anicejskou (kn. 2. kap. 2.), pojednávají obšírně o této soše
a dotvrzují všeobecné mínění, které jsme svrchu byli sdělili. \'e století
15. a 16. konány slavné průvody a poutě do Anicie a sice nejen z Francie,
nýbrž i ze Španěl, z Řecka a Italie.
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I. Potomci starých lig/ptam? tak zvaní Koptové, kteří nanebevzetí
Panny Marie velikonocemz'.Watky Boží nazývají, připravují se ku slavnosti
této v pravém smyslu přísnými posty. Dva ze čtyř klášterů vystavených
na známé poušti—Skate zasvěceny jsou ku poctě nejsvětější Panny, jeden
se zove Matky Boží „Sym—kc;druhý Matky Boží Řecké. V měsíci květnu,
když slunce svým zlatoleskem 22 báně na kostele sv. Genianny ozařuje,
domnívají se Koptové, oblouzněni jsouce odrazem slunce na vodě velké
cisterny, že nejsv. Panna a sv. Genianna vždy _za jasného dne do kostela
této světice sestupují. Utvoří-li se bílý odlesk slunce na zdích kostela,
vrhají se Koptové na svá kolena a jásajíce prozpěvují chvalozpěvy: <<Vizte!
vizte královnu nebes oděnu ve svou bílou řízu!»

G .

Jak se Panna Maria uctívá a jak se její památky šetří, poznáme
z vypravování očitého svědka, misionáře P. Julienna, který tato místa
navštívil na jaře roku 1882. (Kathol. Nlissionen 1883. str. 225 atd.)

Jednoho dne, píše on, vyjeli jsme si ke ctihodnému stromu, pod
kterýmž, jak pověst“ dí, svatá rodina při svém příchodu do Egypta
odpočívalanísto toto jest asi čtyři nebo pět hodin od liahýry vzdáleno.
K této vycházce upotřebili jsme oslů, což v krajinách zdejších není nic
neobyčejného. Mimo mnohé zacházky dojeli jsme k vesnici Matarjeh,
nejobydlenější celého okolí liahýrského; polohou svou jest 10 kilometrů
severovýchodně od města a 1 kilometrjižně od zřícenin Heliopole vzdálena.
Domy své má nejvíce stavěny z cihel vepřovic. Cestou od této vesnice
bylo nám minouti novou mešitu, místokrál Tewfik z krásného bílého
kamene vystavěl, načež lesíkem citronovým dojeli jsme k .za/z-mdčnaj/)!.
Panny. Hned u vchodu této zahrady stojí strom schořicový (cassia ňstula),
listí jeho jest velké, žluté, podobné hroznovému. Od dřevních dob koluje
o něm pověsť, že svatá rodina v této balsámové zahradě bydlela' a že
na prosbu Marie Panny pramen ze země se vyprýštil a vysušenou poušť
tuto podivuhodnou úrodou obdařil.'A v pravdě na severní straně zahrady
nalézá se studně s dvojitým přístrojem zavodňovacím. Jednoduchá kola,
jež voli do pohybu uváděti musejí, čerpají po provazích z palmového lýka
vodu ve. hliněných džberech. Studni tuto nazývají domorodci (Sakieh.»
Voda studně nevystoupí nikdy na povrch země, zůstává 3.50 metrů
pod ním; nicméně i v létě bývá vždy čerstvá a také nevysychá ani tehdy,
když všechny <<Sakieh» v sousedstvu byly vyschly. Studně jest zbytkem
onoho zázračného zřídla. Vesnice Matarjeh má taktéž svůj název od ní,
něb matarjeh sluje <<čerstvá» aneb (nová, svěží voda.>>
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Okolo tohoto zřídlapěstoval se drahocenný balšámový keř,v obchodě
známý pod jmenem balšám z Judey aneb Mekky (Amyris opobalsamum L.);
odtud také jméno balšámová zahrada. Plinius (Hist. nat. L. XII. c. 25.)
vypravuje oněm: <<Mezivšemi voňavkami přísluší přední místo balšámu;

se daří výhradně jen v Judei, a sice dříve jen ve dvou královských
zahradách. Keř, jenž ho skýtá, podobá se více keři vinnému než myrtě.
Jeho listí jest tmavozelené, podobné krušpanku. Nařezuje se sklem,
křemenem aneb malým koštěným nožem; z rány jeho vypryskuje se jen
po malých kapkách šťáva velmi příjemné vfině, která balšám sluje.»
Obě tyto zahrady balšámové, jediné toho druhu na světě, stály na pahorku
Engaddském blíže Jerusaléma. .Při narození Krista náležely Herodesovi.
Rozmarná Kleopatra, královna Egyptská, záviděla však toto štěstí králi

. judskému a mluvila tak dlouho do císaře Antonia, až tento jí je daroval.
Podle Josefa Flavia (Antiq. L. XV. c. „j.) nařídila Kleopatra tyto draho
cenné keře s kořeny a zemí po lodích přenésti do Egypta. Barthélemy de
Saligny, jenž tato místa v 16. století byl navštívil, vypravuje následovně:
(Obě zahrady tyto založeny byly nedaleko Heliopole, kde v jednu na
délce jednoho šípového dostřelu splynuly. Půda jest takměř bílá. Když
jsme tam v srpnu byli, byl nízký balšámový keř jen 11/2 dlaně zvýší.»
Tento poslední balšámový keř dávno uschnul a jak spisovatel Maillet,
jenž před 200 let žil, vypravuje, měl tehdáž jistý paša ještě několik
balšámových rostlinek ve své zahradě.

Také koptičtí biskupové do svatého oleje míchají balšámu. Slova:
(Sicut balsamum aromatizans odorem dedi suavitatis» (jako přelibě zavá
nějící balšám ssají v sebe vůni sladkosti plnou) vyznačují Krista, a církev sv.
při svěcení z oleje a balšámu sestávajícího chrisma se modlí: (Chrisma
Christus est» (křížmo značí Krista). Není to ku podivu, že v Judei známý
balšám rozmarnou Kleopatrou do Egypta ku pohanům přenešen byl a že
v Judei jen některé zakrslé keře ostaly, jenž za práci' více nestály?
A tato drahocenná masť, kteráž tělo před porušením chrání, prýští se
z ran, jakéž ruce lidské stromu zasazují: i tuto podává se nám obraz
Krista. Jistý vykládač Písma sv. praví: <<PacholeJežíš vzalo na svém útěku
před Herodesem balšám zJudey sebou do Egypta, a tím přenesl i pravou
nauku Boží a pravou bohoslužbu, totiž křesťanství, od nevěrných Židů
na Egyptčanya ostatní pohanské národy.)

Zahrada balšámová však nerodí, pakliže se nezalévá vodou z blízkého
zřídla, kteréž dítku Ježíši a svaté rodině občerstvení podávalo. Saracenové

3*



Studnice nejblh. Panny Marie v balsamové zahradě v Matarjeh u Kahýry.



* avi,—'
L):„ušsg

ewa 533 't“ sv)
Q). 3—1_._;.. ".";

u"

„av» my:“ih
' ,...»“

G A,
= . r »1 %!.. ' ' “

„ŠŠŠ L.“ Š' .“ " ' - "'" q "-' , ' < . . ?," J,; ' Ču* *. f. “ 4 - ' __ I' ' ' * 5x

. ' —)*; ' = " "&RŠM—ŠŘ $! ' "kaši k—- _.„..__ _ . .< _ 35.193:qu . ,.. :; "—
. ' _ * _.: _ .

— l.
*

"z , _

„\\
v'.

'n '. \
š—óšl

(\\(r'

' _ j.„ . , „„
f“- 1 ' . \\ '“lš'x " _-_'-/Š.nc.; _. *;
Ps:;— * * " * » . .

.. \ i * *3—3; .'
' '\

4
.„u' ** * . :.v .,. '

;č\ \L/gy'w- „. - _ * —Č'$'—“ŠJ=“".'_ " * v“ ' . 1, n:. Č.“ ',les—W).? . \
Strom nejblh. Panny Marie v balsamové zahradě v Matarjeh u Kahýry.



38 POSVÁTNÁ MÍSTA POUTNICKÁ V AFRICE.

tvrdí, že darmo by se někdo pokoušel zahradu tuto jinou vodou zavlažovati.
Proto jest toto zřídlo po celé zemi známo a nejen křesťané, nýbrž i
mohamedáni své děti ve vodě jeho koupávají.

Strom naj/)!. Panny jest asi 20 metrů jihovýchodně od tohoto zřídla.
Zbožná pověst“ koluje, že svatá rodina na svém útěku před pronásledovateli
došla ke tlustému stromu fíkovému či sykomoru, a tu se kmen tak otevřel,
že svatá rodina i se svou oslicí v něm úkrytu nalezla, a že strom okolo
nich na tak dlouho se uzavřel, až pronásledovatelé minuli. Kus dřeva,
jenž se od stromu odštípil, by svaté rodině místa udělal, v r. 1656 odpadl
a byl po dlouhé časy v sakristii Františkánů ve sv. zemí jako ctihodná
památka uschován. Než ač se to má jakkoliv s touto pověstí o zázračném
úkrytu: tolik jest jisto, že všeobecné mínění tento strom se sv. Pannou
ve styk uvádí, a že od křesťanů povždy velmi uctíván byl. Jeho tlustý
kmen jest s jedné strany ploský, tak že se zdá, jakoby jen půl stromu
bylo; kmen jeho má ještě doposud objem 7 metrů, výši 8 metrů a jest
k severu nakloněn.. Strom jest úplně zdravý a jeho silné větve Splývají
ve krásnou korunu. Aby se před dotěrností poutníků ochránil, obemknut
jest dřevěným zábradlím, jasmínem propleteným. Přes to ale snadno lze
několik listů s jeho velkých, svěšených větví utrhnouti a starý Arab na
stráži tudy stojící za malý bakšič (zpropitné) rád oko přimhouří.

Sykomore jest strom fíkový a v měsíci srpnu jest pln kulatých,
polovelkých, růžových fíků, chuti přisládlé. Ovoce toto prodává se u velkém
množství po ulicích Kahýry na děti a Araby. jeho dřevo jest těžké a
křehké; silné větve často samy sebou se odštěpují. Listí podobá se
olšovému na našich potocích, jest tmavozelené. Sykomore jest velmi
obyčejným stromem Dolního Egypta; rozestřeme-li své zraky po rovině,
jeví se nám takměř okolo každé studně, každého hrobu krásně zaokrou
hlená, tmavozelená koruna sykomory. Dlouhé stromořadí šuberské, jež
Kahýru tolik jest, co Prado Marseilli, le51kboulogneský Paříži a Prater Vídni,
vysázeno jest samými starými sykomorami. Kořen jeho, jako i kořen
olivy, nedá se tak snadno vymítiti. Byť by strom i vichřicí byl vyvrácen,
nemocí aneb stářím odumřel: kořen jeho dále žije a opětně nové ratolesti
vyhání, jež znova ve strom vyrůstají. A kdyby také onoho stromu, jenž
svatou rodinu ukryl, již více nestávalo, tedy může on předce kmenem
z téhož kořene' býti. Tím způsobem rozuměti jest i slovům, kteráž se
k poutníkům \“ zahradě Gethsemanské praví: (Tyto olivy pocházejí
z doby našeho Spasitele.»



STROM SV. ]OSEFA. ——_ll'lHLANEC V HEHOPOLI.

Když císařovna francouzská Eugenia r. 1869 do Egypta přišla,
by slavnosti otevření Suezského průplavu se účastnila, zavedl ji místokrál
Ismael ku stromu nejbl. Panny a maje za to, že by jí ničím příjemnějšího
daru poskytnouti nemohl, daroval jí ho. lšalšámová zahrada a strom Panny
byly soukromým majetkem místokrále Tewíika. Škoda však, že toto
darování nebylo zaručeno žádnou listinou. Povstalci Egyptští r. [_882
svalili prý tento posvátný strom ze záští proti místokráli. Možno, nicméně
vypučí z kořene jeho nová ratolest“ a zachová aspoň památku jeho. —

Nedaleko odtud jest strom 52). ?axzfa. K němu se jde velkým
kaktovým polem. Strom tento podobá se taktéž sykomoře a jest asi
stejného stáří se_ stromem nejbl. Panny. Jeho mocný kmen jest dutý;
čtyři nebo pět osob může se pohodlně vněm ukryti; objemu jest 7.30 metrů.
Jen málo poutníků putuje k němu; zábradlí okolo něho není a podobněž
i žádná zahrada ho neobkličuje. Slouží dětem a volům za _zá'stavku, když
se vodou z blízké studně napájejí.

()dtud jsme jen Čtvrť hodiny vzdáleni od starého Helio/bola; svatá
rodina zajisté touto cestou Častěji kráčela; její oči zřely obelisk či
jehlanec, jenž podnes ještě hrdě k nebi se vypíná, a podle ústního podání
prý i v ssutinách tohoto města bydlela. Cestou- k němu brzy jdeme
krásnými, mírně k západu se zahýbajícími sady, brzy troskami hradební
zdi heliopolské, až konečně 300 metrů dále v pravo zabočíce dojdeme
stromořadím polouschlých stromů k obelisku uprostřed pšeničného pole
pyšně se vypínajícímu. ()n jest nejstarším sloupem Egypta, na němž
zobrazena jest celá výprava krále Usertesů, žijícího okolo r. 2700 před
Kristem. Nápis jeho jest na všech čtyřech stranách totožný, vosími hnízdy
poněkud zastřený. Výška jeho obnáší 2075 metrů. Dle pravděpodobnosti
sloužil za ozdobu velkého chrámu slunce, tak jako i jehlance Kleopatřiny,
z nichž pozdější dobou jeden do Alexandrie, pak do Říma a druhý do Londýna
převežen byl. Před chrámem podle zpráv starých spisovatelů postavena
byla dlouhá řada sfynxí a pyramid od starých faraonů zřízených. Obelisk
tento a ohromné balvany s hieroglify západně odtud vykopané hlásají
samy jediné někdejší slávu a pomíjejícnosť starých obrovských staveb. Na
místě dřevních paláců stojí bídná arabská vesnice.

Heliopol, <město slunce» a aOm bible, byly ve starověku středištěm
všech umění. Sem spěchávali kněží egyptští, aby se naučili mudrosloví a
hvězdářství. Mnozí mají za to, že i Mojžíš tudy své studie konal. Filosofové

Řecka, jako Plato a j., učili se zde mudrosloví, Proroctví jeremiašovo ()
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městě, že král babylonský sochy jeho slunečního chrámu zničí, doslovně
se vyplnilo. NebOť již spisovatel Strabo, navštíviv několik let před Kristem
místa tato, spatřil jen samé trosky.

2. Habeští,_ t. Ethiopt'ané na pramenech Nilu, vzdávají poctu
Matce Boží až fanaticky. Když r. 1714 němečtí missionáři z řehole

jehlanec v Heliopoli.

sv. Františka vysláni byvše papežem Klementem XI. chtěli je k jednotě
svaté víry přivésti, uměli rozkolní mniši snažení jich tím meze položiti,
že je rozkřičeli u lidu, jakoby v tom úmyslu byli sem přišli, aby úctu
k nejsv. Panně ze srdcí jim vyrvali. Pomluvy tyto měly strašné 'následky
v zápětí: lid se vzbouřil a císař, který ony missionáře podporoval, byl
otráven a čtyři z missionářů došli smrti ukamenováním. A fanatismus
takový zachoval se až po naše časy — neboť, jak výroční zprávy o roz
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šiřování víry vykazují, jest Lazaristům u Habešanů missionářsky působícím
do dneška zakoušeti velmi krutých bojů, pronásledování a sebezapírání.
Chtějílli nějakých úspěchů se dodělati, jest jim přísnému výslechu o nauce
katolické církve a zvláště o poctě Marie Panny před králem a před
Abunou, t. vrchním biskupem, se podrobiti. '

Podle tohoto možno nám posouditi, jak četných ctitelů Panna Maria
v Egyptě a v Habeši má, a to v krajinách, kteréž od církve sv. odpadly.

3. Pojednáváme-li o poctě Bohorodičky v těchto pásmech země, třeba
se zmíniti o ostrůvku Lampadusa, kterýž na cestě z Berbeře do Sicílie takměř
první zrakům našim se objevuje. Na tomto ostrově, jen jako skála z moře
vyčnívajícím a pro svůj malý objem neobydleném, nalézá se kaplička
s obrazem Bohorodičky, před nímž ustavičně světlo hoří a zřídka kdy
doposud vyhaslo. Přijedou-li evropští lodníci jemu na blízko, přistanou
a vystoupivše na ostrůvek poroučejí se do ochrany královny moře a
svítilničku před její obrazem olejem naplní, podobně i lodníci z poledních
krajin, ač náboženství mohamedánského, poklonu Bohorodičce tudy vzdávají.*)
A v pravdě Matka Spasitelova zvláštní pozornost“ věnuje pokloně těchto
afrických dětí, neboť božská prozřetelnost“ posýlá právě v tomto století
neunavné missionáře do krajin severní Afriky, kteří nešetří ani obtíží ba
ani životů svých, aby národy zde bydlící z jich tělesné i duchovní bídy
vytrhli. Nahlédnime jen zprávy o působení spolků sv. dětství a rozšiřování víry.

Berbeři novější dobou dostalo se opětně dvou pravých nástupců
apoštolských, a sice se sídlem svým z! .-—/1/žz'ma Tunisu, středišti četných
křesťanských obcí, odkudž dnešní dobou světlo víry své blahodárné
paprsky i na jiné vzdálenější obce vysílá. Město Alžír, zdá se, jakoby
Matka Boží za svůj nejoblíbenější stánek si byla zvolila. Neboť se tady
chová obraz její, jenž šťastnou náhodou v hloubce mořské u přístavu
nalezen a s největší oslavou veřejné poctě vystaven byl; a tisíce tisícův
putuje opětně sem, by útěchy a posily nabyli, a jako děti city vylili před
'l'ou. jež ochranitelkou křesťanských národů sluje.

*) P. K. sv. Aloise aDie Gottesmutten str. 91.
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Posvátná poutní místa v Italii & Sícílíí.

1. Loreto.

Mnoho zázraků koná Bůh, aby dokázal pravdivost“ svatého
náboženství našeho. Ale jeden z největších zázraků jest zajisté přenesení
stánku Marie Panny 7, Nazaretu do Loreta v Italii;' proto také jest

město ono z nejproslulejších marianských míst na celém světě.
Dříve však než vypovíme zázračné přenesení, chceme promluviti

o svatyni loretanské, jak za našich dnů vypadá.

Město Loreto a svatyně tamější.

Loreto rozkládá se v střední Italii, v krajině přeúrodné, kde na
rovinách rozsáhlé role se táhnou a vinohrady, stráně pak okrášleny jsou
lesinami olivovými, mandlovými a fíkovými. Na jednom takovém návrší
trůní město Loreto rozhlížejíc se svými vysokými věžemi a nádhernými
báněmi daleko do krajin a na nedaleké moře. Je to velikolepý, z daleka
viditelný památník živé víry.

Pro větší pohodlí je na blízku železniční stanice, odkudž za půl
hodiny cesty do návrší vcházíme do památného města. Ted stojíme
v bráně městské: v pravo i v levo stojí sochy prorokův a uprostřed
větší socha Marie Panny; je to, jakoby ty postavy kamenné připomínaly
nám, že vcházíme do místa, kdež kraluje Marie Panna od proroků před
povězená. Dlouhá vydlážděná cesta vede poutníka ke svatyni. Z daleka
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již viděti vodomet a nad ním se vypínající bání chrámovou. Náměstí
před chrámem jest široké a prostranné. V pravo je palác apoštolský,
proto tak nazvaný, že papežové za svého pobytu v Loretě tam bydlívali,
v levo pak kollegium jezovitské. Kráčíme ke chrámu po schodech mramo
rových. Když jsme vystoupili, obdivujeme se památníku papeže Sixta V.,
za něhož nádherná budova chrámová byla r. 1588 dostavěna. Tentýž
papež dal také nad hlavní branou postaviti bronzovou sochu Marie Panny
a pod tím na černou mramorovou desku zlatými písmeny vyryti: ((Deiparae
domus, in qua verbum caro factum est,» t. dům Bohorodičky, v němž
Slovo tělem učiněno jest.

Trojí brána vede nás do vnitřních prostor chrámových. Kostel
má podobu křížovou a právě uprostřed, kde obě ramena kříže se protínají,
jest proslulá svatyně naše. Stojí zcela volně a nad ní vypíná mocné
témě své velkolepá báň.

Kostel, v němž svatý dům stojí, vystavěl papež Pavel II. (1-1471)
z hojných obětí četných poutníků, tvoří latinský kříž, a uprostřed vznáší
se vznešená báň, která domek kryje. Dvanáct oltářů tvoří jako ulici
k domu Mariinímu a 9 oltářů obkličuje ho. Všecko. zlatem a stříbrem
skvěle vyzdobeno jest. Svatý dům jest kaplami z nejčistšího mramoru
jako obložen, a vznešené sloupořadí zaujímá tuto svatou památku. Vždy
mezi dvěma sloupy stojí ve. výklencích tesané obrazy jednoho z proroků
a jedné Sibyly. _ "

V prvním výklenku jest Hellespentonská Sibyla s následujícím
prorockým výrokem: (Když jsem jednoho dne byla na rozjímání, viděla
jsem pannu, která pro svou čistotu k vyznamenané cti povýšena byla.
Nejvyšší jí tohoto tajemství za hodnou uznal; ona světu porodí dítko,
kteréž skvělostí zářiti bude, nebot“ bude v pravdě slávyplný syn pána
hromu, a bude svět v nejhlubším pokoji říditi.»

Podle této Sibyly stojí prorok lsaiáš, jenž takto prorokuje: <<Aj,
panna počne a porodí syna, a nazváno bude jméno jeho Emanuel.>>7, 14.

V druhém sloupení stojí Frygická Sibyla, a její proroctví zníl
(Do lůna panny chtěl Bůh sám aby Syn jeho vstoupil, kteréhož anděl
této vznešené panně zvěstuje.>> Vedle ní mluví prorok Daniel, řka:
(Sedmdesáte téhodnů ukráceno jest, aby shlazena byla nepravosť a pomazán
byl svatý. svatých.» 9, 24.

Na to následuje Tiburtinická Sibyla, která takto prorokuje: <<Já
mohla svatou pannu ukázati, jejíž život v zemi Nazaretské toho počne,
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který Bůh v těle v krajině Betlemské se viděti dá.>> Podle stojící prorok
Amos dí: (V ten den vzbudím stánek Davidův.» 9, 11.

Na to přichází Sibyla Libycká, která takto prozpěvuje: (Přichází
den, kdy kníže věčnosti potěšenou zem osvítí a nepravosti lidí shladí.
Ont' učiní každému po Spravedlnosti. Král svatý, jenž po všecky časy
žije, bude v lůnu královny světa oclpočívati.» Pod tím jest prorok
jeremiáš, jehož proroctví zní: (Stvořil Hospodin novou věc na zemi: žena
obklíčí muže.» 31, 22.

Loreto (průčelí)

Nyní se ukáže Sibyla Delňcká, kteráž syna i matku spolu oslavuje:
(Počatý v životě panny narodí se“ bez smrtelného otce.» Po té mluví
prorok Ezechiel: <<Vzbudímnad nimipastýřejednoho,kterýžby je pásl.» 34,23.

Nastupuje Sibyla Erythrejská, jejíž předpovědění takto zní: (Vidím
Syna Božího, který s nebe sstoupil . . . jedna vznešená panna z pokolení
hebrejského dá jej světu — on pannu za matku míti bude.» Po boku
této Sibyly stojí prorok Zachariáš s následujícím svým prorockým výrokem:
(Slyš, já přivedu služebníka svého vycházejícího. Aj, muž! Vychod
jméno jeho.» 3, 8, 6, 12.

Přichází Cimmerická Sibyla, která věští: ((V outlém věku, krásného
vzezření, bude panna krále nebeského zástupu svým mlékem krmit.»
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Naproti ní David král s harfou v ruce prozpěvuje: ((Z plodu života tvého
posadím (jej) na stolici t'vou.» Žalm 131, 11.

Na to perská Sibyla jest na řadě, a ta mluví: (Narozený z panenské
matky bude lahodnosti plný kníže seděti na oslátku; on jediný může
spasení přinésti padlým. Tento veliký Bůh se narodí z panny.» A prorok
Malachiáš dí: <<Vzejde slunce „spravedlnosti.» 4, 2.

(Sem by se hodil dobře výrok Zachariáše proroka 9, 9, řkoucíhoí
(Král tvůj přijde, sedě na oslici a na oslátku mladém oslice.» Srovnej
Isai. 62, 11, pak Mat. 2 |, 4., Jan 12, 14., poněvadž ale tito proroci svrchu
uvedeni jsou, tedy se bezpochyby proto tyto výroky opomíjejí.)

Nyní prorokuje Sibyla Samoská: (Viz, brzy přijdou dnové ti, jenž
zapudí černé tmy . . . Lidé budou moci svýma rukama slávy plného
krále živých se dotknouti, jehož panna bez poskvrny ve svém smrtelném
lůně ponese.» Po jejímboku prorokuje prorok Mojžíš: <<Proroka7.národu
tvého, jako já jsem, vzbudí 'tobě llospodin.» Deuter. 18, [5.

Posléze dochází na Sibylu Kumanskou, a ta věští takto: <Ve
všem pokorný, vyvolí si Syn Boží za matku čistotnou pannu.» A prorok
Balaam volá: x\r'zejde hvězda 7. Jakoba a povstane prut z Israele.»
Numer. 24, 17.

Tak viděti na zdích sv. kaple zjevení napsaná, která na století
před Krista narozením Bohem nadchnutí věštci o Spasiteli světa a
o jeho požehnané matce- hříšnému pokolení lidskému zvěstovali, a která
se ve svatém domu vyplnila, jenž v kostele Loretanském stojí. *)

Svatyně ta, totiž „domek Marie Panny, jest podlouhlý čtverec, a je
z venku všechna obložena běloskvoucím mramorem karrarským i ozdobena
umělou 'prací sochařskou: Nejvýtečnější a nejslavnější sochaři oněch dob
pracovali na okrase svatyně po 30 let. Na západní straně je okénko,
jediné, které do vnitř vede. Před ním jest oltář zasvěcený sv. Gabrieli
archandělu; nebot“ skrze toto okno vkročil do bytu blahoslavené Panny
nebeský posel. V mramoru vytesáno- jest Zvěstování Marie Panny; na
druhých pak stranách Zasnoubení Mariino, Narození Kristovo, klanění se
svatých tří králův a smrt“ Marie Panny; mezi tím jsou obrazy proroků,
jak jsme s vrchu o nich mluvili. Konečně na straně východní jsou vyobrazeni
andělé, jak přenášejí svatý dům přes moře. Pod tento obraz dal papež
Klement VIII. připevniti nápis, v němž krátce vykládají se dějiny přenosu
a takto se končí: (\'y pak, zbožní poutníci, vroucně vzývejte královnu

*) Ottovo : Marianum. »
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andělův a matku všech milostí, aby vymohla vám skrze zásluhy své a
na přímluvu svou od božského Syna svého, jenž jest původ všeho života,
aby vymohla vám odpuštění hříchův, zdraví tělesné a radost“ života
věčného. Amen.»

Dvojími dveřmi, od jihu i severu vchází se do svatého domku.
l my vkročíme tam uctivě. V tom oslňuje nás skvělá záře linoucí se
?. bezčetných lamp a svící, a posvátná bázeň jímá nás při 'vzpomínce
všeho toho, co událo se mezi zděmi těmi, i padáme nice k zemi,bychom
vzdali Bohu všemohoucímu vřelé díky za všechna ta dobrodiní, kteráž
zde pokolení lidskému ráčil prokázati. Vždyť písmem zářivým vryto jest
na oltáři: (Zde Slovo tělem učiněno jest.»

Loreto (domek sv.).

A ted pomodlivše se porozhlédněmež se lépe po obydlí milé
máteře, Marie Panny. Ku straně východní stojí oltář osaměle, totiž nepři
léhaje ke zdi. Zajdeme za oltář ten zcela jednoduchý a vidíme ze zdi
vyčnívati krb. Ve výklenku pak stojí socha blahoslavené Panny ozářená
šedesáti světly. Má zvýši tři stopy a 'je dle pověsti vyřezána od evangelisty
Lukáše ze dřeva cedrového. Marie Panna i božské děťátko mají na hlavách
zlaté koruny a oděny jsou v skvostný šat hojně ozdobený vzácnými a
"lesklými drahokamy. To všechno viděti při stěně východní. Na západ
pak nad okénkem zavěšen jest obraz Ukřižovaného.
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Stěny domku jsou z cihel, podlaha obložena mramorem a se stropu
cedrového visí stříbrné lampy..

Ob čas přichází kněz, otvírá skřínku při straně severní a vyndává
z ní dvě hlíněné nádobky, jichž užívala druhdy pokorná děvka Páně. Do
nádob těch poutníci kladou růžence i jiné památky na upomínku, že mají
věci dotýkané. Pak vede nás kněz do klenotnice ke kostelu přiléhající.
Podél stěn' stojí šedesát devět skříní, v nichž chovají se klenoty, samé

to dary králů,knížat _;NYŘWIWW, „ajinýchvznešených
na znamení své

vděčnostip na jiném
pak kalichu z ryzího

—— „fi/,;,„& _v2WrCo tu ff ' “/poutníků.
zlata: aBlahoslavené
Panně v dar dává

Pius VIII. zlatý kalich
za zvláštní milosti,

krásy jímá oko, nelze
ani vypověděti ani
'vypsati. \'idíš tu
drahocenné látky,
kalichy, kříže, svícny,

poháry, perly,
diamanty a jiné a

jichž se mu do
stalo v loretanském
domku.»

Za dob dřívěj
ších bylo tu ještě

jiné skvosty. — Mezi
kalichy viděti jeden
s nápisem: (PiusVlI.
propuštěn byv na
svobodu o svátku

více skvostných
pokladův, ale za
francouzské revo

Zvěstování Marie P., luce, když tam vtrhli
když, vraceje se
z Francie, v domě

r. 1792 zástupy vo
jínů francouzských,
býlýífihšlšě' kleh-oty

sloužil mši svatou, apamátky odvezeny
daroval kalich tento do Paříže. Ba od

vlekli i prastarý obraz Marie Panny, ale od Napoleona byl později opět
navrácen.

loretanském byl

Tak vypadá to ted" v Loretě a ted slyšme, co vypravují nám
dějiny a věrohodná podání o přenesení sv. domku z Nazaretu do Italie.

Přenesení sv. domku.

O tom zmínili jsme se stručně již v díle l. Protože však událost“
ta jest jedním z největších zázraků, které se kdy sběhly, chceme tuto
dějiny i přenesení sv. domku poněkud obšírněji vypsati.
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Nelze o tom pochybovati, že jak apoštolé tak i prví křesťané
vysoce vážili si památky, kde Marie Panna bydlela a Syn Boží člověkem
se stal. Zbožná matka císaře Konstantina, Helena, dala nad domkem tím
zbudovati přeskvostný chrám. Putovalo pak tam mnoho poutníků ze široka
daleka. Tak vypravuje sv. Jeroným, že k místu tomu připutovalai vznešená
Římanka, Pavla jménem. A nával poutníků neutuchl ani, když muhame
dánští Saracéni zmocnili se sv. země, neboť oni _nebránili křesťanům na
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P. M. Loretánská.

vštěvovati a uctívati místa posvátná. Za válek křížáckých pak, když í'ytíři
křesťanští drželi krajiny ony, zřízeno i arcibiskupství v. Nazaretě. Na
sklonku válek křížový l'l připutoval i sv. Ludvík, král francouzský, do
Nazaretu. Přišel od hory Tabor do města toho v předvečer Zvěstování
M. P. r. 1252. Když zočil svatý domek, seskočil s koně a kleče vítal
v duchu M. P. v obydlí její. Odtud pěšky šel až do chrámu. Postiv se pak
po celý den, byl ve svátek sám přítomen mši sv. a přijal tam i tělo Páně.

4
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Když pak Turci stali se pány sv. země a pobíjeli křesťany nebo
je v otroctví odváděli, hrozilo i domku svatému nebezpečí. Ale z toho
vytrhl jej Pán způsobem zázračným. Dne 10. května roku 1291 viděli
obyvatelé dalmátští mezi Rjekou a Tersatem nedaleko pobřeží mořského
domek na místě, kde ještě den před tím nebylo o něm ani zmínky. Udivení
užaslého obyvatelstva bylo veliké a zpráva o tom rychle šířila se po
vší zemi, až pak i přičiněním bána chorvatského Mikuláše Frangipana
nade vši pochybnosť bylo zjištěno, že je to týž domek Marie Panny,
který dříve v Nazaretě stával a tam ctěn byl.*)

Ale radosť Dalmatinců netrvala dlouho, neboť po třech letech
a sedmi měsících, totiž dne 10'. prosince 1294 zmizela náhle svatyně
způsobem nevysvětlitelným. Na místě tom pak vystavena byla pro věčnou
památku kaple a později i klášter._

Ale kam se poděl domek? Přenesen byl od andělů přes Siné
moře do ltalie a tam umístěn v prastarém, hustém lese vavřínovém. Od
těchto vavřínů (latině laurea) pojmenován domek onen lauretanským či
loretánským (po česku vavřínovým). Poněvadž však z úkrytů lesních
loupeživé roty na poutníky vypadaly, báli se lidé tam docházeti. Ale za

- to svatyně sama k lidem se přiblížila. Neboť jednoho rána zmizel sv. domek
z vavřínového lesa a ocitl se na překrásném pahorku, jenž náležel dvěma
bratřím z blízkého města Recanati. Brzo na to valily se tam opět veliké
zástupy lidí, neboť byli sami svědci zázračného přenesení z lesní samoty
na toto nové místo.

Ale ani tuto sv. domek neměl zůstati pro vždy. Neboť oba bratří,
kteří dříve ve svornosti a lásce žili a svatyni tuto zbožně uctívali, roz
vadili se brzo, jati byvše lakotou po darech poutníkův. A tak Maria
Panna, nechtíc obývati na místě, kde zahnízdil se nesvár, ještě jednou
a naposled změnila sídlo svého domku. Dne 7. září 1295 opět zdvihl
Pán svatyni máteře své a postavil ji odtud, „co by kamenem dohodil,
uprostřed silnice.

Obyvatelé okolní byli pak přesvědčeni o tom, že domek ten
slavnou nějakou svatyní jest, ale nevěděli, jaká by to byla. Ale když
zvěsti o zázracích těch dál a dále donikaly, putovali tam lidé ze všech
končin a přišli tam i obyvatelé z Tersaktu a Rjeky, a ti hned poznali
a také vypravovali užaslým Vlachům, že domek ten jest obydlí blaho
slavené Panny z Nazaretu.

*) Viz o tom díl I. tohoto spisu str. 405 atd.
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Na rozkaz papeže Klementa VII. nastalo vyšetřování nové a pro
vedeno bylo od zvláštní komise lidí učených a zbožných. Ti vybrali se
nejprve do Loreta, pak do Dalmacie a konečně do Nazaretu, aby místa
ona i podání národův oněch důkladně prozkoumali. Ale vše, všecinko
se shodovalo. Nejen slzy Dalmatincův a svědectví východ'anů toinu na
svědčovaly, ale i nejpodrobnější vyměřování až na nejnepatrnější kamének.
Všechno dříví na sv. domku jest cedrové, jaké jen ve sv. zemi roste;
a jakkoli již vetché, přece není červivé, ale zachovalé. Pročež také
Klement IX. po přísném vyšetření dal dějiny.přenesení sv. domku do
římského martyro- kde v úctě chová se

domek nazaretský
ode Pána tak za

logia zanésti a papež
julius II. dí ve zvláštní
bulle, že v domku
tom Maria Panna

milovaný, jenž byl
vystaven v Galileji,

byla zrozena a vy
chována, že tam byla

od archanděla

Gabriela pozdravena,
tam že počala zDucha
sv.,Krista Pána kojila
a vychovala, že dům
onen od sv. apoštolů
na chrám byl vy
svěcen a první mše
sv. v něm sloužena.

Totéž dosvědčuje i
slavné paměti papež
Pius IX. (v Breve ze
dne 26. srpna 1852):
»Tamť to jest,

Přenesení sv. domkui

pak ze základův byv
vyzdvižen, přenesen
byl přes daleké moře
do d'alné země, nej
prvedoDalmacie,pak
do ltalie,— dům,kde
nejsvětější Panna od
věčnosti vyvolená
byla počata bez po
skvrny hříchu prvo
počátečního, zrozena,
vychována, poslem
nebeským pozdra
vena jakožto milosti
plná a požehnaná
mezi všemi ženami.<<

Když tedy i od papežů stvrzena jest pravdivosť zázraku, což divu
tedy, že poutníci již ode dávna ze všech končin hrnou se k místu památ
nému? Již poutníci, kteří r. 1300 za jubilejními odpustky do Říma pu
tovali, brali se k městu Recanati', aby Marii Pannu v domku jejím uctili.
Tehdy také byl posvátný dům obklíčen ochrannými zděmi a kol do kola
vystaveny budovy ku pohostění cizinců. Z těchto pak domků vzalo vznik
nynější město Loreto.

41:
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V Loretě pozdravil se na přímluvu Marie Panny kardinál Petr
Barbo, jenž z vděčnosti jako potomní papež Pavel II. jal se stavěti nád
hernou budovu chrámovou, kteráž po sedmdesáti letech od nástupců jeho
šťastně byla dovršena.

1 o mnohých světcích víme, že jakožto poutníci Pannu Marii v Lo
retě navštívili a v ochranu její se poručili. Tak sv. František Salesský,
sv. Ignác z Lojoly, sv. František Xaverský, sv. Alois, sv. Josef Kuper
tinský. Sv. Karel Boromejský pěšky putoval do Loreta, sám rozdával
poutníkům tělo Páně, kázal a strávil celou noc na modlitbách ve sv. domku;
sv. Alfons z Liguori po celých čtrnáct dní trval v Loretě. — Tamtéž
připutoval císař Ferdinand II., aby v ochranu Matky Boží poručil svoje
dědičné země rakouské, učiniv zároveň slib, že chce pravé víry Syna
Božího hájiti a zachovávati. — Zvláštní úctou k Marii Panně loretánské
vynikal i sv. Otec Pius IX. Za svého mládí, stížen byv nezhojitelnou cho
robou, nemohl se dle přání srdce svého oddati službě oltáře. Než on
jsa pln důvěry v přispění Máteře Boží, spěchal do domku jejího v Loretě
s vroucí prosbou svojí a v skutku také dosáhl, oč prosil — byl zcela
vyléčen. Proto ho také vždy vděčná úcta táhla ke sv. domku a tak
r. 1858, jsa již tehdy papežem podnikl ve slavném průvodě pouť do Loreta.

Na konec chceme ještě zmíniti se ojedné pobožnosti, která k tomuto
posvátnému místu se poutá a kterouž každý katolík konati může, třebas
že až do Loreta putovati nemohl. je to' <zlo'retánská litanie» zajisté všem
známá. jméno své má litanie právě odtud, že ve sv. domku loretánském
María Panna modlitbou touto uctívána byla, jakož až posud každou sobotu
kněz ji tam slavně zpívá. '

2. Maria, královna andělů, v Assisi.

Léta Páně 352. přišli čtyři poustevníci ze svaté země do Itálie a
usadili se s dovolením papeže Liberia v údolí spoletském nedaleko
městečka Assisi. Tam vystavěli sobě kapličku a nazvali ji kaplí <<Marie
Panny z údolí Josafat,» protože v ní byli uložili kámen z hrobu nejsvětější
Bohorodičky, který se ukazuje v údolí josafat nedaleko jerusaléma. Oltář
zasvěcen byl Nanebevzetí Marie Panny.

Za šestého století přejali kapli tu benediktini, rozšířili ji a nazvali
kaplí (Marie Panny, krá/0217sz a7zďě/zž,» a to proto, že často poutníci,
cestující, pastevci a rolníci z okolí víclávali nebeská světla a sbory andělů,
chválu prozpěvující Královně nebeské.
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Ještě jinak kaple ta sloula Parciunkula od toho, že okolo kostelíčka
rozkládalo se políčko, kteréž benediktini <porciuncula>> (podílek) nazývali,
a tak stalo se, že kostel sám jméno to dostal.

V této kapli před obrazem Marie Panny, královny andělů, matka
sv. Františka vyprosila si dítko, samého totiž Františka Serafinského. Ten

Ave Maria.

pak odřeknuy se světa a vzav kříž Kristův na sebe, usadil“ se u této
kaple, kdež se mu také na přímluvu Bohorodičky dostalo oné plnosti
ducha v pravdě apoštolského. Tam získal si rovněž jednoho z prvních
bratří svých způsobem zázračným. Bylt' to kněz jménem Morique, již na
sotnách ležící a lékaři mu pomoci nemohli. Tu modlil se sv. František
za něho ku královně andělů, vzal kousek chleba, omočiljej v oleji lampy
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hořící před posvátným obrazem a dal nemocnému knězi řka k němu
[duchem prorockým, že se uzdraví a bude druhem jeho v boji proti zlu
světa. To se také splnilo.

Tehdy ještě nenáležela svatyně ona sv. Františku a mladému řádu
jeho. Když mu však byla odevzdána od benediktinův, vešel následující
noci do kaple'a modlil se horoucně k Panně Marii za ochranu pro bratry
svého řádu. 1 zjevil se mu Kristus Pán provázen jsa blahoslavenou
máteří svou a hojným zástupem andělů. Tu modlil se sv. František takto:
có Pane nebes a země, vykupiteli světa, lásko má! a Ty, ó královno
andělů! Jak veliká jest láska a milost“ Vaše, že sestoupili jste s nebes
v chudičkou a maličkou svatyni tuto!» — (Přicházím s matkou svou,)
Pán na to, abych na místo toto, nám tak milé, tebe a bratry tvoje uvedl
a vám je odevzda1.» Když milostný zjev zmizel, sv. František všecek jsa
uchvácen zvolal: (Věru, vidím, že místo toto jest svato, a proto nechat“
zůstane mně a bratřím mým na vždy trvalým pomníkem dobroty Božíl)
A v pravdě, místo ono zůstalo napořád ve zvláštní úctě sv. Františka
i bratří 2 řádu jeho, protože bylo zjevením Božím tak vysoce vy
znamenáno nade všechny chrámy Matce Boží zasvěcené.

Poněvadž tato svatyně královny andělů Bohu tak milá byla, ob
dařena jest na přímluvu Bohorodičky plnomocnými odpustky, kteréž
darování papež Honorius potvrdil. :Nebot' když sv. František za jedné
noci v cele své bděl, pokoušen byl od zlého ducha, aby si přece ulehl
a více zdraví svého šetřil. On však vyběhl a vrhl sebou v bodláčí a válel
se v něm, až krev z něho potůčkem se řinula. V tom oblila ho světlá
záře a na bodláčí vykvetly bílé a červené růže*) a to v měsíci lednu.
Sv. František utrhl od každé barvy dvanácte růží a spěchal s nimi do
chrámu, kdež_se mu dostalo rozkazu Božího, aby z každého druhu tři
růže zanesl sv. Otci do. Říma na důkaz, že je to vůle Boží, aby v kostele
tom plnomocné odpustky od nešpor 1. srpna až do nešpor druhého dne
získány býti mohly.

K Marii, královně andělů, sv. František utíkal se také, když dnové
pozemské jeho pouti byli sčítánif

Světec náš, který rány Kristovy na těle svém nosil, chtěl
umříti na blízku Marie Panny. Nebot' kd-yž nastávající smrt' od Krista

Pána mu oznámena byla, dal se zanésti od bratří svých do kaple královny

*) Tyto růžové kře posud lze spatřiti, i mají tu vlastnosť do sebe, že jsou vždy zeleny
a bez trní.
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andělův a nařídil jim, aby sv. místo toto vždy vysoce ctili, protože si je
Matka Boží nad jiné zamilovala. —

VI
Proto také křesťané věrlcí po všechna století Marii, královnu

andělův uctívali, a když úcta ta utuchávala, vzbudil Pán sluhy své, kteří
pobožnost' onu znovu vzkřísili založivše bratrstvo Marie, královny andělův.
A bratrstvo to za nedlouho rozšířilo se po velkém kraji světa, neboť
modlitby jeho vyslyšány a mnohými zázraky stvrzeno, jak milá jest Bohu
pobožnost' tato.

Obraz Panny Marie ve chrámu St. M. trans Tévěre.

Předeslali jsme tato dvě poutní místa, ježto ze všech italských
po celém světě jsou nejznámější a nejoblíbenější, zahájili jsme jimi řadu
takřka nesčetných míst, jež si nejblh. Panna Maria zvláště vyvolila a kde
přede všemi jinými chce býti ctěna a vzývána a kde_nejhojnějších milostí
udílí. Jako záruku toho dala prozřetelnost“ Boží v každé takové svatyni
umístiti zvláštní obraz neb sochu Matky Boží, obyčejně žádné dílo umělecké,.
nicméně však nástroj milosti, jako na důkaz, že Bůh pokoru miluje a
nepatrné rád povyšuje,

Přikročme již ku městu, kde všechny památky křesťanské v nej
hojnějším počtu se nacházejí, putujme do Říma.
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Svatyně Marianské v Římě.
3.Jako jest Řím středem křesťanského světa, kde úradkem Božím sídlí

zástupce sv. Petra, náměstek Kristův zde na zemi, tak může se nazvati
i středem úcty marianské po Italii. Jisto jest, že již za doby císaře Alexandra
Severa vystavěn za Tiberou kostel ke cti Panny Marie. Byla totiž všeobecně
známa tradice, letopisy římskými stvrzená, že právě ode dne narození Páně
vyprýštilo u Tibery zřídlo nejčistšího oleje a tato zbožná upomínka přiměla
papeže Kalixta (papežem 2 18—223), že vyžádal si od císaře Alexandra Severa
povolení, by na témž místě vystavěl kostel, který zasvětil Matce Boží a
který podnes se nazývá Panna Maria za Tiberou (Santa Maria trans

Zvěstování Panny Marie.

Tévěre) a zajisté nejstarším jest ze všech římských. V tomto kostele
nalezneš v předsíni velepamátný obraz Zvěstování Panny Marie, který
dal otec vlasti král český Karel IV. na omítce malovati. Našemu ná
rodu vzácný jest ten obraz, že na něm jest_ vymalován i sv. Václav,
patron země české, i Karel IV., podávaje sebe i svou vlast“ v mocnou
ochranu Panny Marie a sv. Václava.

Díky Bohu, že náš národ opět stupuje v užší styky s Římem,
a že snaživí mladíci, čekanci stavu duchovního, zde svoje studie doplňují;

'ti, seznavše památnosti světového města, zajisté dodají chuti k častějším
poutím ku stolci sv. Petra, zvláště za velikého papeže Lva XIII., spra-l
vedlivého otce národů slovanských, a vyprostí ze zapomenutí mnohou
památku vztahující se na naši vlasť. Z katakomb povznesla se církev
do veřejného světa a s ní také úcta marianská. Mezi četnými chrámy
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nalézá se v Římě 70 svatyň marianských, nečítaje množství kaplí marian
ských ve všech kostelích. Kdosi'dal si práci a načítal v Římě 2720 obrazů
P. M., z nichž před 1420 hoří dnem i nocí lampa anebo svíce. Ve všech
domech, ve všech obchodech a nesčetně na rozích ulic a průčelích domů
nalezneš bud' obraz bud' sochu Matky Boží. Naším úmyslem není, všechny
památné chrámy marianské v Římě popisovati, předkládáme jen ty
nejhlavnější a tu předeslavše P. M. za Tiberou začínáme se svatyní

Kostel P. Marie Maggiore.

4. Maria Maggiore.

Jaký je vznik a počátek toho kostela, vypravuje nám krátce a
dobře římský breviář. Poslyšme, co tam čteme. <<Za panování papeže
Liberia (r. 352) Jan, vznešený Říman, a manželka jeho, rovněž z rodu
vznešeného pocházející, zaslíbili dědictví po sobě Marií Panně, nebot' byli
bezdětni a neměli ani jiných dědiců, za to však lnuli oba vroucí láskou
k Máteři Boží. Aby však zvěděli, k čemu mají peníze svoje obětovati,
modlili se neustávajíce k mocné Panně, aby jim vůli svou nějak vyjevila.
A prosby jejich i modlitby, protože z té duše vycházely, blahoslav'ená
Panna nejenom laskavě vyslyšela, ale vyslyšení svoje i zázrakem dotvrdila.
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Pátého tedy srpna, kdy největší parna v Římě bývají, napadlo
v noci sněhu, který pokryl kus návrší esquilinského. A tétéž 'noci Máti
Boží napomenula ve snách Jana i manželku jeho, každého zvlášť, aby na
tom místě vystavěli chrám a Jí zasvětili, kdež uvidí napadlý sníh. Se
zprávou o tom Jan přišel k papeži Liberiovi, kterýž pravil, že totéž
i jemu ve snách se přihodilo. I vydal se papež u průvodu kněží a čet
ného lidu na pouť k místu sněhem pokrytému a označil tam místo pro
kostel, kterýž tam zbožný Jan s manželkou svou ze'svých peněz u neví
dané nádheře vystavěti dal.»

Na památku tohoto zázraku církev sv. slaví až podnes svátek
Marie Sněžné dne 5. srpna.

Posud ještě má chrám Maria Maggiore tentýž ráz, jaký měl, když
zbudován byl ve čtvrtém století. Dříve všelijak ho jmenovali. Jedni au Marie
Sněžné» na památku onoho zázraku, jiní (basilika liberiánská,>> protože
za papeže Liberia byl kostel vystavěn. Později dal chrám opraviti papež
Sixtus III., a odtud dáno mu jméno csixtinská basilika.>> A když papež
Teodor dal tam'přenésti jesličky Páně, dostal kostel jméno: (Marie
u jesliček Páně.»_Ale nejvíce přece jen říkalo se: Maria Maggiore (vysl.
Madžore), t. Maria větší, protože kostel ten byl největší a nejnádhernější
mezi všemi kostely Marie Panně zasvěcenými.

Úcta k tomuto chrámu byla hned z počátku velká; jedifak protože
každý tehdy o zázraku tom věděl a pak proto, že návrší esquilinské, na
němž kostel stojí, bylo za dřívějších pronásledování křesťanů hojně zkro
peno krví mučenickou. Proto také někteří spisovatelé církevní o návrší
tom užívají slov velepísně: collis hic candidus et rubicundus, t. návrší
to jest bílé — od sněhu nebeského — a 'červené — od krvi křesťan
ských mučeníkův.

Casem bylo k prvotnímu chrámu přistavěno „hojněkaplí a kapliček
a chrám o mnoho jest nyní rozšířen a zvětšen. Nejpamátnější jest kaple
pavlínská, zřízená od papeže Pavla V. v sedmnáctém století. Otlář v ní
jest ze skvostného mramoru a prokládaný Vzácnými drahokamy. Na loltáři
jest zázračný obraz, o kterém hned promluvíme, a nad ním na stropě
jest v bílém, překrásném mramoru vytesán obraz o zázračném sněhu.

Zázračný obraz v chrámě Maria Maggiore jest asi nejvíce úcty
hodný mezi všemi ostatními obrazy. Zbožné podání a jiné důležité zprávy
vypravují nám o něm toto: Ještě za živobytí Marie Panny vymaloval Ji
sv. Lukáš, kterémuž se říká také cevandělista Mariin», protože nám ve
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svém evanděliu o ní nejvíce vypravuje ze všech evandělistů. Obraz ten
prý byl napřed u veliké úctě v Jerusalémě, až pak jej sv. Helena do
Říma přenesla. Papež Liberius pak jej dal do nového chrámu <<P.Marie
Sněžné,) kdež až na dnešní den se přechovává. Barvy stářím mnoho
ztemněly, tak že nelze všechny rysy dobře rozeznati. Malba je provedena
na dřevě, které bohužel je puklé. Zvláště pak je škoda,. že puklina pro
chází obličejem Marie Panny, čímž na kráse své potrácí. Ale proto přece
lze z blízka pozorovatiušlechtilé obrysy obličeje vážného sice, ale přívětivého
a mírného. Na hlavě a kol čela vine se modrý závoj. Božské dítko sedí
na klíně matčině, v levici drží zavřenou knihu a pravici má zdviženou
k požehnání, oči majíc obrácené k matce. — Zajisté, kdožkoli zahledí se
na obraz ten, pocítí v srdci svém lásku a důvěru.

Z mnoha zázraků, které zajisté se tu sběhly, chceme vypravovati
jen dva.

Za času papeže sv. Řehoře Velikého, r. 590, rozzuřil se po Římě
zhoubný mor. Všechny 'vroucí modlitby a vykonané průvody prosební
byly jako bezvýsledny. V takové tísni papež Řehoř nařídil průvod městem
a nesl sám milostný obraz u průvodu tom. A hle! do které čtvrti
městské přišli, tam přestala hrozná morovina,_ jakoby ut'al. Matka Boží
ukrotila hněv Boží, a kol do kola andělé zanotili chválopíseň královně
své a ochránkyní lidí: Regina coeli laetare, quia quem meruisti portare,
resurrexit, sicut dixit; araduj se nebes královno, nebot“ jehož jsi nosila,
vstal z mrtvých, jak napřed pravil;» — a hned přidal svatý papež: (Při
mluv se za nás, ó Maria.» — Zároveň viděl sv. Řehoř Michaela arch
anděla, jak zastrkuje meč ohnivý do pochvy na znamení, že přestati má
hrozná rána.

Druhý zázrak spadá do třicátých let našeho století. Když tehdy
kolera hubila lid v Římě, obrátili se o pomoc zase k Marii Panně Sněžné.
Posvátný obraz opět nesen městem _uslavném průvodu. Mor sice nepřestal
na ráz, ale přece od té chvíle síla a zuřivost' jeho byla zlomena. Na
poděkovanou pak vybral se rok na to papež Řehoř XVI. o slavnosti Na
nebevzetí Panny Marie do kostela Maria Maggiore a korunoval u pří
tomnosti mnohých kardinálův a jiných knížat církevních přeskvostnou
korunou hlavu obrazu Marie Panny a druhou korunou hlavu Ježíškovu
na obraze.

Na konec chceme ještě vzpomenouti několika dějepisných událostí,
které se ke kostelu Maria Maggiore poutají.
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Kacířský císař Konstans Il. chtěl papeže Martina I. zavražditi
z pomsty proto, že papež zatratil bludy císařovy. I přišel tedy do Říma
císařský místodržitel v Ravenně, jménem Olympius, zamýšleje, že dá
probodnouti ctihodného starce od svého zbrojnoše v tom okamžiku, když
by mu podával sv. přijímání. Ale Bůh uchránil věrného sluhy svého,
neboť zbrojnoš náhle oslepl. To dojalo Olympia tak, že vyznal se ze
své viny a zkázonosné záměry císařovy papeži vyjevil.
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Panna Maria Maggiore.

A podivno, že i jiný odpůrce císařský, slavný Řehoř VII., bojovník
za ctnost“ a dobrý mrav, v- tomto chrámě zakusil těžkého pohanění z ná
vodu císaře Jindřicha IV. Bylo to o vánocích r. 1075, když papež, slouže
v tomto chrámě první mši sv., byl od přívržence císařova, jménem Cen
tius, za vlasy rván a k zemi stržen a surově byv ztýrán do žaláře uvržen.
Než lid římský brzo vysvobodil svého pastýře, nebot“ hnal zuřivě útokem
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na tvrz Centiovu a neustal, až papež na svobodu byl propuštěn. Centius pak
sám byl jen na přímluvu šlechetného papeže od lidu ušetřen.

Není snad také nezajímavo podotknouti, že prvního zlata z Ameriky
do Evropy přivezeného upotřebeno k okrášlení chrámu Maria Maggiore;
neboť král španělský Ferdinand a manželka jeho Isabella poslali je pa
peži Alexandru Vl., aby zlatem tím strop chrámu byl pozlacen.

Pamětihoden jest chrám náš také tím, že od nejdávnějších dob
již papež na štědrý večer odebral se do Maria Mago'iore, po celou noc
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Santo Bambino.

s kněžstvem se tam modlil a na svátek Narození Páně prvou mši sv.
tam sloužil.

Na svátek Nanebevzetí Marie Panny vybral se odtud slavný průvod
městem, při čemž obraz Spasitelův z kostela sv. Jana v Lateraně a obraz
Marie Panny z kostela Maria Maggiore sobě vstříc neseny byly.
Lid pak přinesl nesčetných svíc voskových do Maria Maggiore, které tam
hořely po celou noc a po celý svátek na to, a celý kostel čarovně oza
řovaly. Na večer pak vzali si lidé svíce opět domů. —- Dle svědectví
ctihodného Bedy a Petra Cluniacenského bylo přečastou zkušeností do
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svědčeno, že voskové svíce na váze nepotratily, ač hořely noc a den.
Věru, překrásný to obraz lásky, jakou jsme povinni Marii Panně a bož
skému Synu jejímu! Neboť třeba bychom Marii oslavovali a uctívali sebe
častěji, sebe více, sebe hlasitěji, přece nás nebude ubývati, jako svící
oněch neubývalo, nebudeme umdlévati, je-li láska naše pravá, ale bude
nás přibývati v oddanosti k Ježíši a Marii.

Kostel P. Marie v „ara coeli.„

5. Sv. Maria v „ara coeli.“

Staří pohanští Římané měli hlavní svůj chrám na hoře kapitolinské.
Odtud prý Jupiter, nejvyšší bůh, — tak bájili — ovládá celý Řím ívše
chen svět. — Ale na tomtéž návrší měla trůniti královna nebeská na

místě modly hluché a slepé. Již Augustus, první to císař římský, upravil
v chrámě tom pohanském, sám jsa pohan, oltář Panně s děťátkem, kterou
byl u vidění spatřil. A hlas neznámý při onom vidění zvolal: Hle! oltář
Syna Božího. Od tohoto starodávného podání pochází také nynější jméno
kostela cara coeli», t. oltář nebeský. .

Kdy křesťané na Kapitolu poprvé zřídilichrám marianský, nevíme
na jisto, ale v desátém století děje se již zmínka o něm. — Sto čtyrya



P. MARIA NAZVANA (SOPRA MINERVA.»

dvacet stupňů mramorových vede k bráně kostelní. Průčelí chrámové
posud uchovalo si starobylý ráz, jen že postrádá okras, které druhdy
mívalo. Kostel ara coeli má vábnou a překrásnou polohu a chovají se
v něm přemnohé památky. Dřevěný strop bohatě ozdobený darovali ob
čané římští na poděkovanou za vítězství, kterého lod'stvo křesťanské do
bylo u Lepanta nad lodmi tureckými. Na hlavním oltáři jest zázračný

Kostel Panny Marie nazvané „sopra Minerva“

obraz Máteře Boží, kterýž dle starodávného poáání sám evandělista
sv. Lukáš maloval. — V příčné lodi chrámové jest malá okrouhlá ka
plička, na osmi sloupech spočívající. Tam prý měl císař Augustus zmíněné
ono vidění nebeské. Ukazují se tam zbytky prastarého oltáře, v němž
odpočívají tělesné pozůstatky sv. Heleny.

V chrámě tom chová se též obraz Ježíškův vzácnými drahokamy
vykládaný, nazvaný Santo Bambino, jejž zvláště nemocní uctívají. O veli
kých svátcích ukazuje se lidu.

6. Panna Maria nazvaná (sopra Minerva.»
V rozvalinách pohanského chrámu bohyně Minervy vystavěli kře

st'ané kostelíček zasvěcený Marii Panně a nazvali jej <<sopraMinerva» t.
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po česku: nad Minervou. Později, ve století XIV., OO. dominikáni zbudo
vali nynější rozsáhlý chrám s četnými kaplemi a s přiléhajícím klášterem.

Kostel ten bohat jest na díla umělecká a na jiné památky. Zvláště
však proslul obraz jeden v kapli vedlejší umístěný. Představuje. blaho
slavenou Pannu, kteréž anděl poselství jakés přináší; před ní klečí kardinál
Torrecremata, zakladatel bratrstva k pořizování výbavy chudým a hodným
pannám; s ním klečí ještě tři panny, kterým Matka Boží dává po vý
bavě. Nad Ní vznáší se Duch sv. a s výšin nebeských žehná Bůh Otec
tomuto skupení.

7. Panna Maria sv. Benedikta.

V jednom kostelíčku za Tiberou, nazvaném San-Benedetto in
Piscinola, jest prastarý obraz, částečně již opravený, před nímž podle
podání sv. Benedikt ve svém mládí, když v Římě na studiích byl, často
se modlíval. Nepochybujeme, že tento obraz vícekrát 'byl opravován a
tu a tam něco změněn, nicméně vzali si jej benediktini za svůj a rádi ho
napodobovali a známjest pode jménem (rozkoš benediktinů,»deliciae bene
dictinorum. Kostelíček, ve kterém se tento prastarý na omítce obraz
benediktinský nachází, jest blízko ulice Aniciův (degli Anicii), což svědčí,
že tam měli Aniciové, rod sv. Benedikta, svůj palác, a náleží nyní knížeti
Massimo, horlivému ctiteli téhož obrazu. U příležitosti tzooleté památky
narození sv. Benedikta byl tento obrázek spolu s obrázkem sv. Benedikta
v Brně vydán s příslušnou modlitbou v 6 jazycích a od benediktinů
celého světa ve značném počtu rozšířen.

8. Panna Maria 'Odigitria, vůdkyně.

Ve chrámu P. sv. Augustina, který byl vystavěn 1479 od kardinála
Estouteville, nalézá se obraz P. M. podle sv. Lukáše, obyčejně závojem
zastřený, který pochází z Cařihradu od císařovny Pulcherie prostřednictvím
Eurlnxie, vdovy po císaři Theodosiu (450—450). Dodán byl do Říma
tepiv po vydobytí Cařihradu Turky r. 1453. Až do těchto dob byl
milostný ten obraz Velice ctěn od Řeků a často ve slavných průvodech
nošen; nazván Odz'gžtrz'a pro zázračné uzdravení dvou slepců, kterým se
ukázal & je vedl do chrámu, kde jim zrak byl navrácen.

Podle jiné tradice nalezen byl tento obraz ve hrobce sv. Lukáše,
vedlo. jeho hlavy. Nález ten se stal r. 359. 'Obraz byl po celá století
v Cařihradě uctíván ve svatyni sv. Žofie, když však mohamedáni města
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se zmocnili, přenesli jej uprchlí Řekové do Říma a darovali ho jistému
Klementu Toskanellu, příbuznému kardinálu Estouteville, který jej r. 1482
daroval kostelu sv.Augustina. Když r. 1485 v Římě mor hrozně zuřil,rozkázal
papež Innocenc Vlll., aby ten obraz u processích slavně nosili a _přitom
Bohorodičku vzývali. Za_papeže Alexandra VII. (1653) opraven stkvostně
hlavní oltář a uzavřen obraz Matky Boží uměle dělanými zlatými dvířkami;
r. 1641 věnovala jemu kapitola Vatikánská. zlatou korunu ceny znamenité.
Jedině v sobotu a 've svátky marianské byl obraz lidu ku spatření.

Ačkoli tradice uvádí veliké stáří toho obrazu, nicméně pozorovati
na něm, že pochází z pozdější doby. Bezpochyby jest to kopie původního
obrazu císařovny Pulcherie, t. kopie obrazu sv. Lukáše, kterých se
v Cařihradě mnoho dělalo a které pak na Západ byvše přenešeny stejné
úctě se těšily jako původní obraz. (Rohault de Flury ll.'str. 47.)

9. Panna Maria ve svatyni mučeníků.

Pantheon, který dal vystavěti Agrippa, miláček císaře Augusta, ke
cti Joviše mstitele a matky bohů, byl za času papeže Boniface IV. posledním
zbytkem oněch 218 slavných chrámů, jichž pohanský Řím ku poctě svých
bůžků zbudoval. Papež „dosáhl od císaře Photia povolení věnovati jej
Kristu Pánu a jeho Máteři, Panně Marii, což učinil r. 607. Dal sem také
přinésti 28 beden naplněných pozůstatky sv. mučeníků, jež vyzdvihl
z různých hřbitovů, a postavil je přiměřeně kolem hlavního oltáře. Zasvětil
pak svatyni Matce Boží a všem svatým, a protože tolik pozůstatků svatých
mučeníků zde bylo nashromážděno, chtěl, aby ji nazývali Panna Maria
mučení/ců (ad martyres). Tak se stalo, že chrám zasvěcený dřív všem
bohům (nepravým) nyní byl učiněn příbytkem všech nebeš't'anů.

Na místě, kde' za doby pohanské stála socha Joviše, nad hlavním
oltářem, uctívá lid starý jeden obraz Panny Marie, štětce řeckého, který

s
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papež Bonifac IV. sem věnoval. Jest to onen obraz, který byl v kapli
Sunda Smatana/z v Lateranu a který papež Řehoř Veliký při všeobecne
bídě dal prý také v průvodu ulicemi nositi. Jest nyní uzavřen v zamříženém
výklenku a ukazuje se jen některé dny. (Rohault de Flury II. str. 47.)

10. Maria Parma nazvaná „del popolo.“

Pověst“ vypravuje, že nedaleko brány města Říma zvané zde po
pulo>>byl pohřben krutý pronásledovatel křesťanů, císař Nero. Ze hrobu
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jeho vyrostl ořech, v jehož větvích poletovali krkavci obtěžujíce mimo
jdoucí lidi a krkavců těch nebylo lze se zbaviti, až pak papeži Paschalu II.
zjeveno od Marie Panny, čí kosti pod stromem jsou složeny a že krkavci
jsou vlastně zlými duchy. Papež dal kosti vykopati a do řeky vhoditi a
od té měli lidé i od krkavců pokoj a z vděčnosti za to vystavěli tam kapli.

Roku 1230. dal papež Řehoř IX. do kaple té přenésti obraz
Matky Boží, načež přestal v Římě zuřiti zhoubný mor. Od té doby ob
drželi věřící ještě mnohých milostí před tímto obrazem, čímž úcta. jeho
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v lidu zobecněla. Obraz podobá se onomu, který císařovna Pulcherie dala
IV!

z Jerusaléma přinésti; někteří však připisují mu stan 9. století.

11. Milostný obraz sv. Alexia.

Známo jest, že bohatý jinoch římský, sv. Alexius, všechno na
tomto světě opustiv sloužil Bohu dobrovolnou chudobou, jako nejbídnější
žebrák putuje z místa na místo. Tak přišel i do města Edessy. Tam když
spal v předsíni chrámové, pravil v chrámě obraz Marie Panny kjednomu
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Milostný obraz sv. Alexia v Římě.

z kněží: <<Uved'sem muže onoho, jenž věru hoden jest království nebe
ského, nebot' modlitba jeho liba jest Bohu jako dým vonného kadidla a
duch sv. spočívá nad ním.» .

'Sv. Alexius-vrátil se do Říma, kde nepoznán a opovrhován trávil
dny života svého v samém domě otcovském. Teprv po jeho smrti vyje
vilo se, kým vlastně byl. ' '

Světci onomu ke cti zřízena v otcovském domě kaple a do ní
přenesen milostný onen obraz Edesský. (Gumpenberga Atlas marianus II. I.)

5*
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12. Panna Maria (vždy trvající pomoci.»

Na stráni pahrbku Eskvilina byl r. 1855 vystavěn chrám Páně
ke cti sv. Alfonsa pro církevní společnost“ sv. Alfonsa z Liguori, pode
jménem urdmzptmvktům a v tomto chrámu nalézá se nyní .velectihodný
obraz Matky Boží wža'y [miaj/'n' pomoz—í,»který dříve býval v kostele
(za Napoleona I. zrušeném) sv. Matouše, pak v domácí kapli Augustinianů
a po jejich vymření zajímavým způsobem opět veřejnému uctění ode
vzdán jest.

Jakkoli byla Bohorodička před tímto obrazem ve dřívějších stoj
letích mnoho ctěna a často vzácných milostí svým ctitelům tu vyžádala,
přece, zdá se nám, rozmáhá se nyní horlivostí kněží redemptoristů úcta
k Panně ustavičně pomáhající ještě více a zvláště _vevlasti naší jest nejen
obraz a význam jeho velice znám, nýbrž izvláštní bratrstvo wžďy trvající
pomoz-i Panny ]Wczrim)jest valně rozšířeno a brzo úplně zdomácní. Z té
pricmy jest nám obšírněji promluviti o tomto milostném obrazu, jako
našem domácím.

jak vypadá obraz Panny Marie „vždy trvající pomoci“?

Nesčíslně mnoho obrázkův a penízků tohoto nákresu jest po celém
světě, i u nás, rozšířeno a mnohému přece není obraz dosti znám a dosti
pochopitelným. Tento obraz, 30x37 ctm. veliký, jest způsobu byzantického
a podle znalců jest ze 13. neb 14. století.

Rodička*) Boží v polopostavě, chová v levém náručí božské dítko,
oběma ručičkama její pravice_se držící. Kdož na ni se dívá, toho sleduje
milostným, ale spolu vážným pohledem, v němž výraz soucitu a smutku
nad bolestí božského dítěte se jeví. Tmavomodrý, uvnitř zelený plášť
pokrývá její hlavu a spadá po ramenou dolů. Nad čelem stkví se na
plášti hvězda a pod ní vyčnívá lem obvinku, jímž hlava zastřena jest.
Obruba pláště a červeného spodního šatu vykládána jest zlatem, záhyby
pak a stínová místa znamenány jsou zlatými čárkami, jak to na obrazích
z oné doby shledáváme. Po obou stranách hlavy je čtvero řeckých písmen,
jež zkráceny znamenají slova: Matka Boží. — _

Dítě božské v celé jest postavě; v milostné tváři jeho naznačena
bolest', jakouž naplněno jest při pohledu na kříž, jejž anděl před ním drží.
jakoby u matky pomoci hledati chtělo, objímá oběma ručičkama její

*) O zázračném obrazu Rodičky Boží uvžtly trvající pomoc-im Kroměříž 1878.
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pravici. Šat má zelený, plášť tmavožlutý a_ pás karmíno-červený. Má též
sandály, z nichžto jeden k nožičce jest upevněn, druhý však odvázán dolů
visí jako by byl odpadnul při zděšení se Syna Božího nástrojů umučení.
Nad levým ramenem řeckými písmeny skráceně napsáno jest: cježíš Kristus.)

V stejné výšce s hlavou nejblahoslavenější Panny vznášejí se
s výrazem hluboké úcty dva andělé v polopostavách. Anděl v pravo
nese nádobu, z níž vystupuje kopí a tresť s houbou. Nad ním skráceně
stojí psáno: <<Archanděl Michael.» Anděl v levo drží před božským
dítětem kříž s nápisem a dvěma příčnými trámy, maje mimo to čtvero
hřebíků v rukou svých. Nad ním pak skráceně napsáno jest: <<Svatý
Archanděl Gabriel.)

Ctihodný tento obraz známým byl v Římě prvé pod jménem,
(Madonna di S. Matteo», nejblaženější Panně však zalíbilo se nazvánu
býti: <<delperpetuo soccorso», t. j. a/líatka Boží, věna! trvající pomoc-íp čili
<<ustavičného přispění,» jakž sama vyslovila, a jakž též nade chrámovými
dveřmi napsáno bylo. —

Jak obraz ten do Říma a do chrámu sv. Matouše se dostal.

Až ku konci 15. století nacházel se tento obraz na ostrově Kretě.
nyní Kandia zvaném, kdež tenkráte již jako zázračný ctčn byl. Když pak
za oné doby bohatý a nábožný jistý kupec, kterýž velikou úctu k Rodičce
Boží a obzvláště k tomuto obrazu choval, ostrov opustiti musel, obával
se, že by divotvorný obraz snadno v zapomenutí přijíti a od nepřátel sv.
víry zneuctěn býti mohl. Neboť Turci, úhlavní tito nepřátelé křesťanstva,_
po blízku strašně zuřili. Umínil tedy sobě, že s sebou jej vezme, a do
ltalie, kamž se odebrati hodlal, ho přinese. I učinil tak. A hle! sotva
že na lodi byl, zvláštní se mu hned dostalo ochrany Rodičky Boží, <<vždy
trvající pomoci.» Náhle totiž povstala bouře tak mocná, že záhuba korábu
zdála se býti nevyhnutelnou. Všickni za ztraceny již se považujíce úzko
stlivě kvíleli a bědovali. Tu uch'opiv zbožný kupec svatý obraz, vybízel
spolucestujících, aby vroucně a důvěrně odporučili se nejhlahoslavenější
Panně, již církev hvězdou mořskou nazývá. l uposlechli; a ihned utichla
bouře, nebe se vyjasnilo, moře utichlo a vlny jeho opadly, až šťastně
přirazili k Ostii, přístavu města Říma. Odtud odebral se kupec do Říma,
aniž měl úmysl tam zůstati, nýbrž chtěl cestu dále konati, a vzácný
poklad, s sebou přivezený, v jiném některém městě italském uložiti.
Že to však nebylo v radě Boží, aniž vůlí blahoslavené Panny Marie —
nestalo se tak. Kupec v domě hostitele svého, k němuž zavítal, onemocněl,



70 POSVÁTNÁ POUTNÍ MÍSTA v I'l'ALlI A srcrur.

a brzy na to zemřel. Tak zůstal obraz ten v hlavním městě křesťanského
světa, pro něž určen byl, aby se stal nevyvážitelným pramenem mnohých
a mimořádných milostí a zázraků.

Nelze nám zde podivuhodné jedné okolnosti se nezmíniti. Téhož
skoro času byl v Římě též jiný zázračný obraz Rodičky Boží v podloubí
u kostela sv. Apollináře, jejž lid velice ctil — vápnem přebílen. Kanovníci
u sv. Apollináře viděli se k tomu k velké své žalosti nuceni, aby tímto
způsobem svatý obraz před zneuctěním uhájili. Neboť když roku 1494
francouzský král Karel VIII. do Říma vtrhnul, obsadila tlupa nevá
zaných vojáků po blízku kostela ubytovaných nadřečené podloubí a páchala
tam nejhrubší zneuctění. Tak přišel obraz v zapomenutí, až teprve po
152 letech zase nalezen byl. Co tedy jeden zázračný obraz zlobou lidskou
uctění věřících odňat byl, poslala nejblh. Panna jiný též zázračný, a poslala
ho do Říma v oněch časech trudných, aby ukázala, že věrné své služebníky
a ctitele ochranOu svou neopustí, jak již název toho obrazu naznačoval.
Slyšme o tom dále.

Když zbožný onen kupec v nemoci své přesvědčení nabyl, že
všecko užívání léků marno jest, a že blahoslavená Panna Maria, již tak
vroucně miloval, lepší, a trvanlivější příbytek v nebi mu připravila, ode—
vzdal drahocenný obraz hostiteli svému, snažně ho žádaje, by jako
svěřen u sobě zástavu jej přijal, a o to se postaral, aby co nejdříve do
některého kostela dán a tam k uctění zbožnému lidu římskému vystaven
byl. Hostitel to slíbil, ale slovu danému nedostál; obraz zůstal po dlouhý
.ještě čas v domě jeho. Ačkoliv člověk ten osobně hotov byl vůli
nebožtíkovu splniti, nechtěla to manželka jeho nikterak připustiti. Veliké
měla totiž zalíbení v obrazu tom, a proto z domu odnésti ho nedala. Muž,
aby mrzutostem se vyhnul, mlčel—blah. však Panna Maria — nemlčela;
vždyť neposlala obrazu svého do Říma k blahu jedné toliko rodiny,
_nýbrž aby k útěše byl všem věřícím, a všem (pomocí vždy trvající>> se
stal. Zjevila se tedy muži tomu třikráte ve snách, oznamujíc spolu, že
těžký ho zastihne trest, pakliže déle váhati bude a slova umírajícímu
kupci daného nesplní. Zjevení to poděšený muž vypravoval manželce
své, byv však od ní drze odbyt, neměl zmužilosti opravdově vystoupiti;
mlčel tedy opět, ačkoliv srdce jeho pro vyhrožovaný trest úzkostí se
chvělo. ještě jednou, a to naposledy, zjevila se mu nejsvětější Panna,
od níž ubohý následující slyšel: (Nemůžeš sobě na mne stěžovati, třikráte
jsem napomínala tebe; abych tedy z domu tvého se dostala, bude potřebí,
abys ty sám prve odešel.» A tak se stalo. Muž onemocněl, a brzy na
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to umřel. Těžký to ovšem, ale zasloužený trest! Aby u manželky nelibosti
nevzbudil, více její vůle si všímal a více si vážil, nežli vůle Boží a
zjeveného nařízení nebes královny,

Kdož by po trestu Božím tak patrném nebyl očekával, že vdova
přispíší sobě, rychle napraviti, co muž vinou její byl zanedbal. Avšak
ubohá ani tím ještě nebyla vyléčena ze zpozdilé domněnky, že obraz ten
nikde tak dobře uschován nebude, jako v domě jejím. Zdráhala se usta
vičně, až jednoho dne dceruška její, zbožné a nevinné dítě, všecka bez sebe
k ní přiběhla, volajíc: Matko! jakousi paní viděla jsem v-domě. ójak
byla krásná, jak se stkvěla! A pravila mně: jdi hned k matce své a k dědu
svému a řekni jim: qMat/ea Boží wždytrvajz'ci pamacb c/zccbýti vystavena
v kasle/aw

Uslyševši zprávu tu z úst nevinného dítěte, šla vdova do sebe,
poznala chybu svou a odhodlala se bez prodlení vůli nejblahoslavenější
Panny Marie splniti. Než se tak stalo, zlá jakási žena dozvěděvši se to
přemlouvala ji, aby obraz tak krásný sobě podržela a na plané sny a
domnělá zjevení nic nedávala, užívajíc při tom slov rouhavých Sotva však
nešťastnice řeč tu dokončila, trest Boží hned ji zastihnul, neboť tak hrozné
bolesti započaly ve vnitřnostech jejích zuřiti, že jinak nemyslila, než že
jistě—hned umříti musí. Tu v největší nouzi utekla se tam, kde vždy lze
pomoci nalezti. Poznala spravedlivý trest za rouhání pronesená a
prosila nejsvětější Pannu za odpuštění a o pomoc k ní vzdychala. Ahle,
laskavá, dobrotivá a milosrdná královna nebes vyslyšela prosby její. Je
diné dotknutí se obrazu zázračného postačovalo — a byla zhojena, všech
bolestí zbavena.

Tímto novým zázrakem úplnějsouc již obrácena, neváhala déle vdova
obraz vydati. Běželo toliko o to, ve kterém chrámu by vystaven býti
měl. A i v té příčině klonila se přesvatá Rodička Boží vůli svou
ústy onoho dítěte zjeviti. Ukázala se mu opět a pravila: cC/zci óýtz'mezz'
milovaným c/zm'mem mým S . fi./farm Maggiore a c/zm'mem milé/zo, za
svě/zo přijata/m syna _?amz fu Latem'izu.» Mezi těmito basilikami nacházel
se chrám sv. Matouše. Poznavši vůli blahoslavené Panny, promluvila vdova
s představeným Augustiniánů-Eremitů, jimž chrám sv. Matouše přináležel,
a vyjádřila se, že posvátný obraz tomuto kostelu odstoupiti 'hotova jest.
_Nabídnutí to radostně přijato, a brzy na to dálo se slavné přenešení
obrazu zázračného, za hojného účastenství lidu římského do chrámu sv.
Matouše, při kteréž příležitosti osoba jistá, jež chromou měla ruku,
dotknouc se obrazu 'toho náhle uzdravena byla. Přenesení to stalo se
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dne 27. března 1499. Od té doby pak započala řada nepočetných mi
lostí a zázraků, jichž milostivá Panna Maria tímto obrazem po tři století
ctitelům svým prokazovati ráčila.

O chrámu sv. Matouše, v němž miloštný obraz P. Marie vždy trvající pomoci
se nacházel.

Chrám sv. Matouše stál, jak svrchu podotknuto, mezi basilikami
S Maria Maggiore a sv. Jana v Lateránu na východní stráni pahoru esqui;
linského. Místo,_na __ __ svém, jenž na tom
němž se nacházel,
přináleží nyní k za
hradě koleje Redem
ptoristů a jest zdí
ohraženo. Některé

pozůstatky ze zříce

místě se nacházel,

()ratorium k potře
bám bohoslužebným
a spolu též hospic
čili přístřeší k přijetí

křesťanských pout
níků. Později, za
druhého nástupce sv.
Petra na stolici apo

nin bývalého chrámu
lze tady ještě spatřiti.
Místo to jestiť jedno
z nejpamátnějších

v dějinách křesťan
ského Říma a sv.

štolskou povýšen
byv, ustanovil,'jak
v římském breviáři se

dočítáme,pětadvacet
kněží, by o .duševní
potřeby křesťanské
obce v Římě se

církve.

Kdyz sv. Kletus,
jehož památka se dne
27. dubna světí, od
sv. apoštola Petra starali, vykázav jim

_ k tomu tak zvané

obrácen byl, upravil“ Obraz M p_ „U stromu“ „ Reveně, <<titule,» čili sídla
v otcovském domě obvodu duchovní

Správy jejich, takovým pak titulem bylo též oratorium v otcovském domě
jeho. Když po hrozném pronásledování křesťanů pokojnější nastaly časy,
proměněno bylo oratorium sv. Kleta ve veřejný kostel, a zůstal titulním
chrámem až na začátek 7. století, kdež sv. Řehoř Veliký, proto že kostel
ten stářím svým sešlým se stal, titul jeho na jiný chrám přenesl.

na víru křesťanskou,

Nicméně bylo o zachování toho kostela postaráno. V 12. pak
století byl ze základů zcela opraven a od papeže Paschala II. dne 25.
března 1110 ke cti nejbl. Panny Marie a sv. apoštola a evandělisty Ma
touše slavně zasvěcen. Papež sám uložil několik vzácných ostatků, uzavře
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ných v mramorové schránce, pod hlavní oltář, jmenovitě ostatek sv. kříže,
rámě sv. Matouše, kousek ze skály Božího hrobu a ostatky ze šatů sv.
apoštolů Petra a Pavla, — jenž později do chrámu S. Maria Maggiore
přeneseny byly. Spolu udělil několik plnomocných odpustků těm, jenž by
tento chrám navštěvovali. Roku 1212 za Innocence III. byl chrám ten
nákladem dvou bohatých a nábožných Římanů opět opraven a hospic
pro poutníky, již zašlý, zase otevřen.

Přenesením zázračného obrazu P. Marie r. I499 dostalo.se chrámu
sv. Matouše nového

lesku, a svatky,
della Victoria jej
přenesl.

Služby Boží u
sv. Matouše odbývali

přede vším slavnost“
Rodičky Boží <<vždy

trvající pomoci,» pak za nejstarších dob
den sv. Matouše kněží světští, později
velkolepě u valném
účastenství lidu sla

kanovníci ; správa

však1 poutnického
veny bývaly. To
přimělo pap. Lva X.,
roku 1517, chrámu
sv. Matouše titul

domu svěřena byla
řeholníkům, tak.

VIV
zvaným <<knz nesou

cím,» a zastávali ji
kardinálský, jejž za až do roku [430,
papŘehořeVelkého ve kterémž byli vy
byl ztratil, opět na- zdviženi. Kostel
vrátiti. A od té doby
zůstal titulem pro

sv. Matouše promě
něn byl \: komendu

kardinály-kněze až neboli priorat, jejž
do roku 1776,. . .

v kterémž P. Pius VI. Marie Panna Vítěznáv Benátkách. Kalixt III. poeniten

na chrám S. Maria tiarovi a kapellánu

okolo roku 1455

papežskému z řádu Augustiniánů udělil. Když však tento od komendy
1. P. 1477 odstoupil, odevzdal Sixtus IV. kostel i dům Augustiniánům
Eremitům, kteří v držení jeho. zůstali až na začátek nynějšího století,
vyjímajíc krátkou přestávku od roku 1651; až do 1658. Po zmocnění se
Říma a všech papežských zemí skrze Francouzy za Napoleona I. byl
pravěký a ctihodný chrám ten zbořen a až na nepatrné zříceniny ku
veliké žalosti věřících a na škodu křesťanského umění a starovědy ze
země zhlazen. — Stalo se to mezi rokem 1810 a 1814.
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Po celých tři sta let stkvěl se obraz Rodičky Boží (vždy trvající
pomoci» nad hlavním oltářem chrámu sv. Matouše,a po celou tu dráhnOu
dobu, nepřetrženě, ustavičně zázračným býti se prokazoval. Všickni starší
spisovatelé, podávajíce zprávy o chrámech a posvátných místech města
Říma, jednohlasně dosvědčují, že obraz Panny Marie u sv. Matouše po
všecken ten čas velice zázračným a pro množství zázrakův a udělených
tam milostí velice proslulým byl. Slyšmež jednoho alespoň svědka, totiž
kardinala Nerliho, kterýž od roku 1673 titul od sv. Matouše měl, a
villu na Esquilinu, nyní kolej Redemptoristů, jež tehdáž s kostelem
sv. Matouše hraničila, obýval. Zemřel roku 1708. V náhrobním nápisu,
jejž sám si zhotovil, praví, že sobě vyvolil hrob ve chrámu (sítí:/au zd
zm/eů dale/ea stkve'jz'cz'lwse titulu sve'/zo.»Tituli miraculorum gloria late fulgentis.

Augustiniánům, bolestně nad zříceninami oslaveného druhdy_ chrámu
naříkajícím, vykázal sv. Otec Pius Vll. po svém návratu ze zajetí do
osvobozeného Říma, náhradou za ztracenou svatyni, nejprvé klášter
Eusebio, později pak klášter S. Maria in Posterula. Sem do tohoto
kláštera přineleqJAugustiniáni zázračný obraz Rodičky Boží ((vždy trvající
pomoci» a postavili ho uvnitř kláštera v domácí kapli.—Místo bývalých
zázraků, lidu známé (kostel totiž sv. Matouše), bylo ztroskotáno, — obraz
posvátný ukryt — a tak znenáhla v zapomenutí přišel. Když pak i
poslední Augustinián, jenž u sv. Matouše ještě řeholné sliby složil, bratr
laik Augustin Orsetti, jsa kmet 87letý, roku 1852 byl zemřel, — nevěděl
snad již nikdo, že obraz v domácí kapli oním proslulým divotvorným
obrazem jest, jenž po tři staletí v bývalém chrámu sv. Matouše četně
navštěvován byl a jakožto pramen přečetných milostí a zázraků veliké
důvěry a úcty požíval.

Kterak obraz ten se dostal do chrámu sv. Alfons'a na Esquilinu.

Knězjeden ze shromáždění nejsvětějšího Vykupitele (Redemptoristů),
od sv. Alfonsa založeného, P. Michael Marchi, rodilý Říman, chodíval
v mládí svém od roku 1840 po třinácte let do kláštera Augustiniánů
S. Maria in Posterula a navštěvoval častokráte zmíněného bratra laika

Augustina Orsetti. Ctihodný ten řeholník .v posledních letech skoro docela
oslepl a málo kdy z cele své vycházel; proto pookřál vždy, když ná
božnými rozprávkami se poobveseliti mohl. Vdůvěrných takových roz
mluvách častěji opakoval, že obraz P. Marie, jakýž se nachází v klášterní
jejich domácí kapli, druhdy v bývalém chrámu sv. Matouše na oltáři
stával, kdež od lidu hojně navštěvován a velice ctěn býval, a že každo
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ročně velkolepá slavnost“ k úctě Rodičky Boží (vždy trvající pomoci»
tam se konávala. Mluvil tak vřele, jako když dobré dítě vzpomíná na
bývalou slávu drahocenné matky své. Mnohdykráte opakovával s jakousi
úzkostlivostí a jaksi tajemně: (Věz, Michaele, Rodička Boží' od sv. Ma
touše jest ona, kterážto v domácí kapli se nachází. Nezapomeň na to!»
Někdy i takto pravil: <<Zázračnýobraz od sv. Matouše jest onen v do
mácí kapli» a doložil s jakýmsi důrazem: (To jest jisté! docela jisté!
Rozuměls mi? Ach, byl to obraz velice zázračný!»

Zbožný ten bratr zemřel a mladík nechápaje proč vlastně na obraz
ten upozorněn, proč k němu voděn býval — na věci ty zapomněl.

Přišel rok 1855. Dle vůle sv. Otce Pia IX. přeloženo bylo toho
právě roku sídlo nejvyššího představeného nebo generála kongregace nej
světějšího Vykupitele do Říma. K tomu konci nabyla kongregace Redem
ptoristů nadzmíněnou villu na esquilinské výšině mezi 3. Maria Maggiore
a sv. janem v Lateránu ležící, již kardinal Nerli po smrti své nábožnému
některému ústavu zanechal, kteráž však během času i se zahradou k ní
přináležející na knížecí rodinu Caetani přešla. Dům, kláštersky byv upraven,
proměněn byl v kolej a vedle vystaven jest chrám svatého Alfonsa.

Téhož právě roku 1855 vstoupil onen mladík Michael Marchi
jako první novic v nové této koleji do kongregace a složil zde po ukon
čeném noviciátě řeholní sliby. Tři neb čtyry léta později zabýval se
chronista koleje studiemi o starobylostech Esquilinu, a prohledávaje děje—
pisce o věcech těch pojednávající nabyl mnohých zpráv o bývalém chrámu
sv. Matouše, jakož i o tom, že obraz zázračný P. Marie v kostele tom
se někdy choval. Zajímavé ty zprávy, jichž se vždy dočítal, sděloval spolu—
bratřím svým, mezi jinými též P. Marchiovi. Nyní pojednou zablesklo se
v paměti jeho. O čem žádný nevěděl, věděl on. Živě upamatoval se na
řeči'zemřelého bratra laika Augustina Orsetti, a vykládal, co mu byl
vypravoval a na srdce kladl.

Vědělo se nyní ovšem, že obraz Rodičky Boží »vždycky trvající
pomoci» se neztratil, že se nachází v domácí kapli kláštera S. Maria in
Posterula; neznámy však byly Redemptoristům příhody jeho, aniž jim
co povědomo bylo, že nejblahoslavenější Panna chtěla v tomto obraze
ctěna býti ve chrámu, jenž by mezi 5. Maria Maggiore a sv. Janem
v Lateránu se nacházel. Věc ta ponechána byla tedy sama sobě, až pří
hoda jistá roku 1863 pozornost“ opět na onen obraz obrátila, a neoče
kávaně nové světlo v záležitosti té rozšířila.
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Důstojný P. František Blosí z tovaryšstva Ježíšova, horlivý ctitel
Rodičky Boží, míval v sobotu v chrámu Páně <<aljesu» přednášky
o ctnostech a slávě nejblahoslavenější Panny Marie. Na první sobotu
v měsíci únoru 1863 obral sobě, bezpochyby na zvláštní vnuknutí Boho
rodičky, za předmět své přednášky zázračný obraz Panny Marie pod
názvem <vždy trvající pomoci.» Dozvěděvše se o tomto kázaní,
odebralo se několik Redemptoristů k němu s prosbou, zdali by jim rukopisu
tohoto pojednání nesdělil. S nejpřívětivější ochotností splnil P. Blosi
toto přání. Kázaní,
jež z pramenů věro

nedává, protože,
jakž se domnívám,
v soukromém vlast
nictví někde zane

dbán se nachází, bez
veřejného uctění a
beze vší návštěvy

hodných čerpal, a
co ještě ústně sdělil,
velice k Sestavení

této zprávy posloyí
žilo. Stůjtež zde
alespoň některá sem
se vztahuící místa do

lídu zbožného, jakž
v předešlých sto
letích četně se dálo.»

— Když byl pak
vypravoval, že to
bylo výslovnou vůlí
bl. P. Marie, aby
v tomto obraze ctěna

slovně: ((Chci dnes»

— tak praví P. Blosi
v úvodu kázanísvého

_ <<chci dnes
mluviti o obrazu

Rodičky Boží, kterýž
druhdy pro mnohé byla mezi S. Maria
zázraky a milosti Maggioreasv.]anem
proslulým byl. Po * v Lateránu, zvolal:
šedesáte ;let však „ "— f \ <<DejžBůh, aby mezi
žádné známky trvání M. P. v kostel-:sv. Celsa. množstvím po

svého o sobě již sluchnčů, slyšících
slova má, někdo byl, jenž by věděl, kde obraz ten nyní se nachází,
aby tomu, kdož ve skryLosti ho chová, výslovnou vůli Matky
Boží oznámil, aby do sebe šel, bezpráví své poznal, a pohnut byl,
obraz ten k veřejnému uctění vystaviti ve chrámu, jenž mezi Esquilinem
a Coeliem se vznáší.» Řeč svou následujícími pak skončil slovy: (Kdož
ví, zdali nalezení obrazu toho našim časům ponecháno není; a když nej
blahoslavenější Panna Maria chtěla, aby nažván byl (vždy trvající po
moci» — kdož ví, zdali ona na nalezení jeho udělení pokoje a obecného
míru nevážeřl Blaženi ti, jenž k tomu přÍSpěti mohoul»
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Kázaní to, jakž snadno každý domysliti se může, roznítilo vroucí
přání synů duchovních sv. Alfonsa, aby posvátný obraz ten co nejdříve
ve chrámu sv. Alfonsa k veřejnému uctění vystaven byl. Nehledíce jen
k tomu, že chrám sv. Allonsa mezi basilikami Maria Maggiore a sv. Jana
v Lateránu leží, domýšleli se i zvláštního k tomu míti práva, ana místnosť,

Madonna della Grazie od Giotta.

na níž kostel sv. Matouše stával, majetkem kongregace, a chrám sv.
Alfonsa takřka za náhradu zrušené svatyně sv. Matoušské v tom samém
okolí nově vystaven jest. Nespokojivše se však pouhým toliko přáním, za
povinnost“ každý sobě pokládal, dobrotivou a milostiplnou královnu nebe
skou prositi, by ona nejdůstojnějšímu P. generálovi vnuknutí dala, věci
té se ujmouti a kroky k dosažení žádoucího cíle činiti.
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Bůh však zajisté vrchním přispívá a v důležitých záležitostech je
osvěcuje. A tak se stalo, že P. generál, ačkoliv totéž si přál co jeho
Spolubratří, přec jakýmsi vnitřním citem, jenž mu pravil, že doba od
prozřetelnosti k tomu ustanovená ještě nepřišla, zdržována se viděl v zá
ležitosti té veřejně vystoupiti. Tak uplynula ještě dvě léta. Konečně po
mnohých vroucích modlitbách zdálo se, že jest na čase v té věci zakročiti.
Z příčin již naznačených—odhodlal se P. generál obraz tento od jeho
Svatosti tehdejšího papeže Pia IX. sobě vyžádati. K audienci dne 11.
prosince 1865 připuštěn byv a milostivě přijat, přednášel prosbu svou.
Sotva že byl stručně události o tom obrazu naznačil: a řeč svou dokončil,

-tu svatý Otec, citem oné dětinné a vroucí úcty k Rodičce Boží, jakouž,
jak vůbec známo, oplývalo srdce jeho, pojat jsa, uchopil se péra a

vlastnoručně pod listinou prosebnou napsal, jak následuje:
((Dne II. prosince 1865.

Kardinal-Práfect Propagandy nechat“zavolá představeného komendy
P. Marie in Posterula a mu sdělí, že jest to naše vůle, aby obraz
nejblahoslavenější Panny Marie, o němž je v listu prosebném řeč, mezi
sv. Jana a S. Maria Maggiore se navrátil; s tou však povinností pro před
staveného Redemptoristů, aby jej obrazem jiným slušným nahradil.

Pius PP. IX.»

Tímto nařízením se stalo, že proslulý druhdy obraz Bohorodičky
opět byl odevzdán veřejné úctě lidu, a to dne 10. ledna 1866, čehož
slavnost“ konána na den sv. Kleta, 27. dubna t. r. Papež Pius IX.
udělil nejen pro tuto slavnost', nýbrž i pro budoucí časy všem věřícím,
milostný tento obraz navštěvujícím, odpustky 300 dnů, na den však výroční
slavnosti (vždy trvající pomoci» ýlnamomě odpustky, jichž pod obyčej
nými podmínkami získati lze. Dne 5. května zavítal sám papež Pius IX.
do chrámu sv. Alfonsa, aby uctil obraz Bohorodičky.

Od doby veřejného vystavení obrazu zmáhala se i důvěra k Boho
rodičce, množila se vyslyšení modliteb a rozšiřovala se úcta k němu po
celém světě. Založeno také bratrstvo toho jména, které u nás má sídlo
v klášteře OO. redemptoristů u Litovle na Moravě, u sv. Kajetána (na Malé
Straně) v Praze, na sv. Hoře u Příbrami a u P. Marie na nábřeží ve Vídni.

13. V kostele sv. Celsa

uctívá se'Panna Maria pod titulem <<milostnéz>(della grazie). Vypravuje
se, že sv. Ignác z Lojoly před tímto obrazem často klečíval a že věřící
od prastarých časů jej v uctivosti měli a mnohých milostí od Boha zde
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si vyprosili. Znalci však praví, že to platí o původním obrazu a nyní
že stává jen kopie, která pochází as ze 16. století. V Neapoli však,
v kostele sv. f(la'ry, jest.obraz Panny Marie Milostné (Madonna della
grazie), jehož malbu připisují Giottovi, a před nímž Matku Boží lid
_zcelé Italie velice ctí a hojných dosahuje milostí. O jistotě toho svědčí
množství darů vzácných, které z vděčnosti na obrazu jsou zavěseny. (Str. 77.)

„píší-©an
" _fp *_;Í —]Frejus 

Svatyně Marianské v ostatní Italii.

14. Marie Panna, „Matka dobré rady,“ v Genazzaně.*)

Zázračné objevení milostného obrazu v kostele Genazzmlském.

V městečku Genazzane, ležícím na několik hodin cesty Od Říma,
byl již od nepamětných dob, dávno již před rokem 1467., farní kostel,
zasvěcený ku cti a chvále Rodičky Boží, říkali mu ckostel u Matky
dobré rady.» Byl to kostelík nemnoho prostorný ani příliš nádherný. jak
to už bývá, že na světě nic netrvá věčně, tak i tento chrám náš zubem
času byl ohlodán a v druhé polovici XV. stol. skoro již na špadtiutí.
Bylo potřebí opravy, bylo i třeba malý chrám rozšířiti, ale nikomu nechtělo
se díla toho obtížného se ujati. Než Maria Panna přece vzbudila ruku
štědrou, která i z toho mála, co měla, ráda chtěla obětovati groš na
opravu svatyně marianské.

V Genazzaně žila okolo roku 1467 stařičká a ctihodná paní,
jménem Petruccia (t. po česku Petříčková). Pocházela z Genazzana
a byla vdovou po jakémsi Janu di Nocera. Známa byla pro zvláštní
svou úctu a zbožnost“ k Marii Panně pod názvem ((Matky dobré rady»
a k sv. Augustinu. Tuto ctihodnou stařenku tedy vyvolila si (Matka
dobré rady» k tomu, aby v Genazzaně nový a rozsáhlejší kostel byl
zbudován.

Obětovala, co mohla, z nevelikého svého majetku. Ale opravivši
část“ chrámu, kapli to sv. Blažeji zasvěcenou, dále stavěti nemohla, neboť
peníze jí došly a podpora odjinud nepřicházela. Ale proto Petříčková
nezviklala se v pevné důvěře k Matičce Boží. Mnozí lidé arci vysmívali
se ubohé stařence, ona však vždy odpovídala jim trpělivě a neohroženě:

*) Srovnej uŠkolm z roku 1882: aBlahoslavcnn'. Panna Maria, cMntkn dobré rady,» a původ
proslulé poutnické svatyně Marianské v Gennzzaně.»
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(Nemyslete, že dílo moje se' nezdaří; neboť dříve ještě než umru, dovrší
Matička Boží a sv. Augustin budovu tohoto kostela.» A slova ta pro
rocká věru naplnila se za nedlouho.

Bylo to na svátek sv. Marka, dne 25. dubna 1467, když se dle
starého obyčeje v Genazzaně též svátek ((Matky dobré rady» slavíval.
V ten_tedy den slyšeti bylo pojednou velmi líbeznou hudbu, zvony na
věži kostelní počaly zvoniti samy od sebe, a zároveň objevil se nad
kostelem Genazzanským vysoko ve vzduchu stkvoucí mráček, níž a níže
ke kostelu sestupující, až konečně se usadil na zdi kaple sv. Blažeje.
Potom stkvělý mráček pojednou zmizel a na zdi samé bylo viděti krásný
obraz: Rodička Boží drží v náručí svém božského Synáčka.

Stkvělý mráček, přelíbezná-hudba a zvonění zvonů přilákalo ovšem
hojně zvědavých diváků ke kostelu. A když pak mráček, seatoupiv na
zeď, zmizel a přemilostný obraz bylo zříti, užasli diváci, až konečně do
hlasitého jásotu se dali: (Sláva, sláva Matce Boží!» Všech zmocnilo se
neobyčejné nadšení, jedni jásali, jiní zpívali velebíce Boha a Matku Boží
a jiní zase stáli jako přimrazeni pozírajíce upřeně na milostivý.obraz
anebo padšc na kolena z hloubi srdce svého se modlili.

Přišlo tam i dosti lidí chorých. Sotva však že milostivý obraz.
uzřeli, jala je vroucí a pevná důvěra, že před tímto obrazem na přímluvu
Matky Boží opět budou uzdravení; a jakmile ji za pomoc vzývati počali,
již cítili, že prosba jejich jest vyslyšána a že zdraví potraceného opět nabyli.

.Zpráva'o těchto věcech ovšem bleskem rozlétla se po sousedních
i vzdálenějších krajích a zástupy poutníků vždy hojnější a větší putovaly
ze všech stran do Genazzana uctit Matky Boží, <<Matky dobré rady.»

V zázračném tom objevení milostivého obrazu dlužno hledati původ
proslulých poutí do slavného poutního místa Genazzana, kdež od té doby
nesčíslně událo se zázraků. Mimo svatou kapličku loretánskou není asi
jiné svatyně mariánské na celém světě, která by od čtyř set let takové
proslulosti požívala, jako svatyně <<Matky dobré rady» v Genazzaně.
V sedmnáctém století n. př. tak veliké davy poutníků přicházely do
Genazzana a na přímluvu ((Matky dobré rady» tolik se tam dělo zázraků,
že kapitola římské basiliky vatikánské hlavu Matky Boží a ježíškovu
okrášlila stkvostnou korunou zlatou, což jen zřídka kdy se činívá. Následkem
této korunovace úcta (Matky dobré rady» ještě více rozšiřovala se po

'všem světě. Stalo se sice na počátku našeho století, že svatyně Genazzanská
Ivo

od bezbožných žoldneru francouzských byla vydrancována, a že i ctihodní
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otcové Augustiniani klášter svůj opustiti musili: ale když pokojnější nastaly
časy, opět hrnuli se poutníci do Genazzana a (Matka dobré racly>>oslavovala
znovu zalíbený obraz svůj novými zázraky a hojnými jinými milostmi.

Původní domov milostivého obrazu.

Zajisté, milý čtenáři, v duchu jsi se ptal, odkud obraz te'n přišel
tak zázračným způsobem do Genazzana. To připadlo na mysl i obyvatelům
Genazzanským, když milostivý obraz tak nevysvětlitelným způsobem na zdi
kostelním se objevil. Ovšem, že nevěděli hned, jak odpověděti na otázku

P. M. „Matka dobré rady“ v Genazzaně.

takovou a že hádali všelijak. Ale konečně i ta věc vysvětlila se a o to
chceme milý čtenáři s tebou se sděliti.

Nuže tedy, milostný obraz Rodičky Boží, který se dne 25. dubna
1467 v Genazzaně objevil, býval dříve ve Skadru, hlavním městě albanském,
kdež v jednom kostelíčku nad hlavním oltářem na zdi byl vymalován.
Četné milosti a dary nebeské, jež Matička Boží ctitelům svým u tohoto
obrazu udělovala, byly příčinou, že nejen u obyvatelů Skaderských, ale
v celé tamější krajině u veliké úctě byl a že k němu ctitelé marianští
často putovali. Ale když po smrti hrdinného obhájce albánského, jiřího
Kastrioty, Turci roku 1467 země albánské brannou rukou se zmocnili, u

6
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všeobecném zmatku tom posvátný obraz všelikému opovržení a svato
krádežnému zneuctění divokých hord tureckých byl vydán.

Kostelík, v němž posvátný obraz se nacházel, střežili od několika let
dva zbožní muži. Mladší slul jiří a byl rodem ze Skadru, druhý, starší,
byl Slovan. Oba dva zastrašení jsouce naléhavým nebezpečím vzývali
Marii Pannu, aby jim dobrou radu vnukla a je do své ochrany vzíti
ráčila. Zatím, co na modlitbách trvali, zpozorovali, že milostný obraz ode
zdi se odlupuje. Pak viděli, kterak se do bělostného mráčku zahalil a
ve vzduchu se vznášeje přímo na západ, t. k Italii, se ubíral. Cítíce se
tajnou mocí puzení vydali se na cestu za obrazem a šli i šli nikde se
nezastavujíce aniž dlouhou cestou umdlévajíce, až došli k Sinému moři.
Než i toto překročili suchou nohou a dále po luzích italských se ubírali
pořád za stkvělým mráčkem, až přišli do věčného města, do Říma. Jakmile
však tam vkročili, zmizel před očima jejich bělounký mráček, v nějž
halil se milostivý obraz. Hledali jej sice po všech kostelích římských,
ale marně; až třetího dne uslyšeli o zázračném zjevení obrazu marianského
v Genazzaně. Přišedše tam poznali s největší určitostí milostivý obraz
skaderský. Totéž dosvědčili i jiní vystěhovalci skaderští, kteří po dobytí
Skadru od sveřepých Turků do Italie přišli a v Genazzaně poznali obraz
rodného města svého.

Tak tedy vysvětlilo se, odkud pocházel obraz ten, který nyní
zevrubněji popsati chceme.

Popis zázračného obrazu.

Obraz ten není ani na plátně ani na desce malován, ale, jakož
jsme již slyšeli, na zední obmítce, velmi tenounké, 2 stopy (64 cm.) vysoké
a 11/2 stopy (48 cm.) široké. Představuje nám Rodičku Boží s ježíškem,
který sedě na její levici pravou ručkou šíji matičky své objímá a levou
obruby šatu jejího se drží. Hlava Panny Marie jest na levo trochu
nakloněna, tak že obličej její dotýká se pravé strany obličeje božského
dítka. ježíšek pak tiskne se k ní maje hubičku poněkud našpoulenou,
jakoby matku svou chtěl políbiti.

Neví se až podnes, kdo asi obraz ten maloval, ale znalcové tvrdí,
že neznámý tento malíř byl budto velice nadaný a znamenitý mistr, aneb
že spíše byl muž svatý a že při malbě té andělská ruka nějaká štětec
jeho řídila. Mnozí znamenití malířové pokoušeli se již o to, aby milostný
obraz co nejvěrněji napodobili, avšak nepodařilo se to posud nikomu z nich.
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Milostný obličej Máteře Boží na obraze našem má mimo jiné itu
vlastnost“ do sebe, že celý jeho vzhled i barva velmi často se mění.
Někdy vzhled Matky Boží jest velice líbezný a přívětivý, najednou však
změní se a jest pln vážnosti & přísnosti. Stává se také, že oči Matky
Boží září radostí a spokojeností; při jiné pak příležitosti jsou zase při
temnělé a téměř slzavé, znamenajíce smutek a bolest'. Slovem: obličej
obrazu měnívá se často a rozličným vzhledem svým dává na srozuměnou,
že toho neb onoho člověka naň pohlížejícího bud Boží požehnání nebo
nějaký trest, bud' nějaká milost“anebo nějaké neštěstí očekává.

Četná nápodobení obrazu toho nejen na plátně olejovými barvami
malovaná, ale i jednoduché dřevo- nebo mědorytiny staly se milostnými
obrazy, když jednotlivci před nimi (Matku dobré rady» za pomoc aneb
útěchu důvěrně vzývali. Takových kopií <<Matkydobré rady» genazzanské
jest hojně nejen ve Vlaších, ale po všem světě i v krajinách našich.

jak často jsme i my, čtenáři milí, na rozcestí, nevědouce, máme-li
se dáti na právo či na levo, a jak rádi bychom poslechli toho, kdo by
nám na pravou stezku ukázal. Potřebujeme tedy v životě často dobré rady,
nebot' praví již přísloví: (Chceš-li býti bez vady, nic nedělej bez rady_.»_
A kdo by nám lépe mohl poraditi, než Maria P., <<Matka dobré rady»?
Vždyť jí klade do úst církev sv. tato slova: (Má jest rada a pravost',
má jest opatrnost“ a síla. Kdo by mne nalezl, najde život a obdrží spasení
od Hospodina.» Ale Matka Boží chce nám také nejlépe poraditi, protože
jest nejlaskavější matkou všech nás. Obracejme se tedy v nesnázích
svých k Ní a Ona povede nás pravou cestou k cíli našemu!

15. Obraz Marie Panny „U stromu“ v Raveně.

Obraz ten maloval neumělý sice, ale zbožný malíř, Caesar Morandus
jménem, měšt'an Ravenský. Zavěsil jej pak kii stromu, který stál na
rozhraní jeho pozeinků, důvěřuje v mocnou Pannu, že majetek jeho
chrániti bude od všelikého zla. (Viz stranu 72.)

Mimojdoucí lidé počali pak uctívati obraz ten a dosáhli tím také
hojných milostí. (V. Gumpenberg II. 7.)

16. Milostný obraz Marie Panny v Rimini.

V čarokrásných krajích italských, pod modrojasným nebem jižním,
rozkládá se mezi úrodnými pahrbky a mořem jaderským město Rimini.
Žije tam asi 17.000 obyvatelův a je to sídlo biskupské. jistý občan

()*



84 POSVÁTNÁ POUTNÍ MÍSTA v I'l'ALlI A SICIl.II.

tamější, jemuž bylo josef Soleri Brancoleoni, vymaloval okolo roku 1796
obraz Máteře Boží, a to jako matku milosrdenství. Obraz ten „zůstal
v domě měšt'anově, až po jeho smrti byl darován v r. 1810 nedalekému
kostelu sv. Kláry, který náleží misionářům od nejsvětější krve.

Když obraz ten byl v poboční kaple chrámové zavěsen, mnozí
věřící ho ctili. Ale proslaven byl teprv r. 1850.

Bylo to v sobotu dne 11. května t. r., když zbožná, jistá hraběnka

s dvěma dceruškami před obrazem se modlila. V tom zpozorovala
jedna dcera, že obraz'pohybuje očima a na ni hledí, a hned to také
řekla matce. Hraběnka pohleděla na obraz a s podivem totéž viděla.
Ale z opatrnosti rozkázala oběma dcerám, __aby nemluvily o zázračném
příběhu tom. Na druhý den o polednách vidělo asi čtyřicet osob tentýž
nevídaný zjev, a brzo rozlétla se zpráva o tom po celém městě. Lid
valil se do chrámu sv. Kláry. Dp. P. Ant. Forci, který jakožto očitý svědek
o tom zprávu nám zanechal, vyhledal při tom sběhu svého představeného
a prosil ho, aby se ujal prostředků, které jsou v případě takovém potřebny.
Představený přišel, zanesl obraz na hlavní oltář, aby všechen lid dobře
mohl pozorovati, je-li v tom nějaký klam nebo podvod. I když slunce
zapadlo, tisíce viděli ještě zázrak ten, na doklad, že to nebyl klam způso
bený odrazem světla. Ba i když sňali sklo z obrazu, ještě trval zázračný
pohyb očima.

Biskup riminský, Salvatore Leziroli, byl právě na visitačních cestách.
Uslyšev o tom, co se událo, vrátil se ihned. Po důkladném zkoumání
vydal již tři dni na to, 15. května, pastýřský list, v němž promlouval o
významu a účelu zázraku toho a nařídil, aby konány byly mimořádné
misie. Církevní kníže ten psal takto: (5 jakou láskou a mocí Prozře
telnost' božská řídí a spravuje srdce lidská! Pohybování očima ctihodného
obrazu nejsv. Rodičky Boží, které viděno bylo a dosvědčeno jest od tolika
věřících, znovu probudilo víru v srdcích mnohých, u jiných otřáslo svědomím,
u všech pak rozplamenilo žár vroucí úcty k božské Máteři.

Proto vás, milení v Kristu, napomínáme, abyste hojně užívali
dobrodiní Páně. Snad jest v tom úmysl Boží, vyzvati nás tímto zázrakem,
abychom odložili neřesti své, abychom se odvrátili rouhání Bohu vše
mocnému, abychom krotili chtíče smyslné, a vůbec abychom srdce svá
k Bohu obrátili a jemu zcela se obětovali.»

Misie potkaly se s netušenými úspěchy. Vždyť vlastně nekázali
misionáři, ale sama královna apoštolů. Zatím, co misie trvaly, dne
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18. května, zázračný obraz přenesen u slavném průvodu do prostranného
chrámu sv. Augustina. Událo se hojně uzdravení, ale ještě více obrácení
zatvrzelých srdcí. Mravy v městě i okolí rázem se zlepšily. Nevěřící
Tomáši, kteří přišli posmívat se domnělému podvodu, z nenadání jati jsou
žalem a lítostí. Dva důstojníci rakouští vzali obraz do rukou, aby jej
prohlédli. Ale nejsvětější Panna tak na ně pohlédla, že pojednou klesli
na kolena, řády svoje odepjali a je jakožto oběti darovali.

Šrzo potom obraz úředně byl zkoumán od biskupa, malířů, fysiků,
optiků, zkrátka ode všech, kteří byli oprávněni a způsobili odhaliti klam
a mam, je-li v tom nějaký. Výsledek všeho toho zkoumání a pátrání byl
takový, že biskup dne 24. června veřejně a úředně prohlásil: (Veřejné
svědectví od lidí všech stavů, netoliko z tohoto města a našeho biskupství,
ale i z jiných měst a krajů, dosvědčuje a pověřuje pohybování očí na
obraze Marie Panny, matky milosrdenství: jet' to zázrak, který po patnácte
dní až do tohoto okamžiku nepřestal. Zázračná událost“ta dochází potvrzení
soudní prohlídkou konanou v mém paláci; svým časem vydány budou
doklady a důkazy o tom veřejnosti. Pro okamžik nechat“ každý se spo
kojí tímto všeobecným svědectvím a ty, kdož by o zázraku událém snad
pochybovali, zvu k sobě, aby se na vlastní oči o tom přesvědčili.»

Ale, ptáš se milý čtenáři, k čemu byl, nač chtěl ukázati zázračný
ten zjev? — Hle! oko Mariino, totéž oko, které s nevýslovnou láskou
spočinulo na synu svém v jesličkách, kteréž plno žalu hledalo ztracené
pachole ve chrámu, totéž oko, které pohlíží zármutku plné na syna umíra
jícího na kříži, na mrtvého v lůně svém, které pohlíží radostně a nadšeně
na Toho, jenž vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí oslaven na pravici
Otce nebeského,' hle! toto oko Marie Panny jest nejkrásnějším zrcadlem,
v němž se obráží všechna ta nekonečná láska a nesmírné milosrdenství

Boží. Před tímto sluncem oka Mariina prchají stíny smrti,—.hřích a nové
zázračné obrácení a uzdravení potvrzuje nezdolnou sílu oživeného oka.

I pročež, ó Maria, obrat“ i k nám své milosrdné oči!

17. Milostný obraz Marie Panny u sv. Celsa v Miláně.

Když sv. Ambrož biskupoval v Miláně, stalo se mu zjevení nebeské
o tom, kde leží pochovány ostatky svatého chlapečka a mučeníka Celsa
a sv. Azanfa. Na místě onom postavena na památku socha s malovaným
obrazem Matičky Boží, později pak zbudován i chrám nádherný. (Vizstr. 76.)
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Před obrazem tím událo se mnoho zázrakův, z nichž nejvíce paměti
hoden jest tento: Roku 1485 dne 20. prosince sloužil biskup milánský
Petr Parnas u obrazu mši sv. A tu stalo se, že před veškerým shromáž
děným lidem dva andělé odhalili záclonu z obrazu toho (bývalt' vždy
zahalený) a všem přítomným jej ukázali. (V. Gumpenberg Il. roz.)
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P. Maria sv. Jana Damascenského v Benátkách..—

18. Maria Panna (Vítězná) v Benátkách.

Milostiv'ý obraz ten byl druhdy největším pokladem císařův
byzantských v Cařihradě. Nebot' nejednoho vítězství dobyli nad mocnými
vetřelci a nejednoho nebezpečí se uchránili, kdykoliv v tísni největší vzali
sebou do boje obraz ten nejmocnější ochránkyně. (Viz str. 73.)

Když pak Řekové v domácích rozbrojích se potýkali, povolala
jedna strana ku pomoci Benátčany, kteříž také Cařihradu se zmocnili
a město poplenili. Při plenu tom dóže benátský Dandalus jakožto vzácnou
kořist“ odvezl i obraz Marie Panny Vítězné do vlasti, kdež ctí se od
Benátčanů ve chrámě sv. Marka. (V. Gumpenberg II. 18.)
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Ig. Maria Panna sv. Jana Damascenského v Benátkách.

Když zuřivý obrazoborec Lev Isaurický, císař byzantinský, ctitele
posvátných obrazů, jako by byli pohany, krutě pronásledoval a stíhal, a
ničil svaté obrazy, vyvstal proti němu učený nepřítel, sv. Jan Damascenský,
jenž bludy Lva Isaurického výmluvným pérem potíral. Rozlícený císař
byl by rád zahubil sv. Jana, ale nemohl, protože ten požíval ochrany a
důvěry knížete Damašského. I dal se tedy císař na lest'. Poslal knížeti
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P. M., nazvaná „školní“ (de schola), v Benátkách.

podvržené listy, v nichž sv. Jan byl obviňován, že chce knížete zraditi a
město nepřátelům vydati. Kníže dal se vskutku oklamati a odsoudiv
sv. Jana rozkázal useknouti mu pravou ruku.

Noc na to světec náš požaloval si Matce Boží před obrazem, který
'v pokoji svém vždy choval, a klidně usnul. A hlel když probedl, s úžasem
viděl, že mu přirostla zase ruka, kterouž z vděčnosti k Marii Panně mnohé
krásné knihy napsal. Obraz ten sv. Jana Damascenského chová a-uctívá
se v Benátkách. (V. Gumpenberg II. 27.)
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20. P. Maria, nazvaná „školní“ (de schola), v Benátkách.

Pastýř jistý v Arimino vyřezal jsa vroucím ctitelem Matičky Boží
sochu Marie Panny. Když však měl pracovati o hlavě sošky, nedostávalo
se mu jak nástrojů potřebných, tak i umělosti. Nechal tedy práci
nedokončenou.

Maria Panna v nevystihlé dobrotivosti své poslala dva anděly
v podobě mladíků, kteří přišli k milému pastýři a vydávajíce se za řezbáře

Obraz Matky Boží u sv. Justiny v Padově.

sošku dohotovili. Loučíce se vyjevili mu přání nebeské královny, aby
Ariminští dali sochu na lodku bez vesla a lodníkův a nechali ji plouti,
kam poplyne.

Ariminští zdráhali se tak učiniti, chtíce milostný obraz nechati
v městečku svém. Ale běda! byl tak těžký, že jím nemohli hnouti.
Uposlechli tedy rozkazu Marie Panny, uložili sošku na lodku bez vesla
a plavcův a pustili na širé moře. Sami však vstoupili na jinou lod, jsouce
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zvědavi, co dále bude se díti.
stanula u chrámu sv. Marciliana.

Tu udál se dvojí pamětihodný zázrak. Neboť v tom němý chlapec
promluvil k otci slepci: (Viz, otče milý, překrásný obraz Matičky Božíl>>
A dívl i otec slepý hned prohlédl.

Socha ta chová se u veliké vážnosti a úctě v dotčeném chrámě

benátském. (V. Gumpenberg II. 41.)

Lodka šťastně připlula do Benátek a
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Panna Maria na hoře panenské.

21. Obraz Matky Boží u sv. Justiny v Padově.

O zázračném zachránění obrazu toho z rukou obrazoborců vypravuje
se takto: Když císař řecký Kopronymos dal jednoho dne kde který
obraz svatých a světle z celého Cařihradu sněsti na jednu hromadu a na
veřejném náměstí zapáliti, vylětla z plamenů deska, na níž byl obraz
Bohorodičky, ještě neporušená, a proletnuvši vzduchem jako šíp, padla
do klínu zbožné jisté ženy. Ta ukryla obraz v pokojíčku svém a tajně
jej uctívala.
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Obraz ten později od kněze, jménem Urius, přenesen byl z Caři
hradu s jinými ještě památkami do Padovy, kdež se choval v bene
diktinském klášteře u sv. Justiny, odkudž jeho pojmenování vznik svůj vzalo.

22. Maria Panna na hoře panenské.

Obraz ten, který nyní u vážnosti a úctě veliké se chová na hoře
panenské u města Beneventu, poslala císařovna Ezca'oxz'e z jerusaléma
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Panna Maria : hory Ortone.

císařovně Pulci/zení do Cařihradu. Před obrazem tím událo se mnoho

zázrakův a říkali mu tehdy obraz (Marie Panny Cařihradské.» Okolo r. 1230
císař Balduin dovezl jej na západ. Nyní jest- to jedno z nejproslulejších
míst Italie pod stráží zvláštní kongregace benediktinů.

23. Maria Panna z hory Ortone.

Na hoře této, ležící nedaleko Padovy. zjevila se r. 1427 zbožnému,
ale churavému vojínu Panna Maria. Rozkázala mu, aby v blízkém prameni
se umyl, pak že se pozdraví. Mimo to řekla mu, aby hledal pod kamením
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pramene, že tam najde obraz Její. Potom nechat“ zajde do Padovy a
vyřídí obyvatelům, chtějí-li býti ochráněni od zuřícího moru, aby Jí na hoře
této vystavěli kostel. Na znamení toho dala mu dvojí větev: olivovou
a dubovou. Nebudou-li mu chtíti uvěřiti, nechat“ ovine větev olivovou
kolem beder a ta uschne; pak nechat“ ji ovine kolem skrání a rozzelená
se; a to bude znamením, že mor přestane. Aby však se přesvědčili,
že na hoře Ortone mají vystavěti chrám, nechat“ ovine větey dubovou
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P. Maria od voru (de Madia).

kolem skrání a ta uschne; pak nechat“ ji ovine kolem beder a
rozzelená se. 1 stalo se všechno tak, jak Maria Panna rozkázala a před
pověděla. Na hoře Ortone brzo stál kostel a Panna Maria tvořila
tam divy. (V. Gumpenberg II. 63.)

24. P. Maria od voru (de Madia).

Biskup Monopolitánský Romuald jal se opravovati stoličný chrám,
který byl již na spadnutí. Když budova kamenná byla již vyvedena,
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nedostávalo se dřeva ku pokrytí. Tehdy zjevila Maria Panna jistému
měšťanu dvakrát po sobě, aby ohlásil biskupovi, že dříví ležíjiž na břehu.

Biskup zbožný, uslyšev to, vybral se u slavném průvodu ku břehu,
a hle! bylo tam vorů hojnost' bez plavcův a bez vesel. Když pak roz
bírali vory, našli i překrásný obraz mariánský na desce v řeckém slohu
malovaný, který za nadšeného jásotu do města přinesli, kdež posud se
ctí a mnohými zázraky jest oslaven. (V. Gumpenberg II. 88.)

Panna Maria na hoře Berico.

25. Maria Panna na hoře Berico.

l—IoraBerico leží na blízku města Vincenza. Tam zjevila se r. 1426
Rodička Boží stařence jisté a vzkázala po ní obyvatelům města, aby
Jí vystavěli na řečené hoře chrám; pak že utuchne i mor v městě zuřící.
Zároveň napomenula, aby se jen kopalo mezi dvěma označenými kameny,
odkudž léčivé zřídlo se vyprýští.

Stařenka sice vyřídila, co jí bylo uloženo, ale mluvila k uším
hluchým. Až za dvě léta, když mor nejprudčeji se rozzuřil a zjevení ono
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stařence se opakovalo, obyvatelé města Vincenza uposlechli. A vskutku
přišli kopáním_ na léčivý pramen, z něhož když poprvé se napili, hned
300 chorých bylo uzdraveno. Na to dali se i clo stavby chrámové, a
mor také utuchl. (V. Gumpenberg II. 69.)

26. Maria Panna v Caravaggio.
V městě tom žili před časy manželé: muž, jménem František Varoli,

by povah prchlivých, žena jeho Johanka však mírná a zbožná. Stalo se_.
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Maria Panna v Caravaggio.

nejednou, že Johance snášeti bylo příkoří a ústrky od prchlého muže.
To když zase jednou se stalo, jdouc na trávu stěžovala si v srdci svém
Marii Panně. A hle! v tom zjevila se jí Maria, potěšení zarmoucených,
a dodávajíc jf mysli kázala oznámiti obyvatelům města Caravaggio, že.
místo to má býti na příště místem milostivým. A hned také vytrysklo
nove zřídlo, z něhož kterýkoliv nemocný pil, zdraví svého se dopil.
Uzdravenci pak z vděčnosti milerádi přispěli ku zbudování chrámu nedaleko
studánky. (V. Gumpenberg II. IO7.)
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27. Obraz Matky Boží v městě Bassano.

K milostívému obrazu tomu poutá se následující událost': Vojín
jistý dostal druhý den po svatbě rozkaz vyraziti na válečné pole a
zanechati musel mladou ženu v _městě Bassano. Ta často docházela
k milostivému obrazu a modlívala se vroucně za vzdáleného muže. Za
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Obraz Matky Boží v městě Bassano.

několik měsíců 'porodila krásného chlapečka a brzo na to vrátil se imuž
její z daleké výpravy. Ten však podezřívaje ženu svou tasil meč a chtěl
ji prokláti. Než v tom, na div! chlapeček sotva desítiměsíční vztáhl ručku
svou proti rozhněvanému otci a promluvil zcela zřetelně: (Otčel co chceš?
vždyť já jsem syn tvůj.:

Později syn ten, jménem Vavřinec Sossius, v témže městě Bassano
dosáhl koruny mučenické. Bylt' od zuřivých židů za víru svou usmrcen.
(V. Gumpenberg II. 49.)
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28. Maria Panna v Tirano. .
I v tomto městečku zjevila Rodička B. jistému zbožnému muži jménem

Marius Homodei (muž Boží) vůli svou, aby v blízké zahradě jeho zřízen jí
byl kostel. 'Že taková jest vůle Její, dotvrdila zázrakem. (V. Gump. II. 113.)

29. Maria Panna na ostrově Tremiti.

Ostrov Tremiti leží v jaderském moři a má jméno své od země
třesení, snad proto, že takovým způsobem vznikl.

Av\
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Maria Panna v Tirano.

Před dávnými časy usadil se na ostrově tom zbožný poustevník
a tomu zjevila se Maria Panna nařizujíc mu, aby Jí na ostrově vystavěl
kostel. Když pak on vymlouval se, že nemá, čeho k tomu potřebí,
ukázala mu na jisté místo a děla: <<Tutokopej a z pokladu tam ukrytého
zbuduj mi chrám.>> Poustevník učinil, jak mu bylo poručeno, a vskutku
našel poklad takový, že nejenom chrám, ale i klášter benediktinský vy
stavěn býti mohl. (V. Gump. II. 98.)
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Svat'yně Marianské na Sicílii.
30. Maria Panna v městě Drepano.

Když neistatečnější obhájcové svaté země, templáři, donuceni byli
opustiti tuto zemi zbrocenou krví tolika mužných rytířův a reků, vzali
sebou sochu Marie Panny, kterou vroucně uctívali. Dali ji na lód' a vypluli
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Maria Panna na ostrově Tremiti.

na širé moře. Měli namířeno do Italie, ale lod bouřemi mnohými stížená
a nemálo porouchaná musila zakotviti v přístavě Drepanském, neměla-li
se státi kořistí rozbouřených vln mořských. Když pak koráb opravený
z bezpečného přístavu opět chtěl vyplouti, aby dorazil do města Piry,
taková strhla se bouře, že loď zase byla nucena vrátiti se. Čekali tedy
milí templáři, až nebe se vyjasnilo a moře utišilo. Ale nic naplatl ]ak
mile vypluli z přístavu, vždy rozvzteklilo se moře a nebe hřímalo blesky,
třebas před tím bylo jasné jako rybí oko a moře klidné jako zrcadlo
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Nezbývalo tedy, než složiti drahé břímě, milostnou tu sošku, a
uschovati v místě bezpečném a pak již bez překážky dorazili ku cíli
své cesty, do města Pisy, kdež pak připravili pro milostivou sošku pře
krásný stánek. Chtěli totiž, aby za nimi později byla poslána z města
Drepano. Ale přání jejich nemohlo býti splněno, poněvadž moře vždy
se rozbouřilo, kdykoliv některý koráb s drahocenným nákladem tím chtěl
odplouti.

'//
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. Maria Panna v Messině.

Zbožnl Drepanští radovali se z toho velice, a radost“ jejich ještě
vzrostla, když posvátná soška uložena na vůz, do něhož zapřaženi'jsou
voli a ti dle vůle své jdouce zastavili se u kostela karmelitánského. Tam
tedy také obraz uložen a posud se chová.

. Socha Panny Marie Drepanské jest z bělostkvoucího mramoru
uměle a krásně vytesána. Pamětihodno jest také, že na plášti a na
okrajích šatu vtesána jsou v řeči chaldejské tato slova: (Pozdravujte
Pána, jenž velký jest, třeba byl malý, spravedlivý a milý.» — (Věřím,

7
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že tat' jest velkou Matkou Boží.» — V záhybu roucha psáno jest: (Roku
sedmistého třicátého třetího, dne patnáctého srpna.» Na prsou v kruhu
jsou tato slova: (Ejhle děvka Páně.» Na jiném pak místě se nám praví,
že tato socha <<pracována,vytesána a ukončena jest v Endithet na Cypru.»

Kdykoliv nějaká nesnáz naléhá na obyvatele nebo nebezpečí jim
hrozí, bývá socha nesena městem v slavném průvodě. Nosí ji sami
lodníci kráčejíce bosky.

hill-i'unií'n.
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Panna Maria v městě Drepanp.

Jak hlubOce zakotvena jest důvěra a úcta k tomuto poutnímu'
místu, poznati z toho, že na svátek Nanebevzetí P. Marie dne 15. srpna
býval a jest nával poutníkův ohromný, dostupující až na 30.000. Není
na celém ostrově Sicilském ani jednoho domku, kde by v úctě nechovali
odlitek milostné sochy Panny Marie Drepanské. Zvláště pak lodníci a
plavci k Ní lnou dětinnou důvěrou, a nebývá skoro ani dne, aby nepři
putoval nějaký lodník, chtě Splniti slib, který učinil Máteří Boží Drepanské
na moři v nebezpečí naléhavém nebo kruté bouři.
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31. Maria Panna v Messině.

Za panování císaře Bedřicha ll. veplul v přístav Messinský koráb
s mnohým zbožím. Dle tvrzení jiných událo se to, co vypravovati
budeme, již mnohem dříve. Na korábu tom byl obraz Bohorodičky, jejž
byli lodníci z jistého města syrského odnesli. Když pak bylo zboží
přivezené z korábu vyneseno, a jiné zboží zase naloženo, chystala se loď
odplouti, a kapitán čekal jen na vítr příznivý, aby přístav opustil a na

4

Maria Panna „s psaním" v Messině.

širé moře se vydal. Konečně zadul vítr příznivý, plachty byly napjaty,
ale loď z místa se nehnula. Zapřáhli tedy menší i větší lodě, ale ani ty
nemohly hnouti naší lodí. Co počíti? V té nesnázi připadlo jednomu
lodníku, že mají na korábu cizí obraz Bohorodičky. I řeklo se to hned
vrchnosti duchovní i světské a usneseno, že posvátný obraz přenesen bude
u slavném průvodu do města. A to se také stalo. Udělali dřevěný most
z lodi na břeh, a sotva že byl obraz na pevné zemi, lod' sama se pohnula
a klidně vyplula na moře. Za to však obraz tak těžkým se stal, že jej

7*'
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nemohli ani pozdvihnouti ani dále dopraviti. Radíli se, co ted. I vzpomněli
si, že v písmě sv. vypravuje se, jak jednou archa úmluvy položena na
vůz, do vozu voli zapřažení a necháno jim na vůli, kam se dáti chtějí,
aby takto vůle Boží byla vyzkoumána a poznána. Milí Messinští rozhodli
se, že učiní také tak.

Když pak obraz nakládán na vůz, rázem pozbyl dřívější tíže. Do
vozu zapřáhli voly a ti zcela snadno táhli vůz a brali se cestou jim zcela
neznámou za město, až stanuli u kostela při klášteře benediktinek. Obraz
tedy se vší uctivostí z vozu vyzdvižen a za průvodu všeho kněžstva
městského jest do kostela toho přinesen. Od té chvíle dostalo se kostelu
tomu nového jména. Dříve tam říkali cúdolí mariánské>>, & ted cu Marie P.
se žebřem», protože na obraze tom jest M. P. vymalována s žebříkem
v rukou. Žebř ten má naznačiti, že Maria Panna právem nazývá se
Scala coeli, t. žebřem nebeským. Neboť jako na onom žebři, který
viděl patriarcha 'Jakob ve snu, andělé vystupovali a sestupovali, tak i
Ježíš, božský Spasitel náš, přišel na zemi skrze M. P. a prosby a modlitby
naše o milost“a milosrdenství Boží vystupují ke trůnu Božímu skrze Matku Boží.

Vroucí a rozšířená byla úcta k Matce Boží s žebřem, a byla ještě
zvýšena, když po vypuknutí zhoubného moru, který celé město vyhubiti
hrozil, posvátný obraz u veliké slávě nesen po městě & krutý a nelidský
host' hned se ztrácel a zmizel, jakoby ho nikdy nebylo v městě bývalo.

Časem vystavěn v městě samém překrásný chrám a posvátný
obraz do něho vnesen, aby snáze uctíván býti mohl od zbožných věřících.

Messinští dobyli mnohých vítězství nad nepřáter svými proto, že
v úctě chovali obraz ten, ba i když zemětřesení hiozcilo, že zničí město
a vyvrátí je z kořene, utekli se Messinští o pomoc k obrazu a doprosilí
se okamžitě úplného zachránění.

32. Maria Panna „s psaním“ v Messině.
Zbožná pověst“ vypravuje takto: Když sv. apoštol Pavel kázal

evangelium Kristovo v městě Messině s velikým úspěchem, zmínil se
v řečích svých také o tom, že Maria Panna ještě je na živu a v Jerusalémě
obývá. Nově obrácení křesťané vyslali tedy k ní poselství, poroučejíce
sebe i rodné město své v její mocnou ochranu n přímluvu. Maria Panna
poslala prý jim psaní židovským písmem psané, v kterém jim slibuje, že
bude jich všech ochránkyně po všechny časy.

A slib svůj také splnila; neboť jak stáří spisovatelé se zmiňují, město
Messina pojakékoli nehodě sebe krutější vždy přecczotavílo se azase zkvétalo.



Hlava V.
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Marianská poutní místa ve Spanělích & Portugalsku.

ij“,jlŠdyž o těchto zemích jsme studovali, zamlouyala se nám legenda,
\ © kterou věhlasný spisovatel o těchto záležitostech, R. de Fleury,

ve svém skvostném dílu e_S'z/ata'Hmmm (La sainte Vierge)

Šbyl napsal: Když prý římský císař Trajan navštíviv jisté město
( , Spanělsk'a zde svou hrobku si byl .ustanovil, dal si nápis: Zde jest
Lj z'.-'znlort]5Á'amoja (Ilaec est cella mea). Obyvatelé toho města

1? vystavěli sobě brzo velkolepý chrám a zasvětili jej Matce Boží a
dali mu jméno ace/la mew, který brzo proslul mnohými zázraky a

jistým způsobem zasvětil celou zemi nebeskrálovně. Tato legenda jest
nám dokladem, že celý ostrov Iberský (Španie a Portugaly) hned při
prvním hlásání víry v Krista Pána zasvěcen byl Matce Boží, Panně Marii.
Byla-li úcta k Matce Boží ve Španělích a v Portugalsku známa a co den
více se rozšiřovala již za panování Římanů,-tím více byla pěstována za
panování Gothů. Bohužel přišel pak výbojný nával Mohamedánů, kteří
všechny křesťanské památky —- až na hory Asturské, kam křesťané byli
se utekli —. zrušili, čímž by mnohým namluvili, že pro nedostatek histo
rických památek nelze v těchto zemích dokázati starobylou úctu k Panně
Marii. Nicméně dokazuje slovutný učenec Ant. Latour, který jako málo
kdo jiný znal tyto krajiny skrz naskrz, že všechny legendy španělské, jež
ILJúlneSv lidu jsou známy, čirou hlásají pravdu starobylého stavu záleži
tosti náboženských. *)

Národ, který tak houževnatě lpěl na svých tradicích a ničeho
z nich nechtěl ztratiti ani v nejkrutějších dobách svého ujařmění pode

*) M. Ant. Latour sepsal zvláštní dílo o marianských obrazích, které však pro neblahé poměry
francouzské tiskem vyclati nemohl, Rohault de Fleury však použil volně jeho rukopisů.
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jho musulmanské, národ, který beze vší cizé pomoci provedl své osvobození,
ten zajisté mluví pravdu, dí-li, že jediná pomoc Bohorodičky jenom byla
vydatnou, rozhodující. Národu jinak tak hrdému na vlastní sílu a osobní
udatnost' dlužno věřiti, vyznává-li veřejně před celým světem, že jeho
osvobození od nadvlády mohamedánské připisovati dlužno hlavně pomoci
Matky Boží. Celý národ španělský ví a s důrazem to hlásá, že jedině
Matka Boží jej zachránila od úplné poroby a že jej vyvedla ku svobodě,
a proto pokládá si Španěl to jen za povinnou splátku, vzdávati všude a
vždy úctu Panně Marii.

Historie nám to vypravuje, že Gothové, po Římanech páni polo
ostrova, dlouho trvajícím klidem z venku doma ochabli a nikterak nebyli
s to, aby čelili bujarým výbojníkům musulmanským. Kterak jinak dalo by se
také vysvětliti, že s_otva v patnácti měsících celá takřka Španie od Maurů
byla vybojována a jen zbytky křesťanského obyvatelstva, co se do hor bylo
uteklo, svobodu svou si zachovali. Mezi uprchlíky nalézal se také jistý
.Pelagius, syn Favily, vévoda Kantabrie, z krve královské; proto jej také
uprchlíci jednosvorně za svého krále prohlásili.

Nepřátelé ovšem nemeškali, vypátrati jeho spojenců úkryt, a pro
následovali je do hor Asturských. Pelagius pronásledován jsa z údolí
do údolí, nemaje již pražádné naděje na lidskou pomoc, utekl se s ne
valným hloučkem svých věrných do jeskyně, nazvané Cavadonga.
'Tato sluje, ohraděná divokými skaliskami, byla zasvěcena Panně Marii
a proto, pod ochranou nebeskrálovny, domníval se Pelagius zde býti
jistým před vyslíděním nepřátel a před jejich útokem. Téže doměnky
byli i jeho pronásledovatelé a neodvážili se přímo proti němu, ale vyslali
jistého proradného, velkou sumou peněz zaprodaného Řeka, Oppu, aby
jej přemluvil (716) ku vzdání se. <<Vždyt'víte, milí bratří,» mluvil zapro
daný tento vyzvědač, <<žecelá Španie se všemi svými zámky a hrady
nemohla odolati přesile Maurů (Arabů), kterak tedy vy, v těchto nepatrných
horách, chcete jim čeliti? Smluvte se s nimi a budete moci se těšiti všem
svým statkům.» Avšak Pelagius, Spoléhaje se na pomoc Matky Boží,
jejíž poctě tyto hory byly zasvěceny, zvolal pln důvěry: (Z těchto ač
nepatrných skalisk vyjde svoboda Španie a obnova panství Gotského.»
Oppa vzdálil se s nepořízenou, předpovídaje, že přesilou a mocí zlomí
se zatvrzelost' křesťanů. Brzo na to dostavili se Arabové a počali vydo
bývati skrýše Pelagiovy a hrstky jeho bojovníků: mocnými praky stříleli
do jeskyně a mínili ji roztříštiti. Ale střely nerozdrtily skály, nýbrž vrátily
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se na výbojníkyl Místo aby ukrývané zasáhly, obrátily se zpět, ruka jakás
neviditelná je řídila v řady Arabů a způsobila porážku neslýchanou. Když
tento div spozoroval Pelagius, odhodlal se i stím malým hloučkem svých
věrných vyraziti proti nepřátelům, spustil se na ně ze své jeskyně až do

' údolí, kde byly jejich stány, a porazil na 20 tisíc a na 60 tisíc k útěku přinutil.

Takhle vzmužil se národ Gothův v jeskyni hor Asturských a veden
jsa vítěznou rukou blahosl. Panny vyvinul se v nynější národ španělský,
jehož povoláním bylo, nejen půlostrov pyrenejský, nýbrž celý nový svět,
Ameriku, vybojovati a zasvětiti Kristu Pánu. Zde, v jeskyni Cavadonga, *)
učiněna vzájemná smlouva mezi národem španělským a Pannou Marií,
smlouva nerozlučná, jejíž nesčíslné blahé následky vděčně si připomíná,
kdo putuje po místech této země zasvěcených nebeskrálovně.

Vydejme se duchem na tuto pouť.

I. Matka Boží na Montserratu.

Mezi marianskými poutnickými místy Španělska vyniká slavný
Montserrat v krajině katalonské mezi městy Barcelonou a Manresou.
Jména Montserrat (pz'lovz'fýkopen dostalo se jemu podobou jeho, neboť
pohlížíme-li se vzdálí na něj, zračí se nám svými zubovitými skaliskami
jako velká pila.

Roku 880. stalo se, že když pastýři při řece Lobregatě pasouce
svá stáda domů hnáti se jali, uzřeli na nebi zázračnou zář a ve tmavé
skalní sluji Montserratu nesčíslná světélka, jichž víc a více přibývalo,
jako těch jasných hvězdiček na večerním nebi. Zároveň doznívala k jich
uším přelíbezná hudba a přemilá vůně rozlévala se krajinou.

IVO
Vypravování pastyruv nechtěl zprvu nikdo věřiti, když však po

osmi dnech zjevení se opakovalo a pak každou sobotu se dělo, přesvědčili
se farář i biskup o této zázračné září po čtyřikráte osobně. A když se
u víře, že to znamení nebes, byli utvrdili, odebrali se u slavném průvodu
na ono zázračné místo. Došedše poblíž překvapeni byli nebeskou hudbou
i přemilou vůní a vchodu do jeskyně nalezli. Biskup všed do vnitř spatřil
starý, ve dřevě rytý —obraznejsv. Panny, ana sedí na trůnu s ježíškem
na klíně. Obraz tento podle vypravování několika dějepisců přinesl
apoštol sv. jakub do Španěl, kdež u velké úctě chován byl. Teprv za

*) Pelagius, král španělský, přeměnil po dosaženém vítězství skrýš svou ve chrám, který zasvětil
Matce Boží, známé později pode jménem P. M. Cnvndonskú. Boronius klade jej do r. 718.
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vpádu Mohamedánů před hrabivostí jejich ukryli ho zbožní ctitelé do
jeskyně Montserratu.

Biskup vzav milostný obraz do svých rukou hodlal jej u slavném
průvodu do své residence v Manrese přenésti, avšak došed k místu, kde
nyní svatyně jest, zadržen byl neviditelnou rukou a nemohl se odtud“
hnouti. Všichni přítomní byli touto divnou věcí přesvědčeni, že Matka
Boží zde svůj stánek si volí, i padli na kolena a zapěli chvalozpěv:
aZdrávasšKrálovno.» Zbožný lid vystavěl na onom místě zgpočátku toliko

Klášter a chrám Matky Boží na Montserratu.

jednoduchý kostelíček, brzy však založil tam hrabě z Barcelony ženský
klášter (890), kdež ijeho dcera Riquilda závoj přijala.

Po osmdesáte let střežily Bohu zasvěcené panny milostný obraz.
Po té zaujali čestnou stráž mniši, synové sv. Benedikta (976) a střeží
svatyni tuto až podnes, za naš'ich dnů ovšem jen ve skrovném počtu,
pro příkoří od liberální vlády. Za dřívějších dob míval slavný ten klášter
na 70 členů a až po naše století chovali zbožní synové jeho ve svém
milostném kostele nejdrahocennější dary papežův a knížat. Oltář stkvěl
Se zlatem, stříbrem a drahokamy. Milostný obraz zahalen byl v hedbávný
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plášť, na hlavě třpýtila se jemu koruna a před ním hořelo ustavičně
dvacet, světel ve stříbrných svítilnách. _

Za francouzských válek vzaly poklady tyto vesměs za své. Roz
sáhlá budova leží 2 větší části v ssutinách a pouze sedm mnichův střeží
posvátné místo. Než úcta ku nejsv. Panně doposud nevyhynula u lidu
španělského a ze všech končin země putují zbožní poutníci na-Montserrat,
aby tam, kde tolik vznešených pozemčanů a tolik světců kolena svá před
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Matka Boží na Montserratu.

tváří Rodičky Boží sklánělo a službě její se zasvětilo, i oni poctu jí vzdali
a potřebných milostí na ní sobě vyžádali. Před milostným obrazem tímto
když na modlitbách dlel sv. Petr Nolasko, dala mu nebeskrálovna vnuknutí,
by založil řád ku cti nejsv. Panně Odměnitelkyně, jehož účelem bylo
vykupovati zajaté ze sveřepých rukou nevěrců.

Sv. Ignác z Loyoly složil zde svou vojenskou zbraň a učinil slib,
že, jako dříve statečně za světské záležitosti bojoval, nyní tím udatněji
pro Ježíše Krista duchovní zbraň tasiti bude.
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Panna Maria Odměnitelkyně (de Mercede), podle Zurborona.
(V galerii vévody Montepersie v Seville.)

Sv. Petr z Nolasko & SV. Raymund z Pennafortu,
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Král Ferdinand VII. byl poslední, který kostel opraviti dal a to
tenkráte, když Francouze ze své země vypudiv opětně na trůn dosednul.
Než svého prvnějšího lesku milostné místo toto již více nenabylo; přes
to však, když i své okrasy pozbylo, přece nejdrahocennější ozdoby,
milostiplného obrazu, doposud Montserrat nepozbyl.

V klášteře bývala od roku as 976. zvláštní škola zpěváků, uspo
řádaná hlavně slovutným Františkem Garcia de Cisneros, a hlavní úlohou
těchto mladistvých zpěváků bylo napodobiti před sochou Panny Marie
ony andělské zvuky, které zaznívaly, když byla nalezena od pastýřů. Toto
ustanovení bylo hlavně cvikem zbožnosti, tím samým však stávali se
z nich mistři zpěvu a umění hudebního. *) Nazývali se ]ba'žata Panny
Marie, přijímáni byli ve věku 8—10 let, když přinesli vysvědčení zacho
valého rodu, klášter však opouštěli v 16. neb 17. roku.

Na blízku klaštera a chrámu, který byl zbudován vedle místa, kde socha
P. M. u průvodu zůstala pevně státi, bylo průběhem času zbudováno 12 pou
steven, v rozdílné vzdálenosti a výšce, které jako ptačí hnízda na skaliskách
se upínaly, nicméně každá sestávala ze světničky, ložnice, modlitebny
a zahrádky. Byly pojmenovány: Sant-Antonio, Sant-Salvator, San
Benito, Santa-Ana, la Santissima-Trinidad, Santa Cruz, San
Dimas, San—Jeronimo,Santa—Magdalena, Sant-Onofre, Sant-Juan,
Santa-Catalina, Santiago. Ve válce francouzské 1811 byly všechny
tyto poustevny svých obyvatelů zbaveny a pobořeny, jedině pět z nich
pozdějipo dnech hrůzy opět se zvedlo, a to: Santa-Ana, San- Salvador,
San-Dimas, San-Benito ala Santissima-Trinidad.

Nejlíbeznější poustevnou ze všech jest sluje neboli jeskyně nejsv.
Panny, kterou žádný z poutníků neopomene navštíviti.

Jak rozsáhlé byly poutě na Montserrat v dřívějších stoletích, lze
posouditi ze starých zápisků, podle nichž na některé hlavní slavnosti
dostoupil počet poutníků, nečítaje jich služebnictvo, až na 9715, kteří
nalezli v klášteře pohostinství chlebem a vínem a přístřeším podle
postavení osobního.

z. Úcta Bohorodičky na hoře u Madejry.

Na úpatí pohoří vyčnívá líbezný poutnický kostel ku nejsv. Panně
kopecké: [Vossa Sen/zora de Monte a vyhlíží ze zelení lesu vesele do
rozkošného údolí a dále na širé mgře. Kostel tento se svým sice jedno

*) Roh. Fleury, cLa sninte Vier—geo.II. 329.
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duchým milostným obrazem jest u veliké úctě obyvatelů madejrských,
zvlášť u rybářů a námořníků. Tito ve všech nebezpečích a bouřích moře 
svým důvěryplným okem ku hvězdě mořské, nebeskrálovně zírají a putují
sem houfně, plníce slib učiněný v době nesnází.

Z města až ku kostelu jest takměř hodinu do kopce vstoupati,
neboť kopec jest příkrý, a proto dobrých plící vyžaduje. Ovšem za peníze
lze i na oslích tamo se dostati; nicméně, ana každá pouť, chceme-li ji
dobře vykonati, i tělesné námahy žádá a tudíž pohodlí dbáti se nemá,
poutník zmužile na cestu se vydává. Po mnohém odpočívání a oddechování
dostaneme se konečně ku kostelu, kterýž nenadále zrakům našim se objeví.
Po vysokých kamenných schodech přicházíme ku .bráně kostelní.

Když jsme vykonali svou pobožnosť v kostele, kterýž i velebnou
polohou i svou znamenitou stavbou vyniká, nelze se nám ubrániti podivu
nad městem a mořem před námi se rozprostírajícím. V nejbližším sousedství
pokrývá horu bujný jehličnatý les, o něco doleji směrem k údolí vesměs
sady cukrové třtiny a vinohrady, uprostřed nich zdvihá semotam malý
sněhobílý domeček svou hlavu, na to _v údolí město se svými četnými
kostely a hrady, konečně veselý přístav a rozsáhlé moře.

Velké, anglické válečné lodě jeví se zrakům našim jako_ malé,
člunky a tyto opět-jen jako malí, černí mravenci.

Poutníci, kteří ku milostnému obrazu putují a jichž se o slavnosti
Nanebevzetí Panny Marie na 5000 páčí, pakliže z blízka nejsou, nocují
ponejvíce pod šírým nebem, pro nepohodu a jinak obtížné počasí vystavěno
vedle kostela několik budov pro přenocování.

Průvody sestávají pouze z 10, 15 aneb 20 osob, a aby na obtíže
cesty a stékání kopce zapomněli, doprovází je hudebník, který neunavně,
neustále rozličné písně, ovšem náboženské, zpívá a tyto nástrojem, kytaře
podobným, doprovází. Asi na každých deset osob lze čítati takového
zpěváka. jaká rozmanitosť zpěvu, jásotu a hudby na samém poutnickém
místě, kde se všechny průvody scházejí, k uchu našemu doráží, snadno
lze si představiti. I za největšího parna ovívá nás čerstvý vánek, ježto
kostel jest na stráni k moři a lesy obklopen; před vchodem do kostela
prýští se tak zvaný marianský pramen, nad nímž kaplička vystavěna jest.

3. Obraz Matky Boží u sv. studánky (De fonte santo).
Gonsalvez, chudý avšak zbožný dělník z Kordovy, brával ve svých

starostech a nesnázích útočiště ku Pa'nně Marii. jedenkráte když samoten
jsa na poli tuto svou patronku o pomoc vzýval, zjevila se mu doprovázena
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jsou sv. Acisklema sv. Viktorií, kteří jsou patroni města Kordovy. Plna
laskavostí pravila mu, že nepotřebuje než nabrati vody z jisté studánky
na blízku, kterou mu zevrub popsala, a uzdraví se i jeho manželka (šlakem
raněná) i dcera (na smyslech zmatená). <<Ostatně,» dodává, <<nicse nediv
moci této vody. Takovou moc má ona z mého obrazu, který blízko
studánky mezi kořeny fíkovými skryt jest. Já chci pro dobro velkého

" \
„v —»» ,

Obraz Matky Boží u sv. studánky (De fonte santo).

nožství věřících, aby ten- obraz z toho místa byl vyzdvihnut, aby byl
ctěn a aby obyvatelé Kordovští tam vystavěli chrám.)

Gonsalvez, radostí všecek u vytržení, spěchal nabrat v'ody léčivé a
nesl ji do svého domu, _aby byly uzdraveny jeho choť i dcera. Nalezli
také nedaleko studánky ve fíkovém koření sošku svaté Panny, zvýší as
půl střevíce. Když ji nesli do města u slavném průvodu při hlaholu
zvonů, stalo se mnoho zázračných uzdravení. Slovutný Suarez zakusil zde
taktéž dobrodiní Matky Boží, neboť zde nalezl opět světla svému zatemně

'—\
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nému rozumu, tak že se stal z něho jeden -z nejvynikajícícli veleduchů
církve sv. ve Španělsku.

Později byla zde vystavěna velikolepá svatyně ke cti Bohorodičky. *)

4. Socha Panny Marie v Guadalupě.

Milostná socha P. M. v Guadalupě pochází z doby ještě před
vpádem Maurů. Papež Řehoř I., Veliký, (1-604) byl upřímným přítelem

Socha Matky Boží ve Villa-Viciosa.

sv. Leandra, biskupa v Seville, a často si vzájemně d0pisovali a svoj.
spisy sdělovali. jedné takové zásylce psaní připojil sv.'Řehoř dřevěnou
sošku blah. Panny, která již dříve zázraky proslula a také posly, kteří ji
sv. Leandru přinésti měli, před utonutím uchránila. V jedné bouři totiž
na moři bylo utonutí jisté a jedině vroucné modlitbě k Panně Marii před
soškou, kterou s sebou vezli, připisovali všichni své zachránění. To vypra

*) Gumpcnhcrg XI, ll37.
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vovali plavci, co tu sochu do Sevilly přinesli, čímž nemálo přispěli ku

zvýšení její úcty. . ,
Při vpádu Maurů uschovali tuto sošku, velmi pečlivě zaobalenou,

Spolu s tělesnými pozůstatky sv. Fulgence, bratra sv. Leandra, v jedné
jeskyni a přiložili i písmo, které svědčiti mělo o jistotě obého. Pohromy,
jaké zachvátily Španělsko, zavinily, že na sošku úplně zapomenuto. Po
šesti stech let však ukázala se P. Maria, září velkou jsouc obklíčena, jistému
pastýři a ukázala mu i jeskyň a přikázala, aby tuto radostnou zvěst'
sdělil svým spoluobčanům. I sešlo se velké množství lidu v jeskyní a
nalezli sošku v mramorové skřínce, spolu s ostatky sv. Fulgence a
s písemnou zprávou, jak toto vše sem bylo uloženo. Aby důstojně byla
soška k uctění vystavena, dal král Alfons XI. vystavěti jí ke cti kostel,
který pozdější král Jan I. do správy dal řeholníkům sv. Jarolíma a sošku
zlatem a stříbrem velmi bohatě ozdobil.*)

5. Socha Matky Boží ve Villa-Viciosa.

Na poli osady Villa-Viciosa spozoroval jedenkrát jistý rolník
neobyčejné světlo; na jeho zprávu přichvátali sem velcí i malí a
hledajíce příčinu toho nalezli za nedlouho kus olova, zaobalený ve starý
jakýsi nátěr. I odbalili roušku, a ejhle! překrásná dřevěná soška blah.
Panny objevila se jim, zvýši as 11 palců. Nyní jest ta soška starobou
již velmi porušena, pročež byly chybující částky doplněny zlatem a stříbrem,
jedině prý místo nosu nedá se nijak vyplniti. Vystavěn chrám na místě,
kde sošku byli nalezli, a z blízka i daleka přicházeli sem hledat zdraví
těla i duše. Avšak během času přišla svatyně v zapomenutí a jediní
pastýři vzdávali příslušnou čest' sošce Panny Marie. Jeden z nich, jménem
Ferdinand, ustanovil se na tom, olejem, který měl pro svoje jídlo, plniti

vždy lampu před posvátnou soškou. Za jistou dobu stal se milý Ferdianand
smělejším a vzal si sošku s sebou a na blízku města Kordovy postavil
ji na dutý kmen dřeva — který jí nyní sloužil za trůn a za svatyni.

Jakmile však Portugýsští páni města zpozorovali tu-to krádež, dali
se do hledání sošky, a když ji nalezli, sebrali ji a postavili do dřívější
svatyně. Chytli také Ferdinanda, vsadili do vězení a odsoudili k smrti.

*) Podobný obraz Matky Boží ukázal se také v Mexiku 9. prosince 1531 na hoře Tepeyncae
jistému Indiánu, který nedlouho teprv křesťanem byl. Když biskup tomu zjevu ani divům tu činčným
dlouho nechtěl věřiti, utvořil se zázračně na plášti toho Indiána obraz Panny Marie, podobný sošce
Guadalupské, který nyní se ctí pode jménem cMntky Boží Guadalupské.:
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Avšak, nastojte! večer před popravou spadly okovy s něho, tak že lehce
jim ušel a sošku P. M. nalez1i_na starém místě na kmeni dutého stromu.
I zmocnili se poznovu Ferdinanda a sošku zanesli do Villa-Viciosa a poznovu
odešla jim na svůj strom. Touto nevysvětlitelnou věcí byli Portugýsští
náramně zaraženi, a nejen Ferdinanda propustili, nýbrž mu i tolik peněz
dali, co by stačilo k vystavění nové'svatyně. *)

\m—WM.„WA„_N c-A\mu

Překročili bychom meze vyměřené této knize, kdybychom vypisovali
všechna znamenitější marianská poutní místa a milostné obrazy Boho
rodičky ve Španělích, — R. de Fleury popisuje asi 60 jich a ještě mnohých
opomenul — nám dostačujtež tyto drobty, abychom dokázali, že i národ
španělský vroucným jest ctitelem Marie Panny. A měl on k tomu mnoho
příčin: nejen děkuje on jí své osvobození, jak jsme svrchu udali, nýbrž
byl — mimo jiné — vyvolen za zvláštního vykonavatele Její touhy,
vysvobození křesťanů z otroctví. Jaká to čest“ pro národ španělský, že
nejblh. Panna v jeho středu sama založila řád ku vysvobození zajatých
křesťanů, vybídnouc osobně u vidění ku provedení toho díla sv. Petra
z Nolasko, sv. Raymunda z Pennafortu a krále jakuba z Aragonu. Církev sv.
ovšem hned schválila ten řád a nazvala jej řádem Mat/ey Boží odměnz'tel/cyně
(de Mercede) a ustanovila pro celý svět zvláštní slavnost', týkající se
jeho účelu. Matka Boží stala se činnou v národě španělském a osvědčila
skutky stkvělými, jak velice jí jest záleženo na blahu jeho, což jest jemu
zárukou ustavičné její ochrany i za dnů nynějších společenských nesnází.

Svatyně Marianské v Portugalsku.
také Portugalsko jest cele' zasvěceno Panně Marii, ačkoli nemá

žádných světoznámých poutních míst jako jiné země. Zvláště však uctívají
Portfígýšové Pannu Marii jako asedmz'óolestnou,» a takových obrázkův a
sošek, bohatě ozdobených, nalezneš všude ve chrámech i v domech. Před
těmito obrazy a sochy přednáší Portugýs Panně Marii své stesky a
modlitby a povzbuzuje se k důvěře k Té, která rovněž jako my pozem
šťané zakusila ve světě .strastí ve vrchovaté míře, a proto tím ochotněji
nám přichází ku pomoci. Nicméně uvádí Rohault de Fleury 14 zname
nitějších poutních míst této země, a to: 1. Alcobaca, klášter, zbudovaný
opravdu královsky od portugýsského krále Alfonsa r. 1148, ze slibu,

*) Gumpcnberg. XI, 1128.
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který byl učinil. Zasvěcen byl Matce Boží a sv. rodině. 2. Beja, kde
jest chrám P. zasvěcen Panně Marii da Fej/ra, jehož stáří udávají podle
nápisu z r. 622. 3. Bamfica, kde se nachází soška Marie, vyhlášená
pro stáří a zázraky. 4. Celorico ze 13. století v provincii Beira. 5. Panna
Maria v jeskyni, soška aspoň z 10. století. 6. Evora, kde úcta Marie
před její soškou započala okolo r. 1106. 7. Lamego z 12. století.
8. Montemajor, kde uctívají dřevěnou sošku P. Marie pode jménem
P. !!!. a'e Cez'lsa. 9. Pederneira, kde jest obraz nejblh. Panny, který
podle podání za času Gothů z Nazaretu byl donesen r. 714, pak 469 let
byl v zapomenutí, až r. 1182 jistým myslivcem Raupintem v chudé chýžce
horské nalezen jest. Ze slibu vystavěna ke cti Matky Boží kaplička a
obraz tam umístěn, až konečně r. 377 král Portugalský Ferdinand jej
přenesl do velkolepé svatyně, kterou sám Matce Boží vystavěl. IO. Ribeira
da Pendhalonga, kde v klášteře Panny Marie de la Santé (uzdravení
nemocných) jest milostný obraz darovaný slovutným kapitánem Malaky,
Rui d'Arauja. 11. Salzeda s klášterem zasvěceným P. Marií. 12. Santarem
má na blízku kapličku zasvěcenou Panně Marii <<vítězné,»kde památná
jest socha kamenná. 13. Panna Maria orlů jest klášter cístercíacký,
založený r. 1165, a chová zázračný obraz Matky Boží toho jména, který
byl nalezen r. 1150. 14. Varatojo chová v přenádherné kapli semináře
vzácný obraz (Panny Aim/ie spouta1ze'.» Nazvali ji tímto jménem proto,
že věřící při Vpádu Saracenů její obraz zamotali do velkého řetěze a
uschovali v blízkém lese. Po odvrácení nebezpečí nepřátel, vyzdvihli
posvátný obraz, umístili napřed v malé kapli, později však, r. 1777.,
přenesen byl tam, kde podnes se nachází. *)

Ze krátkých těchto náčrtů jasno, že historie všech poutních míst
jest všude stejna: "z nepatrných začátků, pomocí chudých lidí a často
způsobem nad míru prostým počínají,.ve svých však účincích postupem
času vzrůstají velikolepě.

*) Viz Rnczinskí-ho: cl.cs arts en Portugal,: Rolmult. de Fleury II. str. 356—359.
8
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Svatyně Marianské ve Francii.

Črancie jest známa jako země, která s vírou křesťanskou nej
žhorlivěji pěstovala i úctu k Bohorodičce, jest známa jako

MŽ prvorozené dcera církve. V posledním století ovšem velice
zbledla tato její sláva, do'ha revoluce a ustavičné rejdy

©. nevěrců, znepokojující národ francouzský, brzo by pevné v nás
utvořily domnění, že ve Francii vládne pouhé bezbožectví a zášť
proti úctě Panny Marie. Avšak kdo blíže se seznámíš s jádrem
národa, seznáš, že ono jest ještě katolické, ovšem že jest vystaveno

nesčíslným útokům se všech stran. Ale právě proto, že tato země,
původně nejblh. Panně Marii zasvěcená, v nebezpečí jest, vydána býti
na pospas nevěře a zášti proti Kristu a jeho Máteři, činí nejblahoslave
nější Panna vše možné, aby národ opět přivedla do ovčince Kristova,
činí nesčíslné divy a buduje nová poutní místa a rozdává milostí v míře
dosud neslýchané.

w, *<*Ě
\\

Q&ŠLTH'“

Míníme tu hlavně nejnovější dvě poutní místa: Lu'rziy a La Saletta.

1. Nejblah. Panna Maria v Lúrdech.

O tomto sice nejnovějším, avšak za naší doby nejproslulejším místě
milosti napsalo se již mnoho knih, vydává se po několik již let zvláštní
časopis v jazyku francouzském a německém, a my jsme sami uveřejnili
mnoho zpráv o něm, *) tak že třeba jen některé opakovati.

V Lúrdech (píše se Lourdes), v malém městečku na pomezí špa
nělském, žil chudičký nádeník. Nejstarší dítě jeho, děvče asi čtrnáctileté,

*) Viz časopis, cŠkola 13. S. P.. — Bernadetta, — Lúrdy, poutní místo, podle Lasserra, —
Devítník k P. M. Lurdské, jemuž připojeny 'hlavní události.
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jménem Bernardina, pásávalo u sedláků ovce, začež dostávalo každodenně
potřebnou stravu. Rodiče vzali dcerušku v roce 1858 domů, by se
k prvnímu sv. přijímání řádně připraviti mohla. Děvče jsouc malé &
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churavé dle těla, nejevilo ani velkých schopností duševních; neznalot'
ani čísti ani psáti a mimo růženec neznalo jiné modlitby. Ve Francii a
ve Španělích nestává nucené návštěvy školní jako u „nás.

8!
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Ve čtvrtek před ostatky byla rodina nádeníkova v takové nouzi,
že neměla ani dříví, aby mohla v poledne oběd ustrojiti. Matka poslala
proto dítky na chábí do lesa. Dítky kráčely podél řeky, která městem
tekla, a daly se pak přes most ku skalnatému návrší, v němž několik
jeskyň se nalézalo. Dvě dítky šly napřed, a měly juž také malé nůše dříví
nasbírané. Bernardina se od ostatních poněkud vzdálila a tu pojednou
spatří v jeskyni vedle vody překrásnou paní, jejížto obličej milostnou září se
stkvěl. Bylot' právě o polednách, ale nebe bylo zamračeno. Mělat' paní ta na
sobě dlouhou, sněhobílou řízu, přepásanou modrojasným pásem, jehožto
třepení až k nohám splývalo. Bílá, řásná pléna zakrývala ramena a
hořejší čásť lokte.

Dítě tímto neobyčejným zjevem poděšeno, sahá po růženci a chce
se požehnati znamením sv. kříže; avšak hrůza, jakáž se ho zmocnila, byla
tak velká, že
nemohlo an í

dítěte. Samou
radostí mne si

ruky k čelu oči, zda neníto
pozvihnouti.

Tu požehnala
nějaký klam,
a v prostotě
clětínné Činí to,

co činila, kdy
se paní ona
sama zname

ním sv. kříže;
a hned odstou

koliv ovce pá
. _ , sávala, modlí

_ , v Skály masablelske. „ v
pila bazen od se ruzenec.

o va že ernar ina ěřím v 01a če [ 'š ' r'v ri.t v ř5 t B (1 V B ] , Ot 121 a Zd a as Ma ekla

s díkůčiněním: Sláva Otci i Synu i Duchu sv., tu pojednou paní zmizela
jako kdyby někdo světlo zahasl.

Bernardina spěchá zděšena za druhými dětmi a velmi jsou udivena
nad tím, že tak klidně chábí sbírají, táže se:

(Neviděli jste nicP>>— Děti praví: <<Ne, snad tyls něco viděla?>>
Bernardina nechtěla z počátku 5 barvou ven; a teprve na mnohé domlou
vání pravila: <<Jájsem viděla paní v sněhobílé říze,» a vypravovala vše
dopodrobna.

jakmile děti domů přišly, vypravovala mladší sestra Marie všecko
matce. Tato předvolala Bernardinu, od níž totéž "se dověděla. Matka
pravila, (to jsou pouhé děcké myšlenky, ode dneška nesmíte k jeskyni
ani na krok.» Bernardina div že nedala se do pláče nad zákazem matčiným,
neboť vřele si žácl'ala aSpoň jednou ještě onu krásnou paní spatřiti.
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V neděli na to bylo počasí velmi krásné; Bernardina žebronila na dětech,
aby prosily matku o dovolení podívat se aSpoň na chvilku k jeskyni.
Po dlouhém a naléhavém žebronění dala se matka obměkčiti a dítky
ubíraly se z domu, napřed však zašly do kostela, aby se tam pomocllily
a svěcené vody do sklenice s sebou vzaly; neboť druhé dvě děti mínily,
že snad to bude nějaký zlý duch, a Bernardina měla jej pokropiti svěcenou
vodou, pak prý musí zmizeti, není-li od Boha poslán. Přišly k jeskyni,
avšak nic nebylo ku spatření. Bernardina pravila dětem: (Modleme se'
růženec) Pokleklý na zemi a začaly se modliti. Pojednou volá Bernardina:
<<Vizte,tu jestl» Druhé děti neviděly nic; Bernardina vzala vodu. svěcenou
a kropila jí k jeskyni; tu pohnula se paní a blížila se záříc v nebeském
lesku na kraj jeskyně. Bernardina poklekla zase a pokračovala v modlitbě.
Sotva že se růženec clomodlily, zmizela paní zase. Druhé děti, které nic

neviděly,
jenom ustra
šený obliče
spoludružky,

cítily jakousi
hrůzu a pra

rozhlásily věc
tu po mě

stečku; a
zvláště nižší

třídalidu,jakoí
kameníci, rol

vily: (Více- nící, nácleníci,
kráte sem ne

půjdeme.»
„, „, . Bernardetta pasačka ovcí.Obe detí

švadleny a
děvečky vy
pravovaly si o

tom na potkání. jedni tomu věřili, jiní pravili, že nic na tom není, opět jin
tropili si ze všeho smích, 'a někteří ještě upřilišovali. Měšťáci měli celou

událost“ za pouhý nesmysl, o cemž mluviti ani za řeč nestojí. Ano i
rodiče Bernardiny domýšleli se, že dítě sice může míti pravdu, ale že mělo
jenom nějaký velmi živý sen.

Dvě nábožné osoby v Lúrdech připadly na“ myšlenku, že to bude
nepochybně nějaká ubohá duše, která v očistci se trápí, a proto bud' o
modlitbu žádá, anebo v nějaké důležité záležitosti o pomoc prosí. V pope
leční středu odebraly se obě k rodině nádeníkově a vyzývaly Bernardinu,
aby se oné paní optala, co žádá. Rodiče svolili k tomu, aby Bernardina
druhý den s nimi k jeskyni mohla se odebrati. Když se k jeskyni při
blížily, poklekla Bernardina a začala se modliti růženec, — najednou vykřikne,
spatří překrásnou záři, slyší své jméno a vidí překrásnou paní u vchodu
jeskyně. Ony dvě -_druhé ženy poklekly nyní také, rozžehly svěcené
hromničky a znovu vybízely Bernardinu, by se otázala, co ona paní žádá.
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— Paní však pravila: (Přicházej sem po dva týhodny každodenně.>>Pak
zdálo se, jakoby do jeskyně se vracela, jenom ona podivná záře poněkud
se udržela.

Snadno pomysliti, že nyní Bernardina rodičům a ony dvě ženy
známým a tyto opětně jiným vypravovaly, co v jeskyni viděly. Nedlouho
na to odbýván v městečku trh, a tím rozhlášen onen podivný zjev v celém

_okolí. Nyní přicházely sta a v neděli tisíce diváků, aby viděli dítě ono
se modliti, neboť jiného nic neviděly. Ve všech dílnách, rodinách, kavárnách,
u osob duchovních i světských, u bohatých a chudých, na trzích, a na
„cestě do kostela přišla věc tato na přetřes, co o tom kdo myslí. —
Vzdělanci měli, jak snadno pochopitelno, celou událost' brzo odbytou;
pravilit', že jsou to holé pověry, které nádeníci a kněžouři spískali, :Lby
hodně peněz nahrabali. Jelikož však Bernardina při ohromném shonu lidí,

kteří na

všecko se vy
ptávali, vždy

jednoduše,
zřetelně a

přinuceni sami
se přiznati, že
o klamu zúmy
slném není zde

ani zmínky. Za
to však tvrdili

mnozí lékaři,
že děvče jest

určitě odpoví
dala, a vždy
odpovědi její
se shodovaly, namysli poma

_ teno a odtud

že ony představy pocházejí. Opět jiní pravili: (Celá ta věc zdá se mně až
tuze hloupá, než abych o ní přemýšlel.»

Rodný dům Bernardetty.
byli oni páni

Jak pak zachovalo se duchovenstvo při této události? Velmi moudře
'a obezřetně; onoť nechávalo vše stranou. Farář městský, přísný a svědo
mitý kněz, zakázal kaplanům k jeskyni choditi; neboť pravil, žeduchovenstvo
nesmí ve věci té potud míti žádného účastenství, pokud není jisto, zda věc
ona pochází skutečně od Boha anebo zda jest pouhým šálením. Zároveň
zakázal také. biskup veškerému kněžstvu své cliecése míti v události
Lúrdské jakýkoliv díl.

V neděli dne 21. února bylo juž před východem slunce několik
tisíc u jeskyně shromážděno. Tentokráte provázela matka sama dítě
k onomu místu; lidé všude ustupovali. Přišedši k jeskyni pokleklu &
začala se modliti; náhle bylo viděti, kterak obličej její nevýslovnou radostí
září, uzřelat' opět onu překrásnou paní. Po nějaké chvíli bylo vidě
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, .
tvaři jindy velmi přívětivé výraz nesmírného bolu. Bernardina sama byla
zd'šena a smutna, tak že slzy po 'tváři jí řinuly, — pravilat': <<Cožádáš,
co mám činitiP>>Načež paní odvětila: <<Modli se za hříšníky.»

Ačkoliv lid přítomný nic neviděl, jedině změněnou tvářnost“ děvčete,
věřil nicméně každý v onen zjev. Mnozí pravili: (My jsme sice postavy
oné nespatřili, ale viděli jsme odlesk záře její z obličeje děvčete, jako
na úsvitě možno zříti poblesk slunečný na vrcholu hor mnohem dříve,
než záře jeho po úvale se rozleje.» Sotva zjev onen zmizel, tlačili se lidé
okolo Bernardiny s velkou zvědavostí, než tu pojednou ukáže se policejní
sluha, béře děvče za rameno a praví, že ji musí zavésti k policejnímu
komisaři. Veškero množství bylo nanejvýš rozhořčeno a zaraženo, a dopro
vázelo Bernardinu až k obydlí komisařovu. Zde bylo děvče zavedeno
na policejní kancelář; komisař považoval celou událost“ za pouhý, chytře

navléknutý
klam a chtěl

mu pojednou

bylo možno.
Zprvu dal si
komisař vše

učiniti konec.

Taktéž i vý
běrčí, který u
výslechu byl

dopodrobna
vypravovati,

pak snažil se
četnými a

přítomen, ne- rychlými otáz
věřil že b kami dítě 0: Y PPalouk před jeskyní.
cos takového plésti, aby vý
povědi jeho se neshodovaly. Že se mu úmysl jeho nezdařil a Bernardina
vždy stejně a určitě při svých výpovědích zůstávala, osopil se na ni roz
lícený komisař a pravil hrozebně: (Ty lžeš a nepřiznáš-li hned barvu, dám
tě četníkem do vězení odvést'.» Hrozba tato nemálo dítě zastrašila, avšak
ve své nevině stálo na svém.

Výslech mohl trvati asi hodinu. V tom klepe někdo silně na dvéře.
Komisař otevřel. Byl to otec Bernardiny, který násilně lidem se prodral
a takto na komisaře začal: <<Jách'ci své dítě zpět.» — Hejno lidu stálo
s napnutím před domem očekávajíc, Co dále se stane. Komisař pravil
k otci: <<Mějtese dobře na pozoru, věc tato může vás přivésti do káznice.
Pro dnešek děvče propouštím, ale přikazuji zároveň přísně, že vícekráte
nesmí se u jeskyně ona komedie odehrávat'.» — Sotva otec s dceruškou
na ulici se objevil, vypuklo shromážděné lidstvo ve hlasný jásot.

Bernardina, kteráž paní oné slíbila, že po dva týhodny každodenně
jeskyni navštíví, ubírala se druhý den tamtéž zase, kde juž zároveň zástup
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diváků se byl sešel. Pokleknuvši, jala se modliti růženec; tu zjevila se jí
zase ona překrásná paní a pravila: <<Chcitobě vyjeviti tajemství, kterého
však nikomu sděliti nesmíš.» Když se to bylo stalo, praví paní dále;
<<Nyní,dcero milá, jdi ku kněžím a sděl jim, že chci zde na tomto místě
míti zbudovanou kapli.>>4—Pak vše zmizelo. Okolostojící neviděli a neslyšeli
pranic; avšak po tu dobu co zjev onen trval, byla tvář Bernardiny nebeským
leskem ozářena. jako když někdo na hvězdárně dalekohledem patří hvězdu
v širošírém prostoru nebeském, jížto pouhým okem dostihnouti nelze:
právě tak spatřovala Bernardina, obdařená zvláštní milostí, nebeský zjev,
jakýž ostatním ukryt zůstával.

Přítomné množství zvědavě doráželo na Bernardinu otázkami: (Co

ti řekla?» Bernardina odvětila: <<První zvěsti nesmím prozraditi, a druhá
jest jenom pro kněze.>> Bralat' se od jeskyně přímo k obydlí farářovu,

* Ti, kteří jí zde

nevidí, spatří
by potřebnou
zvěsť mu sdě
lila.' Avšak

farář přijal ji
ji jednou v ne

besích; ty
vážně a přísně však, lžeš-li,
řka: (Lidé,
kteří ti v ěří,

VIV
neuzns jí na
věky, nýbrž
budeš věčne

do pekla od
domýšlejí se,
že se ti zjevila Farní dům za faráře Peyramale.
nejsv. Panna. souzena.>>Ber

v.
nardina odvětila: (Nevím, je-li to nejsvětější Panna, ale já jsem postavu
nebeskou viděla a slyšela, a ona žádá, by tam na skále byla vystavěna
kaple.>> — Po malé přestávce pravil farář: <<Na tvé udání nemohu
s jistotou se spoléhati; ty pravíš, že na kraji „jeskyně jest planý keř
růžový neboli šípek. Až ona paní se tobě zase ukáže, oznam jí, že roz
Onen keř, udání tvému uvěřím.»

Tímto vyjádřením farářovým byli osvícenci tamnější, kteří celou
onu věc za pouhý klam a přelud měli, nanejvýš potěšeni. Úředníci se
pronesli: <<'l“ed'jest onen zjev donucen vykázati se svým d0mov_ním listeml>>
jiné osoby očekávaly s jistotou, že onen růžový keř, ačkoliv to bylo
v únoru, jistojistě rozkvete. Bylot' na druhý den nespočetné množství
lidu u jeskyně, věřící ' nevěřící. Právě onou dobou, kdy slunce vycházelo,
dostavila se tolikéž Bernardina, poklekla na staré místo a vyndala růženec.
Výběrčí, který v policejním domě při výslechu byl přítomen, postavil se
Jěsně vedle Bernardiny, aby ji mohl dobře pozorovati a smyšlenému kej

!
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klířství jakož i hlouposti diváků se notně vysmáti. Muž tento posléze
.sám takto se vyjádřil: <<jakmileBernardina počala se modliti, zářilo oko
její nadšením a nebeským leskem; při pohledu tomto zmizela veškera
má pochybnosť'; bylt' jsem o tom pevně přesvědčen, že musí býti bytosť
naclzemská na onom místě, kam oko dítěte upřeně hledí. Bernardina
podobala se andělovi, který sestoupil s výšin nadzemských ve své zbožnosti
a blahosti.>> Veškero přítomné množství bylo pohnuto.

Než keř růžový na pokraji jeskyně zůstal tak holým jako dříve.
Bernardina ubírala se později do fary zvěstujíc, že onu paní viděla a jí
žádost“ stran keře růžového přednesla, ale že nedána jí odpověd; paní
ona prý se jenom usmála a po třikráte ona slova pronesla: (Pokání,
pokání, pokání! pak sdělila mně tajemství, které se jenom mne týká.)

Druhého dne ráno sešlo se opět nesmírné množství lidu, ačkoliv
nardina po
klekla, obnažil
každý hlavu,
innoquúdekh
taktéž. Paní

zjevila se zase,

onen toužebně

očekávaný
zázrak se

nestal, právě
jako neuká
zalo se zna-_
mení na nebi,
jež židé od
Ježíše žádali.

a sdělivši
děvčeti třetí

tajemství, praPramen zázračný u jeskyně.

Jakmile Ber- Vila: cPij a
umyj se u zřídlal>> Avšak nikde nebylo zříclla ku spatření. Paní ukazo
vala na'pravou stranu jeskyně. Bernardina.lezla na kolenou k onomu
místu, nalezla však suchou zemi. Odhrabala rukama sypkou půdu a
udělala důlek velikosti sklenice. Tu vyprýštila voda zprvu se zemí
smíšená do vrchu, řinula se z počátku praménkem jako nit“ tenoučkým
po skále, který však v brzku velikosti ramene děckého dosáhl.

Právě onoho dne, kdy pramen vyřinul, připadalo evangelium o
rybníce bravném, u něhož každý byl uzdraven, kdo nejprve do něho vstoupil.
Netrvalo dlouho a všude roznesla se zvěst', že voda z nového pramene
má léčivou sílu. Kameníkovi jistému, bycllícímu v Lúrdech, poraněno
při lomu skal pravé oko tak značně, že skoro nic na ně neviděl. Čím
dál bylo nemocnému hůře. Dalsi oné vody donést“ a umyl v ní poraněné
oko; tu vyvinul se z úst jeho radostný výkřik: <<jázase vidím!» Brzo
na to setkal se s lékařem, který jej ošetřoval, i volá naň pln radosti:
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<<Pane, já jsem uzdravenl>> Lékař pravil, že to není možno. Načež
kameník: (Mne neuzdravil lékař, nýbrž nejsvětější Panna.» —Nyní vytáhl
lékař písanku a napsal do ní něco tužkou; zakryl kameníkovi rukou levé
oko, na které ještě viděl, a pravil, aby četl, co tužkou byl napsal. Byriet,
tak sloul kameník, četl bez velkého namahání: <<Byriet má černé bělmo
a nikdy nebude zhojen.» Tu pravil lékař pln podivu, že uzdravení toto
muselo s_e státi mocí neobyčejnou, ano že jest pravým divem.

Ale i jiní neduživci v Lúrdech byli modlitbou a užíváním oné vody
rychle neduhů zproštění: tak n. p. osoba, která IO let měla ruku
ochrnulou. Lidé byli plni radosti a důvěry, nepřetržité řady zbožných
poutníků přicházely ku zázračnému prameni, a v noci hořelo množství
voskových svící v jeskyni, přinesených a rozžatých od zbožných poutníků,
a široko daleko rozléhaly se písně Marianské a litanie loretanská.

Den 4.břz.
byl poslední

z oněch

čtrnácti, v nichž
Bernardina

děvčeti, by
napila se zpra
mene, by se
vodou umyla,
a aby vyzvala

každodenně

k jeskyni měla
přijíti. Jako
dříve tak dělo

kněžstvo, by
vystavěna

byla na skále
kaplička, a by

. , P V » . v I
seltentOkrat " Pohledna'svatyni od jeskyněvzhůru. drzely se k m
Paní poručila průvody. Ber
nardina prosila snažně paní o vědomost', kdo je — avšak jako prvé
tak i nyní nedostalo se jí odpovědi. Tisíce lidu byli časně ráno
u jeskyně, ano i odpoledne přicházeli četně k jeskyni, by všecko
dobře prohledali a propátrali. Tu přichází žena s dítětem asi dva
roky starým v zástěře zavinutým; bylot' nesnadno rozeznati, zda dítě to
doposud žije či snad už jest mrtvé. Kameníci vytesali ve skále nádržku
na způsob studánky na vodu. Zde u nádržky žena poklekla, poznamenala
sebe a dítě znamením sv. kříže a obnaživši dítě dokona, ponořila je do
studené vody. Lidé okolostojící domnívali se, že se smysly pominula,
chtěli ji držeti a volali, 'zda chce dítě nebohé usmrtiti. Matka však pravila:
(Nechte mne, Pán Bůh a nejsvětější Panna pomůže,» a držela asi čtvrt“
hodiny dítě v ledové vodě, nedadouc se předhůzkami a nadávkami okolo
stojících nikterak másti. Když konečně neúhledné tělo z vody vytáhla,
bylo úplně ztuhlé a zdálo se mrtvé, a tak ubírala se s ním domů. Otec
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pravil: ajustínek je mrtev!» manželka však tvrdila:_ <Nikoliv, nejsvětější
Panna jej uzdraví.>> Pak uložila dítě na lože.

Šatky pro případ úmrtí byly již napřed pro dítko přichystány;
bylot' již v posledním tažení, oko bylo zakaleno, a dechu nebylo již pozo
rovati. Tu připadla matka pojednou na myšlenku, že nejsvětější Panna
u pramene zázračného pomůže. Dlužno připomenouti, že dítko od
narození bylo na jednu nohu chromé a nemohlo na ni ani dosť málo
dostupovati. — Brzo bylo pozorovať, že dítě opět počíná dýchati jako
v tvrdém spánku. Z rána na druhý den otevřelo oči, barva obličeje byla
svěží a dítě žádalo píti a chtělo vstáti. Matka nedovolila. Sotva vymkla
paty ze světnice a opět se vrátila, vidí postel prázdnou a dítě běží jí
naproti. Pacholík byl od tohoto okamžiku zdráv a silen; sami lékaři
museli vyznati, že čtvrťhodinná ledová koupel dle přirozeného běhu věcí
by byla musela
pachole usmr
titi. Takýchto

nenadálých
ozdravěníbylo

užívání se

modlily.
Mnohé ozdra

vění bylo sa—

mými lékaři'
bez počtu, ano zevrubně
i na osobách, zkoumáno, a
které pro vodu tito při vší své
ku pramenu si i _ v , _ ' nevěře byli

„. Pohled na svatyni s protějšího brehu reky Gave. .
poslaly a pI'l nuceni vyslo
viti, že uzdravení přirozeným během nedají se vysvětliti.

Vraťmež se zase k Bernardině. Téhož dne ještě odebrala se k farářovi,
by ho mohla uvědomiti o všem, co se stalo. Farář věděl, že v osadě
jeho mnohé zázračné uzdravení se událo, a proto byl poněkud povolnějším.
Pravil však hned, že zbudování kaply může jen s přivolením biskupovým
býti předsevzato. Farář vydal se také neprodleně k biskupovi do Tarbes-u
na cestu a vypravoval všecky události dopodrobna, načež dána mu odpověd,
že vrchnosť duchovní musí ještě počkati, až jak věc ona se skončí.

Bernardina přicházela i po 4. březnu častěji k jeskyni, by se tam
růženec modlila; ale ta paní již se jí nezjevila. 25. března slaví církev sv.
svátek zvěstování Panny 'Marie: tu cítila Bernardina jakýsi vniterný
pud, aby zase jeskyni navštívila; sotva že to pozorováno, následovalo ji
tam množství lidu. Jakmile se Bernardina začala modliti růženec, viděla
opět onu paní. Ozářena blahostí nebeskou praví Bernardina: (O dobrá
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paní, nezhrdej mnou a pověz, kdo jsi a jak sluješ?» — Paní neodvětila
nic, jenom libý úsměv pojevil se jí na rtech. Bernardině dodala přívětivost'
tato smělosti a ona opakovala prosbu svou po třikráte. Po čtvrté roze
střela paní ruce a svěsila je opět —- pak pozvedla oči a ruce k nebesům
a s výrazem vděkůplným pravila: aje suis la immaculée conception)
((já jsem neposkvrněné početí.»)

Děvče zaslechlo slova tato: cNeposkvrněné početíz> v žití poprvé,
neboť teprvé krátkou dobu chodilo do školy a nad to v katechismu to
nestálo. Proto opakovalo si při návratu neustále ona slova, by je mohlo
farářovi správně sděliti.

S oněmi zázračnými uzdraveními bylo spojeno tolikéž mnoho
uzdravení duševních, totiž pravých polepšení. Zpovědnice byly v pravém
slova smyslu obleženy, zloději a taškáři vraceli statek neprávě nabytý,
mnoho nešlechetných známostí přestalo, a celého půl roku nebyl ni jeden
zločinec v celém okraji u soudu udán. Nad to slušno zmíniti o události
podivuhodné. Nekólik měsíců před událostí, 0 nížto právě vypravujeme,
bylo několik kostelů oloupeno a vydrancováno. Jakmile onen zláštní zjev
se rozhlásil zároveň s mnohým zázračným uzdravením a sotva že pronesla
se zvěsť, že se má stavěti na onom místě kaple, nalezeny v jeskyni zlaté
kříže, řetízky a několik tisíc franků, a ačkoliv ony drahocenné věci bez
dohlídky ve dne v noci tam ležely, neztratilo se z nich ani to nejmenší.

V době naší bývají nejedni páni a milovníci světa nad tím nevrli
a netrpělivi, vidí-li, že náboženské vědomí mohutní a se probouzí. Nové
a opět nové sbory poutníků, ustavičné modlitby a zpěvy byly v brzku
osvícencům solí v očích — a zakázati to nebylo možno, neboť vše dělo
se v nejkrásnějším pořádku. Nechci vše dopodrobna popisovati, co oni
páni všecko podnikli, aby onu protivnou záležitost“ zbyli s krku, avšak
kousek pravé nezbednosti byl tento. Prefekt zvolil dva lékaře, kteří byli
praví neznabozi, a těmto nařízeno úřadně, by Bernardinu prozkoumali,
zda nebylo by. možno ji jako na mysli pomatenou do blázince zavříti.
Lékaři nenalezli však ani nejmenší známky pomatenosti; nicméně prefekt
poslal do Lúrd rozkaz, že musí Bernardina pro pomatenosť na mysli do
blázince Tarbeského odvedena býti, a mimo to poručeno, že musí veškery
ony skvosty, které v jeskyni _se nalézají, na radnici býti doneseny, by
každý svoje vzíti sobě mohl.

Avšak farář místní opřel se násilnému odvedení děvčete tak
statečně, že starosta Lúrdský'prefektovi zřejmě vyjádřil: Raději složím
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úřad svůj, než bych při onom násilném skutku byl pomocníkem.» Prefekt
se poddal, bálť se zajisté, by jako_ kdysi Pilát u císaře nebyl obžalován.
Tím více popílil sobě policejní komisař, by zavčas skvosty a dary z jeskyně
odstraniti mohl. Než však množství a tíže jejich byla tak velká, že bylo
potřebí vozu. Zašel si k poštmistrovi, tento však se vyslovil: že má
koně pro poštu, ale ne pro taký násilný zločin. Komisař snažil se bud
v hostinci nebo u vozkařů povoz najmouti, ale nikde nemohl ho dostati,
ačkoliv k posledu každému 30 stříbrných nabízel. Konečně nalezl se
člověk, který mu káru svou zapůjčil. Komisař bral se nyní s policejními
sluhy, kteří jenom s nevolí a donucením se podvolili, k jeskyni, tam
sebral všecko: svíčky, růžence, skvosty a peněžité dary a dal vše na káru
naložiti. Posléze pátral taktéž po sekeře, by zábradlí, které pro snad
nější přístup do jeskyně bylo sděláno, mohl zničíti. Dělníci v poblízké
píle zaměstnaní nechtěli mu jí půjčiti; ale dělník jiný, který poněkud byl
vzdálen, netroufal si vyplnění žádosti komisařově býti na odpor. Sotva
několikráte komisař do zábradlí sekl, rostlo jitření lidu velmi povážlivě
a komisař poznával nebezpečí, v jakéž se vydává! Obrátil se tudíž všecek
ustrašen k lidu se slovy, že jenom nerád rozkazu prefektova uposlechl.
— Kára přitažena ke starostovi. Hned druhého dne spadla osoba ona,
která káru byla zapůjčila, ze senníku a zlomila si žebro; muž, který
sekyru komisařovi si netroufal odepříti, přišel při práci pod dubovou
kládu, která obě nohy mu rozmačkala.

Zázračná uzdravení neduživců, která pitím vody z nového pramene
se udála, byla od nevěreckých lékařů zkoumána a dosvědčena — usta
novena tolikéž zvláštní komise ku prozkoumání divotvorné vody: ale
nemohla nic zvláštního najíti — lid proudil se ze všech stran ku pramenu,
a přece neudála se žádná výtržnost', tak že policie nemohla nikterak tomu
zabraňovati. Nevěrci přičiňovali vymyšlené zázraky, by jenom pravdivé
a zázračné události mohli podezřívať, tak n. p. rolník jakýsi prý řekl, že
všecko jest při zjevu tomto pouhý klam a podvod; tu prý na rozkaz
Bernardiny proměnily se hříchy ubohého rolníka v samé hady, kteréž
ubožáka úplně ztrávily, tak že ani kostečky po .něm nezůstalo. Taký
nesmysl uveřejněn nadto také v novinách, které ze všeho tropily jen
úštěpky a úsměšky, jakoby celá věc nebyla než pouhá šalba a lesť.
Děvčeti strojeny různé nástrahy; zdánliví příznivci nabízeli jí peníze; ano
jeden položil váček plný napoleonclorů na stůl s doložením, aby v bídě
své sobě ulevili. Kdyby Bernardina peníze byla přijala, byla by se
okamžitě všude roznesla zvěsť, že bylo vše zosnováno jen k tomu účelu,
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by ona rodina z nouze vybředla. Ano i osoby zbožné činily rodině skvělé
návrhy; tak n. p. chtěla jistá bohatá rodina vzíti Bernardinu za vlastní a
nabízela mimo to rodičům zároveň 100.000 franků. Než Bernardina a
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rodiče její nedali se nikterak přemluviti a ku všem přátelům i odpůrcům
stejně se zachovali, nepřijímajíce daru sebe skrovnějšího; ačkoliv chudobni,
nedali se penězi přece obelstiti, právě jako olej s vodou nikdy se nesmíchá.
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Když všecko nic neprospívalo a důvěry a příchylnosti v lidu právě
tak málo ubývalo jako vody z nového pramene, a když nad to ministr
Ruland prefekta sám vybízel, by věci hleděl přijíti na stopu: vymyslil si
tento nový plán. Nemuselt' se ohlížeti, zda jedná dobře čili nic — vždyť
měl ministra na své straně. Vydal rozkaz pod záminkou, by nerušil se
pořádek, a aby _předešlo se různým nemocem, následující: [. žádný nesmí
z nového pramene vody nabírati; 2. nikdo nesmí kjeskyni choditi, neboť
jest půda u jeskyně obecní; 3. zbuduje se před jeskyní zábradlí a vystaví
se všude výstražné tabule s nápisem: <<Přísnězapovídá se všem na místo
toto vkročiti.» Postavení tam také hlídači a každému vyhrožováno peněžitou
pokutou, kdo by přes zábradlí překročiti se odvážil. Mimo to dáno všem
Pařížským novinářům pokynutí, by se „věci té_ chopili. A tito v brzku
vykonali svou povinnost', kydajíce hanu a potupu na celou onu zázračnou
událost'. To všecko událo se roku 1858.

Nechci"“ _ , ? naněmžkaždo
\fšecko do po- " A “ iii. "" ,
drobna líČiLi,

denně mše sv.

se slouží; na
co se později sl-zále vypíná
událo, ale sclě- se překrásný
lím toliko. jal-: chrám z mra

se věci změnily „:' moru, vedle

do roku 1884. _ , něho obydlíře

Nym JČSt [ Stezky od jeskyně ku svatyni. hOlm/ků; kteří
vjeskyni oltar, bohoslužbu
tam konají, kážou a zpovídají. Jestit' nyní skála, na nížto ona výše vypra
vovaná událost' se přihodila, poutním místem, jemuž snad není nikde
rovného; neboť přicházejí tisícové poutníků, by modlili se k Panně bez
poskvrny počaté, a aby v potřebách duše i těla u ní nalezli potěchy a
posily — a doposud proudí tam pramen vody živé, hojící neduhy duše
i těla, čímž nemálo důvěra v přímluvu nejsvětější Panny bývá oživena.

Už roku 1864 na den 4. dubna byla jeskyně vysvěcena a postavena
tam socha z lesklého mramoru, zhotovená od nejvyhlášenějšího umělce
právě tak, jak Bernardina onen zázračný zjev v jeskyni byla popsala.
Konán z farního kostela k jeskyni slavný průvod. Veškery domy a ulice
byly prapory, květinami, věnci a oblouky vítěznými vyzdobeny. Všemi
zvony městskými a okolními vyzváněno, hudba a zpěvy se střídaly. V čele
šel oddíl vojska ve svátečním oděvu; za nimi různé spolky a bratrstva
se svými prapory a odznaky. Za nimi následovaly tak četné davy poutníků,
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že počítáno jich na 50 až 60 tisíc. Poslední v průvodu byli kněží (400
s biskupem Tarbes-ským. — Tyto davy lidu zbožného byly plny radosti,
clíkův a jásání, že po tak četných dnech svízelův a pronásledování konečně
kýžený den' vítězoslavný se přiblížil. Ano zdálot' se, že i samo nebe ve
slavnosti této má vřelé účastenství;' bylť to překrásný a jasný jarní den —
den, kterého věřící nebeskou rozkoší oplývali ——jenom několik vyhýbalo
se průvodu ze zlomyslnosti a rozhořčení.

A co se stalo s Bernadettou? Roku 1865. vstoupila do řádu,
v němž žila vzorně a pokorně a ukončila svůj pozemský život v Neversu
dne 16. dubna 1878 a vzala tajemství jí svěřené až do hrobu.
Zemřel i Ctihodný,
Duchem Božím

osvícený farář
Peyramale, dříve
než, byl zbudován
nikoli kostelík,
nýbrž velkolepý
chrám nad jeskyní
na skalách massa

bielských, který se
stkví mezi basili
kami církve kato

řeky Gave, dole
před basilikou.
Pisateli tohoto
dostalo se té mi

losti, že r. 1883
již konal mši sv.
na jednomzoltářů
přichystaných pro
novou svatyni.
Denně jde uvečer
velkolepý průvod
nově. přibylých

lické.

Nyníse buduje
nová, velkolepější

poutníků od
jeskyně hore

k basilice vedle

vrchu (řekl bych
svatyně, svatyně Kalvarie), kde
SV.růžence, v údolí Sestra MarieBernardav klášteřeNeverském. z částí jest

křížová cesta, na prostrannosť ke korunované soše nejblh. Panny Marie,
každodenně průvod asi 5000 zbožných poutníků, jenž se svícemi v rukou
prozpěvují píseň o zázračných událostech u jeskyně. Dojem, jaký dělá
na každého účastníka i diváka takovýto průvod ku poctě nebeskrálovny,
průvod poutníků všech stavů, ze všech krajů, nelze popsati.

Voda z pramene divotvorného léčí na přímluvu neposkvrněné
Panny každého, kdo s důvěrou Ji vzývá, léčí nejen v Lúrdech, nýbrž
všude, a proto rozváží se bez ustání po celém světě, aby víc a více se
utvrzovala víra v učení Krista Pána. Což divu, že všude, kde jen trochu
jest křesťanského vědomí, staví se sochy ku poctě Neposkvrněné, zařizují

9

a rozsáhlejší
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se bratrstva a konají se pobožnosti; a mezi všemi kraji křesťanského světa
směle můžeme tvrditi, že právě Morava a Slezsko jsou nejhorlivější v této
úctě, čímž záruku si vydobývají stálé ochrany nejmocnější nebeskrálovny.
Nechat' se ozývá vždy mocněji po všech krajích naší vlasti nadšený popěvek
lúrdský: (Ave, dve, (we Maria./>>

2. La Salette.

Vesnice La Salette leží v jižní Francii v horách Alpských nedaleko—
města Corps (vyslov Kór). je tam na 800 obyvatelů bydlících různo
v samotách, které jsou přilepeny jako hnízda vlaštovčí na příkrých srázech
horských. Stromy zastírají zrakům poutníkovým vesnické domky a jen
kostelní věž vyniká nad vrcholy stromů. Ale tu nezastaví se krok
poutníkův, nýbrž dále ubírá se do hor, výš a výše, kde krajina pustne
a jen holá skála oku našemu se jeví. Konečně dostupujeme asi po dvou
hodinné cestě na planinu, z níž se vypínají do výše ještě tři homolovité
vrcholky. Asi v prostředku jest úžlabina, kterouž potok protéká.

Tu to bylo, kde dne 19. září 1846 spatřily dvě dítky zázračnou
postavu nebeskou všecku zarmoucenou. Byly to děvče a chlapec. Děvčeti,
jménem Františka Melam'a Mat/Lieu, bylo tehdy na patnáctý rok; hošíkovi
Petru ]V/axz'mz'nuGiraudovi bylo teprv jedenáct. Oba byli necvičení i
v návštěvě chrámu a modlitbě nebedlivi a tak nemohla Melanie ani

k prvému sv. přijímání býti připuštěna &Maximin sotva dovedl pomodliti
se <<Otčenáš.>>Byly dítky chudých rodičův a musely pásti dobytek cizích
lidí. Ráno časně vyháněli krávy do hor na pastvu a večer zase domů.
jakkoli pocházeli oba z jedné osady, přece hrubě se neznali a teprv dva
dní před tím, než zjevení ono se jim stalo, setkali se spolu na pastvě.

Dne 19. září roku 1846 spatřili postavu ženskou, ozářenou světlem
jasnějším nad světlo sluneční, oděnou v bílé roucho růžemi posázené,
ozdobenou zlatými řetízky a mající zástěrku zlatem protkanou. Uviděvši
dítky, vstala, šla jim vstříc a mile s nimi rozmlouvala. Sdělila jim, že
rámě božského Syna hrozivěji a hrozivěji vznáší se nad pokolením lidským
v hříších se brodícím, a poručila, aby řekli lidem, že stihnou je přísné
tresty, nepřestanou-li znesvěcovati den sváteční, nebudou-li zachovávati
postů, neodvyknou-li si klení a zlořečení.

Však nechejme děti samy vypravovati.

Melanie vypravuje: <<Poněkud jsme si zdřímli; já probudivši se
první spatřila jsem, že mých kráv není, pročež zbudila jsem Maximina.
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Ve svém leku volala jsem: <<Maximine,pojd rychle a pomoz mi naše
krávy hledati.» Když jsme přešli potok vystoupili jsme nad úžlabinu. Odtud
spatřili jsme, jak naše krávy nedaleko leží. Já jsem se první obrátila &
když jsem ještě asi 5 až 6 kroků od potoku vzdálena byla, spatřila jsem
jasnost“ nad lesk slunce jasnější, než barva její nebyla sluneční a pravila
jsem Maximinovi: <<Nevidíš tamhle dole tu jasnost'ř» Maximin sestoupil

Panna Maria v La Salettě.

zároveň se mnou dolů tázaje se, kde by ona byla. Já jsem rukou svou
ukázala na malou studni a“on, jakmile ji taktéž uzřel, se zastavil. Dívajíce
se oba tamtéž spatřili jsme paní, která seděla a obličej svůj ve své ruce
skrývala. já ze strachu upustila jsem svou hůl. Tu pravil Maximin
ke mně: <<Zdvihnisvou hůl, což nevidíš, že já svou pevně držím, kdyby
nám chtěla nějak ublížiti, tut' bych ji řádně udeřil.» Paní po té

9...
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zdvíhnuvši se přeložila ruce své křížem na prsa a pravila k nám: aNebojte
se moje děti, pojďte blížeji, já jsem zde, bych vám důležitou zprávu sdělila.»

Nyní jsme přešli potok a paní šla před námi až na ono místo,
kde jsme dříve byli spali. Ona stojíc uprostřed nás plakala po celý čas,
co s námi mluvila. Já jsem viděla, jak jí slzy tekly. Na to pravila k nám:
(jestliže můj národ se nepokoří, tedy vidím se nucenou, bych na něj
trestající ruku svého syna seslala. Ruka tato jest tak silná a těžká, že
nejsem déle s to, bych ji zadržela. Jak dlouho se trápím již nad vámi!
Pakliže chci, by můj syn vás neopustil, jest mí ustavičně za vás se
u něho přimlouvati. A vy, vy nedbáte toho! A kdybyste se vždy a
mnoho modlili, nejste předce sto, byste mně mou námahu zaplatili. Bůh
jest vám dal šest dní pracovních a sedmý ponechal pro sebe,
než lid nechce jemu ho ponechati. A totoť jest, co ruku mého syna tak
těžkou činí. Vozkové nemohou se zdržeti, by jméno mého syna nadarmo
nebrali. A to jsou ony dvě věci, kteréž ruku mého syna tak těžkou činí.
jestliže se tedy žeň nevydaří, přičítati jest to jen vám dlužno. Pozorovatí
jsem vám to dal loňského roku na zemčatech, než vy jste si z-toho
nedělali nic, ano, že jste špatná zemčata dostali, hřešili jste, berouce jméno
syna mého nadarmo. Avšak i na dále se kaziti budou a letos o vá
nocích nebudete míti ani jednoho.»

Já nevědouc, co slovo (zemčata» značí, měla jsem v úmyslu
Maxímina se po významu toho otázatí.

<<Ach,moje dětí, jak vidím, vy mne nerozumíte, a pročež musím
jinak s vámi mluviti.» Na to počala v nářečí naší krajiny: <<Máte-lijaké
obilí,"tedy ho nezasívejte, nebot' všechno, co zasejete, sežerou kobylky a
co obstojí, při mlácení promění se. v prach. Nastane velký hlad. Dříve
však než hlad nastane, děti do_,sedmého roku třesením v náručí oněch,
kteří je drží, umíratí budou; ostatní lidé následkem hladu pokání činiti
budou. Ořechy zčerviví a hrozny pohnijí.»

Po rozmluvě této sdělila každému z dětí zvlášť tajemství. Melanie
vypravovala: aMezi tím zdálo se mi,_jakoby mluvila s Maximinem, neslyšela
jsem však ničeho.» A Maximin pravil: <<Ponějakou chvíli mlčela, mně
se zdálo, jakoby mluvila s Melanií.»

Dále mluvila <<krásná paní» následovní: ajestliže se lidi napraví,
promění se kamení a skály v hromady obilí a zemčata porostou
všude, aniž by bylo třeba je sázeti.» Ve své řeči pokračujíc tázala se
nás paní: (jak, moje děti, modlíváte se denně?» My jsme dali za odpověd,
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že pokaždé ne. Načež ona pravila: <<Vyse musíte, milé děti, ráno ivečer
modliti a pakliže mnoho modliteb neumíte, tedy se modlete alespoň
(Otče náš» a (Zdrávas Maria.» Zbyde-li vám více času, tedy se modlete
jich několik. Nynější dobou jen ještě několik stařen navštěvuje mši sv.;
jiní pracují v. létě i v neděli na poli a v zimě, když nemají co dělati,
jdou mladí lidé do kostela na mši sv. jen za tou příčinou, by si z nábo
ženství smích tropili. V postní době tlačí se všechno jako psi okolo řezníků.»

Nyní tázalo se jich zjevení, zdaž by již byli kdy zkažené obilí
viděli, a když děti záporně odvětily, upomenula Maximina na případ, kdy

on se svým otcem podobné obilí viděl.

Na odchodnou pravila k nám paní v dobré frančtině následovní:
(Mějte se dobře, milé děti, a zjevte toto všechno mému 'celému národu.»
Odtud kráčela zpět ku potoku a došedši až na dva kroky k němu pravila,
aniž se byla ohlédla, ještě jednou k nám: <<Zjevteto mému celému národu.>>

Dále kráčela až k onomu místu, kam jsme dříve byli došli, bychom
se po kravách sháněli. Při chůzi své nešlapala trávu, alebrž kráčela po
vršcích trávy tak, jakoby se nad ní vznášela. Já i Maximin sledovali
jsme ji až na návrší. Pojednou pozdvihla se trochu nad zemi, zůstala
okamžik ve vzduchu se vznášejíc, pak pohlédnuvši k nebi a opětně na
zem zmizela hlava její zrakům našim a my jsme neviděli již ničeho než
její ruce a nohy. Pomalu neviděli jsme nic než jasnou zář a i ta se
ztratila. Já obrátivši se k Maximinovi pravila jsem mu: <To byla jistě
světicel>> A Maximin odvětil: (Kdybychom byli věděli, že jest to světice,
mohli jsme ji poprosiť, by nás s sebou vzala;>>a já jsem zvolala: có kdyby
tu jen ještě byla!>> Maximin na to roztáhl ruce a hnal se, by z jasnosti
něco zachytil, než ona již zmizela.>>

Totot' jest vypravování Melanie. Maximin taktéž podobně o tomto
zjevu vypravoval, jen že ku konci svého vypravování připojil: (Po té
nás obešla taková radosť, že jsme si ještě jednou všechno vypravovali,
co jsme viděli, než jsme se po svých kravách ohlédli.»

Zjevení toto se událo -o 3 hod. odpoledne, tedy v tu dobu, kdy
církev sv. večerní hodinky se modliti počíná. Na zpáteční cestě domů
pravil Maximin Melanii: (Paní ona dlouho s tebou mluvila, já jsem jen
viděl rty její se pohybovati; co ti asi vypravovalaP>> Melanie na to: (Ona
mně zakázala, tobě něco pověděti z toho.» (Ob zvolal Maximin, <<pak
mohu býti spokojen, vždyť i mně něco svěřila, čeho ti vypravovati
nesmím.>> Dětem bylo uloženo, by ona slova _celému národu sdělili. Maximin
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protož hned toho večera celou událost“ svému mistru vykládal. Tento
nedůvěřuje jemu vedl jej příštího dne, totiž v neděli, k sedlákovi, u něhož
Melanie sloužila. Tato vypravovala celou věc tak jako Maximin. Když
mužové viděli, že děti nelhou, zašli s nimi ku faráři do Saletta a ten
si dal celou událost“ opět vypravovati. Trest, jakýž hříšníky stihnouti
hrozil, dojal horlivého kněze tou měrou, že, když o tom zjevu svým
farníkům při službách Božích vypravoval, pro slzy jen velmi nejasně mluvil.
Nicméně starosta obce seznal z toho, že o něco velmi důležitého běží
i clal sobě děti předvolati a přísně jim naporučil, mluviti jen pravdu.
Každého vyslýchal zvlášť, než výpověd obou se úplně shodovala. Později
i úředně při soudu byly děti vyslýchány, a vláda vynasnažovala se vše
možně, aby událosť tuto za smyšlenku vyhlásiti mohla. Ale její snažení
bylo marné. Zatím přišel Maximin do Corpsu do školy ku sestrám
cProzřetelnosti»; Melanie zůstala ještě asi pět měsíců v La Salette a byla
teprv o vánocích do téže školy poslána. Povaha dětí se takměř ani
nezměnila, ony pochopovaly učení velmi slabo až teprv, když byly ku
prvnímu sv. přijímání v květnu r. 1847. přistoupily, počal se jejich
duchovní život vyvinovati. Příští léta bylo jim nesčíslněkráte o svém
zjevu vypravovati. Mezi oněmi 300.000 poutníků, kteří v r. 1847. a 1848.
La Salette navštívili, bylo mnoho učenců, duchovních, ano i mnoho nevě
řících a odpůrců každého zázraku. A těmto všem museli Melanie a
Maximin o zázraku vypravovati, a přes to, že všemožné lsti používáno,
by děti ve své výpovědi se Spletly, nepodařilo se to žádnému. Že pravdu
děti mluví, bylo na nich pozorovati, neb ačkoliv vůbec byli bojácni a ve
své obyčejné řeči neobratni, předce ljakmile počali vypravovati o svém
zázraku, stali se nápadně vážnými a výmluvnými. I na ty nejzapletenější
otázky odpovídali snadně. Ani svému tajemství se nezpronevěřili, neb
ač všemožně byli podvádění, by tajemství jedno druhému sdělili, předce
všechno bylo nadarmo.

By snad děti ve své zkoušce se nezviklaly, samo nebe jim úlohu
jejich ulehčilo. Nedaleko onoho místa, kde ta akrásná paní) se byla zjevila,
nalézal se pramen, který však jen tenkráte vodu udržoval, když sníh roz
tával aneb když pršelo. Po onom zjevu, totiž od 19. září 1846, prýštil
a prýští se bez přestání. Obyvatelům tamnějším bylo a'rcit' nápadným, a
mimo to neméně přiSpěl ten případ, že zemč_ata skutečně po celé Francii,
Nizozemsku atd., ovšem i v Corpsu, naprosto se neurodila. Dříve sice
mnoho bylo těch, kteří vypravování dětí nechtěli víru dáti, nyní však,
když shledali, že na pravdě se zakládají jejich řeči, zarazili se a
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kostely'v La Salette a v Corpsu opětně počaly se plniti ano i pohoršlivého
klení ubývalo. _Co ta (krásná paní>> předpovídala, vyplnilo se všechno,
neb n. p. hniloba hroznů r. 1851. byla ve Francii a Italii u míře velké
podobně r. 1854. a 1855. byla v mnohých zemích neúroda. Než
mimo tyto tresty bylo ještě více o zázraku pozorovati, mnoho a mnoho
nemocných na přímluvu (Panny Marie z La Salette>> se uzdravilo.

O zázraku tomto brzy došla zpráva i do Říma. Pius IX., který
velkou měl úctu k nejsv. Panně, ujal se sám té věci a vyslovil přání
zvěděti ono tajemství dětem svěřené, jako nejvyšší 'hlava církve. V té'
příčině psal biskupovi do Grenoblu, by jménem jeho 0 tajemství děti
požádal. Tyto, poučeny o postavení sv. Otce, a že chce sv. tajemství

Chrám P. Marie v La Salettě.

'zvěděti, vymínily si, že to učiní pouze sv. Otci. Biskup sezval komisi
duchovních a světských osob a u přítomnosti této psaly děti svá tajemství.

Melanie zdála se býti při psaní velmi pohnutou, ne však rozpačitou,
psala zručně. Při svém psaní otázala se pojednou, jak se píše <<neomylný>>
a co toto slovo znamená. Po chvíli opětně se _tázala, jak se píše slovo
cantikristao. Podle těchto slov bylo seznati, že Melanino tajemství potahuje
se na neomylnost' papežovu.

'I Maximin psal velmi zručně a tázal se jen po slově <<papež>>.
Když byly děti se svými dopisy hotovy, zapečetíly je samy a biskup

dav je obě ještě do jedné obálky a přiloživ na ní svou pečet“ odevzdal
je dvěma kněžím, kteří je do Říma nesli.

Poslanci tito představili se sv. Otci v audienci dne 18. července 1851.
Jakmile je papež zočil, zdvihnul se od svého psacího stolku a pokročív
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jim v ústrety přijal od nich zapečetěná psaní. Nejprve otevřel Maximinovo
a počav čísti pravil: <<Tuse jeví úplná upřímnosť a dětinná mysl chlapcova».
Po otevření psaní'Melanina bylo na jeho tváři velké pohnutí pozorovati,
nebo rty jeho se sevřely a neobyčejná červenosť na jeho tváři se ukázala.
<<Tojest metla,» pravil, (jakou Francii se hrozí; než netoliko Francie,
ale celá Evropa zaslouží potrestání. já se méně obávám zřejmé bezbož
nosti než lhostejnosti. Ne bez důvodu slove církev svatá bojující.» Když
byl na to ruku na prsa položil, pravil: (Tuto vidíte svého vůdce;
přidržte se hol»

] na jiném místě v Římě došli oba kněží nejlepšího uvítání,
neboť preláti, kardináli a řeholníci s největší úctou o události v La
Salette mluvili. Oba tito kněží domnívali se z počátku, že co do zázraku,
dojdou rozhodnutí o té věci v Římě, bylo jim však pokynutí dáno, že
by takové jednání bylo proti ustanovení, nicméně že záleží na biskupu,
aby zázrak za hodnověrný vyřknul.

Grenobelský biskup počínal si v té záležitosti s pravou apoštolskou
obezřetností. Pastýřským listem napomínal své kněžstvo, aby se v úsudku
nepřenáhlilo a s kazatelen aby o té věci zmínky nečinili, ale jemu samému
záležitosť tu ponechali. Zázrak tento podrobil biskup zkoušce před dvěma
komisemi, z nichž jedna sestávala z kanovníkův a druhá z professorů
semináře. Komise tyto podrobily obě děti přísnému výslechu a v úvahu
vzaly i výpovědi jiných lidí z La Salettu a Corpsu; podobně prozkoumaly
i zprávy, je došly o zázračném prosby vyslyšení, uzdravení atd.

Prozkoumavše vše usnesly se obě komise jednohlasně na tom,
že zjev na kopci jest přezvláštní a že výpovědi dětí jsou hodnověrny
jakož i že velká náprava u lidí v La Salettě a Corpsu nastala a také
že poutě tam konané dobré ovoce přinášejí, nicméně že potřebí jest, by
se poněkud počkalo s veřejným prohlášením rozhodnutí. Odpovědi komisí
jsou ze dne 15. prosince 1846. Biskup čekal ještě sedm měsíců; mezi
tím ho docházelo pořád více a více nových zpráv o zázračném uzdravení
bud' na přímluvu nejsv. P. Marie v La Salettě aneb pomocí vody z onoho
pramene. Lid se opětně sem ve velkých průvodech hrnul, iimnoho
učenců tam přicházelo, by se přesvědčili o pravdivosti zázraku. Biskup
byv tázán se všech stran vložil r. 1847. opětně celou záležitost“ na dva
kněze, aby ji prozkoumali, a aby na ona místa. kde některý zázračně ozdravěl.
se vydali a za přispění lékařův a jiných hodnověrných lidí vše řádně pro
hledali. Než ač tito kněží svou úlohu nejsvědomitčji provedli a ač důvěry



lidu k tomuto zjevu více a více se množilo, předce biskup s rozhodnutím
až do IO. září 1851. čekal. V pastýřském listu ze dne tohoto vyslovuje
se, že zjevení nejsv. Panny v La Salettě ze dne 19. září 1846. všechna
znamení pravdy na sobě má a tudíž že věřící v ně jako v pravdivou a
skutečnou událost“ věřiti mohou. Zároveň oznamuje biskup, že pozemek,
kde se zjevení to událo, zakoupil a že hodlá tam kostel a poutnický dům
vystaviti. Příštího roku 25. května byl k onomu kostelu základní kámen
slavnostně položen. Milodary rychle se stavba ukončila; ku kostelu při
staveny byly také obydlí pro kněze a pro poutníky. „Počet poutníků bývá
rok od roku větší, tak že od června — v květnu jest na výšině
této sníh — až ku konci září denně na 60, v neděli a o svátcích prů
měrně 1000—1200 a o výročních dnech na 4_—sooo se jich počítá.

Ačkoliv Řím přímo se o zázraku v La Salettě nevyslovil, předce
udělil brévem ze dne 3. září 1852. jednou do roku plnomocné odpustky
oněm, kdož pouť do La Salette vykonají. V pozdějším přípise ze dne
.2. prosince 1852. povolila sv. stolice, že ve všech farních kostelích
biskupství Grenobelského svátek ku poctě zjevení nejsv. Panny konati
se mohl. Později uštědřeno bylo bratrstvu, které se utvořilo v kostele
v La Salettě pod jménem <<PannaMaria smírná v La -Salettě» z Říma
mnoho odpustkův a ono samo za arcíbratrstvo povýšeno.

3. Chartres.

Chartres jest dobrý den cesty od Paříže vzdáleno, skoro uprostřed
Francie. Učeníci apoštolů přinesli křesťanství v tuto krajinu a Chartres
stalo se biskupstvím, ku kterému ve středověku neméně než- tisíc farností
náleželo. I dnes jest ještě městem znamenitým, hlavním městem jednoho
departementu (říšského okršku), sídlem biskupským, má mnoho vědeckých
ústavův a kvete průmyslem. Avšak hlavní slávou Chartresu — tot' jest
jeho skvělý sídelní chrám neboli dóm. '

již zdaleka vidí poutník obě věže vysoko strmící nad širokou
rovinu, na které město leží. Kdysi padávali poutníci z daleka přicházející
při prvním pohledu na ně na kolena, pozdravnjíce radostně Matku Boží.
Cíl jejich cesty zdál se tak blízkým býti, avšak čím více se člověk kynoucím
pyramidám blížil, tím dále na pohled unikaly. Teprv po hodinách stanuli
poutníci s podivením u obrovské stavby, u vchodu velkých bran, ze kterých
na ně sochy Svatých v dlouhých řízách milostně patřily. A jaká veleba
uvnitř svatyně! Jak se vypínají štíhlé pilíře k nebesům, jak uměle splítají
se oblouky klenby, jak se mihotají v tisícerých barvách sklenné obrazy
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u vysokých oknách. V skutku, tato stavba jest jedna z nejkrásnějších
na zemi! A čí jméno nese ona, čí .jméno hlásá? Nese jméno Té, již
velebí všichni národové, jest posvěcen jménu Marie. Ke cti nejblahosl.
Panny vystavěl na tomto místě r. 1020 biskup Fulbert první poněkud
větší chrám; jí ke cti závodili, když r. 1195 oheň budovu tu zničil, biskup
i měšťané, cechy a šlechta, ano i rolníci z okolí v obětavosti, a vy
trvalosti, až po 60 letech chrám v nynější své podobě dokonán byl.
Tři posvátné památky marianské jsou vzácným pokladem toho chrámu:
divotvorný obraz, zvláštní ostatky a podzemní kaple.

a) .Milostný obraz ve c/zm'me'. Milostný obraz tento nalézá se v levo
od vchodu na osamělém, dřevěném sloupě; nazývá se proto též: <<Matka
Boží na sloupu.» Viděti z obrazu pouze hlavy matky a dítěte, ostatní
jest bohatým šatem zastřeno. Nejblah. Panna sedí na prostém trůně; její
načernalá tvář má výraz dobroty a nevinnosti; vlas jest pozlacen, malý
závoj kryje její hlavu; v pravici má jakési ovoce, levicí objímá božské
dítě, jež spočívá na jejím klíně. Ježíš žehná pravicí, opíraje se_levicí o
zeměkouli. jeho hlava je nepokryta, obličej pln něhy a nebeské moudrosti.
Okolo obrazu táhne se pozlacené mřížoví a před ním stojí velký svícen,
na který poutníci své hořící svíce, odznaky své pobožnosti, nastrkují.
Zádnou hodinu není místo ono prosto modlících se lidí.

b) Rom/zo P. Marie. Nad hlavním oltářem chová se v umělé skřínce
drahocenná památka, totiž spodní roucho přeblah. Panny. Karel Veliký
je obdržel Spolu s ostatky trnové koruny, kříže a rouškou z Východu
a složil je ve chrámě v Cáchách, který vystavěl; jeden z jeho potomků
je přenesl do Chartresu. Obraz tohoto roucha neboli této košile viděti již
na prastarých penízích ve znaku města. Když okolo r. 920 divocí,
pohanští Normanni pod vedením hrozného Rolla před Chartres přitáhli,
aby i toto město zhubili, nesl tehdejší biskup tento ostatek na hrotu kopí
naproti nepřátelům. Při pohledu naň ztratil nepřítel odvahu, i utekl.
có Rollo,» volá tu dějepisec, (udatný reku, nestyd se za svůj útěk. Ne
lidé tě přemohli, ne Frankové tě zahánějí, ne Burgundští tě porazilizi
zvítězila nad tebou ctná tunika Matky Boží v rukou biskupových.»

Neméně podivno bylo, co se s pozůstatkem tím při požáru kostela
r. 1195 stalo, a co vypravuje očitý svědek. Všecko bylo ve strachu,
ale nebylo skoro takové starosti o bořící se klenbu, jako o roucho
přeblalí. Panny. Zdaž zahynul tento drahocenný poklad? Několik dní
minulo v této nejistotě. Tu se náhle při odvážení rumu ukázala skřínka
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skvělá a zcela neporušená k velké radosti lidu. Takové úkazy množily
důvěru v hojící a ochrannou moc oné památky: při všelikém obecném
neštěstí, za moru a války béře k ní město své útočiště, všechen lid krášlí
její schránku drahocennými dary jako průkazy uznalosti za přijaté milosti;
zvláštní kněží jsou k její obsluze ustanoveni a nikdo nemyslí, že pouť do
Chartresu vykonal, jenž by pod stínem tohoto posvátného předmětu
nebyl prošel.

c) Podzemní kaple. Pod chrámem. sídelním jest klenutý prostor,
ve kterém nyní oltáře se nalézají a služby Boží se konají. O tomto
sklepení vypravuje =**—__:ŠššwmwífW—Z—ř dobno. Pohanští
legenda, že prý bý- národové zachovali
valo před nepamět- od svých prarodičů
nými časy pohan- ústním podánímještě
ským kněžím za

kapli; tito kněží prý
některé pravdy, a
právě za času císaře

věřili již sto let před Augusta byla u
narozenímKristovým lepších pohanů na

děje rozšířena, že
panna a nebeské
dítko se objeví, aby

v Pannu Marii, věřili

t. očekávali, že se
jednou z panny Spa
sitel narodí. Proto

prý dali vystavěti
obraz, pannu s dítkem
na kolenou a přiložili

bídu světa odstranili.
Podobné temné na

děje měli snad i po
hanští kněží v Gallii.

naň nápis: ((Virgini Nepochybně bý
pariturae» (cpanně,
jež porodí»). Co
tato legenda praví,

vala zde ona prastará
socha Panny Marie,
od druidů střežená,

, „ Panna Maria Karnotská. „
neni pravde nepo- kterou pravek znal
pode jménem <<P. Marie K'arnotskeó, o níž píše mezi jiným cAtlas
marianus» (l. 75):

Slova lsaiáše proroka: ((Ejhle! Panna počne a porodí syna,) nebyla
známa toliko Zidům samým. Neboť jako tito již před Kristem Pánem
široko daleko obývali po mnohých zemích a městech, tak i tato radostná
zvěst', že totiž Panna počne a porodí tak toužebně očekávaného Spasitele,
i tato zvěst“ vešla u známost“ mnohých národů.

A tak pronikla zpráva o tom ido končin těch, kde ted' je Francie
a kde leží město Lyon. Národové, kteří v krajinách těch obývali, byli
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řízeni od pohanských kněží, <druidy>> nazvaných. A tito druidové toho
dovedli, že na sněmu zemském usneseno, zbudovati sochu ku poctě oné
Panny, kteráž porodí a pannou zůstane. l vyhledali jeskyni, zřídili v ní
oltář a na oltář postavili sochu. Na znamení, že panna ta je královnou,
sedí na trůně a korunu má vsazenu na hlavě, a na znamení, že panna
ta je i matkou, drží na klíně svém děťátko. Chtíce pak označiti víru
svou v panenství její, dali za veliké slavnosti vyryti nápis na sochu:
<<Vz'rgz'm'jbarilumep (Panně, která porodí.»

Lid, jakkoli ještě ve tmách pohanských tápající, velikou pojal úctu
v srdci svém k této mocné královně a hojný býval nával poutníkův u
sv. jeskyně a to již asi sto let před narozením Kristovým. Ba jsoui
věrohodné zprávy, že i zázraky se udály pro velikou úctu tuto.

Tak když jednou syn krále mouleriackého do vody spadl a se
utopil, opět přišel k životu po té, když před milostivou soškou modlitby
byly konány a oběti přineseny. Pro zázrak ten, tehdy ještě neslýchaný,
král velikou projevil vděčnost? nebeské královně dary věru královskými.
Ale kníže domácí jménem Priskus nechtěl dáti zahanbiti se od krále
cizího v úctě k mocné Panně, a proto učinil, co nikdy ani před tím ani
po tom se nestalo: Odkázal totiž celou říši svou Panně, kteráž bez porušení
panenství poroditi má, i ustanovil cdruidy» za vykonavatele této poslední
vůle své. Rozkázal jim pak, aby spravedlivě Spravovali říši ho, až
k nim donikne zpráva o oné milostivé Panně.

A to se i stalo po stu a několika letech, když sv. Savinian a
sv. Potentian vysláni byli od sv. Petra do Francouzska hlásat tam
sv. evangelia. Oba světci pak přišedše na apoštolské pouti své i do
Carnotu i uslyševše, co lid vypravuje o mocné Panně a královně nebeské,
uchopili se příležitosti té a kázali všemu lidu evangelium Krista Ježíše.
Vypravovali, že Ho počala Maria Panna z Ducha sv. a porodila pannou
zůstavši, že Syn její podstoupil smrť na kříži z nekonečné lásky k nám,
aby nás vykoupil od hříchu, vytrhl věčné smrti a vysvobodil nás z otroctví
d'áblova. Dále pak sdělili lidu, že Maria Panna posud je na živu a bydlí
v zemi židovské.

Lid, který ode dávna již tak pevnou důvěru a vroucí úctu byl
k Panně choval, milerád uvěřil slovům svých apoštolův, a vyslal i poslance
do s'v. země k Marii Panně. Dle prastarého podání přijala sv. Panna pří
větivě a milostivě vyslance ctitelů svých, a slíbila jim ochranu, podporu
i přímluvu svou u božského Syna svého.

Zda-li nynější obraz jest onen původní aneb jen jeho napodobení,'
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nelze nám dokázati, ale zajisté jest Matce Boží milý, ana modlitby před
ním konané ráda vyslýchá.

Divotvorný obraz (Panny Marie na sloupu,» posvátná skříň se
šatem Marie a podzemní jeskyně činí Chartres slavným po veškeré Francii.
Bývalot' po staletí prvním svatostánkem království. Proto jsou též
v malbách na skle chrámu postavy francouzských králů, znaky nejuroze

Dóm v Chartressu.

nějších kmenů zemských s dějinami přeblahosl. Panny smíchány a spojeny.
Po několik let přerušovaly bouře revoluční proud poutníků, avšak v no
vější době množí se poutě více než kdy jindy. Bůh sám, zdá se, dal k tomu
znamení. V roku 1836 uhodil blesk do střechy chrámové a poškodil ji
ne nepatrně. Ale právě touto událostí bylo lidstvo nu Chartres upozorněno.
Vláda dala chrám během času poněkud zpustlý nádherně obnoviti; biskup,
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podporován příspěvky věřících celé Francie, vystrojil podzemní kaple.
R. 1854 dne 31. května byl obraz s dovolením papežským slavně koru

Avšak největší vítězoslávou pro Chartres byli zajisté dnové odnován.

Tenkráte sešlo se tam na 60.000 poutníků,26. do 28. května 1873.
mezi nimi čtrnáct biskupů a 150 poslancův z národního shromáždění, nej
vyššího úřadu Francie. Ve slavných průvodech a modlitbách vzývali

ia
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Chrám P. Marie ve-rFourviersu.

(Pannu Marii Chartreskou,» aby svou přímluvou u Boha vymohla, by
křesťanská víra a křesťanský život ve Francii vrchu nabyl a nešťastná
tato země k pravému pokoji a štěstí dospěla.

4. Panna Maria Fourvierská v Lyonu.
Matce Boží zasvěcený chrám Páně v 'Lyonu, zvaný (Maria Four

vierská» jest jedno z nejslavnějších poutních míst Francie. Leží
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Chrám Panny Marie Strážné (de la Garde) u Marseille.
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vrcholku horního výběžku, odkudž přerozkošná jest vyhlídka na velké
město a okolí. Jméno Fourvieres odvozuje se od latinského Forum vetus,
po česku astaré náměstí.» Zde stála budova vystavěná od císaře Trajana.
První kapli Panny Marie na tomto kopci vystavěl r. 1192 arcibiskup
lyonský a jeho kanovníci, byla však r. 1562 od zuřivých Hugenottův
(protestantů) rozbořena. Brzo však zdvihla se tam nová kaple, jež tak
četně navštěvována, že r. 1740 zvětšena býti musila. Přetrvala bouře
předešlého a tohoto století a stojí podnes, chráněna jsouc vznešenou nebes
královnou. Byla toliko za revoluce uzavřena a prodána. Později však
ji arcibiskup lyonský koupil zpět a odevzdal ji dřívějšímu účelu. lhned
počali věřící, kteří nezapomněli mnohých dříve zde nabytých milostí, opět
své útočiště hledati u Panny Marie Fourvierské. Papež Pius VII., tento
velký trpitel, navštívil kapli, když meškal ve Francii, r. 1805 a obdařil
ji zvláštními odpustky. Tato návštěva hlavy církve zvýšila horlivost'
poutníků v úctě Panny Marie. Četné tabulky votivní svědčí o milostech,
které nejblah. Panna v kapli uštědřuje.

5. Panna Maria Strážná (de la Garde) u Marseille.

Nedaleko města Marseille v jižní Francii strmí pahorek, s něhož
jest překrásná vyhlídka na celé město, na rozličné ostrovy mořské a na
úrodná role.. Od šestnáctého století vybrán tento kopeček za místo
k pozorování a pátrání, pročež slove kop'ecwde l;L Garde», po česku
<<kopechlídky, strážný». Na vrcholu jeho zvedá se vysoká věž, vedle
které před 600 lety kaple Matky Boží vystavěna byla. Pro mnoho
obzvláštních milostí, které P. Maria obyvatelům města tamnějšího udělila,
stal se tento kostelík brzo známým. Král František I. dal v 16. století
kapli i věž pevnostními hradbami obehnati. Nejen obyvatelé města
Marseille, nýbrž i přilehající provincie a především námořníci velkou
důvěru mají v (Matku Boží Strážnou.» Žádný z těchto neopomene před
plavbou vykonati pout' k vysoké svatyni, aby si od Marie Panny, od
hvězdy mořské, šťastnou cestu vyprosil; a když se navrátí, spěchá tamtéž,
aby královně nebes za obdrženou ochranu poděkoval. Až po čas revoluce
byla kaple mnohými drahocennými věcmi ozdobena, pak byla oloupena.
Nyní jest však opět znovu upravena a navštěvována od' nesčetných
poutníků. její stěny jsou- úplně pokryty tabulkami vděku, obzvláště
malými lodkami.

Ve městě jest dle starého zvyku stále jistý dům, který 'považují
za majetek Marie, a obyvatelé proto nejblah. Pannu čítají mezi své spolu
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občany. Milostný obraz (Matky Boží Strážné) bývá každoročně v oktávu
Božího Těla na několik dní do města snešen. Jásot lidu při tomto vele
slavnostním přenášení obrazu jejich nebeské spoluobčanky nedá se ani
popsati ani vypraviti.

_ 6. Montroland.
Montroland, (hora Rolandova,» sluje kopeček nedaleko města

Dale ve francouzské provincii Horní Burgundsko. V dřívějších stoletích
bývalo to místo slavné pro divotvorný obraz přeblah. Panny Marie, který
tam v kapličce ctěn býval. Obraz Matky Boží z hory Rolandovy jest
dosud zachován, stojít' nyní na hlavním oltáři chrámu Páně v Jouhe,
vesničce to na úpatí té hory. Nepříznivé poměry posledních století vy
pudily ho z místa, kde býval přes tisíc let cílem nesčetných poutníků.

Montroland jest založeno sv. Martinem. Prošel on na cestě své
do Říma Burgundskem a zničil sochy bůžků, které na vrcholku u Dole
stály. Jemu ke cti vystavěli obyvatelé na tom místě kapli. Zdali divo
tvorný obraz hned z počátku se tam nalézal, aneb teprv později se tam
dostal, o tom není nic zaznamenáno; byl tam však již za Karla Velikého

ctěn. Za dnů t'ohoto císaře přišel totiž do té krajiny Roland, a poněvadž
byl nejen udatným rytířem, nýbrž i neméně zbožným křesťanem, navštívil
též nejblah. Pannu na onom kopci. A poněvadž shledal mnoho poutníků,
ale kněží neviděl, kteří by lidu přisluhovali, založil tam klášter a povolal
veň mnichy benediktinské. Po něm nazvána ona hora Montroland, hora
Rolandova. Mniši nezůstali dlouho na hoře, bylit' lidské pomoci příliš
vzdáleni. Dobrá královna Berta dala jim blízko místa toho v rovině
klášter vystavěti; byl jmenován Johe. Zde bydlili na dále mniši, při tom
však obstarávali služby Boží a posluhovali poutníkům v kapli na kopečku.

Tato kaple stala se časem slavnou svatyní. Ve starých listech
a spisech činí se o ní zmínka ponejprv r. 1089. Ze století čtrnáctého
a patnáctého zachovalo se též množství listin fundačních a darovacích.
Jest z nich viděti, že skoro žádný rok neminul, aby v něm nějaký bohatý
pán, baron, neb hrabě nebyl nějakou zbožnou fundaci položil. Nejvíce
darováno mnichům peněz a nemovitého statku, aby za to mše sv. a Služby
Boží konány byly, a aby věčná světla před obrazem nejblah. Panny
udržována byla. Všecky dary staly se na poděkování za zvláštní dobrodiní,
která Matka Boží z hory Rolandovy dárcům byla prokázala. Obzvláště
dobročinným prokázal se býti burgundský vojvoda Filip Dobrotivý, otec
Karla Smělého. Pro velkou a horlivou zbožnost', kterou k Panně Marii

10
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lnul a poněvadž na její přímluvu šťastným byl v řízení Burgundska, založil
každodenní mši na hoře Rolandově. Tato mše musela vždy hned při
svítání zpívána býti; znamení k ní dávalo se největším “zvonem. Každou
sobotu však) a've svátky marianské měl převor kláštera johe slavně
služby Boží odbývati a mniši měli vesměs přítomni býti. Večer před tím
zpívány nešpory a chrávas královno.» Konečně daroval vojvoda
dva stříbrné svícny s podmínkou, aby na nich dnem i nocí světlo hořelo.

(Poutě množily se během času tak, že to mnichům příliš obtížným
se stalo, z kláštera na úpatí hory přisluhovati lidu svátostí pokání. Vystaven
tedy malý klášter hnedlpři milostné kapli a r. 1633. ubytovalo se tam
sedm kněží. Jeden z nich složil podrobný popis kostela i obrazu, jak tehdá
vypadaly. aObraz», čteme tam, (jest asi 2 stopy vysoký. Maria sedí na
trůně, na klíně majíc nemluvně, jež ručky k žehnání vztahuje. Látka jest
pevné, ale stářím rozhlodané dřevo. Postava Panny jest zcela prostá;
má na hlavě železnou, pozlacenou korunu, které však není viděti pro
závoj a jiné koruny, kterými ji obyčejně krášlí. Obličej jest podlouhlý,
'ne právě umělý, ale vzbuzuje úctu a 'zbožnosť. Roucho, které obraz
obyčejně má, jest ze zlatohlavu, bohatě ozdobeno drahokamy.» Tento
dvě stě let starý popis shoduje se zcela věrně s nynějším stavem. Dále
popisuje onen mnich mnohé malby, prapory, zlaté a stříbrné dary, které
všude po kapli rozvěšeny byly na znamení moci a dobroty nejblah. Panny.

Bohužel nemohli horliví b_enediktini v klášteříku na hoře Rolandově

dlouho a klidně žíti a působiti. Ve válce mezi Francií a Rakouskem r. 1636
přišla francouzská vojska do Horního Burgundska; mezi nimi byly také
čety protestantské ze Švédska. jedno oddělení zapálilo kapli i klášter na
hoře Rolandově, zpřevracelo oltáře, zotvíralo hrobky, rozbilo obrazy a
malby i jiné okrasy a nenechalo 'ničeho bez porušení.

Milostný obraz Panny Marie byl svržen, pošlapán a v blatě za—'
nechán. Zbožní lidé jej odnesli ke kapucínům do blízkého města AuxOnne.
Nejistota pro válku trvala až do r. 1644, ve kterém roce benediktini na
horu Rolandovu se vrátili. Kostel i klášter byl znovu vystavěn, avšak
pokladu toho místa, milostného obrazu, nebylo. Otcové kapucíni a občané
města Auxonne nechtěli ho již vydati, takže bylo potřeba rozkazu
Ludvíka XIV., že konečně, ač neradi, svolili vydati jej na dřívější místo.

VI
Slavné přenesení stalo se 28. září 1649. Ca'sně z rána brali se

benediktini v průvodě s hořícími svícemi ze svého kláštera na hoře Rolan
dově, provázeni jsouce úřady a některými občany města Dole. Toto město



MONTROLAND. , 47

bylo po celý ten den uzavřeno; nebo obáváno se krvavého sporu mezi
jeho a auxonskými obyvateli — tak velká byla z obou stran touha po
majetku onoho obrazu. Průvod stanul na hranicích obou měst a musil
se tam nějaký čas zdržeti, neb v Auxonne chtěl každý loučící se sošku
ještě políbiti. Po desáté hodině „konečně se ukázal průvod; obraz nesen
ode dvou otců kapucínů, po nich následovalo množství bíle oblečených

_i

\,

Panna Marie Montrolandská.

panen, úřadově a občané. P. převor benediktinský zanotil chrá vas
královno» a všichni přítomní vpadli ve zpěv klekajíce. Pak vzali dva
mniši z hory Rolandovy drahocennou tíž na svá bedra a zvolna, slavnostně,
za pění žalmů blížil se průvod ke kapli na hoře, kde chvalozpěv (Te d eum»
slavnost“ ukončil. Z večera za soumraku zapálili otcové na hoře Rolandově
velkou jilmu, aby oheň daleko široko jejich radost' zvěstoval, kdežto
město Dole návrat milostného obrazu ranami z děl oslavovalo.

:o*
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Nyní počala pouť na horu Rolandovu znova se dařití a růsti;
věřící neustávali v modlitbě, Matka Boží neustávala v udělování zázračných
milostí až r. 1792 revoluce se svými _nekřest'anskými zákony násilně
zakročila. Klášter byl zrušen, mniši donuceni k útěku, budovy i poutnické
kaple prodány. Sošku odnesli obyvatelé vsi Jouhé do svého farního kostela,
kde od té doby na hlavním oltáři vystavena jest. Podnes uctívají tam
zbožní poutníci Marii, a to stále pode jménem: aMatka Boží z hory
Rolandovy.»

.7. Chrám „Notre-Dame“ v Paříži.
Již Řehoř Turonský, francouzský dějepisec šestnáctého století,

vypravuje o chrámu Matky Boží v Paříži. Tento sídelní chrám skládal se
tehdy ze dvou kostelů. Jeden byl zasvěcen-Matce Boží, druhý sv. Dionysovi
mučeníku, věrověstci Francie. Zdá se, že později při opravě oba blízko
sebe ležící kostely v jeden spojeny byly. Od té doby nazýván chrám
ten vždy chrámem Matky Boží. Biskup Mořic ze Sully počal asi v polo
vici dvanáctého století svůj sídelní chrám znovu stavěti. Základní kámen
položil sám papež Alexander III., který tehdy na útěku před svými
nepřátely do Paříže byl přišel. Biskup dal mariánský tento chrám v tak
ohromných rozměrech stavětí, že při jeho smrti, třiatřicet let po položení
základního kamene, jen kůr, a to necelý, dohotoven byl. Horlivě pokra
čovali jeho nástupci u velkém tom díle, a na konci následujícího století
dohotoven nový sídelní chrám, jeden z nejskvostnějšíčh chrámů, které za
středověku povstaly. Ve čtrnáctém století přidány byly četné kaple a dnes,
po čtyřech stech let, vidíme tentýž dóm před sebou, jenž tehdy byl vy
stavěn. — Jeho délka obnáší 400 stop, délka příční lodi as 150 stop;
jeho klenba zvedá se do výše 110 st0p, zdi obou věží do výše 200 st0p.
Dóm má pět lodí a sedmatřicet kaplí. Na žádném místě na zemi vyjma
Řím neslavily se služby Boží s takovou nádherou, jako v sídelním chrámě
pařížském. Stalt' se národní svatyní francouzskou. Zde bývali křtěni
knížata, zde slavívali svá zasnoubení, zde se odbývaly jejich pohřby_
V tomto chrámě padávali králové před Marií na kolena než táhli do
války, sem se vraceli, by poděkovali za dobytá vítězství; zde se též
stvrzení míru podpisovalo. Neudálo se ničeho důležitého, aniž by se tam
lid se svým panovníkem' nebyl modlil. R. 1304 přišlo mezi Francií a
Flamskem ku krvavé bitvě u Mont-en-Puelle. Již byl král, Filip krásný,
5 koně svržen a poraněn, tu však si vzpomněl na své předchůdce a na
jejich důvěru v Matku Boží, i vzýval ochranitelku Francie, aby mu pomohla.
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Za jejího přispění dobyli Francouzi skvělého vítězství. Jakmile se do
Paříže vrátil, spěchal ve chrám Marie Panny, aby své nebeské pomocnicí
poděkoval. jí věnoval svého válečného oře a celé své vojsko. Na
památku této události byla později socha tohoto knížete na koni nedaleko
kaple marianské na pilíři upevněna. — Na konci předešlého století stala
se Paříž ohniskem velké revoluce, a snad nikde nebyly chrámy tak
znesvěcovány, jako v tomto městě. V sídelním chrámě byly oltáře,
obrazy a sochy rozbourány; hroby knížat a biskupů byly otevřeny a
zneuctěny. Strašné rouhání rozléhalo se po svatých síních a hrozné
zločiny se tam páchaly. — Skvělý druhdy tento chrám neměl již svého
pokladu a mnohé okrasy, když konečně Opět službě Boží byl vrácen.
V posledních desítiletích byla stavba ta, poněvadž utrpěla mnoho škod,
opět obnovena. — Přece však jest podnes sídelní chrám Matky Boží
nejkrásnějším chrámem ve hlavním městě, a jedním z nejkrásnějších Francie.

8. Matka Boží v Puy.
Zprávy o Matce Boží v Puy sáhají až do nejstarších dob křesťanství.

Zbožné ústní podání klade původ tohoto milostného místa až do prvního
století po Kristu. Maria, tak se vypravuje, zjevila prý se jisté
vdově sklíčené zimnicí a radila jí, aby vystoupila na blízký pahorek, tam
že zdraví dojde. Tak se stalo a vdova ozdravěla. Když sv. biskup Řehoř
o tom případě uslyšel, odebral se se svým duchovenstvem na Ono místo.
A hle! přes vedro sluneční — bylo to 11. července — 'byl pahorek
vrstvou běloskvoucího sněhu pokryt. Náhle vyskočil z blízkého křoví jelen,
oběhl v rychlosti skálu a opět zmizel. Sv. Řehoř dal plochu jelenem
vyznačenou ohradou obehnati. — Sv. Marcial si umínil na tom místě
kostel postaviti a daroval proň jeden ze střevíců nejblah. Panny jako
ctihodnou památku z Ríma přinesenou. Avšak teprv ke konci šestého
století počal tehdejší biskup sv. Evodius chrám stavěti. V sedmi letech
byla apsida a kopule hotova. Nyní chtěl biskup do Říma cestovati, aby.
vyžádal povolení ke slavnému posvěcení toho chrámu. Tu se mu zjevili
na cestě dva starcové ujišt'ujíce jej, že andělé chrám právě světí. Ihned
se sv. Evodius vrátil a shledal chrám třemi sty pochodní ozářený a oltář
ještě vlhký od oleje, jenž vydával líbeznou vůni. Chrám nebyl již nikdy
jinak posvěcen a slul od té doby: (Chrámem andělů.»

Když pak biskup své sídlo tam přeložil, vznikalo na úpatí pahorku
znenáhla město, takže se brzy ukázala nutnost" chrám rozšířiti, aby bylo
pro všechny věřící místa. Proto byl v následujících stoletích často zvět
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šován. — V tomto chrámě prý slavný biskup Adhemar za času první
křížové výpravy diVukrásnou antiíonu: (Salve Regina», ((Zdrávas královno»
zapěl, pročež ji ve starých dobách nazývali písní Pays/eau. — Někteří
papežové a králové, tito bosi, putovali během času k Matce Boží v Puy.
Ve třináctém století měl chrám obdržetí milostný obraz, a to obraz,
který nejen ve Francii, nýbrž v celé Evropě zvláštní úctě se těšil. Svatý
král Ludvík, jenž r. 1254 ze své křížové výpravy se vrátil, přinesl ze
svaté země starobylou, ze dřeva' cedrového vyřezanou sošku Panny Marie.
Představovala blahoslav. Pannu sedící s Božským dítětem. Při veřejném

díkůvzdání za __ -„(městem Matky
Ludvíkův šťastný _Boží.>>Často bylo

liobléháno, nikdy však
od nepřátel nebylo
dobyto.

návrat, jakož i častěji

později, když válka _, _
neb nemoci vypukly, \\\*'bv.-;.“f'. *.viaMr.?

. „ničily '\i ',“ _“— , , , „L. , .] /„ala Sošl w- ; i :] cele Franele,
jl žšy'l-„íň/2 „+.

1 o 11 3-1; %; ;s avném pruvodn , *
i\ze Španěl, z Polsky'a 'Recka putovali
,-věřícído Puy, tak že

městem nošena.
Mnozí šlechticové

nejvyšších hodností
nesli sošku, čtyři jiní

se muselo více hospi

l\tálů vystavěti a nové
!

podnebí. Nesmírné julice založiti. Když
množství lidu při
dalo se pak ke prů
vodu a přednášelo

poutníci svatostánek
lzdaleka uzřelí, padali
na kolena a líbali

vroucně svých ;zem. — Ještě veliko
gřepější bývaly poutě
:"v dobách ( milosti

potřeb. Nikdynebyly
marné jejich prosby. '

S hrdostí jmeno- „ * ,. , _
vali FrancouziPuyidu—__. i" ' " \
R. 1622 vzrostl počet poutníků na 300000. Poslední jubileum v osmnáctém
století bylo r. 1785. — Nyní následovala revoluce, jež ani Puy neušetřila.
Divotvorný obraz byl ulicemi vlečen a na veřejném místě hanebně spálen.

Sedmapadesát let- minulo, než nepříznivé časy rozkvět poutí do Puy
opět umožnily. Tím skvěleji však se tyto poutě v krátkosti vzmohly.
R. 1842 slaveno opět jubileum. Starobylá soška nahražena věrným
napodobením. Sešlo se 150.000 poutníků. A r. 1853 počet ten se zdvoj
násobil. Tu si biskup Puyský, Msgr. de Morlhon, umínil postaviti na
vrcholu skalného kůžele, který se zvedá vedle kostela a slove (Skála
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Corneille-ova,» obrovskou sochu přeblahoslavené Panny. Dne 10. pros. 1854
se počalo se stavbou podstavce. Na radu maršálka Pelissiera obrátil se
biskup na císaře Napoleona, aby si vyprosil několik děl, které Rusům ve
válce krimské odňaty byly, k ulití oné sochy. Dne 5. září 1855 podal svou
prosbu a 8. září vydobyli spojenci ruskou pevnost“ Sebastopol. Děla tam
získaná dána na císařský rozkaz biskupu v Puy. R. 1860 postavena
mohutná socha a u přítomnosti dvanácti biskupův a nesčetného množství
kněží a lidu posvěcena. Socha, i s podstavcem 73 stop vysoká, vévodí
z výše 2400 stop nad hladinou mořskou celé takřka Francii, — zemi,
kterou její staré rodiny knížecí královně nebeské byly věnovaly.

Pro naše čtenáře dostačuj zpráva aspoň o těchto proslulých místech
marianských ve Francii, ač jich jest ještě velice mnoho — Rohault de
Fleury uvádí ve své tuto častěj citované knize <<La sainte Vierge>>
ještě sto osmnáct — nemůžeme však mlčením pominoutí ještě
jiná dvě, která v dřívějších stoletích byla velice známa, o nichž zevrubněj
píše kniha (Atlas marianus». Ku potěše ctitelů marianských uvádíme
dvě z nich, a to;

9. Zázračný obraz P. Marie „tabulek“ v Monspeliu.
Socha _tato Bohorodičky, u níž se mnoho zázraků stalo, zhotovena

byla z tmavého dřeva a představovala Matku Páně, ana stojí a dítě
ježíše v září na klíně drží. Byla tak uměle zhotovena, že starověk závi
stivým okem k ní pohlížel. Ve chrámu v Monspeliu po dlouhou dobu
let stála, až konečně nepřátely marianskými, kalvíny, chrám úplně sbořen
byl a památnosti, které se tam nacházely, staly se jich kořistí aneb
plamenům svatokrádežně za pokrm vydány byly.

Kapli postavily dvě sestry sv. Fulciana, představeného Laedoven
ského, na důkaz své vroucí úcty k .Panně Marii, jejíž čisté panenství
povždy a všude vyznávaly. Během času vzrostla kaple tato na velko
lepou basiliku. Božská ochranitelkyně tak zázračně v uzdravování nemocí
působila, že i lékaři, ač proti své vůli, každého, kdo nemocí nezhojitelnou
sklíčen byl, k tomuto všeobecnému léku odkazovali. Sem poslal také
Jakub, král Aragonský, dary, které svědectví vydávati měly o jeho uzdra
vení. Monspelienští takovou důvěrou k Panně 'Marii lnuli, že ve všech
potřebách o pomoc k ní se utíkali.

. Roku 1313. po narození P. Marie, když pole Monspelienské dlouho
trvajícím suchem takměř vypráhlo, a když se domnívali, že, pakli hněv
nebes déle potrvá, hlad a zhoubný mor nastane, tu se ustanovily zbožné
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mysle na tom, že se s prosbou utekou k P. Marii, prameni vší milosti,
pevné jsouce důvěry, že na přímluvu její jistě se brzkého ovlažujícího
deště dovolají. Za tou příčinou odebrala se městská rada, rolníci a'ducho—
venstvo ve slavném průvodu do chrámu P. Marie, vykonali vroucí prosby
před starobylou Majestátností — takji nazývali a pak u velké slávě vyzdvihli
ji na ramena a ku „řece Laedus nesli, kdež pokropivše ji vodou řeky za
veliké radosti tam ji doprovodili, odkud ji byli vzali. A vroucí prosba
tato zalíbila se nebesům, neb za několik již hodin spustil se vydatný déšť,

kterýž všechno ___ ona prosby jeho vy
rostlinstvo obživnul, slyšela. Městskárada
tak že strach před dala zhotoviti.svíci

dva tisíce loktů

zdélky, a když ji
byla' slavnostně

Bohorodičce oběto

hladem a morem

úplně pominul.
R. r348, kdy

všeobecný mor
v městě a okolí jeho vala a zasvětila, roz
panoval, Monspeli- žala Mor nesnesl
enští trpce jím za- dlouho žáru vosko

sáhnuti byli. Měsíce vého plamene. Brzy
květen, červen a úplně zaniknul.

Roku 1358.,
25. října, městu zá

červenec velmi

mnoho pohřbů vyka
zují; denně umíralo
až na 300 lidu. Rok

hubou hrozila mračna,
hrom a blesky, a

tentonazývajíobčané když za nesmírného
_ . lijavce až tříliberní

kráte vzýval lid P. * _ ' „_ "i . \\ kroupy stromy roz
Marii slavnostně a štěpovaly, zvířata
zabíjely a mnohé domy bud" porouchaly aneb je sbořily, tu městská
rada vzala klíče města a složila je k nohám P. Marie. A Panna Maria

rokem smrti. I tento

zachránila je. Neboť na přímluvu její utišily se rozbouřené živly.

Na tolikeré a takové zázraky nezapomnělo potomstvo, ač kniha
o tom zanikla. Monspelienští na to, ač dříve obřadně toho nebylo, ustanovili
den svátku a nazvali jej svátkem zázraků Marianských. Svátek tento
počali světiti r. 1189 dnem 1. září za schválení biskupa Jana Montaurej
ského. Každoročně zpívány hned ve svatvečer, totiž posledního srpna, slavné
hodinky, a to po celý oktáv až do svátku Narození P. Marie.
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Za doby revoluce francouzské a vlivem ducha liberalního ochladla
vroucnost' úcty k P. Marii v tomto městě, prostý však lid nezapomíná
milostí, jichž uštědřila Matka Boží zbožným předkům, a utíká se k ní
v každé nesnázi.

IO. Zázračný obraz P. Marie Ardiliensk'é v Salmuři.

R. 1454., jak ze zpráv městských vysvítá, usnešeno ve shromáždění
městském, aby se na městské útraty vystavělo loubí, na něž by se pověsil
obraz Panny Marie,
před_ kterýmž by
ctitelové svou pobož

nost' vykonávati
mohli. Socha tato,
kterou bychom spíše
mohli nazvati obráz

kem, nebot'byla velmi
malého objemu, ozna
čovala sedící Boho

rodičku, která Syna
svého s křížesňatého

_na klíně majíc levou
rukou za ruku jej
drží a pravou okolo
hlavy, u níž anděl
stojí, jej objímá. —

Příčinou tohoto

městské rady usne
šení byla následující

událost': cU pramene
Argilienského žil po
celé zemi věhlasný
jistý osadník, který
náhodou obraz P.

Marie vyvážil a jej
sebou domů přinesl.
Než P. Maria nové

přístřeší za vhodné
neuznávajíc vrátila

se zpět na své
dřívější místo. Tře
tího dne rolník opět
ji tam našel, a aby
jemu obrázek se
neztratil (domníval
se totiž, že mu ho

někdo uzmul), ukryl
ho bedlivě na tajné
místo, však bylo to

marno, nebot' příštího dne se obraz opětně na poli nacházel. Toto bylo již
důkazem, že nechtěl pod zátiším domova dlíti. Rolník nyní seznav, že se to
přirozeným způsobem udáti nemohlo, rozhlásil všude po okolí 0 zázraku
tomto. Duchovenstvo a komise prozkoumavši jak výpověd rolníkovu tak
i jiných, potvrdila událost' tuto za zázrak. Od té doby velké zástupy' sem
putovaly. Protivníci ovšem udávali, že pramen Ardilienský již dávno
léčebným byl, nicméně uvážíme-li tu okolnost', že se tuto uzdravili lidé
různých nemocí, nelze uzdravení toto pouhé přirozenosti vody přičítati,
alebrž moci vyváženého obrázku. Z uštědřených milodarů vystavěna tady
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kaple, kteráž časem se zvětšovala, až konečně za našich dob na basiliku
vzrostla. Pamětihodného dále jest to, že pramen od té doby nikdy
nevyschnul a také zázraků neubylo.

Událosť tato dokazuje, že Pannu Marii tamo lze ctíti, kde ona si
stánek svůj zvolí.

Z toho snadno posoudíš, milý čtenáři, v jaké výši zmáhala se po
všechna století úcta marianská ve Francii, a že zajisté právem nazvati lze
tu zemi, ten národ národem marianským.

NN.\'.W\MWWV\MwM\-vvv\

P

aiz diadémem okrášlena Královno nebes, země paní,
pod korunou se slávy stkvíš,
nad sbory svatých povznesena
andělů stojíš Bohu blíž. —

již na Sionu utvrzena
v dědictví Páně přebýváš;
kol hlavy dvanáct hvězd 'fy's žena,
a sluncem jež se odíváš.

Štěp jako růže ve jerichu,
oliva v polích spanilá,
bez stínu prvotního hříchu,
jímž Eva lidstvo zranila.

A jako javor podle vody
a vonná jako skořice:
'l'y's spásu vnesla ve národy,
ve čistotnosti dennice.

Ve Boha teď se sloníš jasu,
ve Svatých Tvoje kořeny:
že's lidstvu sprostřednila spásu,
jíž dítky s Otcem smířeny.

——>

života vody studnice;
balsáme vonný v hříchu rány,
úrodná spásy vinice;

Paprsku lásky ducha Páně,
když požehnáním plnil zem;
když květem ozdob0val stráně,
svým hory pevnil rozkazem;

Záchvěji slávy nebes zoře,
když zavěšoval oblohu
a hranicemi svíral moře
a všehomíra rozlohu:

Duch můj se Tobě v úctě koří,
i modlí, lká ze hloubi vin,
a s rozkoší se v slávu noří,
již ovil Tě Tvůj Božský Syn . . . .

'l'vou slávou Panno neskonalou
v Tvůj vzkvetly hvěme u věnec:
v něm hvězdinkou buď, byt'i malou,
ta píseň má — můj růženec.

*"íavf'fř'



Hlava VII.
MW

Poutnická místa marianská ve Velké Britanii.

ajisté málo jest zemí, kde by se tolik poutnických míst bylo
nalézalo, jako v Anglii, než snad není také' ani jedné země, kde
by se bylo nepřátelům katolické církve zdařilo tou měrou poutě

jl vyhubiti a každou stopu po nich 2 myslí lidu vypuditi, jako opětně
l_l—v Anglii. Pročež jen chatrných zpráv se nám o starých poutnických
: místech této země zachovalo. Nicméně ač tak po řídku zpráv, předce
, se nám svědků, kteří hlasitě o úctě starých Angličanů ku nejsv.

Bohorodičce mluví, dochovalo. ]sout' to velebné dómy, které bud
přímo marianskými'kostely jsou aneb jednou přece milostnou kapličku
měly. Z těchto jest -nám tří zvláště si všimnouti.

I. Kathedrální kostel v Canterbury.

Nejznamenitějším poutnickým místem v krajině Centské bylo Can
terbury, kdež ještě doposud některých stop dřevní úcty marianské shle
dati lze. Když na sklonku šestého století mnich sv. Augustin sv. Řehořem
do Anglie poslán byl, by tam símě sv. evangelia rozsíval, vystavěl v Can
terbury kostel a zasvětil ho ku poctě Vykupitelově, a tot' byl původ oné
proslulé kathedraly, kteráž od toho času všem anglickým kostelům před
čila. Než jakmile Dánové častější vpády do země činili, město Canterbury
pustošíce, utrpěl i kostel velkého poškození a arcibiskupové viděli se
nuceni ho opustiti. Teprv sv. Odonovi v polovici 10. století podařilo
se chrám Páně ku slávě nejsvětějších tajemství Opětně povznésti.

Nástupcem s_v.Odona na arcibiskupském stolci Canterburském byl
sv. Dunstan. Za příkladem mnoha jiných světců častěji v noci svou postel
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opouštěl, aby oltáře v kostele navštěvoval. Za těchto svých pobožností
častěji se jemu nebeského zjevení dostalo. Za jedné noci, když obcházeje
kostel ku kapli Panny Marie se přiblížil, uslyšel překrásný zpěv a uzřel,
kterak Nebeskrálovna, ověnčena jsouc zástupem panických pěvkyň, jemu
v nebeském lesku vstříc kráčí a jej do kaple uvádí.

Podobné milostné zjevy byly snad příčinou, že dóm Canterburský
poutnickým místem se stal. Každým způsobem však byl podzemní kostel
pod dómem, kde kosti sv. Dunstana odpočívají, onou proslulou svatyní
P. Marie. Za- několik 'let po smrti světcově sbořili a spustošili Dánové

Kathedrálni kostel v Canterbury.

opětně město a z části kathedrálu, než zbožný král Kanut ji opětně
opravil. Asi v polovici II. století zničil požár dóm tou měrou, že se
znova vystavěti musel. By dílo se zdařilo, uštědřil Bůh dva arcibiskupy
diecési Canterburské, kteří také nejznamenitějšími pastýři své diecése byli.
Bylit' to Lanfrank a sv. učitel církve Anselm. První se stavbou započal
a sv. Anselm ji ukončil. Než posvěcení jí teprv jeho nástupcem mohlo
se předsevzíti. R. 1174. ji opět požár z větší části zničil, než dobro
dincové ji opětně povznesli, ač zmatky tehdejších časů dosti překážek
v cestu se jim stavělo. jak králové a arcibiskupové, tak věřící zápolili,
by spanilý dóm zvětšili a okrášlili.
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jaká sjednocenost' u víře tehdejších století panovala, svědectví
podávají četné kaple, umělecké obrazy a malby, tísíceré okrasy, zlaté a
stříbrné nádoby, sochy z drahocenných kovů a nesčíslné umělecké před
měty. O všeobecné poctě však svědčí především dvě marianské kaple.
Tyto byly na nejvýš vkusně ozdobeny, neboť co jen křesťanské umění
velebného bylo s to vytvořiti, všechno zdobilo svatyně Matky Boží.
Milostnou kaplí byla snad ona podzemní kaple. Jistý slovútný spisovatel
z dob reíormačních píše o této milostné kapli následovně: (Z obavy
před zloději obstavena byla železným zábradlím. VQkUtku musím svědectví
dáti, že jsem nikdy neSpatřil jiného místa, které by tolik okrasy mělo. Za
svitu svící objevilo se nám královské divadlo, kteréž Walsingham (jiné
milostné místo v Anglii) krásou dalece předčilo.» — Socha P. Marie stála
výše než oltář pod nebesy na skvostně pracovaném podstavci, který
událostmi ze života P. Marie ozdoben byl. .

Bohužel jako mnoho tisíc jiných svatyň a pokladů marianských
tak i tento za časů bezbožné reformace vzal za své. Vilnýla hrabivý
král jindřich VIII. oloupil svatyni o veškeru ozdobu. Vše její bohatství,
drahokamy a kovy splynuly do klenotnice královy. A co on neposbíral,
to dovršilo pustošení obrazoborců tou měrou, že dnešního času sotva
stopy bývalé okrasy znamenati lze. Katolíci pozbyli dómu na protestanty;
od té doby i ubylo pocty P. Marie, a jen jednotliví katolíci, když z ciziny
semo zavítají a velebný dóm navštíví, snad se tiše na dřívějším milostném
místě pomodlí (Zdrávas María» a nad zaslepeností nepřátel P. Marie,
kteří na místo milostiplné pocty Bohorodičky chladnou, neužitečnou prote
stantskou bohoslužbu zavedli, se rozžalostní.

2. Kathedrála v Lincolnu.

Na sklonku 11. století přesídlil se Remigius, biskup díecése Dorche
sterské, do města Lincolnu. Nedbaje válečného lomozu, který za oněch časů
po celé jižní Anglii vířil, položil základní kámen ku stavbě nové kathedrály
a zasvětil ji P. Marii. Započaté dílo s velkou pílí dále prováděl. A když
již poslední ruka přiložena k dílu a biskup přípravy ku posvěcení konal,
duchovní a světské vrchností pozýval, by slavnost', která na 9. května 1092.
byla ustanovena, za všemožného lesku se zdařila, tu náhle biskup v sám
svatvečer onemocněv skonal. Jeho dílo, by velebný dóm ku poctě Boho
rodičky vystavěl, se uskutečnilo, jen posvěcení čekalo jeho nástupce. —
Asi třicet let později spustošil požár u velké míře dóm, než biskup
Alexander, znamenitý znalec stavitelství, tento opětně upravil.
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Kathedrála Lincolnská druží se k oněm svatyním, k nimž Angličané
se zvláštní úctou lnuli. V polovici 12. století, když občanská válka vířila,
bránili se obyvatelé města se svým králem Štěpánem proti útokům hraběte
ze Chesteru. Ve své úzkosti utekli sr: ku Marii P. a vzývali ji za přispění
a na přímluvu P. Marie dobyli také skutečně stkvělého vítězství r. 1147,
nad nepřítelem tou měrou, že s velkými ztrátami od hradeb městských
vzdáliti se musel. Jistý anglický spisovatel vypravuje o tom následovně:

„qiz, „...! . *

* !

Chrám Páně v Lincolnu.

(Vítězní, rozradostnění měšťané lincolnští vzdali své ochranitelkyni, Panně
panen, velký dík a chválu.>>— Od té doby sláva nejsv. Panny lincolnské
víc a více rostla a mnoho drahocenných darů svatyni se dostalo. Na
sklonku tohotéž století zemětřesením vznikly na kostelních zdích trhliny
a mnohé klenutí se sřítilo. . Následkem toho vypracoval znamenitý
biskup Hugo nový nárys, podle něhož kathedrála netoliko měla se" znova
vystavěti, ale také zvětšiti a ještě krásnějí vyzdobiti.

Sotva uplynulo čtyřicet let a svatyně opětně utrpěla pohromy.
Uprostřed stojící věž se sřítila a mnohé částí střechy a klenutí
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sbořila. Nicméně i tehdejší biskup neostal za předchůdcem a svatyni
opětně opravil.

Od té doby zbožné ruce víc a více ku okrase přispívaly až novotáři
katolíkům krásný dóm uzmuli, když již předkem mnoho byli zničili a draho
cenné věci odnesli. — kéž by Bůh dal, by opětně v Anglii, v této
původně katolické zemi, světlo pravé víry se roznítilo a katolíci vítězství
nad bludaři nabyli, pak by zase úcta k Bohorodičce v srdcích Lincolnčanů
tou měrou jako dříve vzplanula.

3. Westminster v Londýně.

O původu proslulého opatství a kostela ve Westminsteru děje
zpytci se nesrovnávají. S určitostí lze t'vrditi, že původcem jeho byl
sv. Augustin papežem Řehořem Velikým do Anglie poslaný. On ku víře
křesťanské přivedl krále Seberta, kterýž z vděku za milosti sv. křtu, jichž
s mnohými svými poddanými dosáhnul, prvnímu biskupu londýnskému, sv.
Mellitusovi, pomůcky dal, by klášter vystavěl. Sv. Mellitus vystavěl klášter
ku poctě sv. Pavla, a poněvadž na západ od nedávno před tím vystavěné
kathedrály sv. Petra ležel, dostalo se jemu jména \Nestminster (tolik jako
západní klášter). Tato klášterní svatyně měla býti semeništěm ku vzdělání
misionářů, kterým pokřesťanění takměř celé doposud Anglie v bludu
pohanském vězící připadnouti mělo. — První kostel Westminster byl
původně jen jednoduchým, a jak jistý spisovatel praví: <<Bezevší okrasy
jiné mimo horlivost' tamo se modlících mnichů.»

Stopujme dějiny stavby, počnouce prostým klášterním kostelíčkem
až ku majestátnímu dómu, kterýž až po dnes na navštívitele podivuhodný
dojem činí. — Dánové obrátili v 9. století jak chrám tak město v ssutiny.
Sv. Dunstan, o němž již dříve jsme vypravovali, opatství opětně vystavěl.
Sv. král Edvard v 11. století opatství z nova vystavěl a zvětšil. Ve své
zbožné horlivosti nešetřil na výdajích, všemožně skýtal, by dílo brzy se
provedlo, a ač již nemocí jsa sklíčen, přece toužil po tom, by posvěcení,
kteréž se o hodu vánočním r. 1065. konalo, přítomen býti mohl. Opatství
obdařiv přehojnými dary, skonal desátého dne po posvěcení, přijav za
všechna svá dobrodiní mzdu koruny věčné. jeho tělo uložilo se k věčnému
odpočinku do chrámu Westminsterského.

Když Vilém Bojovný po dobytí Anglicka ve \Nestminsteru ku
korunovaci přišel a přítomní souhlas svůj jásotem na jevo dávali,
domnívali se vojínové normanští, že pokřik tento jest útokem na krále
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Viléma. I založili oheň v sousedních domech a jali se loupiti. Oheň šířil
se dále a dále, až i kostel s opatstvím zachvátiv je z větší části
pohltil. —- Teprv král Jindřich III. r. 1220. opětně přiložil ruce k dílu
a vystavěl nejprve kapli nejsv. Panny. Poznenáhla, ač zpupností šlechty
u velké nouzi byl, chutě se maje k dílu za přispěním Nebeskrálovny dal
se do stavby celého opatství, tak že, když oči ku věčnému spánku zavíral,
dílo takměřukončeno bylo. Než co nemohl ukončiti tento, ukončil jeho ná
stupce r. 1285. _ _ v_ . v _ Jakjinékostelní

Odvěstoletí . ' " skvosty, tak i
později, když milodary Panny
králJindřich VII. Marie \Nestmin
na trůn dose- sterské padly

lakotě Jindři
chově za oběť.

dnul, seznal, že
svatyně Matky
Boží není dů- % Jakým způ
stojnou jména sobem West
toho, i přestavěl
ji a vyozdobil
ji tak, že daleko

minster milost

ným místem se
stal, a které
doby, o tom

dějiny mlčí.
Pouze jedinkou

záznamku

široko proslula.
— Jiný Jindřich
v 16. století,

novotář

Jindřich VIII.,
co předkové

jeho velkým ná
kladem zbudo

vali, ve své za

jistého děje
pisce lze za_
svědka uvésti,
že Westminster

Vnitřek kaple Jindřicha vn. PoutniCkÝm
slepenostizničil. místem byl.
Vypravuje: (Opatství Westminster chovalo věhlasný obraz, jejž
králové z domu Plantagenetského u velké vážnosti měli. A jím se
mnoho krásných zázraků děje.» Před tímto obrazem klečel Richard II.
prose za posilu, dříve než proti odbůjcům do Smithfieldu vytáhnul. —
Kéž by Bůh dal, bychom brzy Anglicko katolickým uzřeli, a by tím
se stalo, čím dříve pro své mnohé marianské kostely, totiž: (Marianský
dar nevěstin», slulo.



Hlava Vlll.
„WOW

Marianská místa v Belgii, Nizozemsku &Lucemburku.

1. Panna Maria „dobré naděje.“

dyž na počátku 12. století kacíř Tanchelin ve Francouzsku oby
vatelstvo města Anversu a okolí ku bludům sváděl, vyslala
P. Maria proti tomuto novotářství do boje svého věrného sluhu

sv. Norberta.

jednoho dne přišel poslouchat kázaní sv. Norberta také jistý
mladý šlechtic, Vilém Croix, ze severní Francie, věrný stoupenec
Tanchelinův. Slova světcova tak na něho působila, že po kázaní
spěchal k němu a vrhnuv se před ním na kolena s hlubokou lítostí

odřeknul se bludu svého. Milost' Boží obměkčila srdce jeho — .a on
pak, by navždy Bohu se zasvětiti mohl, požádal sv. Norberta, by jej do
_řáduPraemonstratů přijal. Rodičové Vilémovi z vděčnosti za velkou milost'
jemu propůjčenou darovali své statky sv. Norbertov'i a on za ně
zbudoval klášter a kostel (Marie P. dobré naděje» v Hennegavě. Svého
zbožného žáka Odona poslal tam ku zařízení nové osady řádu svého.
Od dávných dob, snad od počátku založení kláštera choval se tamo
v kostele kamenný zázračný obraz. O původu tohoto obrazu zachovaly
se dvě různé zprávy. jedni spisovatelé vypravují, že tamo, kde kostel
stojí, býval již před ním obraz ?. Marie, který tamnější obyvatelé nazý
vali cP. Marie dobré naděje». Podle jiné zprávy, když prý sv. Odo
s Vilémem a jinými bratry vhodné místo pro klášter hledal, unešen jsa krásou
této krajiny, slovy Písma sv. zvolal: (Dobrou naději (ó Marial) jsi svým
dětem dala!» M. XII. 19.

Přízní a milodary mnohých šlechticů a biskupů utvořilo se z klá
štera velké opatství — a božské požehnání a přízeň Nebeskrálovny
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spočívaly na zbožných obyvatelích místa tohoto. Než netoliko duchovní
bratří, nýbrž i okolní obyvatelstvo čerpalo útěchu ve svých potřebách
z bohatého zdroje milostí.

Po čtyři století ušetřeno poutnické místo bouře válečné a hrabi
vosti násilníků. V šestnáctém století za to popleněn klášter a kostel
surovými žoldnéři po třikráte a po čtrnácti letech na to obral "Ludvík
Nassavský svatyni všech drahoceností a budovy spálil. Mniši zachránili
se před mstivostí jeho jen útěkem a teprv po osmiletém vyhnanství
mohli se vrátiti. Nicméně ač všechno spleněno, ostal milostný obraz přece
neporušen. Klášter přispěním bohabojných knížat brzy opětně ze svých
trosek povstal a prostranný kostel z nova vystavěn a r. 1620. posvěcen byl.

Bohužel, sotva se klášter z nova zrodil a již jej zachvátila třiceti
letá bouře, která tak mnoho chrámů Páně stroskotala. Zase byl třikráte
pleněn, avšak prozřetelnost“ Božská jej tentokráte od záhuby uchránila.
Poutnické místo přetrvalo všechny bouře až do r. 1792., kdy řeholníci
své zátiší opustiti musili. Kostel a klášter popleněn a znesvěcen, oltáře,
ostatky a obrazy svatých rozbity a spustošeny. Toliko milostný obraz
ušel rukou bezbožníků.

Od této doby nestává více tuto klášterní svatyně; ale místo dobré
naději ponecháno jest. Vždyť r. 1830. založen tady seminář, v němž tak
mnoho mladíků na důstojný úřad .kněžský se vychovává. Posvátný obraz
Bohorodičky (dobré naděje), který u jistého obyvatele ze sousedního
Vellereille uschován byl, k radosti všech chovanců r. 1833. opět na staré
místo se navrátil. Takovým způsobem ostala (P. Maria dobré naděje>>
svatyní až na naše časy a seminaristé zápolí v lásce a úctě k ní. (Rohrerstr. 7 1I.)

2. Panna Maria v Lucemburku.
VV

Komu možno, neopomeň navštíviti Lucemburk; zajisté potesíš se
krásným obrazem Bohorodičky. Vyobrazuje se stojíc, ana na levém rámě.
synáčka svého chová, „který spolu se svou Máteří ve skvostný, zlatem
protkávaný šat oděn jest. S korunou na hlavě a se žezlem v ruce spatříš
majestátní královnu nebes i země. Božské dítě, král od- věkův, taktéž
korunováno, drží v levé ruce kříž s ozdobnou koulí, odznakem svého
panství nad světem, a pravoužehná. Pocit'ujeme-li pohledem na Nebes
královnu úctu, skýtá nám nápis na podstavci: <<Utěšitelkynězarmoucených>
útěchu a důvěru. Tímto útěchyplným názvem vzývá obyvatelstvo lucem
burské svou Nebeskrálovnu.

„*
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Poohlédníme se nyní po původu tohoto obrazu.
V hlavním městě, stejného názvu země, v Lucemburku, měli otcové

z tovaryšstva Ježíšova svůj vychovávací ústav. Na počátku sedmnáctého
století žil tam velmi horlivý ctitel nejbl. P. Marie, P. Brocquart. Aby
obyvatelé a chovanci místo měli, kde by poctu Bohorodičce vzdávati
mohli, vystavěl r. 1625 před branou kolleje pomocí zbožných ctitelů
marianských kapli. Pamětihodno jest, že všechny základní kameny jménem
P. Marie poznačeny jsou.

Poněvadž touže dobou země válkou, morem a drahotou stížena
byla, tudíž nazván obraz v kapli (Utěšitelkyně zarmoucmýc/z.» Odkud se
obraz sem dostal, není známo. Podle pověsti našli prý jej Jesuité v dutém
stromě a za velké radosti domů přenesli. Nicméně druhého dne zmizel
a na své dřevní místo se vrátil. To se opakovalo ještě po dvakráte.
Teprv až kaple zbudována, přenesen byl do ní.

Na přímluvu svou Bohorodička mnoho zázraků učinila. Vzýváním
jí ozdravělo nemocných všeho druhu. R. 1639. ze vděku za prokázaná
dobrodiní uspořádali zbožní Lucemburčané slavný průvod z kaple do
Jesuitského kostela, kdež obraz milostný po osm dní veřejné poctě vy
staven byl. Po té opětně za zbožného zpěvu jej do kaple donesli.

Pověst' o zázračném obrazu roznesla se i do sousedních zemí a

počet poutníků tou měrou se vzmáhal, že kaple r. 1640. se zvětšiti
musila. Za stavby této uzřeli obyvatelé, jakož i vojáci, několikráte kapli
nebeským leskem ozářenou. Jak mnoho poutníků sem putovalo, seznati
lze z toho, že během pěti měsíců přes 3000 mší sv. tudy slouženo.
Štědrost knížat, kněžen a prostých rolníků obmyslila kapli tolika dary,
že se zlatem, stříbrem a drahokamy třpýtila.

By zbožnost' k Bohorodičce se udržela, založil P. Brocquart bratrstvo

marianské. Podobněž i obyvatelstvo města zvolilo na díkůvzdání za vy
trhnutí ho z rukou nepřátel dne IO. října r. 1666. Bohorodičku za svou
patronku a odevzdalo Jí klíče města. Od této doby pochází také zlatý
klíč, jímž milostný obraz okrášlen jest. Příkladu města .následovala icelá
země, nebot' r. 1678. postavilo se generální zastupitelstvo pod ochranu
Utěšitelkyně zarmoucených. Volbou touto nabyla země a město často
přesvědčení, kterak ji P. Maria chránila.

R. 1773. zastihla zem a poutnické místo krutá pohroma. Řád
Jesuitský byl zrušen a tím pozbylo poutnické místo svých nejhorlivějších
pěstovatelů. Avšak nebylo na tom ještě dosti; brzy vypukla francouzská
revoluce a zaplavila i lucemburskou zem. Republikáné dobyli města,
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svatyni po většině klenotů oloupili a milostnou kapli zbořili. Milostný
obraz od té doby choval se ve farním chrámu Paně. Teprv r. r802.
povoleno odbývání slavností i mimo chrám. Než další bouře revoluční
zabraňovaly i na dále úctu k P. Marii. Konečně r. 1851. povznesl biskup
lucemburský poutnické místo k nové slávě, když' tam misionářský dům
řádu Vykupitele založil. (Rohrer str. 713)

3. Zázračný obraz blah. P. Marie Herzogenbušu.

Když v předešlých stoletích Flámsko válkou sevřeno bylo, vykopal
vojín španělský před
stánem, který ku
kostelu Emplen
skému přidělán byl,

to bez pomoci Boží
udáti se nemohlo.

Bylo to právě ve
svatvečer nepo

skvrněného Početí

nejbl. P. Marie, a
tenkráte nemálo

tabulku, na níž bar
vami vymalován
obraz Panny Marie.
Uviděvše toto jiní hrozily vojínům Špa

nělským záhubou
povodně, hlad a
taktéž útoky nepřátel.

sběhli se sem, ano
isám vůdce Boba

dilla, aby na obraz
popatřil. A v skutku
byl obraz podivu
hodný: barvy na

Vojínové vzali obraz
tento za velké zbož
nosti a nesli ho do

něm byly jako právě
čerstvě natřené a

také jinak byl obraz
velmi umělemalován.

chrámu a všechny
pluky u vroucí úctě
jemu se klaněli a

vzývali Matku
vojska, aby je svou

mocnou přímluvou vysvobodila nejen z nebezpečí oněch rozzuřených
živlů, nýbrž také z osidel nepřátel, a to je-li vůle Její. Boho
rodička vroucí jich prosbu vyslyšela a ze vděčnosti sestoupili se vojínové
do zbožné společnosti, v čele jejich vůdce Bobadilla, a zasvětili sebe
neposkvrněnému Početí P. Marie. Když byli takto příklad v Belgii dali,
přenesli ho i do Španěl na posádkové vojsko, kde ve stejné úctě měli
onen obraz a před ním i v pozdějších věcích rádi vzývali Bohorodičku,
když jim nebezpečí hrozilo. Zvláště však o jedné podivuhodné události
zmiňují se letopisci a připisují osvobození španělského vojska jedině
zázračné pomoci Bohorodičky, tak vroucně vzývali. (Sartori str. 341.)

Vojínové seznali, že
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4. Zázračný obraz nejbl. P. Marie Tungrenské (biskupstvíLutichské).

Za dávných časů poslán do západní Evropy od apoštola sv. Petra
Maternus, aby božské učení mistra svého i tam_ hlásal. Na své cestě
přišel k Tungrům. Hlásaje a zaváděje učení Ježíše Krista nemálo se staral
o to, aby na základech víry křesťanské i poctu k Bohorodičce šířil. Svou
na sebe vzatou úlohu s takovou horlivostí plnil, jako v Alexandrii sv. Marek,
u Gallů sv. Favinián a u Efesských sv. Jan. Po smrti sv. Materna mnoho
biskupů na stolci zasedalo a taktéž více než sto chrámů zbožnost' Tungrů
za řízení sv. Serváce vystavěla,' když Hunové jiná sídla sobě hledajíce
země vydobyli. Pečlivý pastýř předvídal zkázu města, pročež přeložil sídlo
své biskupské jinam. Hunové dlouho s Tungry válčili a teprv po smrti
sv. Serváce, t. za šedesát čtyři léta, r. 401. města tou měrou spustošili,
že bys marně st0pu města Tungrů hledal.. Ovšem až doposud se zacho
valy památky, které stopy sta chrámů připomínají. Zvláštní však vzácností
jest socha Bohorodičky, která sem neznámým způsobem donesena byla.
Zhotovena ze dřeva sádrovcového, a jest dvě stopy vysoká; obličej její
jest podlouhlý, barvy kaštanové a vzezření jest velmi přívětivého. Sedí
na podstavci, jako by na vozi vítězném, synáčka na klíně držíc. Přenesení
událo se prý r. 1081; odkud však přenesena byla, žádný neví. Pravdě
podobno však jest, že jest to ona socha P. Marie, kterouž _sv. Matern
postaviti dal a kteráž za plenění Hunů se byla ztratila.

Asi před osmi sty lety vládl v místě tomto, oněmž mluvíme,
vznešený rodem místodržitel jménem Hektor. Ten jest raněn slepotou
na obě oči již po tři léta. Ve své nemoci vzýval vroucně Bohorodičku
za uzdravení. Dne 2._února na slavnost' očist'ování nejbl. P. Marie, když
byl hned svatvečer s celou svou rodinou zbožně světil a ku slavnosti
příštího dne se připravoval, uzřela jeho rodina o půl noci v zahradě zář
neobyčejnou, kteráž nad jasnost' denního slunce vynikala. Zároveň se září
šířila se netušená vůně a přelíbezná, nebeská. hudba zaznívala zahradou.
Časně ráno spatřila rodina místodržitelova sochu Bohorodičky ve své
zahradě. Otec rodiny, Hektor, seznal, že se velká čest' jeho rodině stala
a hle! ve své důvěře 'sproštěn jest i slepoty. Po přijetí tohoto nebeského
daru vrhnul se Hektor jako dříve .setník v evangeliu na kolena, maje se
za nehodna, by taková zázračná socha pod jeho střechou pohostinnu dlela.
Pročež v uctivosti velké přenesl sochu do blízkého kostela farního
sv. Martina, pokládaje chrám Páně za místo pro ni nejdůstojnější. Než
příští noci toutéž hodinou, za tétéž jasnosti, zpěvu a vůně přenesena byla
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socha P. M. opětně na ono místo v zahradě. Spatřivše toto mnozí domnívali
se, že P. Maria u větším a slavnějším průvodu přenesena býti sobě přeje.
l přenesl sochu místní farář u velikém účastenství lidu ve slavném průvodu
opět do chrámu sv. Martina a na oltář ji postavil. Třetí však noci opětně
za téže nebes slávy & toutéž hodinou vrátila se socha z chrámu na ono
místo v zahradě zpět. Ale i po třetí z rozkazu farářova do chrámu přenesena
jest. A hle, i tentokráte z chrámu za zpěvu a vůně nebeské do zahrady
se navrátila.

Z těchto událostí nebylo již nikomu tajno, že P. Maria v zahradě
' ' —-\\ \\ \\\\uum / —

stanekm:;1—“,joítbeelš 3“. %?
svůj místo a utábořil se
zvolila, a pod širým nebem.

Pak byla socha za
» »

zahrady Hektor usta
novil ji neodkladně
za chrám. Nicméně

slavného obřadu ze

zahrady po čtvrté
záležitost' tato velmi opět do chrámu ne
vážná byla, než aby
se jedním duchovním
provedla. Z té příčiny
oznámena celá udá

lost' biskupu Gerar
dovi Kameracen

skému. Tento na

řídil, aby vyčkali
čtvrtého, po případě
i pátého zázraku.
Za tím účelem vydal
se se čtyřmi prů
vodčími pro vyzkou
mání zázraku na ono

vivi
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P. Maria Tungrenska.

sena. Při této příle
žitosti nebylo nikoho,
kdo by nebyl i tento
kráte opakování ná
vratu sochy neoče
kával. Bylo také i
dosti těch, kteří tuto
zkouškuzazbytečnou
považovali, tvrdíce,
že pakliže se víra
žádá, jistě této u
všech s důstatek na—

lézti lze,co tedy ještě
více se požaduje,

když i poloslepí a slepí o zázraku tomto přesvědčeni jsou. A jestliže se očím
za víru nedává, at“ se alespoň uvěří slovům, na která jak místodržitel,
tak celá osada přísahu složiti může. Zdaž to není již hříchem, když se
po čtvrté nebe pokouší. Což by oči všech klamaly a což by všichni
falešně přísahali, když by nebe pro choutku několika kněží zázraku neučinilo?
K Bohu sluší se modliti, ne však jeho pokoušeti.

Tak a podobně rozumováno, když se přiblížila hodina, ve kterou
nebe očekávání čtyř mužů nesklamalo; neboť na své oči spatřili a na
své uši slyšeli, kterak P. Maria za zpěvu, hudby a vůně duchy nebeskými
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také po čtvrté do zahrady přenášena byla. Spatřivše toto oni čtyři mužové
opustili svůj stánek a následovali průvod andělský. Toto 'všechno
stvrzeno jest biskupským podpisem. Hektor na to bez odkladu zahradu
P. Marii v dar přinesl, dřevo ze zahrady na chrám daroval a pomocí
ostatního obyvatelstva stavbu brzy ukončil. Od této doby zbožnost' u
věřících více a více rostla a po mnohá století zachovala se důvěra
v pomoc P. Marie.

Tak tvrdí Sartori (na str. 378 atd.); jaké osudy potkaly posvátný
obraz za doby revoluce až na dny naše, není nám známo.

Starší zápisky a zprávy o marianských poutních místech uvádějí
také některé posvátné obrazy P. Marie, o nichž nám schází dostatečná
vědomost' z pos'ledních let; nicméně uznáváme za slušno tuto je také
uvésti aSpoň několika slovy, což v příštím vydání — dá-li Bůh -— do
plníme. Hlavně pět takových milostných obrazů uvádíme podle zpráv
P. Sartoriho, a to:

5. Panna Maria Sichemská.

Sichem vzdáleno jest pět hodin od Lovaně, šest od Mechlinie,

devět od Antverp, jednu od Diestheimu a devět od Bruselu. Uprostřed
jeho okolí zdvihá se kopec, kterýž všeobecně <ostrý» se nazývá. Na
jedné stráni tohoto kopce zdvihal se vrchol, kde na jednom dubu obraz
Bohorodičky přibit byl. Kdysi pásával na oněch místech pastýř svá stáda.
Pozíraje k obrazu vznikla v něm myšlenka, aby obraz s sebou domů vzal.
I sňal ho a schoval ve klíně svém. Obrázek byl lehký a pro příbytek
pastýřův velmi vhodný. Než P. Maria nesouhlasila s úmyslem jeho, nebot',
když se chtěl domů s ním vraceti, nemohl s sebou najednou z místa hnouti.
Nohy jemu ochroměly a on jako zdřevěnělý nemohl z místa. Hospodář, u
něhož byl pasák ve službě, nemoha dočekati se návratu stáda, obával
se nějaké nepoctivosti svého čeledína, a proto vydal se, jej hledati.
Došed místa, kde pasák stál, podivil se náramně, vida tohoto bezvládného
a celého na těle se třesoucího. Vyzvěděv příčinu ochromení jeho vzal
s velkou úctou obrázek a pověsil ho opětně na jeho původní místo.
Sotva tak učinil, hned ozdravěly údy pastýřovy a oba se nyní bez obtíže
domů.vrátiti mohli. Událost' tato roznesla se brzy po celém okolí, a mnoho
lidí počalo sem putovati, zvláště takových, kteří nějakým neduhem sklíčeni
byli. jejich důvěra byla ovšem štědře odměněna, což dosvědčují vždy více se
zmáhající poutě sem. Roku 1580 zmizel obraz naprosto a nebylo lze jej
nalézti; avšak úcta a důvěra k Bohorodičce proto z té krajiny nevymizela
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a potrvala, až jistý radní Sichemský obraz podobný starému dal malovati
a na tenže dub zavěsil. Později vystavěna kaple na témž místě a do
ní obraz přenesen, která dne 15. června r. 1604 slavně byla vysvěcena
arcibiskupem Mechlinským. Nepochybujeme, že od té doby úcta Marianská
víc a více se zmáhala a po neblahé době nepokojů neznabožských za
našich dnů nově vzkvétá.

6. P. Maria „ohražená“ na ostrovech.
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P. Maria „ohražená“ na ostrovech.

l

v. '
** lilllnlllllhlllllllžlllhl _HHII

P. Maria Sichemská.

však uctívají ji před jedním obrazem, zábradlím obklíčeným, protož také
jest nazvána P. Maria co/wažemí.» Připisují právě jí osvobození své od
nepřátel r. 1641 a pro tuto a ještě jiné ochrany vzali si ji za patronku
a také do městské pečetě vryli si: Magistratus cancellatus,» t. městská
rada P. Marie. (ohraženém

7. P. Maria v Messině.
Poutnické místo P. Marie Messinské, jež asi tři míle od města

Rysselu vzdáleno jest, má svůj původ podle zpráv té doby od následující
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události: Tři venkovanky pásly na poli dobytek, kdež byly třemi vilnými
vojíny napadeny a když po dlouhém bránění jiné pomoci neviděly,
vrhnuly se na kolena a vzývaly Bohorodičku, by nedopustila jejich
panenské nevinnosti poskvrniti. P. Maria, královna všech panen, vroucí
prosbu jejich vyslyšela. Neboť když bohaprázdní vojínové na ně nejvíce
doráželi, otevřela se země a pozvolna před zraky udivených vojáků'je
pokryla. Vojáci spatřivše toto, zděsili se, šli do sebe, pykali svých hříchů
a ztrávili celý svůj další život na poušti.

R. 1660. se událo, že sluha í'lámského hraběte Baldrima, jménem„*“ seznalLandrik, ve své ne- nemohlo,
moci dostal vnuk- nejen sám, nýbrž i
nutí, by se odebral
do lesa na ono místo,

'tam že zdraví svého

jeho známí, a pročež
poptával se okolních
obyvatelů, zdaž by
na onom místě snad

někdy obraz aneb
socha některého

opětně nabude.
Landrik poslechnuv
vnuknutí odebral se

do lesa a světce byla nestápřišel
vala.

Obyvatelé upo
menuli se na vypra
vovánísvých předků
o zázračném zachrá
nění nevinnosti tří

božským vedením
na ono místo, kde

ony tři panny
pohřbeny byly a
ulehnul si tam do

trávy. Když 'se byl
probudil, shledal
sebe úplně zdravým
a svěžím. Že uzdra

/
“mmmŽ/j

AW
panen. Sluha vypra
voval své uzdravení

jakož i onu pověst',
kteráž u tamnějšího

způsobem udáti se obyvatelstva koluje,
hraběnce Adle'te'. Z rozkazu hraběnčina kopáno na onom místě, a hle, sotva
něco vrstvy hlíny odhozeno, objevila se těla oněch tří panen neporušena.
Zbožná hraběnka na to dala na tomto místě klášter s krásným kostelem
P. M. postaviti a těla oněch hrdinných, panenských světic do něho uložiti.

[ "umu' : "llllllllllllllll ll!
P. Maria v Messině.

venítoto přirozeným

8. P. Maria Caestrenská.
Caestren, kdež se zázračný obraz P. Marie uctívá, jest vesnice mezi

Cassietem a Arií. Vypravuje se, že anglická lod v sedmém aneb podle
podání jiných v devátém století přivezla do přístavu Donkerkánského
tři vznešené panny, které pouť do Říma konati hodlaly, aby tam hroby
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svatých mučeníků navštívily. Po Flámsku tehdejší dobou cestovati nebylo
radno, neb za jedno poutník cestou snadno zblouditi mohl, a pak jen
s tíží nalezl přístřeší v řídkých městech a vesnicích. Mimo to řádin
v lesích tlupy loupežníků Normanských. Vznešené ony tři panny padly
taktéž do rukou těchto nešlechetníků, a poněvadž svou nevinností vykoupiti
se nechtěly, byly oloupeny a usmrceny a na pospas lesním šelmám
zanechány. Nicméně neležela zde dlouho těla jejich. Brzy bral se tou cestou
jistý vznešený rytíř a slyšel z blízka neobyčejný zpěv ptactva. Neobyčej

nost' zpěvu pohnula ///\\\i“=—\—“=“>*TJ“\\W„vw"W WW. \ X_i,\, 't;! , l//////
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oči. A hle! prozřel
/Č'f na obě oči. Kdyžsebl akdomůY_P__

navrátil, „Zjev1lase

ho, že vyslaljednoho
ze svých sluhů, by

_; '$;

vyzkoumal příčinu
toho. Tento jda za jemu Bohorodička
hlasem zpěvu došel
až k místu, kde

a naporučila, aby
na důkaz_ svého

mrtvolyležely. Když uzdravení na onom
svému pánovi to
byl zvěstoval, dal

místě vystavěl kapli
a těla ctihodných

se tento. slepý_ jsa panen tamo pohřbil.
na obě oči, vésti Tak se istalo:
na ono místo. Stoje vystavěna kaple,
u mrtvol, pocítil pohřbeny do ní tě
něco posvátného a lesné pozůstatky
božského v mysli oněch tří cudných
své a omočiv prsty panen, a umístěn

tam obraz Boho

nedávno zde prolita , rodičky,předkterým
byla, natřel jí obě své P- MariaCaest'e"5ká' upřímné modlitby
vždy bývají vyslyšeny. Ve válkách shořel kostel -i s obrazem P. Marie,
ale památka minulých věcí nevymizela. Divné věci vykládají se, jak
mocnou bývala modlitba na těchto místech, zvlášt' modlitba rodičů za dítky,
které před sv. křtem zemřely. Nejedna vykazuje se událost', že i zemřelé
dítky znovuo živly, aby křest sv. přijmouti mohly. (Sartori a Gumpelberger.)

své v krvi, která

9. Zázračný obraz nejblah. P. Marie Kamberonské.

Kamberona jest staroslavný klášter sv. Bernarda v Hanonii a
obraz nejbl. P. Marie, který se tam chová, jest jak původem tak zázraky
velmi proslulý a u okolního obyvatelstva u veliké úctě stojí.
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R. 1322. stalo se, že jistý žid dal se pokřtíti, avšak nečinil to
pro spásu své duše, nýbrž jen proto, aby mezi panoše Bergenské přijat
byl. Odtud častěji cestu do Kamberony konával a byl zde od řeholníků
vždy pohostinsku přijat, ze zvláštní lásky k novoobrácenci.

V klášteře tomto byl ve zdi obraz z červené hlíny zhotovený,
který představoval ýežz'š/ca na klíně Matky, akrále, ani se mu klaní. Pocta,
jakáž se obrazu tomuto vzdávala, mrzela velice bezbožníka a po mnohém
přemýšlení ustanovil se na tom, že ji stůj co stůj překazí. Než úmysl
svůjnebylolzehned “ silnéa jasné,že až

.“ataksnadnoprovésti$ k ušímoněchdolé
—' vždyť za příto- haly, kteří venku
mnostijiných nebylo v předsíni pracemi
radno něco způsobiti. stolařskými zaměst
Proto čekal na příle- náni byli. Tito usly
žitosť, až samoten ševše hlasy, přiběhli

sem a celou událosť

spatřili, ba uzřeli i

bude — a ta se jemu
brzo také naskytla.
Vida se nyní beze
svědků, zarazil svou

kopí, zbrocené krví,
a žida celého zastra

šeného, a nemálo se
třesoucího. Věro

zbraní dva až třikráte

do obrazu a hlínu,
z níž obraz sestával, lomný žid byl by
poškodil, brzyi obraz
samého Ježíše s Mat

bezpochyby rozsá'
pán byl od rozlíce—

kouzraniv.Nežejhle, (tíhlfÍ-„gulillíuw ného lidu, řeholníciz selililili/llinii.minillllllil „mu
potokkrve,asobrazu e vsí ucte sebrali

P. Maria Kamberonská. “ , _ v
ozvaly se hlasy tak reholnim vsechny
znamenitosti a posv. ostatky; to však bylo jim za zlé. vykládáno od od
padlíka žida a podezříváno, že řeholníci vše úmyslně provolali atd., aby
si přilákali více poutníků atd., docela tak, jak do dneška se to stává.
Nedlouho na to byl stařec 7oletý zvláštním viděním nutkán, česťBohorodičky
proti onomu židu obhájiti, třebas i soubojem (což v té době. nebylo věcí
státně nedovolenou). Byl souboj mezi židem a Janem Flammandem, a
žid jsa přemožen, přiznal se ve smrtelných úzkostech ke všem svým haneb
nostem, jichž se d0pustil proti svaté víře křesťanské, a zvlášť proti úctě
Bohorodičky. — Pozdější zprávy o tom místě nám scházejí.
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Poutnická mista Marianská \: Německu a Švýcarsku.

1. P. Maria ve Tryberku.

edaleko městečkaTryberku ve velkovévodství Bádenskémstávala
kdysi na návrší mohutnájedle. Podle stromu vinulase doubra

„ ,? iš vinou a skalisky úzká pěšinka do Šonachu. Unavený chodec rád

;)jll; pod jedlí si odpočinul a ze studánky, 'z níž hojný pramen křišťálové

vody.vytryskoval, žízeň hasil. A strom ještě milejším se stal, kdyžneznámá ruka ve dřevo jeho dovedně rámec vysekala a obraz neposkvr
něné Panny na pergztmeně malovaný zasadila. Nebylo poutníka, aby se

nezastavil a po zvyku křesťanském neposmekna (zdrávaselQ se nepomodlil.
Bylo to as okolo r. 1644.

ŠJ-Míéhá)'
.; \
::

l),

\

Ale trvá-liž něco na světě věčně? Dul vítr, podebral pergamen,
obrázek vypadla válel se pod stromem v blátě. Událo se, že tudy ubírala
se jakás Anna Kinzlcrova z Tryberku se svou sedmiletou dcerou Baruškou.
Holčička spatřivši na zemi obrázek, zvedla jej, očistila a přese všecko
zdráhání matčino domů s sebou vzala, kdež jej pod kruciňxem na nej
lepším místě příbytku zavěsila. Nelze ani vypraviti, jakou radost“ měla
2 hezkého obrázku.

Ale radost' její obrátila se v žalost'. Neminuly ani tři dni a roz
bolavěly sejí oči. Všecka starost“ rodičů i všecko ošetřování lékařské ukázalo
se marným. Bylo se obávati, že dítě přijde o zrak.

Jednoho dne holčička rozplakavši se bolestí usnula — a hle! slyší
ve snu hlas ji napomínající, aby obraz vrátila. Vtom procitnula a rodičům,
co se jí zdálo, pověděla. Rodiče berouce to za pokyn nebes dovedli
dcerušku ke stromu, obrázek tam zasadili a Bohorodičku ve své úzkosti
o smilování žádali. — Dceruška ve dvou dnech ozdravěla.
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„ix

To vzbudilo obdiv v mysli všech, kterýž tím více vzrostl, když po
čase jiná ne méně záhadná událost' se stala.

Bedřich Šváb, krejčí a měšťan Tryberský, onemocněv vyrážkou
hledal po příkladě Barušky Kynzlerovy u Bohorodičky na vrchu pomoci.
Modle se, sliboval obraz Panny ze dřeva vyřezati. V tom projela hlavou
jeho zvláštní'myšlénka, aby se ve studánce umyl. Učinil tak a vyrážka
jako šupiny odpadala. S jásotem navrátil se domů. Lékařové, ohledavše
ho, uzdravení jeho prohlásili za podivuhodné.

Bedřich Šváb svému slibu dostál. Vyřezav vkusnou sošku hned
ke stromu ji donesl. Jaké však bylo podivení jeho, když viděl, že perga
menový obrázek na dobro zmizel. Všecko hledání bylo marné. lvysekal
ve stromě kapličku a svou sošku do ní postavil aniž pak opomíjel místo
svého zázračného uzdravení k uctění Rodičky Boží častěji navštěvovati.
Příklad jeho vábiljiné. Počet zbožných poutníků rostl. Dárky, které poutníci
k obrazu kladli, dostačovaly, aby byl udělán ochranný přístřešek a aby
železná pokladnička zavěšena byla.

Zařízením tím nabylo místečko to úhlednějšího _vzezření. Ale po
mnohých letech ochranný přístřešek spuchřel a pokladnička se ztratila.
I na obraz Matky Boží se poznenáhla zaipomínalo a jen ti, jimž na nejvýše
pomoci Panny Marie potřebí bylo, k němu putovali. Mezi těmi byl jakýs
Ketterer s dvěma bratřími, jenž pro jejich oční neduh uzdravení hledal
a — skutečně také našel. Bratří potírajíce si vodou ze studánky oči na
orodování Matky Boží žádoucího uzdravení došli.

Případ ten oživil ctění milostného obrazu. Na to byl opět udělán
ochranný přístřešek a nová pokladnička byla opět zavěsena. Ze však
zlotřilost' lidská v ničemné hrabivosti své pokladnici stále olupovala, dal
Jakub Iršlinger, místní farář všecky' ozdoby, jež sem zbožnost' zavěsila,
sejmouti a pokladničku odstraniti. Tím návštěva zbožných vzala za své.
Objem stromu šířil se, kůra kapličku poznenáhla zacelovala, větve vzrostše
sošku zakrývaly. Uplynulo čtyřicet let. Stalo se, že Ludvík XIV., král
francouzský, zmocnil se některých částí říše německé na levém břehu
Rýna. Císař Leopold, král uherský a český a pán zemí rakouských,
vypravil něco vojska Rakouského na Rýn. Válka počala r. 1690.
a skončila teprvé r. 1697. mírem Rysvickým. Dne 20. prosince r. 1692._
táhli k večeru z Tryberku tři tyrolští vojínové, jménem Antonín Hais,
Jiří Gruber a Vavřinec Ziiringer, silnicí Šonachskou k vrchu Rohrhartskému,
kdež bylo jim státi na stráži.
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Octnuvše se v rovné čáře s místem, kde jedle s obrazem stála,
zaslechli odtud zaznívati krásný zpěv právě nebeského zvuku.

Navrátivše se do tábora vypravovali soudruhům o podivuhodném
zjevu. Náhodou tu přítomný rolník, stařec,- poučil je, že ve směru tom
jest milostná soška Rodičky Boží, lidé dříve měli ve velké uctivosti.
Vojínové zvědavostí jsouce puzeni umínili si obraz vyhledati. Vydali se na
cestu. Co pocítili octnuvše se před soškou, lze domysliti se ze slov, které
v protokole, s nimi soudně zavedeném, přísežně udali, řkouce: (?ama' zář
ze sošky vycházela a my nepochopitelným citem pokory jsouce puzení, jako
na povel, jsme ])okle/elz'-a vroucně se modlí/ím

Osekali pak větve obraz zacloňující, upravili okolí a odešli v tom
předsevzetí, že co nejdříve se vrátí a to s více soudruhy. Přišli o vánocích.
Zovouce Marii patronkou svou odporučili se do její ochrany. Pak ozdo
bivše sošku krásným červeným rouchem a opatřivše kapličku stříškou
zavěsili nápis: có'ancta Maria, patrona militum, om pro nobis/» Svatá
Maria, ochrankyně vojínů, oroduj za nás.

Neminula než tři léta a známost“ o zázračné Matce Boží daleko

široko do všech chat vešla. Z blízka i z daleka nábožní věřící k jedli
putovati počali, a to v takovém množství, že již r. 1695. viděl se nucena
farář Tryberský o svátku navštívení P. Marie pod jedlí kčetně shromáž
děnému lidu promluviti.

Nedlouho na to obdržel biskupský ordinariátní úřad v Kostnici
udání, jakoby u jedle pověra se ctěním sošky Panny Marie se spojovala.
Biskupská" konsistoř hned komisařem vyslala Jana Franka, muže poutním
místům nepřejícího. Sotva Jan Frank blíže k sošce přikročil, v ustrnutí
bled zpět ucouvnul. Líce Matky Páně nebeským stkvěly se leskem! Ipadl
na kolena a modlil se. Konsistoř po udání jeho svolila ku stavbě poutního
chrámu, jejž bisk. komisař ku své největší radosti r. 1697. vysvětiti
mohl. Kde stála jedle, tam vzdělán byl hlavní oltář, na němž vztýčen
byl jedlový kmen s milostným obrazem Rodičky Boží. Však brzo byla
tato svatyně malou. Proto byl r. 1699. položen základ k nové mohutné
budově, kteráž v sedmi letech z dobrovolných příspěvků dokončena byla.
Od té doby stále věřícívalem Rodičku Boží Tryberskou navštívit spěchají.
Mnoho-li milostí Božích tam Bůh na přímluvu P. Marie udělil, kdo jest
s to, aby spočetlř*)

*) Podle spisu benediktinn kláštera sv. jiří. Rohweil, I820.
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2. Svatá Hora v Andechsu.

Na východním břehu rozkošného jezera Ammerského ve kraji
Isarském (v Bavorsku) vypíná se do výše 2000 stop nad mořem kuželovitý
vrch. Před stoletími vévodil odtud široko daleko pevný hrad mocných
hrabat Andechsských, Meránských vojvod, znamenitých nejen udatností a
statečností, alei vroucí zbožností. O poslední ctnosti mocného toho rodu
svědčila hradní kaple, bohatá nejen přečetnými ostatky, ale i mnohými
až ze sv. země pochodícími posvátnostmi, mezi nimiž obraz Matky Boží,
jehož původcem podání sv. Lukáše jmenuje, a pás P. Marie zvláště
vynikal a také u hraběcí rodiny i u lidu ve velké byl vážnosti.

Reliquií těch střeženo bylo vždy jako největšího pokladu a proto
v čase, kdy hrad nezdál se jim býti útulkem bezpečným, na jistější místo
přenášívány bývaly. To zvláště stalo se ve 12. století, když císař Ludvík I.
Bavorský hradu dobývati se jal. Prvé než stečeny byly valy jeho a hrad
rozmetán, vynesli strážcové pokladu, benediktini Seeonští, reliquie z hradní
kaple a nemohouce jinak, zahrabali je.

Na troskách hradu upjal se semotam keř a jalovec. Minulo čtyřicet
pět let, když jakás 'slepá žena uposlechnuvší napomenutí ve snách na
hrad vyvésti se dala a kořenem jalovcovým oči sobě potrouc zraku nabyla.
Zázrak ten způsobil, že množství lidu ke troskám putovalo a to zvláště
když tam vévoda Bavorský kapli vystavěti dal.

Sto let po zboření hradu pátrati se počalo po zakopaných reliquiích
a zvláštním řízením Božím se stalo, že v brzku nalezeny byly, a to
právě pod oltářem kaple, kdež v bedně železem pobité uloženy byly. Na

'rozkaz vévody Bavorského byly ostatky do Mnichova převezeny a ve
dvorní kapli uschovány. Ale pokyn nebes přiměl vévodu Arnošta I., aby
na místě trosek Andechsských klášter s chrámem zbudoval a ostatky tam
navrátil. Strážci svatyně ustanoveni byli benediktini z Tegernsee a Andechs
zván (svatou Horou.»

Za války třicetileté při vpádu Švédův do Bavorska zakopány byly
reliquie opětně, jen obraz na oltáři se zanechal. Švédové dostavše se až
k Andechsu vrazili do chrámu a obraz Bohorodičky strhnouti chtěli. Než
nepodařilo se jim to; když pak mučením klášterního služebníka místa skry
tého pokladu se dopátrali a jej vykopávati počali, náhle jako zděšeni práci
zanechali a utekli. Po pěti letech vyneseny byly opět reliquie na světlo
Boží. V r. 1669 chrám a klášter bleskem byv zapálen lehl popelem —
kaple však s ostatky byla zachráněna. Než za nedlouho stkvěl se chrám
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i klášter v nové nádheře. Ale r. 1803 byl klášter vyzdvižen a ač chrám
s reliquiemi zachován a službě Boží ponechán byl, putování valně ochablo,
a jen opětné zázračné uzdravenív r. 1843 učiniloutěšený obrat. Horlivosť
navštěvovati svatou Horu ještě více vzpružila se, když král Ludvík I.
opět benediktiny do Andechsu povolal. Ti se vzornou pílí pečují o místo

Panna Maria v Andechsu.

sobě svěřené a množství bývá zbožných poutníků, jenž rok co rok z celého
vůkolí ve slavných procesích ke sv. Hoře se berou.

3. P. Maria v Eldernech a v Ottobeurenu.

cjdi k olšinám a tam před Pannou Boha pros a bude ti spomo
ženo.» Tak zaslechla promluviti k sobě _ve snách žena z'Bavorských
Eldern pocházející. Bylo to již r. 1466. jsouc slába-jen s tíží se tam

['D



178 POUTNICKÁ MÍSTA MARIANSKÁ v NEMECKU A ŠVÝCARSKU.

dovlekla. Na olši byla z pálené hlíny soška Matky Boží, jež .sedíc synáčka
na rukou měla. Žena ,poklekši před soškou s důvěrou úpěnlivě za zdraví
prosila a nebyla oslyšána. Jakmile pověst' o tom se rozšířila, nebeské
pomoci potřební z blízka i z dáli k sošce do olšin utíkati se počali. A
čím častěji otec nebeský na místě tom prosby věrných křesťanů vyslýchal,
tím četněji poutníci přicházeli. Aby soška Bohorodičky pro budoucí časy
se zachovala, dal jistý zbožný rolník pro ni dřevěnou kapličku vystavěti,
kterouž později opat Vilém z blízkého benedikt. kláštera Ottobeurenského
kamenným kostelem nahradil, při čemž zároveň i poustevnu, zřídil.

V době reformace počal magistrát města Memmínk, k náboženským
novotám přistoupivší, jeptiškám řádu sv. Františka, když po jeho vůli
činiti a starou víru svou opustiti nechtěly, nátisky činiti. jeptišky,.aby
násilníků svých'ušly, opustily město a Ottobeurenský opat Leonard jim
za útočiště poustevnu Eldernskou nabídl. K cíli tomu poustevnu rozšířil
a chodbou s kostelem spojil. Tu klášterní panny po celých 12 let až
do svého opětného návratu do Memmínk sloužily Bohu, jsouce tu živy
ve svatém pokoji a míru. Ryk válečný nerušil zde modlitby jejich a třesk
zbraní nepřehlušoval zpěvu, jejž ke cti Bohorodičky ve chrámě pěly —
ochrana Boží patrně nad místem posvátným spočívala.

Když jeptišky Eldern opustily, usídlili se tu benedikt. mnichové
Ottobeurenští. Kostel ve vnitřní úpravě své se čím dále tím více zdoko
naloval, okrasy a ozdoby drahocenné se množily — než ve stavbě počal
scházeti. Tu opat Gordián uzavřel, kostel schátralý zbořiti a .prostrannou
stavbu provésti (r. 1702). Práci započatou dokončil nástupce jeho Rupert ll.,
jenž i sedm kaplí s obrazy utrpení Páně na cestě k Ottobeurenu zříditi
dal. Kolem chrámu Páně zbudovali si pak mnozí ku pohostění poutníků
obydlí, z-nichž osada Eldern povstala. A když osadě nejlépe štěstí kvésti se
zdálo — záhuba největší přikvačovala. Vzešel r. 1806. Oč ve století 16.
nepokusila se reformace, to ve století 19. provedla zhoubná revoluce.
Mniši jsou vyhnáni, kostel s klášterní budovou strženy, oltáře a věci cenné
jsou rozprodány. Soška zázračné Matky Boží šla z ruky do ruky, až
dostala se v-majetek Barnabáši, opatovi sv. Štěpánskému v Augšpurku,
kterýž když r. 1841 v Ottobeurenu klášter znovu zřízen byl, ji do kostela
tamějšího se vší úctou odevzdal, kdež do dnes největšího uctění dochází.

V Eldernu, kde někdy klášter s chrámem stál, jest tabulba s ná
pisem: <<Zdeklášter byl a poutní chrám Eldernský, jenž na počátku 19. století
se zemí srovnán byl.» -—Tabulce něco veselých domků osady Eldernské
činí stafáži.
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4. Poutnický chrám „ku čtrnácti svatým.“

Na levém pobřeží Mohanu v bavorském okresu Horních Frank
ční na návrší velebný poutnický chrám aku 'čtrnácti svatým.» Nádherná
stavba, rozkošná poloha a na protějším břehu bývalý benediktinský klášter,
bohužel nyní zámek Banz zvaný, jsou okrasou země Franků.. Kostel stojí
osamocen a jest 210 stop dlouhý, 139 široký a 94 vysoký. Vnitřek jeho

P. Maria v Ottobeurenu.

jest bohatě okrášlen zlatem, mramorem, sochami a obrazy. Na blízku
jeho stojí pouze několik domků.—V 15.. století byl na jeho místě ještě
dvorec, klášteru Langheimskému přináležející. Tehdejší opat kláštera
vystavěl tudy kapli, kteráž na svátek sv. Řehoře r. 1448. nejbl. P. Marii
a čtrnácti svatým pomocníkům zasvěcena byla. Co opata ku této stavbě
pohnulo, není nám známo. Tolik však jest jisto, že hned po ukončení

12*
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stavby poutě se sem konaly a časem tou měrou rostly, že opatství
Langheim tudy proboštství zřídilo. Za časů selské vojny bohaprázdní
obyvatelé z poblízkého Staffelštýnu velikolepý chrám tento zbořili. Teprv'
za 20 let opravil opat Jan V. svatyni. O dalších osudech kostela nemáme
dosti spolehlivých zpráv. Pouze tolik víme, že úpravný chrám r. 1772. byl
posvěcen. Když' v Bavorsku nastala doba zabavování jmění klášterního,
neušetřeno ani tohoto. Lakotné ruce kostel oloupily všech stkvostů a okras,
ano i zvony neušly hrabivosti tehdejších zřízenců vládních. R. 1835.
porouchal blesk staré," nepřiměřené báně věžní, střechu a varhany. Po
třech letech byl kostel zase opraven a věže jeho zastkvěly se v nynější
způsobě. Až podnes stál vedle chrámu Páně klášterec Františkánů.

5. P. Maria v dómě Spýrském.

Počátkem sedmého století vystavěl na ssutinách pohanského chrámu
Dianina zbožný král Franků, Dagobert I., křesťanský kostel. Když ho
tehdy stavěl, nevěděl, že někdy v pozdějších stoletích na jeho místě
velkolepý dóm P. Marie vypínati se bude. Jakým způsobem Spýry
poutnickým místem se staly aneb z odkud by milostný obraz pochodil,
známo není. — Když počátkem XI. století chrám Dagobertem vystavěný
již na sessutí byl, položil císař Konrad II., z rodu Saliův, základní kámen
k novému mariánskému chrámu a to u přítomnosti říšských knížat a za
velkého účastenství lidu. Přizpěvu žalmů zbožnostíjsajat pojmenoval královnu
nebes panovnicí města a vládkyní země. Při skutku tomto ustanovil také
že všichni nástupci jeho, kteří v zemích předalpských zemrou, ve Spýrském
chrámu pohřbiti se mají. Tímto ustanovením dostalo se dómu spýrskému
názvu: adóm císařský.» — Než ukončení stavby nedočkal se ani Konrád II.,
ani jeho syn Jindřich III. Teprv za poručnické vlády ]indřicha IV. Anežkou,
vdovou císařskou, chrám byl dostaven.

Od doby této uplynulo sto let, když pojednou došla Evropy žalostná
zvěst', že Jerusalém opětně do rukou sveřepých Turků se dostal. Papež
Evžén Ill. v žalu svém vyslal sv. Bernarda do Francie a Německa, aby
knížata k novým křižáckým výpravám pozýval. Vyslanec došed na svých
cestách Spýr, byl přítomnými kn'ížaty, tehdáž na říšském sněmu shromáždě
nými,.a množstvím lidu slavně za zpěvu (Zdrávas královno» do dómu
uveden. Když průvod poslední slova: (A ]ežíše, který jest požehnaný plod
života tvého, nám po tomto putování ukaž !) dozpěvoval, tu láskou svatou
k Bohorodičce jsa jat padl sv. Bernard na kolena a vysokým hlasem
zpíval: (o milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria|» — Slova
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tato, kteráž z roztouženého srdce světcova se vyronila, připojena navždy
k modlitbě (Zdrávas královno.»

Prvního dne nebylo sv. Bernardu možno, by knížata pro křižácké
výpravy nadchnul. Teprv druhého dne, když svými plamennými slovy získal
srdce císařovo, jenž za proudu slz zvolal: ((Pane, hotov jsem jíti, kam
mne voláš!» tu svolili i knížata a svaté nadšení zavívalo shromážděním.

Přijavše pak všichni z rukou sv. Bernarda kříž, vypravili se na Východ.
Bohorodička vyslyšela tudíž vroucí modlitbu svého miláčka na dómě spýrském.

Dějinypozděj- ' “ ' a ostatky zachrániti.
šíchstoletí vypravují Všechno zhoubný
nám o různých po požár zničil až na

hromách, jakéž dvě na straně vý
chodní stojící věže.
Rozvaliny ještě dout
naly a již tehdejší

biskup spýrský,
Reinhard, plán ku
nové a to velko—

císařský dóm za
stihnuly; pokaždé
však neúmorná láska

k P. Marii je opětně
nahradila. Již za

několik let po druhé

křižácké výpravě lepější stavbě zosno—
val. Téhož století
slavila církev sv.

velké jubileum, a
protož papež Boni
fác VIII. udělil všem,

kteří by nějakým
milodarem pro

padl dóm za kořist“
požáru,. než neuply
nulo ani deset let,
a zase důstojně se
vypínal. R. 1450.
nepozorností dělníků
vzniknul tak strašný
požár, že jen s tíží stavbu dómu spýr
bylo lze sv. nádoby

P. Maria v :'ómě Spýrském.
ského přispěli, tytéž

odpustky, jakýchž na hrobech ss. apoštolů v Římě nabyti lze.
Sotva uplynula tři léta a dóm se stkvěl takovou krásou,

že současní dějepiscové požár za štěstí pokládají. — Nicméně i
tato stavba neměla se naší doby dočkati. R. 1689. vypálili francouzští
vojínové celé město Spýr, při čemž i dóm za své vzal. Toliko milostný
obraz byl zachráněn. Když pak po desítiletém vyhnanství obyva—
telstvo spýrské nazpět se vrátilo, tu pro nedostatek nebylo mu možno
svatyni vystavěti. Teprv až za deset let vystavěli toliko kůr pro bohoslužbu;
ostatní části byly v ssutinách až do r. 1772. Roku tohoto započal biskup
limburský Augustin se stavbou, však dřívější krásy a podoby chrám nenabyl.
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Sotva uplynulo několik let a již opětně francouzské vojsko chrám a s ním
i milostný obraz zbořilo. Za pozdějších válek sloužil chrám za skladiště.

V našem století ustanovil bavorský král Maximilian 1. nový plán
ku velkolepé budově, kterou jeho nástupce Ludvík I. ukončil. Krásné
malby na stěně ze života P. Marie zdobí nyní přestkvostný chrám .a zpěvy
mariánské opětně rozléhají se prostorou jeho. Mnoho zbožných katolíků
navštěvuje chrám a opětně zdraví Matku Boží slovy sv. Bernarda:
có milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Mariah

6. Vilsbiburk.

Nedaleko Altóttinku, bavorského to Loretta, na řece Vilsi, roz
kládá se městečko Vilsbiburk. Na vrcholku městečka vypíná se libý kostel
poutnický Marie pomocné. Arciť co do starožitnosti a proslulosti nelze
ho porov nati s Altóttinským, vždyť kostel tuto jest takměř nový, nemnoho
přes sto let starý a poutníků taktéž nepočítá na sta tisíc. Nicméně zřídka
kdy jest prázdný a přispěním zbožných kněží nejsv. Vykupitele nalezlo
mnohé zraněné srdce útěchy, mnohá ztracená ovce se do pravého
ovčince vrátila.

Založení tohoto poutnického místa jest důkazem, jak mnoho jedinký
ve světě nepatrný člověk požehnaných skutků vykonati může, jestliže ho
pravá horlivost' ovládá. Na sklonku sedmnáctého století žil ve Vilsbiburku
kominík Donat Orelli. Muž tento lnul láskou převelkou ku Panně Marii,
a aby i jiní lidé ji ctili, ustanovil se vystavěti kapli Nebeskrálovně. Nej
příhodnějším místem pro kapli zdálo se na kopečku. Po dlouhých obtížích,
když byl mí'sto patřící ještě zakoupil, vztýčil tam dne '26. března 1686.
svatý kříž, po němž kopec pojmenován (Hora Kalvarie)

Ačkoliv kříž mnohé zbožné duše k sobě pozýval, by cestu k němu
konaly a u nohou jeho se modlily, přece nebyl Orelli s tím spokojen.
Vydal se na cestu do Řezna, aby si zde svolení biskupa ku stavbě
marianské kaple vyprosil. Po dvou letech vypínal se již okrouhlý kostelíček
o jedné věži a dvou zvonech. Do vnitřku uložen 'byl obraz P. Marie
Pomocné, před nímž mnoho zázraků se událo. Když po času kostelíček
poutníky obsáhnouti nemohl, vystavěl Orelli pomocí milodarů vnitřní kapli,
jakož i obydlí pro sebe, aby byl strážcem svatyně. Než kostel ani tento
kráte nebyl dostatečným, aby se do něho všichni poutníci vešli. Mezi tím
odcestoval Orelli do Říma a dosáhnul pro svůj kostel některých odpustků.
Byl-li po'čet poutníků již dříve dosti četný, vzrůstl nyní tím hojněji. R. 1704.
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přistavěl ku kapli lod okolo malé kapličky a vyzdobil ji představeními
ze života Kristova. Brzy na to zemřel; dílo však jeho neumřelo, nýbrž
žije podnes.

7. P. Maria v Kevelaeru (y Porýnsku).

Božská prozřetelnost' žádný z německých národů tolika drahocennými
svatyněmi neobmyslila, jako Porýňany. Ve velkém dómě kolínském chovají
se ostatky svatých tří králů, v Treverách nesešívaný kabát našeho božského
Spasitele, v Cáchách oděv nejbl. P. Marie, plénky božského dět'átka a
mnoho jiných, upomínek na ježíše a jeho panenskou Matku. A kolik
jiných mimo to čítá zázračných míst a obrazů ve skromných kaplích aneb
velikolepých kostelích! Národ i tato místa u velké úctě chová, nicméně
nikam neputu je tak ochotně jako do Kevelaer ÍePotěšz'tel/eym'zarmoucených,

Městečko Kevelaer leží v kraji Důsseldorfském. Městýs jest malý a
přeci světem nepatrný, jedinou jeho slávou jest krásný kostel a podle
tohoto stará zázračná kaple. Kaple tato jest stavěna do šestihranu, za
oltářem jest v posvátném domku obraz nejbl. P. Marie s božským děťátkem.
Kulatým otvorem ve zdi lze obraz i z venku viděti. Nad otvorem jsou
slova: <<Consolatrix afflictorum, ora pro nobis!» t. aPotěšitelkyně
zarmoucených, oroduj za nás!»

V zimě jest Kevelaer'prázdný, než jakmile nastane léto, počnouc
svátkem Navštívení P. Marie až do svátku Všech Svatých, hemží se
městečkem bez přestání zástupy cizinců, kteří ku zázračné kapli putují.
Počet všech poutníků do roku páčí se na 100.000. Od svátku Nanebe
vzetí P. Marie až do svátku Narození P. Marie takměř denně přicházejí
průvody jednotlivých far a měst; mezi větší průvody čítati lze ony z Bonnu,
dva z Kolínu, Důsseldorfu, Cách, julichu, Klév atd., pak z Nizozemska,
Amsterdamu, Rotterdamu, Utrechtu, Nymvegen a z Westfálska.

_Průvody Porýňanů konají se podle starodávného pořádku.
Dříve nežli se na pouť vydají, poučuje je duchovní s kazatelny o
významu poutě a o tom, komu lze průvodu se účastniti a kterak se na
něm zachovati jest. Zvláště jim na srdce klade, by se vší necudnosti
vystříhali, jakož aby vůdce průvodu poslušni byli. — Po cestě modlí se—
všichni společně a hlasitě růženec, litanie aneb jiné modlitby. Dojdouce
osad započnou zpívati písně a za hlaholu zvonů vejdou do kostela.

Když přijdou do Kevelaeru, nese šest nejmladších děvčat, totiž
těch, které ponejprv pout“ konají, obětní svíci, která se na den příchodu
poutníků a pak o vánocích před milostným obrazem rozžíhá. S křížem a
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korouhvičkou P. Marie v čele obchází průvod malou kapličku v kostele
a když růženec slovy: có matko milosrdenství, oroduj za veškero kře
sťanstvo» skončí, udělí jim kněz po zpívaném cTe Deum».požehnání.
Kteří z poutníků doma ku stolu Páně nepřistoupili, připravují se nyní ku
přijetí Těla Páně. Zpovědníků čítává se až na dvacet.

Večer obcházejí u slavném průvodu poutníci s rozžatými svícemi
za vzorného pořádku městečkem. Bohatí Hollandané docházejí sem u velké
nádheře: jejich kříže jsou stříbrné, se zlatými paprsky, korouhve z jemného
hedvábí s drahocenným třepením a bíle oblečené panny pod nebesy nesou
marianský obraz, a když také tamnější Němci jim nerozumějí, předce
jméno Maria slyší. Až do noci konají se modlitby v kostele a poutníci
z různých zemí klečí společně před milostným obrazem. Ráno po slavných
služhách Božích, když se byli s Bohem smířili, ubírají se zpět do svého
domova uvítáni jsouce již z dálky svými domácími.

Pout' do Kevelaer započala se konati před dvěma stolety a to násle
dovně: R. 1641. před vánocemi ubíral se cestou podle Kevelaer nemajetný
občan,jménem Buschmann, z Geldern. Když došel k pustině, kde jednoduchý
kříž stál, zastavil se, aby-se podle svého zbožného obyčeje pomodlil. Takto
když se modlil, zdálo se jemu, jakoby někdo na něho volal: (Tudy mně
postav svatyni!» Avšak když ohlédnuv se žádného člověka neuzřel, nevšímal
si toho mnoho. Když po tom následujícího dne ještě dvakráte ona slova
na tomto místě uslyšel, počal ze svého skromného výdělku denně něco
ukládati, aby takovou svatyni postaviti mohl. Mezi tím uviděla jeho žena
v noci svou světnici náhle ozářenou a v ní kapličku s obrazem Boho
rodičky a to takovým, jaký před nedávnem v rukou hessenského vojína
byla viděla. Dva vojáci jdouce z Lucemburku přinesli sem dva papírové
obrázky Bohorodičky lucemburské pro svého v Kempech zajatého
poručíka. Obrázek jeden nabízeli paníBuschmannové ku koupi. Ale poněvadž
se jí zdál býti drahým, nekoupila ho. Než nyní, když jí muž 0 své příhodě
u kříže byl vypravoval, litovala toho a šla za vojíny, zdaž by jí obrázek
neprodali. Oni však byli již oba svému poručíkovi doručili. Na velkou
prosbu postoupil jí poručík jeden. Radostí jata spěchala nyní domů ku

. svému muži, který zatím kapličku již stavěti započal. Brzo se rozhlásila
zvěst' tato 'mezi lidem; vše nyní spěchalo k Buschmannům, aby se na
své oči 0 této příhodě přesvědčili. Buschmann vzal tudíž obrázek a
zanesl ho ku kapucínům, "kdež v kostele po tři dni vystaven byl. Byl-li
shon lidu ku domu Buschmannovu velký, tím větší byl nyní v kostele.
Kapucíni oznámili celou záležitost' faráři Kevelaerskému, Janu Schinkovi, a
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tento odebrav se tam vzal obraz a zanesl ho do kapličky, kterou Buschmann
byl již dostavěl. To se stalo I. června r. 1642. Přenášení obrazu súčastnilo
se mnoho lidu z Geldern a okolí, a již toho dne stalo se několik zázraků.

Když událost“ tato došla i biskupa Roermondského, v jehož biskupství
tehdáž Kevelaer byl, dal celou záležitost“ přísně vyšetřiti. Dne 11. února
1647. shromáždili se duchovní se svým generálním vikářem a čtyři lékaři
ve Venlo a podrobili všechna zázračná uzdravení přísné zkoušce. Jindřich
Buschmann svou příhodu zpečetil přísahou. Osm uzdravení, která se udála
na přímluvu P. Marie v Kevelaer, byla, když byli světské a duchovní
vrchnosti a mnozí jiní z lidu na to dosvědčili, za pravá uznána.

Památní kniha uvádí následující zázraky, o nichž i naši čtenáři
pro rozmnožení důvěry v Pannu Marii nechat“ zvědí.

Anežka Nabeur z Geldern, od narození slepá, po své deváté pouti
do Kevelaer opětně zraku nabyla; ]áchim van der Bosch, němý a zmrza
čený ; Petr Godefridi, který po šest let jen o berlách chodil ; Vilém Joensen,
který na nohou zmrzačený byl; Daniel Moetz, který ani choditi ani státi
nemohl; Arnold Frederik, chromý; Jindřich Peters, půl třetího roku chromý
& slepý, a Petr Volbroek, který ani choditi ani státi nemohl.

Když se tolik zázraků bylo stalo, lid ze všech stran 'se sem hrnul,
nečekaje ani na rozhodnutí biskupovo. R. 1643—45. vystavěli vedle
kapličky kostel; r. 1647. posláni do Kevelaer Otcové Oratoriani, aby tudy
bohoslužbu zastávali. Za času fancouzské revoluce byl klášter Oratorianů
zrušen a bohaté poklady kostela zabaveny. Později i poutě byly zapo
vězeny. Nicméně že lid se nad tím horšil, povolil Napoleon 1. r. 1802.
opět poutě. R. 1842. slavena dvousetletá památka, jíž se takové množství
zbožných poutníků účastnilo, že počet jich během roku na 200.000 se
páčil. Porýňané dávají tím svědectví, jak si víry a zbožnosti po svých
otcích zděděné váží a jak jí věrně se Spravují.

8. P. Maria v Hardenberku.

Asi dvě hodiny cesty od města Elberfeldu v porýnském Prusku
stojí v rozkošném údolí zámek Hardenberk. Nedaleko něho jest uprostřed
domů ctihodný poutnický kostel neposkvrněného Početí nejbl. P. Marie
s klášterem. Silnicí a pěšinkami z blízka a ze zdáli konají sem zástupy
zbožných poutníků cestu.

Kostel stojí na prostranném náměstí, jest dlouhý a vysoko klenutý,
s vezí nevysokou. Při vchodu do něho objeví se zrakům našim na levé
straně příjemná kaplička, na jejímž lesklém mramorovém oltáři stojí obraz



186' POUTNICKÁ MÍSTA MARIANSKA v NĚMECKU A SVYCARSKU.

neposkvrněného Početí nejbl. P. Marie s rukama složenýma a zraky k nebi
obrácenými. Lampy a svíce okrašlují obraz. Na hlavě Neposkvrněné třpýtí
se korunka s dvanácti hvězdami, před ní vznášejí se v oblacích dva
andělé, přinášejíce jí lilie a růže, odznak její neposkvrněnosti a vůně
její ctností.

Na tomto místě bylo tajemství neposkvrněného Početí nejbl. Panny
Marie katolickému světu snad ponejprv znázorněno. Milostný kostel vy
stavěla zbožná vdova po svobodném pánu Sigmundu z Hardenberku a
r. 1670. posvěcen byl ku cti sv. Anny. Deset let později vystavěla její
dcera Isabella františkánský klášter při něm; ale zázračný obraz nebyl
ještě v kOstele. Kterak sem přišel a odkud, ukáže nám následující příběh.

Zbožný františkánský mnich v Dorstenu, Antonín Schirley, choval
ve své komůrce obraz neposkvrněného početí nejbl. P. Marie. Když
v září r. 1680. podle svého obyčeje v tichu nočním před obrazem klečel,
uslyšel slova: (Zanes mne do Hardenberku, tam chci uctívána býti!»
Následující noci opakovala se tatáž slova s přídavkem: (Během dvou
roků onemocní na smrt' velký kníže a dříve neozdraví, pokud se nezaváže
slibem, že mi v Hardenberku klášter vystaví; toto piš knězi, který tam se
stavbou začíná.» Třetí noci oba rozkazy se opakovaly, k nimž ještě třetí
přidán: (Na tobě jest, bys zavedl novenu, t. po devět sobot budeš
sloužiti mši sv. na díkůvzdání za mé neposkvrněné Početí.» Pater Antonín
rozkazy Bohorodičky vyplnil. Pouze 5 přenesením obrazu poněkud váhal.

R. 1681. v červenci onemocněl kníže-biskup Paderbornský, Ferdinand
z Fiirstenberku, kníže mocný, biskup ctihodný a mistr svobodných umění,
který povždy velkou zbožností k Panně Marii lnul. Pater Antonín uslyšev
o tom zprávu, měl za to, že nyní nastala doba, by obraz do Hardenberku
přenesl. Opat benediktinského kláštera Verdenského domnívaje 'se, že
slovy (velký kníže» jiný míněn býti nemůže než kníže-biskup Ferdinand,
vydal se v důvěře, že všestranně oblíbený biskup na přímluvu P. Marie
na životě bude zachován, k němu, a vypravoval mu o slovech a zjevu
P. Marie. O slavnosti P. Marie Sněžné dne 5. srpna učinil biskup žádaný
slib pro Hardenberk. A hle, hned od toho dne zdraví nabývati počal.

Mezitím vydal se bohabojný opat Verdenský do Hardenberku, aby
obraz posvětil a v kostele ho vyvěsil. Zvěst' o zázračném obrazu roznesla
se široko daleko, takže ku slavnosti této velký zástup lidu se sešel. —
Kníže-biskup-Ferdinand v říjnu byl již tou měrou zdráv, že učiněný slib
provésti mohl. Dne 25. října v sobotu ráno přijel v průvodu zbožného
vojvody Viléma z Julich-Berku do Hardenberku. Po slavných službách
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zvěstoval Ferdinand všem věřícím hlasitě účel svého příchodu. Potom
nařídil, by za přáním nejbl. P. Marie nákladem jeho klášter se vystavěl.
— Následujícího roku dal dědičný princ Julíšský a Berkský se svou man
želkou uvnitř kostela vystavěti kapličku Bohorodičky a obdařil jí bohatě.
Od této doby zmáhaly se poutě do Hardenberku čím dále tím více,' takže

P. Maria v Dettelbachu.

ročně poutníků na 20.000 se počítalo, kteří v důvěře v mocnou přímluvu
neposkvrněněho Početí nejbl. P. Marie sem příchvátalí.

9. P. Maria v Dettelbachu.
Městečko Dettelbach v Bavorsku (v Nižních Frankách) ležící neděkuje

pověst“ svou tak bohatým vinícím svým, jako spíše zázračnému obrazu
bolestné Matky Boží, zvanému obrazu nešpornímu, k němuž ode dávna
křesťané z blízka i z dáli houfně putují.
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Obraz druhdy nestkvěl se v takovém lesku na překrásném oltáři,
na němž nyní jest umístěn, aniž u chrámu vždy rozsáhlý klášter, jako za
doby nynější, stál. Byltě ještě v 16. století na stromě upevněn bez
přístřešku, bez okrasy. V té době jakýs dělník 2 Melkendorfu, jménem
Lemmerer, byv potlučen, ve svých velkých bolestech všecky svaté ku
pomoci svolával. Ve snu vybízel ho jakýsi muž, by, chce-li býti uzdraven,
do Dettelbachu putoval a u obrazu Matky Páně na stromě svíci obětoval.
Procitnuv cítil se „zdrazgím a Bohu i Rocličce Boží děkuje odebral se se
svící k Dettelbašskému stromu. Ale kam svíci upevniti? Nevěděl. Po
chvíli cestou unaven jsa usnul. l zjevil se opět onen muž ze snu předešlého
a nařídil mu, aby šel do městečka a svíci radním pánům na radnici shro
mážděným odevzdal. Lemmerer tak učinil. Někteří z radních pánů vysmívali
se jemu, jiní vzavše svíci uschovali ji, chtějíce čekati, až co budoucí čas
přinese. Pověst“ o zázraku se rozšířílaa návštěva obrazu byla větší, zvláště
když na jiných zázračných uzdraveních nescházelo. Magistrát, aby obraz
před deštěm a větrem chránil, postaral se o dřevěnou budku. Kníže
biskup Wiircburský vzdělati pak dal kapli a k ní ustanovil kněze. Však
v brzku ukázalo se, že kaple jest nedostatečnou a jediný kněz také že nevy
hovuje. l vystavěl tehdejší k_níže-biskup veliký chrám s klášterem, v nějž
mnichy řádu sv. Františka uvedl (r. 1613). Za války třicetileté byl sice
chrám s klášterem Švédy spustošen, obrán, než, an zachráněn obraz
Bohorodičky, v brzku zase ve větší než dříve objevil se slávě. A od doby
té do dnes jest (Maria Dettelbašská» heslem zbožných věřících a kterak
ti o zvelebení vznešené svatyně dbají, o tom votivní tabulky, stěny chrá
mové kryjící, svědčí.

IO. Poutnické místo v rýngavském Marienthalu.

Pod Mohučem na pravém břehu Rýnu rozkládá se překrásné
Rýngavsko, kteréž právem rájem pohoří rýnského jmenovati sluší. Bujným
zelením porostlé pahrbky, lepá údolí, bujné louky, pyšně se pnoucí jehličnaté
a dubové lesy, klokotající potůčky a veselé zpěvy ptactva spolu tudy
zápolí, aby malý okrslek na pobřeží krásného Rýnu útěšnou zahradou učinily.

V Rýngavsku .tomto žil ve 14. století na úpatí pověstného
Johannisberku neznámý šlechtic. Za obydlí jemu sloužil malý domek a
zaměstnánímjeho byly ustavičné chvály Boha a Matky Spasitele P. Marie. Ve
stínu silných stromů postavil obraz, před nímž Boha velebil. O zbožném
poustevníku věděl málo kdo, lečzvěř lovcem štvaná když uháněla podle
jeho domku, anebo myslivec Honn, kterýž u pana Jana Schaffreitha
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z Oppelsheimu sloužil, navštěvoval občas poustevníka a nezřídka se
modlil před obrazem P. Marie. Myslivec tento pojednou z příčin neznámých
pozbyl zraku. Ve své slepotě zpomínal si na obraz před poustevnou, a
zahloubal se do utrpení P. Marie a to mu bylo jedinkou útěchou. V důvěře
v mocné přispění P. Marie dal se jednoho dne na ono místo zavésti a
padna zde na kolena vzýval vroucně bolestnou Matku Páně, by jemu
v žalosti jeho přispěla. Když se byl ze země pozdvihnul, počalo
se mu. před očima kmitati, až pomalu úplně prozřel a Pannu Marii
opětně uviděl.

VIV'
Zázračné uzdravení jeho rozsmlo se okolím a naplnilo srdce všech

díky a láskou k Bohu a jeho milcné Matce. Od této doby utíkalo se sem
mnoho nemocí sklíčených a osamocené údolí nazváno <<údolímmarianským.»
A nadarmo sem nemocní se neutíkali, na přímluvu P. Marie mnozí uzdravení
dosáhli. Z vděčnosti za prokázanou milost', které se myslivci dostalo, dal
Jan Schaffreith r. 1313. kapli vystavěti, a poněvadž brzo nemohla tak
četných poutníků pojmouti, zřídil na místě jejím kostel 71 stop dlouhý
a 261/2 stopy široký. Stěny kostela ozdobil překrásnými obrazy vzatýmí
ze života P. Krista a P. Marie. Pro bohoslužbu dosadil sem čtyři duchovní
a dne 8. září 1330. na svátek Narození P. Marie byl kostel posvěcen.
— Po mnoho století putovalo sem množství zbožných poutníků. V horlivosti
jejich nebyly ani války, ani reformační boje s to je rušiti. — R. 1612.
převzali bohoslužbu Otcové z tovaryšstva Ježíšova, kteří víru, katolický
život a lásku k bolestné Matce Páně u velké míře budili. — Každoročně
vysýlalo město Mohuč velké procesí do Marienthalu. Za zpěvu písní
k' Bohu a k Panně Marii, s křížem a korouhvemi v čele, připluli po lodi
do Marienthalu, a když zde v kostele vykonali pobožnost' svou a přijali Tělo
Páně, odpluli plni díkův a lásky k P. Marii do svého domova.

Nešťastný rok 1773. zrušil řád Jezovitský a s ním přestaly i poutě
do Marienthalu, kteréž prodáno a co drahocenného odtud zabráno. Toliko
zázračný obrázek uchráněn a do kostela Geisenheimského přenesen byl.
84 let ležel kostel v ssutinách, když konečně biskup limburský, Dr. Petr
josef Blum, sosnoval plán na znovuzřízení jeho. Majitel kníže Metternich
v úmyslu jej podporoval, takže kostel k radosti obyvatelstva opětně podle
starého plánu vystaven byl. Milostný obraz opětně z Geisenheimu sem
byl přenesen a na poboční oltář slavnostně postaven, dne 8. září 1858,
tedy za 528 roků po jeho prvním posvěcení. — Poutě, které zlé časy
poněkud zastavily, se obnovily a opětně P. Maria zde divy tvoří.
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11. Poutnické místo v Telgte.

V městečku Telgte od pradávných časů stávala na hřbitově
v jednoduché kapličce socha bolestné P. Marie. O původu jejím žádný
nevěděl, toliko zbožnost' a láska obyvatelů Telgtských k soše P. Marie
přecházela z_pokolení na pokolení. A ač žádná střecha zbožné duše před
paprsky slunečními a deštěm nechránila, předce prosebníků povždy dosti
před obrazem klečelo.

Konečně slitoval se nad poutníky Jindřich Laer a daroval r. 1466.
správě kostela dvacet čtyři marky zlata, aby za ně v kostele sochu
sv. Ondřeje a přístřeší nad sochou bolestné P. Marie zřídila. Správa
kostela pořídila sochu sv. Ondřeje a vystavěla kapli okolo sochy P. Marie.
0 svátcích svatodušních bývala tato socha každoročně u slavném průvodu
přenášena ulicemi; a když průvod kostelu se blížil, vybírali představení
města milodary na udržování kaple.

Za časů zhoubných válek, které v Německu za víru bojovány byly,
upadla bolestná P. Maria v Telgte takměř v zapomenutí; také kaplička
osiřela a rozpadnutím hrozila. Slyše o tom monastýrský biskup, Krištof
Bernard z Galen, ustanovil se ve své úctě k P. Marii na tom, že kapli
opětně vystaví a poutě k jich dřívějšímu rozkvětu povznese.

R. .1654. dne 22. května naporučil obraz ze hřbitova do kostela
přenésti, kdež zůstal až do r. 1657., kdy kaple dostavěna byla. K slavnosti
přenesení obrazu do kaple dostavil se osobně a pak častěji sem dojížděl,
zvláště r. 1664. se zde odporučoval mocné přímluvě P. Marie, když do
boje do Uher proti sveřepým Turkům jemu táhnouti bylo.

Poutě do Telgte konaly se z okolí i ze vzdálených míst. Město
Monastýr každoročně vycházelo sem u slavném průvodu na pout'. Nejbl.
P. Maria prosby svých dětí vyslyšela a mnoho zázraků způsobila.

Na památku zosnování plánu ku nové kapli oslavily se tudy
r. 1754. a 1854. zvlášť slavně stoleté památky. R. 1754. ohlásil kníže
biskup Klement August slavné jubileum. Po trvání jubilea navštívilo Telgte
přes 50 procesí. Také zázraky se udály, z nichž o jednom se zmíníme.
Mezi vojíny, jimž pořádek při pouti konati bylo, nacházel se také jeden
protestant. Ačkoliv v mocnou přímluvu P. Marie nevěřil, divil se v duchu
přece tomu a uvažoval, jaký to as obraz, ku kterému tolik lidu spěchá.
Zvědavostí jsa puzen vkročil do kaple a pohledem na obraz a na zástup se
modlící byl tou měrou jat, že za nedlouho dal se vyučiti v katolické
víře a bludů svých se odřeknuv katolíkem se stal.
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Velkolepější byla slavnost“ r. 1854. Kaple opětně byla obnovena
a novými malbami okrášlena. Biskup jan Řehoř vydal k věřícím svým
pastýřský list, vyzývaje je k hojnému účastenství poutě do Telgte. l-llasu
jeho se všech stran uposlechnuto tak, že na 60 procesí ze všech končin
jeho biskupství se dostavilo. Město Monastýr vyslalo na 10.000 poutníků.
Mnohého dne připutovalo až 30.000 zbožných věřící h. Těžko by bylo
spočítati ony vroucí prosby, jež se z roznícených srdcí tolika tisíců k Panně

Chrám Panny Marie (Notre Dame) v Paříži. (Viz stranu 14S.)

Marii řinuly a žádnému nejsou známy ony nesčetné milosti, jakýchž Panna
Maria svou přímluvou prosícím uštědřila.

I2. Zázračný obraz P. Marie Verlské.

Dokud zhoubné časy novotářství náboženského mysli lidu neovládly,
stál zázračný obraz P. Marie v městě Soestu, ve vestfálském okresu
Arnsbergském,-u obyvatelstva u velké úctě. Když r. 1520. křesťanská
víra a pravá láska k Bohu takměř po všech německých zemích utuchnula
a novotářství Luterovo se ujímalo, zdálo se, že úcta k nejbl. P. Marii
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ve svatyni na Soestské louce úplně ze srdcí obyvatelů vymře. Zázračnou
však událostí opětně nabyla svěžesti. Měšt'anosta města Soestu, šlechtic
Schur, nemohl pro své stáří a svůj neduh v nohách úřadu tohoto dále
zastávati. Když jednou na postel upoután jsa ležel, uslyšel slova: (Povstaň,
vezmi obraz P. Marie z louky a zanes ho do Sůstern, kdež slavná služba
Boží se konati _má, načež ho opět do Soestu přines.» Šlechtic ačkoli
těmi slovy se zarazil, neuposlechl přece. Slova ona byla však brzy opakována.
Na radu svého zpovědníka ani tentokráte nešel za hlasem ho upomínajícím,
maje za to, že jestli onen hlas s nebe pochází, ještě zvučněji se ozve.
A vskutku i po třetí uslyšel hlas a to tak silný, že se ze spánku probudil.“
Když na oči prozřel, spatřil svou ložnici nebeským leskem naplněnou a
obraz tentýž, jakýž v marianském kostele na louce jest, před sebou státi.
Tentýž hlas jej i tentokráte upomínal.

Ctihodný stařec vzal tudíž obraz na svá bedra a nesl jej lehce a
bez unavení do Stistern. Na své pouti dostalo se jemu nařízení, že obraz
tento každoročně v neděli po Narození P. Marie slavnostně městem nositi
se má. Dokud šlechetný měšt'anosta žil, vykonával se průvod každoročně.
Jakmile zemřel, ustalo se od toho.

Z vlažnosti probudil obyvatelstvo pojednou nakažlivý mor, kterému
mnoho životů lidských podlehlo. Ve své tísni utekli se obyvatelé k obrazu
P. Marie. Zde před obrazem klečíce vzývali ji vroucně za odstranění
pohromy této od nich. Svých hříchů litujíce a polepšení slibujíce nosili
obraz ve slavnostním průvodu městem a — mor ustal, nebot' Matka
Boží vyslyšela jejich prosby.

Novotářství Lutrovo nakazilo na to r. 1531. i srdce obyvatelstva
Soestu, takže od víry svých předků odpadli. Poněvadž nové učení uctívání
svatých zapovídalo a zvláště marianskou poctu za kacířství vyhlašovalo,
zapomněli brzy i na dobrodiní a milosti, jakých se jim před nedávnem
bylo dostalo. Oni zapomněli i oněch zázraků, jichž očitými svědky byli a
ve své zaslepenosti oloupili zázračný obraz o jeho trůn a pohodili ho
mezi staré odpadky, kdež po 130 let zůstal. Nicméně nebylo souzeno,
aby tudy pohozen navždy zůstal, neboť se měl. podílem dostati oněm,
kteří si jej váží a jej uctívají.

Kurňřt a arcibiskup Kolínský, Maximilian Jindřich, který vroucím
ctitelem P. Marie byl, nesl to bolestně, že tento tak proslulý a úcty
plný, zázračný obraz potupen leží. Z té příčiny všemožně se o to zasazoval
a i velké sumy peněz nabízel, aby obraz z potupy vytrhl, avšak marně;
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zatvrzelí bludaři odepřeli mu toho. Však čeho nedokázal on, dokázala nevy
zpytatelná prozřetelnost' božská.

Několik občanů ze .Soestu ve své zpupnosti usnesli se na tom,
že honiti budou na poli kurfiřtovu. Věc jejich se prozradila a došla uší
kurňřta Maximiliana jindřicha. Tento ve své rozhořčenosti hrozil přísným
potrestáním vinníků. Zastupitelstvo města, by zlo napravilo, nabízelo velkou
čásť peněz za to. Nicméně kníže zůstal na své a žádal bud' přísné potre
stání aneb vydání zázračného obrazu z louky na zadost'učinění. Zastupitelstvo
Soestské ve své nesnázi dohodlo se na tom, že obraz, který beztoho pro
ně nemá ceny, kurňřtovi vydají. Vynesše jej tedy z úkrytu a očistivše
jej z pavučin a prachu, který přes sto let na něm pněl, vložili ho do
skříně a když byli svou pečet“ na něj otiskli, odevzdali ho cleputaci
kurňřtově. Drahocenný obraz byl ještě toho dne, totiž 1. listopadu 1661.
do zámku kurfiřtského ve 'Verlu přinesen.

jak veliká byla radost“ kurňřtova, tak velká byla i jeho pokora,
když obraz spatřil. Ve své pokoře neměl se za hodna, aby ho ve svém
domě choval. Hned druhého dne z rána povolal k sobě kvardiána cti
hodných Otců kapucínů, kteří od r. 164.5. 've Verlu klášter obývali, a
odevzdal jemu obraz Bohorodičky v ochranu se slovy: <<Otčekvardiáne,
doufáme pevně, že nám a naší celé milé vlasti pomocí tohoto milostivého
a zázračného obrazu Marie Panny a její stálou úctou nebe nejhojnější
měrou žehnati bude !» Za velikého učastenství duchovenstva a lidu přenesli
tuto novou a nejkrásnější ozdobu města slavně do kostela kapucínů. To
se stalo 2. list0padu.

Hned prvního dne v kostele ukázala svou zázračnou moc. jistý
chudý rolník z Miilheimu, jménem Štěpán l—lofnagel, byl po čtyři léta
úplně chromý. Žádný lékař jemu pomoci nemohl. V důvěře své v mocnou
pomoc P. Marie vlékl se o berlách do Verlu. Zde modle se nabyl úplného
zdraví, na důkaz svého uzdravení pověsil své berly na stěnu kostela a
vrátil se zdráv a vesel chválu vzdávaje Marii (uzdravení nemocných>>
do své otčiny.

Kurňřt Maximilian jindřich dal zavěsiti zde před obrazem stříbrnou
lampu a založil nadaci na udržování její. R. 1669. na svátek Navštívení
P. Marie vedl osobně procesí s obrazem městem. Odtud nařídil, by
každoročně podobný průvod se konal.

Není se tudíž čemu divíti, když pravíme, že počet poutníků každým
rokem se množil a že zvěst“ o zázračném obrazu do nejzazších krajin
zalétala. V záznamech městských dočítáme se následovního z r. 1736.:

13
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(Tohoto roku o svátku Navštívení P. Marie bylo zde tolik lidu, že něco
takového nejstarší lidé nikdy neviděli. R. 1747. přistoupilo v měsících
květnu až do října 65.000 osob ku stolu Páně a 1200 kněží na milostném
místě mši sv. sloužilo. O svátku sv. Anny r. 1749. přijalo 11.000 poutníků
tělo Páně.»

Ku r. 1761. připravovali se obyvatelé ku veliké slavnosti, totiž
ku stoleté památce. Jelikož však tehdy Verl a okolí jeho bylo hrůzou
války německo-francouzské zaplaveno a na 160.000 vojínů se tam utá
bořilo, upustilo se od slavnosti. Když však 5. února 1763. mír mezi
bojovnými mocnostmi uzavřen byl, ustanoveno, že toho roku památka se
slaviti bude.“ Přípravy se konaly velikolepé. Papež Klement XIII. udělil všem
zbožným poutníkům plnomocné odpustky pro celý tento rok jubilejní. O slav
nosti samé, totiž na svátek Navštívení P. Marie a po celý oktáv, sešlo se sem
tolik lidu, že 80 kněží po celý den zpovídalo a na sedmi místech dopo
ledne nejsv. Svátost“ oltářní se podávala. I mnoho biskupův a šlechticů
se sem sjelo.

Přes všechno hanobení a upírání zázraků neubylo poutníků, alebrž
každým rokem jich přibývalo. Bouře francouzské revoluce vypudily sice
strážce svatyně odtud, nechajíce pozvolna Františkány vymříti, nicméně
úctu k P. Marii nebyly s to lidu se srdcí vzíti. — Za několik let po
vypuzení Františkánů ozývala ze přání, by opětně na stráž svatyně mužové
z některého dovoleného řádu postaveni byli. 1 posláni sem opět Františkáni.

Na podzim r. 1861. slaveno druhé jubileum přenesení zázračného
obrazu ze Soest do Verlu. Slovútný a těžce zkoušený paderbornský
biskup, Dr. Konrad Martin, zahájil slavnost' pastýřským listem ze dne
15. srpna, v němž mimo jiné praví: (Poněvadž jest naší svatou povinností,
bychom za všechna tímto zázračným obrazem prokázaná dobrodiní právě
v těchto dnech svůj vděk zvláštními slavnostmi zvýšili, jsme sv. Otci Piu IX.
o velké úctě věřících k tomuto obrazu zprávu podali a jej požádali, by
za tím účelem pramen milostí blahosklonně otevřel. — Naši prosbu
sv. Otec laskavě vyslyšel a udělil všem věřícím, kteří v době mezi 8. zářím
až do 1. listopadu t. r. po vykonané zpovědi a po přijetí nejsv. Svátosti
oltářní klášterní kostel ve Verlu navštíví a odpustkové modlitby se
pomodlí, plnomocné odpustky všech trestů, za kteréž odpustky také duším
v očistci přiřknouti se mohou.»

Pozvání svého nejvyššího pastýře uposlechly zbožné duše a vělmi
četně slavnosti se súčastnily. A P. Maria, nevyčerpatelný zdroj lásky, ze
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svého milostného _trůnu hojnou měrou udělila milostí všem těm, kteří se
k ní sem utekli a ji o smilování prosili.

13. Kostel marianský ve Wíírzburku.

Jakou zbožností Frankové ku P. Marii lnou, důkazem jest_mimo
jiné marianský kostel na zeleném trhu ve Wiirzburku. Před dávnými časy
na jeho místě stávala židovská synagoga a náměstí slulo <<židovské.» Když
ve 14. století synagoga shořela, vystavěli zbožní občané tam kapli ku
cti nejbl. Panny Marie. Brzy však prostora její nedostačovala, aby mohla
tak hojný počet poutníků pojmouti. To když viděli horliví ctitelé marianští,
obrali sobě za úkol, kapli zvětšiti. Biskup Gerard položil r. 1377. základní
kámen ku stavbě, ale poněvadž stavitelé se často vystřídali, ukončila 'se
stavba teprv za 102 léta.

VVI [
Krása nového kostela pobízela horlivost“ ver1c1 h tou měrou, že

ho hojnými nadacemi a milodary obmyslili. Ve zbožnosti a úctě své
ukládali sem v křižáckých výpravách a jiných válkách dobyté zbraně a
prapory, jakož i okovy své, když ze zajetí _se vrátili. Od r. 1615. obsta
rávali bohoslužbu kapucíni. R. 1688. zavedlo se sem bratrstvo P. Marie
pomocné, které před čtyrmi lety ve Mnichově na památku odražení útoku
Turků založeno bylo. Biskup Jan Bohumír daroval bratrštvu tomuto oltář P.
Marie pomocné. — Asi za dvacet let shořela věž následkem blesku; nicméně
brzy ji láska křesťanská vystavěla, avšak v takové formě, že stavbě kostela
nikterak nesvědčila. Na báni, která novou věž korunovala, vztýčil biskup
Jan Filip překrásnou sochu nejbl. Panny Marie, 181/2 stopy vysokou, z ryzí
mědě zhotovenou a důkladně pozlacenou. Daleko široko stkvěl se obraz
vznešené nebeskrálovny, již Frankové v písních svou (vojvodkyní>>nazývají.
Během věků, když věž namnoze chatrnou se stala, započala se r. 1854.
_stavěti nová. Za její stavby, kteráž tři léta trvala, byl obraz ku veřejné
poctě v kostele vystaven. Den, kteréhož nově pozlacený obraz na věž
se vztyčoval, byl Frankům svátkem zasvěceným. Ku slavnosti sjelo se do
Wiirzburku mnoho účastníků z Bavor, Badenska a Wiirttemberska a po
slavném průvodu městem, když byl biskup obraz posvětil, vytažen byl za
zvuků hudby a hlaholu zvonů na věž.

Královna nebes a vojvodkyně Franků trůní tedy opětně na nád
hei'né věži nejkrásnějšího kostela, jsouc zbožným křesťanům z blízka i z dálky
útočištěm v jich vezdejších záležitostech.
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14. P. Maria v Ettalu.

Kdo neslyšel o Oberammergavě? Komu nejsou známy pašijní hry,
kteréž v každém desítiletí před hostmi evropskými ano i americkými,
díme před diváky celého světa se provozují? A hodinu od Oberammergavy
vypíná se k nebesům uprostřed skal klášter a chrám Matky Boží Ettalské.

Zakladatelem jeho jest Ludvík Bavorský, císař Německý. Podnět
k založení jeho byl dán následující událostí. .

Roku 1327 kaple vzývat Po
zabral se Ludvík

do Říma pro
císařskou korunu,
kterou si tam

skutečně 17. ledna
1328 ode dvou
biskupův na hlavu

mocnice křesťanů
za ochranu. Co

se modlil, stařec
v rouše mnichů

benediktinských
před ním se ob
jevil. V ruce držel
sošku Rodičky
Boží. I promluvil
k 'němu takto:

(Uvolíš-li se
v údolí své rodné

postaviti dal. Na
zpáteční cestě

následkem věro

lomnosti svých
přivrženců dostal
se do úzkých tak,
že nevěděl, jak
přečetným nepřá

země založiti
klášter a tuto

sošku Boho

telům svým vy- rodičky vystaviti
váznouti. V ne- k veřejnému
hodě té nemaje"
ke komu se obrá- šťastně otčinu
titi utekl se do svou.» Ludvík

sošku přijav složil slib a stařec zmizel. Od téhož okamžiku poměry jeho

uctění, spatříš

se zlepšily. Hned mu po ruce bylo více prostředků, kterými z rukou
svých protivníků vyváznouti mohl. Za nedlouho zdráv octl se na hranicích
Bavorských.

Pamětliv jsa svého slibu jal se císař vhodné údolí po vlasti Bavorské
hledati. Pouze myslivcem, krajin znalým, provázen jsa jel temným hvozdem
Oberammergavským, když kůň před vysokou jedlí náhle předníma nohama
klesl — což třikrát se opakovalo. Ludvík nebyl s, to, aby oře dále přivedl.
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Případ ten byl císaři znamením, že tu místo pro klášter a kostel
jest. Hbitě clal ku stavbě konati přípravy a r. 1330 sám záklacl položil
neprohlašuje z pokory sebe, ale Pannu Marii zakladatelkou. Ve dvou
letech bylo dílo clokonáno, o kteréž, aby do budoucích časů se zachovalo,

„ .ncá'),“ , .< /-' 5M '“ '.. ,.„ ;rjx/z/f ... „.A-,
.z'á'sz-l" //Šf /

V: ' 32445;'
"7" 2%4- "///,--'.'.-„\_K

Velechrám poutnicky' v Ettalu.

císař štěclrostl právě knížecí se postaral. Tím způsobem pusté dosud
údolí oživlo a stalo se Bavorům velmi oblíbeným. poutním místem.

Od té doby přehnaly se tudy mnohé válečné bouře, i častokráte
klášter s chrámem popelem lehl, — než znovu vystavěn v nové zaleskl

VVI
se slávě. Ovšem nejtě251 rána zastihla Ettal, když klášter zrušen byl.
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Stalo se tak r. 1803. Mnichům, zbožným strážcům svatyně, bylo opustiti
_jich odvěké milé s'ídlo. Však katolický lid neustál proto ve ctění svaté

zakladatelkyně Ettalské, jak zázračnou sochu P. Marie jmenuje. Té důvěry,
kterou povždy k MatcePáně se nesl, nepozbyl tak jako ani své lásky,
která již v srdcích otcův jeho zakotvena byla.

Soška zvýší jedné stopy tesána jest ze vzácného mramoru. Tvář
Matky Páně obrácena jest k Božskému dítěti, kteréž k ní vzhlíží a ručku
vztahuje. Roztomilost' ve tváři a v celém vzezření sošky jímá každého,
kterýžto dojem velebností a unášející krásou chrámu se zvyšuje. Poutník
do dnes souhlasí s výrokem zbožného císaře Ludvíka řkoucího: (Kdo
vzorem krásy kochati se chce, at' zří chrám Ettalský.»

15. Poutnické místo u „Svaté lípy“ či „Heiligelinde.“

Nedaleko městečka Rósslu, v provincii východního Pruska, rozkládá
se poutnické místo »Svatá lípa.<< Místo toto jest takměř nejzazší katolickou
stráží na hranicích rozkolného Ruska. '>>Svatá lípac leží uprostřed krásného,
zeleného údolí.. Před šesti sty lety pokrýval les Krakotín ještě údolí,
jakož i sem splývající pahorky. Od pradávných dob odbývaly se na místě
tomto modloslužby. Zde pod mohutnou lípou, jejímž hustým „lupením žádný
paprslek sluneční nepronikal, kladli divocí Prušané své ve válkách zajaté
bůžkům v oběť. Jakým způsobem krvavé pohanské neřesti čisté víře našeho
božského Spasitele ustoupily, kolují zprávy rozličné. Dle pověsti u lidu
zachované seděl u vězení v Rastenburku, několik hodin odtud vzdáleném,
na smrt' odsouzený, ale kající zločinec. Když jedné noci ku Marii P. se
modlil, zjevila se jemu tato podávajíc jemu dřevko, z něhož jemu obraz
vyřezati velela s tím doložením, že jestliže ho druhého dne soudci ukáže,
na svobodu propuštěn bude. Ač vězen jaktěživ podobnou práci byl ne
konal, vyřezal přece obraz P. Marie s Ježíškem. Dostav se na to. na
svobodu odebral se do Rósslu, nebot' P. Maria jemu dále naporučila, by
obraz tento směrem ku R'osslu na první lípu pověsil. Takovým způsobem
dostal se obraz do údolí (Svaté lípya čili aHeiligelinde.» Podle
pravdě podobnějších zpráv vzalo poutnické místo t_oto svůj původ od
vítězství rytířů z řádu německého nad pohanskými Litvany. Velkokníže
litvanský Viten vniknul r. 1311. pleně a pustoše do země Pruské a
utábořil se u (Svaté lípy.» Mezi uloupenými poklady byla také monstrance,
v níž tělo Páně se nalézalo. Viten z nenávisti ku křesťanům vyndal
sv. hostii a nohama po ní šlapal. Trest Boží za tento bezbožný skutek
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ho brzy zastihnul, vůdce německého řádu Jindřich Plock způsobil jemu
na těchto místech takovou porážku, že z ní sotva životem vyváznul. Na
usmíření viny za zločin spáchaný zbudovali tudy křešt'anskou svatyni,
která poutnickým místem se stala.

Po dvě stě let putovali sem davy zbožných poutníků, až vřava
reformační i toto poutnické místo zasáhla, kostelíček zbořila, lípu uťala a
ve své bohaprázdnosti milostný obraz do jezera vhodila. Tím způsobem
byly údolí a okolní krajina o svůj nejdrahocennější stkvost oloupeny.
Než přes to nedopustila toho Nebeskrálovna, aby úcta jí tuto vzdávaná,
z'myslí lidu vymizela. Ačkoliv pod trestem smrti poutě zakázány byly,
přece docházelo sem 'zbožných poutníků s důstatek. Po celé jedno století
jen poktadmo P. Maria tudy vzývána až konečně předsevzal si bohabojný
Štěpán Zadorski, tajemník krále Polského Zigmunda III., že kostelíček
opětně zbuduje. Co si předsevzal, vykonal také přes všechny překážky,
jaké se jemu v cestu kladly. Péči o svatyni svěřil Jezovitům v Rósslu.
By však majetek svatyně navždy se zajistil a aby pro případ zrušení řádu
od zabrání byl uchráněn, odevzdal jej varmijské kapitole v Hluboké.
Tímto moudrým ustanovením obstálo poutnické místo doposud. Neboť
když později řád jezovitský byl zrušen,. zůstalo poutnické 'místo netknuté,
poněvadž kapitole přináleželo. Mnoho biskupů a knížat sem mnohdy pěšky
putovalo a mnohými drahocennými dary svatyni obdařovali.

Z nahromaděných milodarů vystavěli, jezovité na místě malého
a vetchého kostela nynější velkolepý kostel a obstavěli ho krytou
chodbou pro poutníky. V každém ze čtyř rohů chodby jest kaplička na
způsob věže s oltářem. Na římse její jsou sochy svatých. Na kapli kostela
třpýtí se ve zlatě jmena ježíš a Maria a svým zlatým leskem zdaleka poutníka
pozdravují. Při vchodu do kostela utkví oko každého poutníka na obraze
Marie P. ze stříbra zhotoveném, který umístěn na hlavním oltáři ze drahého,
tmavého dřeva. Milostný obraz tento není dělán podle dřevního ztraceného
obrazu, nýbrž podle vypodobení sv. Lukáše. Toliko hlava a ruce P. Marie
a jejího božského dítka jsou malovány, ostatní části stříbrem vykládány.
Uprostřed hlavní lodě objeví se zrakům našim svícen spočívající na pni
stromu. A totot' jest ono místo, kde dřívější obraz zavěsen byl. Na
tomto místě stávala také ona stará <<Svatá lípa,» od níž poutnickému
místu jména <<Svatá lípa» <Heiligelinde» se dostalo.

Kostelní hody světí se o svátku Navštívení Panny Marie.
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16. Staré Oettingy.
Bavorsko pyšní se nejedním nádherným chrámem a velikolepou

budovou, ale nade všecky jest zbožnému Bavoranu milejší kostelíček Marie
Panny v St. Oettingu (Alt'óttingu). Jméno to sladce zaznívá každému katolíku
bavorskému, k jménu tomu poutají se nejdražší vzpomínky a nejpotěšnější
naděje. O pouti do St. Oettingu sní kde. které děcko, putovati tam jest
lidu nejpříjemnějším zotavením.

St. Oetting, městečko s 2500 obyvateli, leží na rozsáhlé rovině innské.

Několikakřivo- hrannátoa prostá
lakýmiulicemipřijde „ budova, pokrytá
se na hlavní náměstí, měděnou střechou
na jehož polední ve špici vybíhající,
straně rozkládá se okrášlená planoucí
klášterní čili nyní
farní chrám s dvěma

štíhlýma věžema, na

zlatou koulí a třpý
tivou monstrancí. Ke

kostelíčku přistaven
jest podélný dům
s rozložítými okny
a špičatými vížkami.
Kol do kola táhne

východ vypíná se
liguorianský klášter
a chrám, k půlnoci
řadí se k poště
několik soukromých se sloupoví s kamen
domův a k západu nými lavicemi pro
konečně uzavírá celý odpočinek.
čtverhran chrám Ajak to vypadá

františkánský. uvnitř? V podélném
A uprostřed tohoto
náměstí stojí proslulá
milostná kaple, osmi
kátek, dále pak na

domku neuvidíš než

dvě oltářův a před
nimi několik kle

východní straně jest postaveno sedmnáct velikých
svící voskových, obětovaných od sedmnácti obcí, jakoby to byli jejich
stálí vyslanci a zástupci u Máteře Boží. A hned vedle nich staví na
železný svícen zbožní poutníci hořící svíčičky zelené, modré, červené a
jinak i onak pomalované, aby tu hořely ku cti a chvále mocné orodovnice.
Úzkou branou vstupujeme do svatyně samé. Jak tmavo a temno tu vše,
stářím zčernaly stěny a jen několik paprsků vniká sem úzkými okny.
Ale za to tím jasněji vyniká na oltáři zázračný obraz v záři pěti pla
noucích stříbrných lamp.



STARÉ OETTINGV.

Matka Boží stojí ve výklenku ve skle zasazená. Obraz jest dřevěný,
21/2' vysoký, oděný v červené suknici zlatem lemované, bílým pláštěm,
na hlavě červený klobouk, jakož jej druhdy knížata nosívala. Maria Panna
stojí držíc v pravici Ježíška, \; levici pak žezlo drahokamy vykládané a
vybíhající v bílou lilii. Božské děťátko třímá v pravé ruce modrou kouli,
znamení to vykoupení světa. Tak jak jsme ted obraz zázračný popsali,

Svatyně St. Oettingská.

vidíš jej milý čtenáři na přiloženém obrázku. V St. Oettingu samém jest
socha oděna v roucha drahocenná, že viděti toliko ruce a obličej. A
protože roucho stářím zčernalo, říká se: <<černáMatka Boží Altóttinská.)
Oltář, na němž umístěna jest socha posvátná, jest dar vévody bavorského
MaXimiliana I. Jest celý ze stříbra. V ostatních výklencích uschovány
jsou dary ostatních vznešených poutníků jako: srdce ze stříbra, andělé,
obrazy atd. A přece všechno to množství jest jen nepatrnou částí oněch
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darů, které tam obětoval lid bavorský. Ostatek uložen jest v klášterním
pokladě.

Takový tedy jest milostný obraz. Zčernalý, ale přívětivý, kaple
úzká a těsná, ale v ní modlívá se co rok na tisíce poutníkův. Původem
svým sáhá St. Oetting do nejstarších dob. Vypravuje se věrohodně, že
sv. Rupert, benediktin a biskup, kázaje v Bavorsku evangelium spásy,
kapli tu založil a v ní obraz Marie Panny umístil, který z vlasti své byl
přinesl. Že úcta k obrazu tomu brzo u, pokřestěných Němců se vzmohla,
dokazuje nám to, že Karloman, syn císaře Ludvíka Němce tam zbudoval
chrám a klášter benediktinský. Horlivost' synů sv. Benedikta sotva stačila
vyhověti potřebám přicházejícíchpoutníkův. Když pak děly se do Bavorska
nájezdy nepřátelské Uhrů tehdy ještě pohanských, byl tímto nemilým
hostem i St. Oetting krutě navštíven. R. 910 lehl klášter i městys popelem,
jen kaple se zázračným obrazem zůstaly neporušeny. Totéž bdělé oko
Páně ochránilo milostný obraz i tehdy, když rozvalily se po Německu
bludy Luthrovy a s nimi se rozšiřovala spousta a zhouba mečem i ohněm
po všech krajích. Nebot' právě za oněch trudných dob úcta k'Marii Panně
obživena a obnovena členy tovaryšstva ježíšova.

Milostný obraz musel sice před vpadšími Švédy býti na pevném
hradě uschován, ale za nedlouho opět na staré místo své mohl býti
přenesen. A právě tehdy, když miliony lidí odpadly od pravé víry Kristovy,
vzbudil Bůh věrné sluhy a ctitele Máteře své. Z hojného počtu chceme
tuto vzmíniti se jen o knížeti Maximilianu I., jenž r. 1645. dal pro kapli
zhotoviti stříbrný tabernakl, v němž až posud milostný obraz stojí. Po
smrti zbožného knížete nalezeno tam psaní jeho vlastní rukou a vlastní
krví psané v tato slova:

<<Tobě,ó mocná Panno, obětuji se zcela a prohlašují se za sluhu
Tvého; potvrzuji to krví svou a podpisem svým, já Maximilian, největší
z hříšníkův.» — Bylo tedy zcela spravedlivo, že srdce zbožného knížete
toho, které takovou láskou k Marii Panně háralo, že srdce jeho dáno
v stříbrnou schránku a za veliké slávy uloženo v kapli na blízku milo
stivého obrazu.

Takový příklad knížecí přinesl hojného ovoce u zbožných Bavoranů.
Tím lze vyložiti, že poutě víc a více se vzmáhaly, ba povolán tam i řád
františkánský na výpomoc, poněvadž jinak by nebylo možno potřebám
poutníků vyhověti.

Úcta k svatyni té tak se rozmohla, ba i za hranice Bavorska
vnikla, že za válek o španělské dědictví r. 1704 obyvatelé opřeli se
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opětnému odstranění milostného obrazu. A dějiny daly jim za pravdu.
Neboť vypravuje se, že jednou jelo na 800 husarů městysem s tasenou
zbraní, aniž nějakou škodu učinili. Ba vůdce jejich sám se vyjádřil, že by to
byl za“velikou urážku považoval. kdyby před nimi byl obraz uschován býval.

Opět nastaly pro svatyni zlé časy, když na sklonku minulého
století zrušeno"'tovaryšstvo Ježíšovo, které tolik zásluh o rozkvět poutí si
získalo. Ale Matka Boží bděla nad oblíbeným místem svým. Roku totiž
1841 usazeni v St. Oettingu liguoriani a od té vzkvétaly poutě netušenou
měrou tak, že počet poutníků dostoupil ročně na 150.000 osob. Ale
kdož by také mohl podiviti se důvěře a zbožnosti poutníků? Vždyť nemohlo
zůstati bez hlubokého a trvalého účinku, když r. 1717 jistá matka porodivší
mrtvé dítě připadla na podivnouzajisté myšlénku, že novorozeně své
z hrobu vykopala a za nejkrutší zimy do_St. Oettingu přes 24 hodin vzdá
leného přinesla. Tam položila je na oltář a vroucně vzývala královnu
nebeskou za pomoc, a ký div! obličej dítěte červená a krev vytryskla
z nosu na znamení, že duše spojila se s tělem.

Ale nejen tělesně mrtví vstali k životu, nýbrž i duševně umrlí
vzbuzeni tam k novému životu. Takový případ udál se za let šedesátých.
Starší jistá osoba žila od šestnáctého roku svého život bezbožný a
hříšný, po celou tu dobu nikdy dobře se nevyzpovídala, zamlčevši smrtelné
hříchy. Ale přece jakož byla z mládí navyklá modlila se co den nějaký
Zdrávasek k Panně Marii. A tak v roku 1857 jí bylo, jakoby jí něco
pořád znělo v uších: (Jdi do Altottingu a vyzpovídej se, jdi a vyzpovídej
se.» Na konec nemohouc již odolati tajemnému hlasu tomu, vybrala se na
cestu a pomodlivši se v milostné kapli vyzpovídala se zkroušeně z hříchů
života svého a nabyla tak po dlouhé opět době mysli veselé a dobrého
svědomí.

17. Zázračný obraz nejbl. P. Marie v Bornhofen.

Nedaleko osady Kampu na pravém břehu Rýnu viděti na skalách
trosky starých hradů Sterneberku a Liebštýnu, jinak <<bratří>nazvaných.
Na úpatí jejich rozprostírá se malá vesnička se starodávným kostelem.
Za dřevních dob nazývala se Burgenhofen, t. po česku předhradí, a to
asi proto, že byla 'předhradím k oněm dvěma hradům. Postupem času
přetvořilo se jméno Burgenhofen v lěornhofen. Zdaž přetvoření jména
od milostného obrazu pochází, kterýž pro tolik tisíců' )born,<<t. studnicí
milostí jest, nelze s určitostí udati; každým způsobem však jest jméno
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to velmi vhodným pro toto poutnické místo, které s poblízkými domy
dvorem milostné studnice Marie Panny jest.

Jakým způsobem zázračný obraz sem se dostal, či kterak místo
poutnickým se stalo, nelze nám s určitostí udati; toliko jest se nám spo
kojiti skrovnými zprávami, jaké nás došly. Vesnice stávala již před 700
lety a jak zápisky z r. 1311. svědčí, byla již tehdáž v Bprnhofen kaple
sedmibolestné P. Marie se zázračným obrazem. Bornhoíen jest tudíž
starobylým marianským poutnickým místem.

Nynější kostel zbudován byl před 400 lety_na místě staré kaple
a na sklonku 17. století tam ustanoveni kapucíni za strážce a ochrance.
R. 1691. páčil se počet poutníků v oktávě Narození P. Marie na 12.000,
r. 1703. v těchže dnech na 20.000 a r. 1740. až na 40.000. Za fran
cou_zských válek osiřel Bornhofen po osm let. R. 1821. počínajíc zavedena
opětně bohoslužba na místech těchto.

Poohlédněme se poněkud po nynějším poutnickém místě. Řadami
krámků dostaneme se ku kostelu. Při kostele jest velká klášterní budova
zahradou ohražená. Od r. 1851. obývali stavení toto kněží z řádu Vyku
pitele, kteří s neunavnou horlivostí o bohoslužbu pečovali, až je r. i873.,
jakož i všude jinde po celém Německu, z místa jich modlitby, jich práce a
služných skutků vypudili. Ač od té doby klášter spustošen, přece spěchají
sem nábožní poutníci v takovém množství jako dříve. Ještě doposud
klečí zde zarmoucení a vznášejí své stesky, své strasti bolestné P. Marii
a vroucně se k ní modlí za ulevení-své bídy.

Širokou předsíní vkročíme do kostela. Jedinká řada pilířů dělí
kostel na dvě stejně vysoké a široké části. Dvanáct zpovědnic umístěno
jest tamo, než všechny, vyjma jednu, jsou opuštěny. Toliko jednomu knězi
jest dovoleno svátostí svatých udělovati. Pročež většina poutníků vyzpovídá
se doma, dříve nežli na pout“ se vydá. Na levé straně lodi kostelní jest
kaple Marie Panny zábradlím z černého mramoru oddělena. Zázračný
obraz, jenž představuje P. Marii, ana svého Synáčka s kříže sňatého na klíně
chová, jest sice neuměle ze dřeva vyřezán, ale mluví významně o nesmírné
lásce Pána našeho a převeliké, neobsáhlé bolesti Bohorodičky a její
útrpnosti s námi v tomto slzavém údolí. Před tváří tohoto útěchyplného
obrazu rozlévají se stesky, prosby, vezdejší záležitostí a boje našeho
života. Před tváří bolestné P. Marie klečí na kolenou zarmoucení a vzý
vají Matku milosrdenství aÚtěchuvzarmoucených. A jako nesčetná světla
na velkém svícnu hoří, tak plápolají srdce prosebníků láskou k Nebes
královně.
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Hodina rozloučení brzy nastává; ještě jednou volají poslední
srdečné (Zdrávás Maria) aneb (Pomni, ó milostivá Pannob a s těžkým
srdcem, však usmíření s Bohem a se svým svědomím loučí se poutníci
s Bornhofnem, se studní milostí, která tak hojně se zde prýští.

18. Poutnické místo Beuron.

Asi půl šesté hodiny od Sigmaringen rozkládá se překrásné údolí.
Na pravo od cesty viděti nově vystavěnou kapli a na blízku ní malý
dvorec. Totot' jsou předchůdcové poutnického místa. Cesta tímto osamělým,
vnadným údolím skýtá poutníkovi vítanou přípravu ku vkročení do svatyně
Bohorodičky od hluku světa vzdálené. Kapli, zasvěcenou sv. Mauru a bl.
P. Marii, zbudovala r. 1868. ovdovělá kněžna Kateřina Hohencollerská
na poděkování za vyslyšení její prosby. Není'snad ani jednoho poutníka,
který by kapli nenavštívil a se nepokochal krásou malby uvnitř i vně.
A když se byl zadíval na oltář z bílého mramoru a tělo sv. Mořice pod
oltářem z téhož mramoru uměle spracované, spočinou nábožně zraky jeh0'
na obraze ku podivu krásném, ukřižovaného Spasitele představujícím.
Vyšed poutník odpočine si na lavici v předsíni kaple. Tudy odpočívaje
pozoruje velebný obraz Nebeskrálovny, nad vchodem kaple zavěsený,
jenž svou malebnou okrasou daleko po údolí až ku modravým horám
poutníky vítá. Z ostatních obrazů slušno se zmíniti o velkém obraze
sv. Benedikta a sv. Školastiky, po obou stranách obrazu Bohorodičky, jenž
hlásají, že toto svaté zátiši dílem mnichů sv. Benedikta jest, a že
titéž mniši strážci a sluhy svatyně této, jakož i blízkého poutnického
místa Beuronu jsou. Pravili jsme: jsou; bohužel r. 1875. i tito stíženi
jsou osudem vyhnancův a přesídlili se do Emaus v Praze zanechavše
v Beuronu pouze některé tajné hlídače svatyně.

Za půl hodiny od údolí Maurova dojdeme do údolí beuronského,
které všechny vnady podunajského údolí v sobě soustřeďuje. Uprostřed
tohoto přerozkošného úvalu rozkládá se vesnice s poutnickým chrámem
a opatstvím. Nynější kostel vystavěl v první polovici 18. století opat
Rudolf II. jako všude, tak i zde bouře francouzské revoluce klášter
zastihnuly, r. 1802. opatství bylo zrušeno a přešlo v držení knížete
Sigmarinského. Poutě následkem toho takměř zanikly a z kostela klášter
ního stal se kostel farní.

Než za našich časů poutě opětně se oživily. Zakoupili totiž někteří
synové sv. Benedikta od sv. Pavla v Římě, rodem Němci, klášter a
pomocí kněžny Kateřiny Hohencollerské kostel a klášter obnovivše r. 1862.
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novou rodinu svého řádu tam usadili, avšak jen na krátko. R. 1875. museli
bratří tito, kteří tak svědomitě o povznešení úcty k Bohorodičce se starali,
zátiší své Opustiti. Dosáhly-li poutě za nich svého lesku, tož po odchodu
jejich opětně zanikaly. A kdo nynější dobou Beuron navštíví, neuzří již,
jako před několika lety, zbožné zástupy poutníků za zpěvu a modlitby
sem spěchati. Zpóvědnice a milostný obraz neobstupují zbožní kajíc—
níci a velebný zpěv mnichů beuronských nedoráží již k uším navštěvo
vatelů. Všechno zmizelo — a poutník s rozžalostněným srdcem loučí se
s milostným obrazem a s okem zaroseným vzývá P. Marii, by opět brzy
zbožné své sluhy, utěšitele a pomocníky lidu, do tohoto líbezného a
posvěceného údolí uvedla. .

Ig. Poutnické místo „Tři klasy.“

O původu poutnického místa tohoto, jakož i o podivném názvu
jeho vypravuje se následovní: R. 1491. o svátku Nalezení sv. kříže jel

'kovář 2 Orbey, jmenem Dětřich Sch'óre, do Moršchwihru na trh. Na své
cestě dojel k dubu, na kterém obraz bolestné P. Marie zavěsen byl.
Obětovali jej na zbožnou upomínku příbuzní jistého chudého sekáče, který
několik měsíců dříve na tomto místě hadem byv uštknut zemřel. Schone
sestoupiv tady s koně modlil se za spásu duše nebožtíkovy. Co takto
na modlitbách dlel, spatřil nenadále P. Marii všecku ozářenou a v bělo
stkvoucí oděv oblečenou. V pravé ruce držela tři klasy a v levé rampouch.
Zaleknutého kováře oslovila slovy: aRampouch, jaký v mé levé ruce vidíš,
znamená kroupy, neúrodu a mor. Tyto tresty měly obyvatele této krajiny
za jejich hříšný život zastihnouti. Než prosbami svými ukonejšila jsem
božského Soudce, a upustí-li obyvatelé od svých hříchů a upřímné-lipokání
činiti budou, ukazují tyto tři klasy, že požehnání a úroda je očekává.
Z té příčiny jdi do Morschwihru a napomeň obyvatele, by se obrátili a
ze svých hříchů se káli.»

Kovář odebrav se na to do Morschwihru vyprávěl zjevení své
kněžím a představeným města a napomínal je, by se polepšili a zbožně
žili. Těm, kteří se na pokání dali a slovům kovářovým uvěřili, dostalo
se bohaté úrody, za to však oni, kteří ve svých hříších setrvali, potrestáni
byli plnou měrou, jakož jim bylo pohrozeno.

Na upomínku tohoto zázračného zjevení vystavěli někteří občané
z Morschwihru na onom místě kapli a pojmenovali ji (Tři klasy.»

Mnohé zázraky, které se tu udály, rozhlásily se i do nejvzdálenějších
zemí a poutníci putovali sem z blízka i daleka. Za třicetileté války
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zapálili tři nezbedi kapli a poblízký hostinec a oboje lehlo popelem.
Milostný obraz a ještě jiný marianský obraz zůstaly neporušeny. Po dlouhou
dobu neměli věřící, kde by svou pobožnost' vykonávali. Než na vždy
neměla svatyně v troskách a rozvalinách zůstati. Neboť jako po bouři
květiny a tráva se omlazují, tak i po ukončení války mnoho kostelův a
kaplí ze svých trosek povstalo. již roku 1656. opětně se vypínala na
místě tomto kaple, mnohem větší a krásnější než první. Ku kapli
'vystavěl zbožný kanovník, jménem Dulys, klášter, kterýž napotom kapucíni
až do francouzské revoluce obývali přisluhujíce poutníkům sv. svátostmi
a bohoslužbu zde konajíce.

Revoluce nejen že zbožné mnichy zahnala, ale i kapli uzavřela. Než
věřící zázračný obraz potajmu přenesli do kaple, která před vesnicí Ammer
schvihrem stála. Po ukončení francouzské revoluce přenesen milostný obraz
opětně na své původní místo. R. 1842. odevzdal nejd. biskup Strassburský,
poutnické místo toto misionářům z řádu Vykupitele a tito nyní
zastávají zde bohoslužbu a vynasnažují se, aby poutnické místo v dobrém
stavu udrželi. Tisíce lidí odcházejí odtud milostmi obdařeni a chválu
vzdávají milostivé, dobrotivé a nejsladší P. Marii.

20. Milostná socha Marie Panny nazvaná „římská“ v Paderborně.

jak bohuliba jest Bohu i Máteři jeho pravá, nelíčená kajicnost' a
a jak hojnou odplatou bývá odměněna nejen pro kajícníka samého, nýbrž
i pro mnohé jiné duše zbožností nadšené, toho výmluvným dokladem jest
původ zázračné sochy v Paderborně.

Neobratný jakýsi vozka ne ze zlé vůle, ale z neopatrnosti přejel
hošíka. Líto mu bylo skutku ,toho nezaviněného, a jakkoli před
svědomím svým byl čist, přece chtěl odkáti nehodu svou. Ale jak? —
Zjednal sobě za tím účelem starobylou sochu Matičky Boží, která však
posud nebyla u všeobecné úctě, a naloživ ji na příruční vozík, vezl ji za
dobrovolnou pokutu až do sídla papežského — do Říma. Jak na cestě,
tak i ve věčném městě neustával žalovati na sebe a káti se z neopatrnosti
své. Pak opět naloživ drahé břímě své vracel se toutéž cestou do rodiště
svého. Když pak přirazil asi na hodinu cesty od města Paderbornu, živou
mocí—nemohl pohnouti sochou z místa. l tušil, že pokyn to pro něho
s hůry, aby zde vystavěn byl důstojný stánek pro Matku Kristovu, nebot'
jinak sobě nedovedl vysvětliti událost onu. Vždyť přece šťastně uvezl
sochu tak dalekou cestu tam a zpět, a ted' nemohl jí ani hnouti.
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Takto u sebe uvažuje, odebral se do blízkého města a svěřil se
tam se zkušenou svou příslušným úřadům duchovním, nezamlčev ani zmíniti
se o daleké cestě své ani udati Vlv'

pr1c1nu,' proč ji podnikl. Duchovenstvo

však nechtíc jen tak na slovo uvěřiti prostému muži, povolalo několik
silných paží, aby sochu odvezlo. Ale nastojte! třeba síly se ztrojnásobily,
sochou nebylo lze pohnouti. Na to ovšem nezbývalo, nežli víry přiložiti
zázraku tomu.

Když takto poznána byla vůle Bohorodičky
tom daleko široko

se rozletěla, nebylo
nesnadno z peněz
sebraných a z přine
seného kamení zbu

dovati na místě pa

V\n'r Mj . )lllíí __
V

a pověst' o zázraku
Tak kvetla sláva

našeho místa pout
nického až do časů

Luthrových, kdy i
tato svatyně zkácena
jest v prach zuřivostí

mátném slušnou kacířskou. Jen zá
kaplí, kteráž pro zračná socha zachrá

mnohé měla státi se něna byla od jistého
povozem, jímž by ctitele, jenž ji ukryl
dovezeni byli do v chrámě sv. jana

krajů nebeských.
Neboť za nedlouho

oslavena jest
lostná

mi

socha mno

hými & četnými zá
zraky a milosrdenství

křtitele, kdež s mno
hými jinými draho

cennostmi zůstala

dlouho nepoznána a
nepovšimnuta. Když
pak chrám onen po

mocné Panny hojně mnohých letech
poutníkům po- _ A' přešel ve správu

třebným jest proká— Zázračná socha P. M. v Paderbornu. otců z tovaryšstva
záno. ježíšova, jistý kněz,
jménem Šimon \Vippermann, naleznuv sochu všecku ohlodanou a skoro
již znetvořenou a jakoby tušiv nějaké tajemství jal se pátrati po minu
losti její. A vskutku také dopátral se'toho v poblízké opatrovně starců,
kteří poznali v ní ode dávna uctívanou marianskou sochu (římskou.»
Výpovědi jejich potvrzeny pak i od jiných osob věrohodných.

Odevzdána tedy socha k opravě sochaři, jenž odlomiv dřevěný
podstavec u přítomnosti mnoha svědků nalezl v ní neporušenou skříňku
řemeslně pracovanou. V té pak uloženy byly zapečetěné ostatky svatých
a na přiložených listinách vše bylo důkladně zaznamenáno.
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Sochu umělecky opravenou znovu posvětil biskup Paderbornský.
A jak milo bylo to Bohorodíčce, sama dosvědčila světícímu biskupu;
neboť, jak často a s nemalou radostí vypravoval, mile se na něho usmála.
Sochu posvěcenou přenesl u slavém průvodu na staré místo a obnovil
úctu její po dosti dlouhou dobu přerušenou ustanoviv roční pouť k po
svátnému místu onomu.

21. Poutní místo Einsiedeln.

Na ÚdenýCh březích Nekaru sídleli v městě Sůlchen zbožní před
kové rodu Hohen- _" ' '"“
collerského, hrabě
Berchtold se svou
manželkou. Po delší

dobu byli bez dítek,
až konečně Bůh

požehnal manželství

Meinrad náš světlo

světa. Jsa pečlivě
ošetřován vyrůstal
2 dítěte v hocha

pod dozorem mat
činým, a všechen
jeho pozdější život

jejich a hraběnka po
rodila manželi svému

dva chlapce, staršího

\.

".*Q , l
ukazuje, jak zdárně

působiti může matka
na útlou duši dítěte.

Obdařen čistým a
(H I'?1:
"WHLKonrada a mladšího
.W
(av___."71.35Mi' i

;\-_l,.7'_l**(*rlil,.).,. „_
,;'L''l'?Á,; .))llllííll

Meinrada. _ \ __ u; ušlechtilým srdcem,
Bylo to za časů, Ě 3 „ ' nadánjsanevšedními

když Lev III. církev schopnostmi, dán byl
. „v,/'$ ' I ' I

Kristovu spravoval & \ jedenáctiletý
císař Karel Veliký
nade celým téměř

Meinrad k dalšímu

vzdělání a vychování
křesťanstvím na mnichům benediktin

západě vládl, za _ _ ským v klášteře
časů těch spatřil Posvátná socha P. M. v Emsnedeln. Reichenau/ském.

Tam prospíval za vedení učeného a zbožného mnichaErlebalda tak znamenitě,
že —jakož stojí v starých kronikách zaznamenáno — (za krátko vynikl ctností
a učeností nade všechny spolužáky a vrstevníky své.) Všechny síly svoje
věnoval učení, zvláště pak- rád obíral se četbou písma sv. a jiných knih,
které ho ke zbožnosti a ctnosti vzbuzovaly neb o Bohu a věcech božských
poučovaly. A kdykoli zbylo mu chvíli klidu, bylo viděti ho před obrazem
Rodičky Boží v horoucí' modlitbě pohříženého. .

Když mu bylo 25 let, vysvěcen jest na jáhenství a za nedlouho
i na kněžství. Pozoruje a na mysli uvažuje pořádek klášterní, střídavou

I4
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modlitbu a studium, úchvatnou a vznešenou bohoslužbu, přísnou vážnost“
mnichův, spojenou s nezkalenou a veselou myslí, odhodlal se mladý kněz
cele Bohu se věnovati a přijati roucho řeholní, což stalo se již asi r. 823.

Opat Erlebald znaje dobře vlohy a schopnosti Meinradovy, ustanovil
ho učitelem mládeže při klášterní škole, ku kterémuž úřadu povoláváni
bývali jen nejučenější mnichové. A Meinrad náš důvěry v sebe kladené
nezklamal. Jakož býval bratřím svým vzorem ctností, tak stal se nyní
žákům sobě svěřeným spolehlivým vůdcem k pramenům vědy a otcovským
přítelem i rádcem na pouti k životu věčnému. Proto také opat osvěd
čeného učitele poslal za krátký čas do Bollingenu, na pravém _břehu
Curyšského jezera, kdež klášter Reichenavský měl školu četně navště
vovanou, učiniv ho ředitelem a správcem této školy.

Odtud činilMeinrad se svěřenci svými časté vycházky do čarokrásného
okolí, aby mysl námahou duševní unavená okřála v Boží přírodě. Ale
měl při tom přívětivý ředitel i jiný ještě záměr. Mysl jeho zatoužila po
příkladu tolika světců sloužiti Bohu v rozjímání a úplné odloučenosti
ode všeho světa, ba i v oddálenosti od kláštera' — slovem
chtěl _sloužiti Bohu jako poustevník. A za tím účelem hledal při
vycházkách oněch místa odlehlá, osamělá, pro záměr jeho se hodící. —
Bylo to za překrásného dne letního, když přeplaviv se přes klidné jezero,
prodral se houštinami lesními a na kopci Etzel nazvaném nalezl místečko
pro sebe jakoby stvořené.

S dovolením svých představených vybral se tedy do pustiny, kdež
sobě urobil dřevěnou, vetchou poustevnu. Ale s odchodem jeho 2 Bollin
genu, kdež po tři léta zdárně byl působil, nevymizela i památka jeho.
Ba naopak, protože ho mezi sebou neměli, pocítili bratří jeho, přátelé i
žáci pravou cenu mistra 'svého. A tak navštěvovali ho i na samotě všichni
ti, kterým dříve býval rádcem a těšitelem, a kdokoli k němu přišel,
neodešel nepolepšen a nepotěšen. Než pozoruje zbožný a pokorný sluha
Boží, že pověst' o něm šíří se po všem kraji, a že by mu pro časté
návštěvy nebylo lze v odloučené samotě Bohu sloužiti, odhodlal se uchýliti
hlouběji a hlouběji do ačerného lesa.» Běželo jen o to nalézti místo
příhodné a příležitost nedala na sebe dlouho čekati.

jednoho dne navštívili klášterníci Bollingenští zbožného poustevníka.
I vydal se s nimi na procházku a šli k poledni až přišli k jedné říčce.
A co zatím hosté Meinradovi bavili se lovem ryb, on sám přebrodil se
nepozorovaně na druhý břeh a bral se asi hodinu cesty do tmavého lesa,
až došel na rovinu posetou obrovskými stromy a do kola lemovanou
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modravými horami. Čistý pramen chladné vody prýštil se z hrudi zemské.
Toto tedy místečko vyvolil sobě Meinrad za obydlí a Maria Panna za
sídlo milostí svých, které tam nejprve sluhovi svému Meinradovi a pak
nesčetným poutníkům a ctitelům svým prokázala a posud prokazuje.“
Neboť místo to jest Maria Ez'm'ea'eln. Poděkovav Bohu krátkou modlitbou,
vrátil se k dřuhům svým, kteří zatím bohatý lov byli učinili, a společně

_ ' hluku světa, žije
toliko Bohu, do

sáhl Meinrad
dávno touženého

snimi k poustevně »? „.ate-__.;,"šěf—j' &

na hoře Etzelu,
kdež se oni s ním *

rozloučili. »

cíle, onoho totiž
stupně dokona

Po sedmiletém ="

pobytu v samot _
Etzelské vybral se
Meinrad, dopro

losti a svatosti,
k němuž po tak
dlouhou dobu a

s takovou vytrva
místo
hlídnuté.

písmo sv., svatou

lostí pracoval a
k níž vyzývá a

, napomíná nás
„božský Spasitel

náš: (Budte doko

—nalí, jakož Otec
'a váš nebeskýdoko

řeholu, knihu

mešní a jiné knihy
vzdělávací nevzal ,'
sebou věci cen-—

nější. Nedaleko
lesního pramene
vystavěl sobě se“ ' " '* \“ chvíle, kdy světlo

„1nalý jest.>>
" Ted nastala

posud v tmavém
lese ukryté mělo

svým spolu

bratrem novouš
poustevnu , ne- dle úrudku Božího
úhlednou sice, ale , zasvitnouti okol
dosti prostrannou. Sv.'Meinrad,poustevník. ním obyvatelům.
A tam vzdálen jsa Opat Reiche
navský, jemuž asi místo pobytu Meinradova známo bylo, častěji se na zdraví
jeho po spolehlivých lidech vyptával. Skrze ně pak rozšířilase pověsťo svatosti
Meinradově v okolí Curyšského jezera. A tak stávaly se návštěvy u
zbožného poustevníka zase četnějšími a četnějšími. Mnozí odměňovali se
mu za poskytnutou radu a útěchu všelikými dárky, které on však roz
děloval mezi chudší své navštěvovatele. Ačkoliv snad mnozí přicházeli

I4*
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k němu z pouhé zvědavosti, aby uviděli podivuhodného mnicha, vraceli
se přece všichni hluboce dojati, jak slovem tak i příkladem jeho.

První abatyše nově založeného ženského kláštera v Curychu, jménem
Hildegarda, dala světci našemu vystavěti kapli a darovala mu také obraz
Bohorodičky z dřeva vyřezaný, čímž nemalou radost' způsobila sv. Mein
radovi, který jí znám byl jakožto horlivý ctitel Marianský. Kaple ta
zůstala neporušena až do r. 1798; obraz pak onen, před nímž svatý
poustevník tak často a vroucně se modlíval, jest tentýž obraz, k němuž

Město Einsiedeln v nynějších rozměrech.

tak mnohý poutník v době tisíciletí prosebné ruce důvěrně vzpíná, jest
to známý milostný obraz Einsiedlenský.

jak Maria Panna sv. Meinradovi již zde na zemi se odměňovala,
o tom vypravuje nám starý jeho životopisec takto: Jistý mnich z kláštera
Reichenavského navštívil s několika bratřími svého bratra — poustevníka
v tmavém lese. Byli přivítání srdečně a přívětivě, a když za duchovních
řečí noc nad zemi se sklonila, vykázal sv. Meinrad hostům svým chudičkou
jizbu za nocleh; sám však trávil_ noc jako obyčejně před obrazem
Bohorodičky pohřížen 'jsa ve zbožném rozjímání. Buďto z přílišné únavy,
nebo snad ze zvědavosti nemohl host Meinradův na loži usnouti —a ký div!
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skrze puklinu viděl, jak Ježíšek v sněhobílém oděvu baví se s Meinradem
a slyšel přelíbezná slova, ale jim nerozuměla

Protože nával lidu hledajícího útěchy a rady stával se větší a
větší, napadlo dvěma bohaprázdným zločincům, že sv. muž má asi veliké
poklady nahromaděny v odlehlé samotě, soudíce, že asi každý potěšený
zanechá utěšiteli svému nějaký dárek. Loupeživostí jsouce puzeni umínili
si, že světce zavraždí a oloupí. S takovým úmyslem vybrali se na poušť,
kdež je havrani sv. Meinrada hned s velikým křehotem a křikem vítali,
Právě sloužil světec náš mši sv. a tuť při oltáři zjeveno mu od Hospodina,
že mu nastává poslední hodinka, aby připravil se na příchod do vlastí
nadhvězdných. Po mši sv. šel Meinrad vstříc blížícím se lupičům nabízeje

Benediktinský klášter v Einsiedelnách.

jím chleba a vína. Tito však nejsouce tím spokojeni surově doráželi na
světce, aby jim vydal peníze. Marně zaklínal se Meinrad, že nemá ni
zlata ni stříbra, marně ujišťuje, že nemá ani cos jiného drahocenného —
marně, již chápou se ho synové pekla a dáví ho až ho udáví. Oči maje
k nebi upřeny a ruce zdviženy vypustil světec nevinnou duši. A hle!
v okamžiku tom rozžíhají se. svíce na oltáři samy, aby dle obyčeje
křesťanského duši světlo svítilo na cestu do věčnosti. Vrahové zaražení

tímto zázrakem a dojati mírností a trpělivostí světcovou pravili k sobě:
<<Prchněme,neboť jest nám se obávati, že skutek náš nezůstane nepomstěn!»
Ale sotva opustili poustevnu, již vrhali se oba havrani sv. Meinrada na
ně, poletujíce s náramným křikem nad jejich hlavami a pronásledujíce je
až do hospody Curyšské, jakoby svědčili o neslýchané vraždě a vyzývali
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spravedlnost lidskou ku pomstě hanebného 'skutku. Netrvalo dlouho a
vrahové jsou poznání, usvědčeni a r. 863. kolem lámání.

Zpraveni byvše o mučenické smrti Meinradově vydali se opat
Reichenavský a několik bratří k poustevně, aby odnesli tělo drahého bratra.
Ale když přijeli na horu Etzel, kde sv. Meinrad po sedm let poustevničil,
nemohli z místa, až vyňali srdce z těla a tam uložili. Tělo sv. Meinrada
pochováno pak v Reichenavě a teprve po 178 letech u slavnostním prů

Vnitřek svatyně Einsiedelnské.

vodu přeneseno do Einsiedlenu. Svatá hlava mučeníka našeho spočívá
pod obrazem Marianským, kdež světec byl vytrval až do smrti své.

* *
*

Již mnoho let uplynulo od smrti Meinradovy, ale místo posvátné
v černém lese bylo pořád ještě u veliké úctě. Usadili se tam nejprve
kanovník Benno, potom probošt Štrasburský Eberhard, kterýž na
místě tom založil klášter benediktinský a chrám Páně zbudoval. R. 948.
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stavba budovy již tak dalece pokročila, že pozván na den 14. září k vy
svěcení chrámu biskup kostnický, Konrád, s přítelem svým Oldřichem,
biskupem Augšpurským.

Sv. Konrád vstal- jak obyčejně o půlnoci a modlil se s'mnichy
v choře nočním. Po té biskup s několika mnichy pohřížili se v tiché roz
jímání; tu slyšeli pojednou přerozkošný zpěv a sv. biskup zřetelně viděl
i slyšel zpívati zástup andělův takové zpěvy, kterých se v církvi sv. užívá
při svěcení chrámův. Ale na tom nebylo ještě dosti. Než slyšme slova
sv. Konráda samého:

O svátek Pozdvižení sv. kříže vysvěcena jest kaple Marie Panny
Einsiedlenské od samého Krista Pána a svatých andělův jeho v tento způsob:

Pán a Spasitel náš sestoupil s nebes oděn jsa v 'roucho mešní a
stál při oltáři nejsv. Rodičky své slouže mši sv.; svatí evandělisté nasa
zovali .a snímali mu “

v náležitou dobu
Panna zjevila se na
oltáři ozářena jsouc

biskupskou infuli a
svatí andělé s kaditel

nicemi naplňovali chrám

jasem slunečním. Za
řízení archanděla Mi

chala pěli andělé zcela

vůní líbeznou. Po jedné po způsobu církve
římské. Epištolu zpíval
sv. Stěpán, evandělium

straně Páně stál

sv. Řehoř drže krope

ničku, po druhé sv. Petr _ i ,
opírajese o berlu "ij-.„
biskupskou,nedalekoJill

zapěl sv. Vavřinec,
ostatek pak andělé, pro
vázení jsouce zname;

nichpakbylisv.Ambroža; ' _ '“ nitou hudbou. Jen ně
, _ Socha P. Marne na námestí. .

a sv. Augustin. Nejsv. kolik slov bylo změ
něno, neboť při Sanktus zpívali: (Svatý jest Hospodin v síních Panny velebné,
svatý jest-Hospodin na oltáři kříže, svatý a nesmrtelný jest Pán zástupů,
nebe i země plny jsou slávy jeho, blahoslaven budiž Syn Mariin na věky
věkův, jenž přichází ve jménu Páně.» A při Agnus Dei zahlaholili:
(Beránku Boží, smiluj se nade všemi, kteří v Tebe věří, ó Beránku Boží,
smiluj se nad mrtvými, kteří v Tobě odpočívají, ó Beránku Boží, skytni
mír živým i mrtvým, kteří Tě blahoslaví.» Kdykoli pak Pán při oltáři
říci měl slova: (Pán s vámi) — pravil vždy: ((Bůh s vámi,» načež andělé
odpovídali: (Jenž sídlí na_trůně Cherubův a vidí v propasti pekel.>>

Když se rozednívalo a duchovenstvo přispěchalo, pozvat biskupa,
„tby sv. svěcení započal, jal se jim sv. Konrád vypravovati, co byl v noci
viděl. Oni však domnívali se, že to byl jen sen, a proto naň naléhali,
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aby počal posvátný výkon. Když tedy biskup kapli světiti se chystal,
všickni uslyšeli hlas s hůry řkoucí: <Ustaň bratře, Bůh sám zasvětil kapli
tuto.» A když slova ta po třikráte opakována byla, poznali, že nebylo
snem, co biskup jim byl vypravoval. '

Přítomní poutníci rozhlásili zázrak ten ve vlastech svých a lid
nazval jej: svěcem'm andělů a památka toho každoročně až na naše dny
koná se 14. září 5 velikou slávou.

Uplynulo 14 let po onom zázračném zjevení, když císař Oto ubíral
se do Říma dosadit opět na trůn papežský Lva VIII., kterého nepřátelé
byli ze sídla sv. Petra vypudili.- A za té příležitosti u přítomnosti císaře
a mnoha jiných hodnostářů vyprávěl biskup Konrád událo_st', která se
byla sběhla při svěcení kaple Marianské v Einsiedleuu. Když pak vše,
jak sluší a patří, bylo svědky stvrzeno, ohlásil papež zázrak ten všemu
světu křesťanskému zvláštní listinou na svědectví všem pokolením budoucím.

Netřeba nám snad ještě dokláclati, jak ze všech koncův a krajů
hrnulo se poutníků k omilostněnému místu, a kolik milostí, zázraků tu pro
kázáno, kolik modliteb a vzdechů vyslyšáno. Zajisté že jsou nesčetny!
Že tomu tak, nasvědčují nám dějiny více než tisícileté. Abychom pomlčeli
o jiných událostech, chceme tuto zmíniti se toliko o tom, že zázračný
obraz zůstal povždy neporušen, třeba že kostel, klášter i městečko asi
šestkráte zhoubnými plameny byly zničeny. Poprvé lehly kostel i klášter
popelem v roce 1029. Po desíti letech jsou znovu zbudovány a posvěceny.
A za této příležitosti zvýšena významná slavnost' ještě prohlášením Mein
rada za svatého a přenesením ostatků jeho 2 Reichenavy do Einsiedlenu.

Jakkoli posvátná kaple zůstala za dvojího požáru r. [226 a 1465
zázračně od ohně zachráněna, přece arciopat Gerold z Hohensaxu jal se
přemýšleti o tom, jak by bylo lze svatyni Marianskou před zlým hostem
tím pojistiti. A tak dal nad kaplí zbudovati pevnou klenbu spočívající
na šesti kamenných pilířích. Pod touto ochranou stála kaple'do r. 1617.
V roce tom obložil arcibiskup Solnohradský, horlivý ctitel našeho poutního
místa, Marek Sittikus, celou kapli hlazeným" mramorem. Poutě vzmáhaly
se rok od roku a důvěra poutníků nejednou způsobem zázračným odměněná
lákala do Einsiedlenu tisíce a tisíce nových putovníků.

Za francouzské revoluce 1790—1798 stal se Einsiedeln útočištěm
mnohých vznešených osob, čímž se mu dostalo nemalého záští živlů pod—
vratných. Když pak od nich Švýcarsko bylo brannou mocí obsazeno,
vtrhli také do kláštera pleníce a hubíce, a zničili rukou bezbožnou staro—
lbylou svatyni, která téměř celé tisíciletí byla zůstala ušetřena. Ale zázračný
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obraz ještě zavčas přenesen do sv. Geroldu ve Vorarlberku, a na jeho
místo dán obraz onomu podobný, který revolucionáři odvlekli do Paříže.

Dne 29. září 1803 přenesen zázračný obraz opět na staré místo
své za hojného účastenství kněžstva i lidu věřícího. Na tomtéž místě,
kde stávala zbořená kaple, vystavena ted nová z černého a šedého
mramoru. Od té páčí se počet poutníků ročně na 150.000 Roku pak
1861 bylo jich tam přes 200.000 a mezi nimi mnoho biskupův a praelátů,
více než 2000 kněží a proslulých šlechticů. Roku toho totiž slavena
v Einsiedlenu tisíciletá ročnice mučenické smrti sv. Meinrada za nesmírného

jásotu lidu z okolí i z daleka.

zz. Poutnické místo Maria Stein.

Na úpatí pohoří jura jest Maria Stein hranicí tří národů: němec
kého, francouzského a švýcarského. Na vysoké skalní 'stráni pozývá libý
klášter poutníka k sobě, kdež božská Prozřetelnosť k úctě P. Marie pevný
hrad víry a milosti zbudovala.

O původu milostného místa tohoto vypravuje se: Na vysoké skále
této zela velká a prostranná propasť. Do této vešla za letního parna
jednou pastýřka se svým malým chlapcem, by si v chládku pohověla.
Horkem a unavením jsouc přemožena usnula. Synáček její však ze zvě
davosti od ní se vzdáliv spadl do strašné a hluboké propasti. Když
se matka ze spaní probudila, s hrůzou spatřila, že synáčka jejího tuto
není. V hoři svém semo tam hledajíc spatřila jej konečně ve hloubce
propasti neporušeného, an trhá kvítí. Na otázku matčinu, pro koho
že kvítka trhá, odvětil synáček: (Jsou pro onu krásnou a zářící pannu,
která mne při pádu mém do klína svého zachytila a která mně pravila,
že- ona Bohorodičkou jest a tuto skalní jeskyni za stánek svůj vyvolila.>>

Zázrak tento rozšířil se brzy po okolí a propasť v kapli proměněna.
Při kapli izřízena byla zároveň poustevna ku opatrování marianské svatyně
této. Prvním poustevníkem v ní byl onen P. Marií zázračně při životě
zachovaný synáček.

Událost' tato nevymizela nikdy z paměti lidu. Počet poutníků
množil se každoročně a s ním milodary, které zbožní ctitelé marianští na
oltář kladli. Měšťanosta basilejský, Arnold Rathberg, z milodarů
vystavěl zde příbytek pro jednoho kněze, kterémuž bylo mši sv. konati
a o duchovní potřeby poutníků se starati. Basilejský biskup jan odevzdal
r. I47I. poutnické místo toto zbožným mnichům z řádu sv. Augustina.
Jakož jiná poutnická místa, tak i tato milá výšina Maria Stein bolestně
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bouřcmi a výbuchy reformačními trpěla. Než ačkoliv do země zaseté
zrno spráchnivělo, přece účinky jeho nedaly se utlumiti a ono brzo
radostněji a košatějí své ratolesti vypínalo.

R. 1541. navštívil posel Boží za poklesky reformační Německo,
Elsasy a Švýcary morem. Všechno se nyní utíkalo na výšiny. María Stein
se stala hledaným útočištěm. Jedni tam utíkali se na čerstvý vzduch,
jiní za tou příčinou, by u zázračné P. Marie ochrany hledali. Touto dobou
tam přišel také hrabě Jan Thtiring z Reichenštýnu se svou paní a s četným
průvodem. Jednoho dne_po obědě odebral se ku propasti, by se do
hloubky její podíval. Větev stromu, jíž se držel, pojednou povolila a on
střemhlav do propasti se sřítil. Farář augsburský slczl na to hnedle za
ním do hlubiny, by alespoň jeho mrtvolu na horu vynesl. Než nastojte!
hrabě, ač některé pohmožděniny na těle utrpěl, přece jinak bez úrazu
zachován byl. Z. vděčnosti za své zázračné zachování odevzdal zbraně,
skvosty & svůj oděv milostnému místu tomuto darem. Podobně dal své
zázračné zachování vymalovati, kteréž až podnes klášter chová.

Tímto zázrakem vzrostl počet poutníků tou měrou, že jednomu
knězi nebylo lze všem povinnostem dostáti. Na žádost' papežského nuncia
a biskupa basilejského převzal opat benediktinského kláštera Beinwílu
r. 1636. poutnické místo ve svou správu a brzy se tudy libý klášter s velkým
poutnickým kostelem vypínal. R. 1648. dne 12. listopadu přesídlil se
veškeren konvent do Maria Stein.

Mladístvý dům Boží brzy svou blahodárnou činnost' jak co do
kázně klášterní tak i co do bohoslužby rozvinul. Pamětihodno jest také
to, že se v dalekém okolí stal tento krásný mrav zvykem, že snoubenci
před milostným oltářem P. Marie se dávali sezdávat' a tím svou budoucnost',
svou rodinu a své duše pod záštitu Bohorodičky kladli. V době od roku
1670—1691 se tudy přes tisíc manželských sňatků uzavřelo. *

R. 1798. obsadili Francouzové celé Švýcarsko a vyhhali odtud
kněze, kteří v pokojných dobách zde žili sice bez peněz, avšak s důvěrou
na mOcné přispění Boží. Sotva se bouře revoluční tišila a již
ctihodný opat jeroným Brunner pokusil se o to, by své rozptýlené syny
opětně na místo jedno shromáždil. Z té příčiny zakoupil svůj bývalý
klášter, nyní takměř pouhou ssutinu, za 17.000 fr. od jistého měšťana
ze Strassburku, kterému jej císař Napoleon v odměnu za jeho válečnou
udatnost' byl daroval. Pomocí Boží vzmohl se opětně klášter, avšak jen
na krátkou dobu. Nepřátelé církve sv. nemohouce ve své zatvrzelosti
na pokojné žití kněží dívati se, brzy povstali proti klášteru. Nejprvé
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obmezila světská vrchnost' přijetí do řádu, pak uložila jemu nesmírnou
daň, až konečně dne 17. září r874. klášter úplně zrušila.

23. Poutnické místo Maria Rickenbach.

V bouřlivých dobách reformačních, kdy Bohorodičce tak mnohá
svatyně vzata a tak mnohý ctitel její byl odlouzen, kdy kláštery a kaple
všude se rozpadaly, vzniklo na vysoké švýcarské Alpě nové milostné
místo. Panna Maria ku potěšení svých dětí a ku potupě svých nepřátel
zvítězila nad bludy a pomocí přispěla věrným křesťanům.

Na osamocené, ale rozkošné alpské výšině, dvě hodiny
od Stansu v kantoně Untervalden vypíná se _prostranná kaple.
Veselé zpěvy salašníkův a bujaré zvuky horských píšťal a zvonění
pasoucích se stád na poblízkých Alpách činí přírodu velkolepOu, která
líbeznou poutní kapli objímá. Přemilý milostný obraz na oltáři vlévá
poutníkovi klid a důvěru do srdce jeho. Po celý rok jest zde poutníků
dosti a pamětní desky na zdích kaple svědectví dávají, že místo toto
velmi .navštěvováno bývá. jest to Maria Rickenbach, po Einsiedeln
snad nejproslulejší poutnické místo švýcarské. Tak jako zde na
Alpách divoké bouře okolo skalin zuří, podobně i před 300 let rozzuřila
se reformační bouře proti skále církevní. Obrazoborci táhli z chrámu
do chrámu, bořili a olupovali aneb pálili obrazy, které zbožné ruce ku
cti a chvále Boží byly pořídily.

Když jednoho dne na úpatí Rickenbašského kopce bezbožníci
obrazy pálili, byl tomu přítomen i jistý chudý pastýř, jménem Zumbuhl.
S bolem díval se na hořící hranici, na které posvátné obrazy se pálily. Co
takto se dívá, uzří, kterak obraz P. Marie z plamenů vystupuje, do
vzduchu se vznáší a k němu zalétá, jakoby u něho záštity hledal. Tento,
zjevným zázrakem unesen, vzmuží se & nedbaje zuřivosti obrazoborcův,
uchvátí líbezný obraz plamenům a odběhne s ním odtud. Přes zimu měl
pastýř obraz ve svém domku a prokazoval mu velkou poctu. Když
pak v létě se svými stády opětně na Alpy vytáhl, vzal obraz s sebou,
nechtě se od něho odloučiti a pověsil ho na strom. Zde vykonával
každodenně svou pobožnost'. Na podzim, když opětně do údolí s hor svá
stáda hnal, chtěl i obraz s sebou vzíti. Však nastojte! obraz zůstal nepohnutý
na stromě; všechno namahání odnésti jej bylo marným.

Pastýř ohlásil tuto událost' faráři ve Stansu a tento v průvodu
duchovních a světských vrchností odebral se na místo ono a všechno, co
pastýř vypravoval, pravdivým shledal. Postupem času vystavěli zbožní
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ctitelé tamo kapli, a poněvadž poutě se vzmáhaly, postavena později ku
kapli i prostranná předsíň pro poutníky.

Na sklonku sedmnáctého století zvětšena kaple a opat benediktin
ského kláštera z Engelbergu ji posvětil.

Když však rok od roku poutníků vždy přibývalo, bylo nutno, by
kaple znova větší se vystavěla. To se stalo r. 1860. Tři až čtyři kněží
z Engelbergu zastávají zde bohoslužbu a svaté svátosti poutníkům udílejí.
Aby pak poutnické místo ustavičným místem modlitby bylo, usadily se
zde panny ze všech končin Švýcar, jež se. světa zřekly a svůj život Bohu
a P. Marii zasvětily. Od té doby vznáší se zde libá vůně klášterní modlitby
před trůn Ježíše Krista a jeho panické Matky P. Marie.

24. Poutnické místo P. Marie Sněžné na hoře Rigi.

Uprostřed jedné z prohlubní velikolepého pohoří Rigí, vším právem
Regina montium (královnou horskou> zvaného, zvolila sobě Nebes
královna svůj stánek.

R. 1689. umínil sobě bohabojný měšťan z Arthu, jménem Zai, že
kapli k úctě P. Marie pro švýcarské pastýře vystaví. Na čem se ustanovil,
to také provedl. Bohoslužba svěřena kapucínům z Arthu, z nichž jeden
vždy večer před nedělí a svátkem na horu vycházíval a ve vystavěném
při kapli domku nocovával. Na hlavní oltář zhotoven obraz P. Marie
podle vzoru sv. Lukáše v Římě. Posvěcení kaple, nazvané (Maria Sněžná,»
vykonáno teprv r. 1700.

Osamocené místo toto časem proslulo velmi, ana P. Maria mnohého
žalem, nemocí a nouzí sklíčeného vyslyšela. Poněvadž kaple na spěch
stavěna byla, hrozila již po 25 letech sessutím, proto r. 1716. položen
nový základní kámen ku většímu stánku P. Marie. Jak obtížným tudy
stavětí bylo, seznáme z toho, že všechno stavivo sem lidé na svých bedrách
vynášeti museli. Než zbožná snaha a pevná důvěra v Boha ukončila
stavbu již za tři roky.

18. Zázračný obraz bl. Panny Mianské.

Vláda císaře Bedřicha II. byla pro církev katolickou jeden útlak
a jedno bezpráví. Kde jen mohl, utiskoval sluhy její a poškozoval zájmy
církve.. Když pak svolán do města Lyonu ve Francii všeobecný sněm
církevní, císař netuše od něho nic dobrého za svou zpupnost' a chtěje se
pomstíti za to, že na místě něho král francouzský ustanoven byl vůdcem
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křižácké výpravy, dal jímati a vězniti kardinály, biskupy i kněze, kteří
se ubírali ku všeobecnému sněmu. Tehdy zkusila církev, že místo ochrance
má v císaři násilníka.

Jeden z náhončí císařských, jan Boncikard, zmocnil se kláštera
augustiniánského v městě sv. Ondřeje a vypudil odtud oloupené a ztýrané
mnichy. V nouzi své utekli se tito k obrazu Mianskému prosíce se slzami

v očích za omoc ———tř*\\y\\\\\ / ,/ , neštěstí nesla se
a příspěnívkřřutých _, k trůnuNejvyššího.
nesnázích svých. A „< * Ale toho nic sobě
královna nebeská, " . nevšímal jan Bon

která ne nadarmo cikard, jenž se svými
slove útočiště za- spustlými tovaryši

hodoval voloupeném
klášteře. Bylo to
28. listopadu r. 1249,

rmoucených, přispěla
mnichům utisko

vaným a pomstila
pych ukrutníkův na
bezbranných mniších

když večer snesla
_ . _. V se hrozivá bouře nad

zpáclianý. f \„ ' _ . *, okolím zabraného
Po nebi valily Ž; \ ' kláštera, blesk jako

sehusté, černé mraky l:

všemu okolí a ne- lí:
jedno oko plno bázně zavyly větry — ale
hledělok zatažené: . ;. _ Boncilčrdhodoval
obloze a nejedna

hněvivý posel Boží
šlehal ráz na ráz,
řval clivý hrom &

hrozící spoustou

__T

, dále. Než v tom

úpěnlivá prosba za Posvátná socha P. Mariev Míaně. rozsápala se bouře
odvrácení hrozného ještě divočeji, neda
leká hora Grenier se rozpukla a s lijákem metány i roztrhané skály
i balvany po všem kraji. Klášter i se zpupnými hodovníky zničen úplně.
Tak pomstěni byli vypuzení řeholníci na přímluvu Rodičky Boží a od té
doby vzmohla se úcta k milostné soše Marie Panny Mianské již dříve
od lidu vzývané tím více a další ještě zázraky tu konané nesklamaly
nikdy důvěru zbožných poutníků. 

_, _3d1._7'o'iěíšývřwň
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íarianská poutní místa \! r1s1rakouské.
v'vl

Ěovodili jsme tě, milý čtenáři, po všech znamenitejsmh místech
v zasvěcených úctě Bohorodičky, prošli jsme pospolu hlavní marianské

poutě Asie, Afriky, Italie, Španěl. Francie, Anglicka, Německa
a Švýcar a přicházíme poznenáhla ku své domovině, přicházíme

do říše rakouské, naší vlasti, a do milého domova svého, do měst
a dědin čecho-slovanských. Ukázali jsme, kterak veškeren tak zvaný
starý svět křesťanský, kde nejprv světlo sv. víry zasvitlo a se uhostilo,
s vírou v Krista Pána přijal i víru ve velikou důstojnost' Bohorodičky

a brzo neskonalou její moc u Boha a nevyčerpatelnou dobrotu
k nám pozemčanům. Kde jest neporušená víra v Krista Pána, našeho
Spasitele, tam nalezneš nepochybně i vroucnou úctu k Panně Marii a tato
úcta marianská jest jako záruka přesnosti víry křesťanské.

Dějiny, marianských posvátných míst, o nichž jsme dosud psali,
jsou toho dokladem a dávají nám na rozum: 1. že podle vroucnosti a
živosti křesťanské víry vzmáhala se všude také úcta k Panně Marii a na
vzájem že byla odměňována od Matky Boží mnohými, často úžasnými
milostmi; 2. že všude, zdá se, řídila se Matka Boží ve vzájemnosti s lidmi
pravidlem Božím, povyšovatz' polem/ne' a považovati pyšně, a že tudíž ani
tradicemi našich poutních míst marianských, jež nezřídka velmi se podobají
tradicím jiných, neradno pohrdati a že třeba uznati všude a ve všem
tutéž ruku vševládnoucí, ruku milostné Bohorodičky.

Sledujeme-li_ poutní místa marianská v říši rakouské, vábí nás
všeclma větším půvabem nežli ona předešlá, a vábí nás nyní, když jsme
tolikero cizozemských poznali, daleko větším kouzlem,ježto se na nich cítíme
úplně doma, třebas by byla v krajích obydlených národem německým,
proto že z velké části jsou nám známa, nám milá, a lid všech jazyků stejně
s námi tu oslavuje a vzývá všemocnou Bohorodičku v písních a chválách.

'i'-(%dvv/NVWNv'vafv— _
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,rálovno! nám budiž zdráva.
", Každý tvor Ti úklon vzdává;
' hrůzám uniknuvše poroby

sterými Tě ctíme způsoby.
Velebná ó Páně děvice,
zdráva budiž jasná světice!

Drahokame nehynoucí, —
lilie bělost' stříbrostkvoucí,
vyvolená, čistá bez viny,
růže ladná z ráje končiny.
Velebná ó Páně děvice,
zdráva budiž jasná světice!

Věži pevná v duše boji,
kotvo v bouří nepokoji,
vůdkyně i lodi v hlubinách,
duho míru v trapných hodinách.
Velebná ó Páně děvice,
zdráva budiž jasná světice!
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Ubohým Ty's štítem, silou, Královno Ty's naše sláva,
mátí všechněm vroucnou, milou, věčně věkův budiž zdráva.
zrcadlem jsi božské moudroty, Tebou z božského nám pramene
hvězdou víry čisté jasnoty. milost“ proudí v duše zraněné.
Velebná ó Páně děvice, Velebná ó Páně děvice,
zdráva budiž jasná světice! zdráva budiž jasná světice!

\ „\.,v/N„\»vvf,.-/.z/_-.-.v —

_A.Dědičné země německé.

I. Mariacel.

oku 1157 vyslal opat Lambrechtský, Otto, několik mnichů do
oné krajiny hořeního Štýrska, kde nyní leží Mariacel, aby
v pustém onom okolí hlásali opuštěným obyvatelům radostnou
nauku evandělia.

Mnichů těch bylo pět; jeden pak z nich sbil si z desek celu

% (poustku), a oddělil ve \dvě části. V jedné spal a pracoval, v druhéjj postavil na osekaný kmen sochu Marie Panny. Byla z lípového
dřeva a představovala P. Marii s Ježíškem, jemuž podává hrušku,

kdežto on jí jablko. — Již v kláštere měl zbožný mnich obraz ten u
veliké úctě a vzal si ho s sebou 5 dovolením opatovým. Před tímto
obrazem tedy vystavěl oltář, na němž přinášel Bohu nejdražší oběť a tam
také hlásal lidu vznešené pravdy našeho sv. náboženství. Mnozí hledali
a také nalezli milost“ v cele Marie Panny, ale pověst' a sláva místa toho
nebyla jestě tak široko daleko rozhlášena.

Hluboky a nevyzpytatelny jsou úradky Páně. Na Moravě panoval
tehdy markrabě. Vladislav Jindřich. On i manželka jeho těžce se rozne
mohli, až lékaři rady nevědouce nemoc za nevyhojitelnou prohlásili. Tu
jim Kristus Pán seslal vidění ve snách. Byli povzbuzeni, aby hledali
útočiště u Marie Panny, a když se uzdraví, aby zvětšili kapli, která je
v jednom zapomenutém údolí v zemi Štýrské. Ráno si oba sdělili ten sen,
modlili se k P. Marii a když se uzdravili, vydali se na cestu, aby provedli
to, co byli slíbili.

Ale nebylo tak snadno skoro neznámé místo ono najíti a k tomu
ještě nebylo tehdy tolik.cest a tak schůdných jako ted. I zjevil se
zbožným manželům sv. Vácslav, patron země- české, a zavedl je ku sVaté
celi. Když se tam na poděkovanou byli pomodlili a kamennou kapli nad
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oltářem dali zbudovati, vrátili se zase do své vlasti. Ale pověst' o uzdravení
markraběte a jeho manželky rostla dál a dále, široko daleko, a větší a
větší zástupy zbožných poutníků putovaly do Mariacel. Avšak Onen,
který kdysi třem sv. králům poslal hvězdu, chtěl ještě jinými zázraky
obraz matky své oslaviti.

Roku 363 udeřili Turci velikou mocí na zemiUherskou. Král

Ludvík I. měl proti nim nepatrné vojsko, neboť proti 100.000 Turkům
mohl jen 20.000 bojovníků do pole vypraviti.
tísněn chtěl se za

chrániti útěkem, ale
než tak učinil, modlil
se vroucně k P. Marii

Celské, o níž tak
mnoho již byl slyšel,
a hle! ve snách zje

„vila se mu Marie,
uložila mu na ne

přítele udeřiti, slíbila
mu vítězství a na

znamení, že v pravdě
se zjevila, položila
mu na prsa obraz,
který tam ráno pro
citnuv také nalezl.

Pln důvěry udeřil na
nepřátele bojuje pod
tímto obrazem jako
pod svým praporem

Přemocí nepřátelskou jsa

atdobylstkvělého'————-=:——___í;;“ "yk _'ě t '. P té '

vojskem až k Maria
cele, obětoval tam
stkvostnéa drahov _
cenné dary — mezi

e„T“

nimi i onen obraz,

jejž byl na prsou
svých nalezl, a vy
stavěl nad kamennou

kaplí markraběte
Vladislava ]indřicha
velkolepý chrám ve
slohu gotickém. —
Od té doby zajisté
již miliony katolíků
ze všech zemí a

krajin našeho moc
nářstvíPanna Maria tam valem

připutovali, prosili za nejrůznější milosti a také je obdrželi. *)

Uvésti všechny zázraky, které se tam udály, jest věcí nemožnou.
jen toho se chceme dotknouti, že Turci, když roku 1520 Vídeň obléhali,

*) Od času obležení B r na Švédy putuje do Mariacely každý rok procesí z Brna. Neboť
tehdy zavázalo se občanstvo Brněnské slibem Panně Marii Celské zvláštní úctu prokazovali. — Mimo to
obětovala obec Brněnská dvě pamětní tabule do kostela Mariaeelskélio. jedna na straně evandělní vyobrazuje
Matku Páně s korunou na hlavě. jak dva andělé drží plášť její v povětří poletujíce. Marie sklání se
k městu s rukama roztaženýma, jakoby volala slova Písma: alludu chrániti města tohotoavysvohodím je.—
(4. Král. 19, 34.) Druhý obraz představuje město Brno s tvrzí Špilberkem; nad městem z prava Panna
Maria Celská, z leva Panna Maria Brněnská. Uprostřed pak jsou slova Žalmisty: cAle k tobě se nepřiblížíai

(Žalm 90: v. 7.).
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také až k Mariaceli tlupy svoje vysýlali. Náčelník jakýs takové tlupy
chtěl svaliti sochu Panny Marie Celské mimo městečko stojící. Ale řízením
Božím se stalo, že po dvakráte musel od ní odstbupiti, až po třetí
s koně spadl. _
. Když pak Turci na sám chrám Páně ohnivé šípy metali, zůstal
bez pohromy. Turci však onino brzo na to jsou postiženi v blízkém lese
a do jednoho-zabiti.

Rovněž chtěli Turci křesťanku jednu od víry sv. odvrátiti; i pálili
ji žhavými železy. Když však ani to nepomohlo, vyřízli jí za trest jazyk.
Pět let byla němá, „až konečně si umínila putovati do Mariaceli. Přišla
tam v skutku roku 1659. a modlila se před zázračným obrazem pět dní
a tři noci. Konečně, právě v hod v'ánoční, vrátila se jí zase řeč, že mohla
hlasně velebiti Boha a nejsv. Matku jeho a od té chvíle mluvila, nemajíc

'ani kouska jazyka, ustavičně až do své smrti.
Nebezpečnějšími nežli tito suroví nevěřící Turci stali se později

jiní nepřátelé, kteříž ne ohněm a mečem proti tomuto milostnému místu
zuřili, nýbrž jedovatými řečmi a spisy: byli to protestanté. Bohužel
vniklo nové, reformované učení též i do Štýrska, a kazatelé dali si
mnoho na tom. záležeti, by úctu Panny Marie mezi lidem učinili směšnou
a ze srdcí ji vytrhli. Zdálo se, že se jim to také podařilo. Poutí do
Marieceli ubývalo a staly se skoro vřídkými. Tu pojmul kníže země,
zbožný velkovévoda Karel, šlechetný úmysl. Dobře věda, jak mocně dobrý
příklad působí, nastoupil roku 1572 se svou manželkou Annou a
s celým dvorem pout' do'Celi, a osvědčil tak veřejně svou lásku a úctu
k Panně Marii. Velkovévodkyně neustala na tom; putovala skoro každo
ročně do Marieceli, bud' sama neb s jinými knížecími hosty, a pokaždé
přinesla stkvělé dary obětní. Takový příklad působil. Lid následoval
příkladu svých panovníků, a r. 1604 přišlo toliko o svátku sv. Bartoloměje
as 23.000 poutníků.

Největší nebezpečí milostnému místu přišlo však se strany, se
které ho bylo nejméně očekávati. Ode dávna obzvláště vyznamenávali
císařové ve Vídni toto proslavené poutní místo své říše. Většina panovníků
podnikli sami pouť do Cely, někteří, a to právě z těch proslula-jších, jako
Ferdinand II. a Leopold I., i častěji za doby své vlády. I do nejnovějších
dob se tato zbožnost“ zachovala. Předchůdce nyní vládnoucího císaře, i
také František Josef a císařovna Alžběta navštívili Mariicelu. Spanilo
myslná císařovna darovala za své navštěvy tohoto milostného místa pře
krásně spracované srdce ze zlata na oltář. Bylo to v září r. 1884.
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jediný toliko vladař činil výjimku — josef II. Tento dobromyslný,
avšak špatnými rádci svedený panovník spůsobil katolické církvi mnoho
škod. Především byly mu kláštery a poutě trnem v oku. Roku 1782.
zapověděl veškeré slavnostní průvody a společné poutě po celé své říši.
Zároveň nařídil veškeré obrazy okrášlené klenoty neb šatem, těchto ozdob'
zbaviti, a zvláště ještě milostnou kapli, uprostřed kostela v Maria.celi
se nalézající, sbořiti; obraz 'měl se přenésti na hlavní oltář.

Avšak nedošlo k tomu, jelikož stateční občané o to se zasadili
a císaře prosili, by nařízení své zrušil, což on také učinil; poutě však
zůstaly zapovězeny. Benediktinský klášter sv. Lambertský také zrušen
za příčinou císařského nařízení. Poslední léta předešlého století byla tedy

' . voleny opětpro Mariacel
velmi smutna. Fiji-..- slavné průvody

Nastou- prosební; roku
Í 1802.pakzřízenpením trůnu ?

opět klášter sv.dobrotivého
císařeFrantiška Lambertský_ a

nastaly marí- mnichům, jižto
anské svatyni mělikonati Opět
ve štýrských . služby Boží

. 33—529.,

Alpách lepší *“ „%;/„i: '1'::'. .; vMariaceli,ode
časy. Zbožný ?'_m —"_i kůr—„ vzdán.Poutěsez *\
mocnář vyna- , vzmahaly tak,
hradil příkoří . _ že musel roku
svého předka. Chrám Páně v Mariacell. ISIL ustano_
již r. 1796, po- ven býti čas,
kdy z jednotlivých farností prosební průvody konati se mohly. Dle toho
bylo celkem 116 osad, jež společné poutě do Mariaceli podnikly; z těch
nalézalo se 12 na Moravě, 13 v Čechách, 63 v Uhrách, 47 ve
Štýrsku atd.

Poutníci táhnou obyčejně v dlouhých řadách, s korouhvemi v čele,
zpívajíce a před křížovými štacemi na cestě se modlíce, do Celi. Kněz
je provází. Pozvolna kráčí po schodech ke kostelu, obejdou třikráte kapli,
uctívají hlubokou zbožností milostný obraz, modlí se, žalují, velebí, a když
pak přijali svaté svátosti a modlitbou nabyli iútěchy, posily a pomoci
dosáhli, vracejí se druhého dne, modlíce se a povznešeni jsouce v úctě
k Bohorodičce, do své vlasti zpět.

|5*
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2. Maria Strassengel.

Mezi knížaty, jenž r. 1147 ohnivou řečí sv. Bernarda, opata Clare
vallského, pohnuti byvše druhé křižácké"války se zúčastnili, byl i markrabě.
Štýrský, Ottokar V. Však tažení to, ode dvou nejmocnějších králů, nesčí
slného rytířstva a' nejméně 180.000 lidí 'přetlsevzaté, skončilo se bez nej
menšího užitku. Zráda Řeků i katolíků východních, nesvornost' knížat,
zištnost' a nekázanost' byly příčiny tak nešťastného konce jeho. Markrabě
Ottokar všecek rozmrzen a do té duše zkormoucen opustil sv. zemi,
kteráž zbožnému srdci jeho tak mila a vzá'cna byla. Než nerozloučil se,
aniž by něco na památku s sebou nevzal.

Hlavní chrám Jerusalémský choval v sobě krásný, starobylý obraz
nejčistší Panny. Maloval prý jej, jak podání svědčilo, sám sv. Lukáš, a
to ještě ža živobytí P. Marie.

P. Maria byla vyobrazena v něžné mladosti, mnjíc přeložené ruce
přes kříž na prsa; na ramena její Splýval vkusně bohatý vlas. Roucho
měla dlouhé, barvy modré, zlatými klasy poseté.

Ottokar, vida obraz ten, rád by jej byl s sebou do své vlasti přenesl.
Ale mohl-liž? l povolal umělce, aby obraz na dřevo přejal. Přejatý pak
obraz (kopii) vzav s sebou domů nezavěsil jej v soukromém příbytku svém,
ale v kapli, kterou dříve již ke cti P. Marie byl zřídil, za tím se nesa
úmyslem, aby úcta a láska k Marii P. v lidu se rozmáhalzi. a upevňovala.
Z téže příčiny odevzdal kapli s obrazem klášteru Cisterciáků v Reinu,
jejž rodičové jeho nedávno založili. ' \

Zatím minulo sto let. Kaple byla více známou, více hledanou a
navštěvovanou, an Bůh mnohé prosby tu zázračně vyslyšel.

Ale zvláštní nález učinil kapli v čase tom proslavenou. Vyrostlt'
poblíže kaple na větvi mohutné jedle obraz Ukřižovaného s rozpjatýma,
ale i přibitýma rukama i nohama. jemné vlášení místo vlasů krylo hlavu
jeho. V obličeji výraz trpké bolesti byl nad pomyšlení dojímavý. Pastýřové
pasoucí brav na hoře vídali na zvířatech ke stromu se přiblíživších podivné
se chování. I byli pozornějšími, posléze ohledali strom a k svému pře
kvapení našli podivuhodný obraz. Z uctivosti sami se ho dotknouti neod
vážili, ale oznámili věc.opatu kláštera, kterýž opět arcibiskupa Solnohrad
ského otom zpravil. Arcibiskup chtěje sám o divu se přesvědčiti, vydal
se v průvodu biskupa Sekavského, opata a celého konventu Reinského,
jakož i nesčíslného zástupu lidu ke stromu, odsekl obraz a slavnostně
přenesljej do kaple marianské.
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Tím kaple pověsti nabyla. Poutníci přicházeli četněji a četněji
tak, že v brzku malá nepatrná kaple nebyla 5 to, aby všechny pojala. Proto
dal se opat Hertwig r. 1349 do stavby nového prostranného chrámu, kněmuž
základ na slavný den neposkvrněné Rodičky Boží položil. Sám Hertwig
nedočkal se konce stavby; zemřelť již po dvou letech. Nově zvolený opat
Siegfried horlivě nastoupil všlépěje předchůdce svého, tak že již roku 1355
chrám dokon- zení P. Marie
čen a bisku- » AA

pem Sekav
ským o

posvěcení
chrámu Páně
za velkého

svátku Naro- účastenství
zení P. Marie lidu.
ke cti Božího Chrám

Těla, nepo- sámjestmonu
skvrněné mentální

Panny, svaté
Barbory a

sv. Moranda,
z rodu markra
běte Ottokara

pocházejícího,
slavně posvě

stavba — nej
krásnější z ce—
lého vůkolí.

Krásná, ma
lebná jeho
okna jsou dílo
umělecké..

Aby pout
níci zblízka i

cen byl, načcž
do něho svaté

obrazy 7.kaple z dáli svazkem
ve slavném křesťanské
průvodu pře— lásky více
nešeny byly. spojení byli,
Do dnes ještě
slaví se tu

založil -pro ně

Panna Maria v Strassengel. Opat r- Ióó7
o svátku Naro- bratrstvo sv.

Anny, jež od papeže Alexandra VIl. svého stvrzení došlo a mnohé privilegie
a odpustky obdrželo.

V předešlém století slavili tu Cis'terciáci s velikou slávou šestisty
letou památku založení lVlarie Strassengelské. Při otevření jubilea všech
osm farností, jež klášter Reinský duchovní správou obstarával, jakož i
všecky ňliálky obětovaly obětní tabulky, jakožto výraz'vděčnosti ku milosti
plnému kostelu. Tehdy mnoho tisíc poutníků jubilea se súčastnilo. lšdož
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by byl tehda mohl říci, že krásné svatyni marianské hrozí blízké nebezpečí?
A přece tomu tak bylo.

Přišlat' neblahá doba Joseňnská, v níž církev sv. v Rakousku
pochodila téměř tak, jako za velké revoluce ve Francii. Bylyt' kláštery
zrušovány, poutní místa zavírána. Došlo i na Marii Strassengel. Chrám
zavřeli, starou kapličku, která ještě se zachovala, rozbořili, kruciňx odstra
nili a Matku Boží do farního kostela Gradweinského přestěhovali. Ducho
venstvu bylo místo opustiti — a kde dříve zbožný zpěv poutníků a
modlitby jejich se ozývávaly, bylo nyní pusto ticho. Sedm let tak stál
tu velebný chrám opuštěn, svého drahocenného pokladu zbaven. Kdo
z údolí na štíhlou věž na hoře pohlédl, zatruchlil. Bylat' na ciferníku rafije
nehybnou. V celém okolí bylo mrtvo. l nebylo lze zbožným lidem
vůkolních osad pohledlten snésti; mnozí mužové dodali si srdce a
odebrali se k císaři prosit za odevzdání kostela službám Božím. Svou
prosbu přednesli tak upřímně a srdečně,.že císař sám byl velice pohnut
a učinil po jejich přání. Když byl kostel otevřen, věřící do něho vstou
pivší věru nevěděli, mají-li radovati se aneb spíše plakati. Bylo mnohým
jako oněm Zidům, když po navrácení ze zajetí Babylonského nový svůj
chrám uzřeli. Dříve samý lesk, samá sláva, nyní jednoduchost, chudoba.
Dříve množství poutníků, nyní prázdnota. Stavba chrámová, kterou klášter
v největším pořádku chovával, poškozena, skoro na spadnutí.

Teprvé nyní, za našeho času, kdy katolický duch lidu stále více
se oživuje, přibývá poutníků, přibývá i oslavy ve vedení služeb Božích.
Již v roce 1858. slavena byla okázale stoletá památka. Doufati lze, že
ctění Ukřižovaného a Jeho panenské Matky opět toho lesku a velko
lepého účastenství nabude, jako bylo za starých, věrně křesťanských dob.

3. Maria Panna na hoře Kumické.

_V severním kraji Štyrska, v rozkošgém údolíčku kol do kola zubo
vitými horami ověnčeném, vypíná se osaměle ze země vyrostlá skalnatá,
ale stinnými stromy porostlá hora Kumz'c. _

Na počátku minulého století umínil si zbožný kněz jménem Baltazar
Marienz, který byl horlivým ctitelem umučení Páně a sedmibolestné Marie
Panny, že osamělou horu tu promění v horu Kalvárii. A vskutku za
štědrého přispění mnoha dobrodinců brzo byly na hoře té štace umučení
Páně a na nejvyšším vrcholku trůnila kaplička, do které v slavném
průvodu přinesen byl obraz sedmibolestné P. Marie, z Brna prý pochá
zející, ač neumíme říci z kterého kostela neb od kterého zbožného křesťana.



..

'_eu|osegomoxaxsmsGA'eogumxeuewogslwgumod

MARIA PANNA NA HORE KUMICKÉ. 231



MARIANSKÁ l'OU'l'NÍ MÍSTA v ŘÍŠI RAKOUSKÉ.
N (» to

V druhé polovici minulého století a v tomto století zvětšována
byla kaplička až vzrostla a rozšířila se v nynější chrám poutnický. Neboť
brzo rozšířila se pověsť o mnohé útěše a častém vyslyšení proseb, které
se tam událo, a tak po celém šírém okolí počali lidé putovati na horu
Kumickou k bolestné Marii Panně.

Poutě ty-trvají posud, ba utěšeněji a utěšeněji se rozmáhají. Zvláště
pak o slavnostech Marianských nestačí rozsáhlý kostel pojati všechno to
množství poutníků, které na horu putuje \chtíc dojíti potěchy a posily na
věrném a soucitném srdci Máteře Boží.

4. Maria Plain.

Jsi-li v přívětivém Solnohradě, nelenuj sobě a navštiv Marii Plain.
Jestiť Maria Plain jedno z nejznamenitějších a nejslovutnějších poutních míst
rakouských. Cesta tě vede rozkošnou alpskou krajinou. Sotva hodina
uteče, octneš se v údolí, z něhož se luzná hora zvedá. Od její paty po
jejím boku vinou se točité schody k vrcholi jejímu. Ob čas uhlídáš
zastavení křížové cesty velmi význačně provedené. Stálým stupováním
do vrchu unaven zastav se tu a uvažuj, že pouť v duchu právě křesťansko
katolickém konaná jest jako celý život křesťana cestou křížovou, cestou
kající, která nás k Marii a k Božskému jejímu synu přivádí. Minuv štaci
čtrnáctou 'octneš se za nedlouho před vznešeným chrámem — mohutnou
to a krásnou stavbou o dvou věžích, v průčelí po stranách do výše
čnějících. Touhou srdce svého puzen spěcháš zapomena na námahu cesty
k milostnému obrazu do chrámu k žádoucímu cíli pouti své, abys krá
lovnu nebes pozdravil a jí upřímné díky vzdal, že šťastně kroky tvé ku
svému vznešenému trůnu řídila.

Obraz Bohorodičky jest na hlavním oltáři. Jeví se ti, jak s Božského
děťátka roušku odhaluje. A díváš-li se do její milé, jasné tváře a sveze-li
se oko tvé na ústa její lahodně se usmívající, jest tobě, jako by ti za
návštěvu tvou s namaháním a obtíží spojenou děk0vala a tobě dáti slibo
vala, zač prosíš: <<Aježíše, kterýž jest požehnaný plod života tvého, nám
po tomto putování ukaž! milostivá, o přívětivá, ó přesladká P. Maria.)
Čí umělá ruka dovedným štětcem vypodobnila utěšený ten obrázek, jenž tak
mile mysl vábí ponmiti na utěšený příchod ku matce milostiplné do
nebeské vlasti, neumím udati. Jméno umělce upadlo v_říši zapomenutí.
Dějepis jen na budoucí paměť zaznamenal jméno prvního majitele obrazu.
Byl to jakýsi Pavel Regner, řemesla svého pekař, jenž z Regenu, městýse

VI I
to blízko Řezna le21c1ho, pocházel.
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Za času třicetileté války,. kdy švédské tlupy tak mnohou krajinu
mečem a ohněm spustošily, lehlo iměstečko Regen popelem. Ač všecko
docela shořelo, přece ku potěše nešťastných obyvatelů obraz Regnerův
úplně zachován a neporušen nalezen byl. Zdaž nebylo ubohým znamenati,
že mocná pomocnice křesťanů posaváde bdí a jich vzpomíná?

Chot' svobodného pána Grimminga uslyševši o příhodě té, nic tak
toužebně si nepřála, než aby zachovaný obraz do svých rukou dostala.
Touha její se vyplnila; obdrželat' jej výměno'u a jej ve své zámecké kapli
uctivě zavěsila. její syn Rudolf odebrav se po smrti obou rodičů na svůj
statek M'uhlegg v Solnohradsku, vzal rodinný poklad — obraz Matky Boží —
s sebou a jemu v domácnosti-své v soukromí úctu vzdával, častěji před
ním k Bohorodičce se modle. Později zamýšleje jej k veřejnému uctění
vystaviti, dal shotoviti skříň, kterouž, když byl v ní obraz zasadil, o svátku
neposkvrněného početí P. Marie r. 1652 na vrchu Plainském umístil.

A hned nemálo bylo těch, již před obrazem pobožnost' svou
vykonávali. Ale Rudolf rozmysliv se odnesl obraz do Miihleggu, jen
věrnou jeho kopii tu zanechav. Když pak po pěti letech opět do Bavorska
se přesídlil a nedaleko Nesselwangenu v Augšburské diecési poustevnu
za' obydlí sobě vyvolil, uložil obraz do kapličky, kterou okolní obyvatelé
mu k poustevně byli vystavěli. Nedlouho po tom dostal se týž obraz do
farního kostela v Nesselwangenu a konečně roku 1665 k ordinariátu do
Augšburku. Mezitím důvěra k P. Marii na hoře Plaině v lidu čím dále
tím více rostla. R. 1657 nařídil arcibiskup Solnohradský dřevěnou kapli
vystavěti a na oltář nový, podle dřívějšího malov'aný obraz zasaditi. jaký
as té doby byl nával poutníků, z toho souditi lze, že v prvních sedmnácti
letech v kapli na 33.795 mší sv. slouženo bylo. Že na mnohých a to
převzácných darech nescházelo, toho při vroucí, opravdové tehdejší pobož
nosti věřících a při upřímné jich péči o zvelebení svatého místa, snadno
každý si domyslí.

Stalo se, že na arcibiskupský stolec Solnohradský povýšen byl
Max Gandolí, muž bohabojný, výtečných darů duševních, mocný slovem
i skutkem. Pro zásluhy své o církev dobyté poctěn byl hodností kardi
nálskou. Vida tu podivuhodnou příchylnost' lidu ku sv. místu na Plainu,
všemožnou péči vedl, aby je zvelebil a ku větší ještě cti pozdvihl.

Záhy pojal vznešenou myšlénku Matce Boží důstojný článek ve
velebném chrámu zříditi.

Ruče chopil se díla. Dne 20. dubna r. 1671 položil k nádhernému
chrámu, kterýž tu do dnes jest, základ, a než čtyři léta uplynula, stavba
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byla dokončena. Vedle kostela dal zbudovati klášter. Náklad na stavbu
vedl skoro sám. Knížata pak, biskupové a kláštery, i věřící lid všeho
stavu jako o závod snášeli dary, aby svatyně důstojně byla vyzdobena.
Mimo tři oltáře v předu založeno ještě jiných šest pobočních. Ano
možno říci, že celý chrám Maria Plainský jest trvalým“ pomníkem zbožné
a svaté horlivosti tehdejších věřících. Nejednou zajisté zatřpýtilo se oko
stavitelovo slzou radosti, když viděl,jak celé davy z dobré vůle chvátají, aby
stavivo na horu dopravovali a v stavbě pomocí svou přispívali.

Když byl kníže-biskup chrám slavnostně posvětil, přenesl v stkvělém
průvodu milostný obraz Bohorodičky z dřevěné kaple do nového nád
herného svatostánku, opatrování pak svatyně svěřil opatovi Edmundovi,
z blízkého kláštera sv. Petra.

Však zbožný arcipastýř neměl ještě po starosti; bylot' mu nyní
pečovati o to, aby pro marianský dóm byli také kněží na budoucí časy
zajištění. Jsa-přítelem a příznivcem Benediktinů, zdělal listinu věnovací,
později vydal řádný list nadací, kterým Maria Plain se všemi pozemky,
statky a jistinami na všecky časy řádu Benediktinskému ve vlastnictví dal.

(Pak-li by někdy, dí se v listině, klášter sv. Petrský jednou za své
vzal, at' svatyně Plainská připadne klášteru Michaelbeurenskému, a po
tomto nejblíže ležícímu. Klášter pak mějž povinnost' čtyři kněze ke slavení
služeb Božích schopné na hoře vydržovati.: Mezi Služby Boží, kteréž tito
kněží konati měly, náleželo i modliti se každého dne nahlas růženec a litanii.

Kněží tedy zaujali své sídlo na hoře. Zbožný kardinál zařídil ještě
Kalvarii —-čtrnáct zastavení křížové cesty — a zavedl bratrstvo mariánské,
kteréž podnes trvá. Jak četné jest, poznáváme z toho, že do r. 1830
čítalo více než 32.000 údů, mezi nimiž nalézáme jednu císařovnu, jednu
královnu, 7 arcibiskupů Solnohradských, 7 jiných biskupů, 22 kanovníků,
540 údů z rodin hraběcích, 1321 z rodin šlechtických, 67 opatů a pre
látů, 14 abatyší, 291 1 řeholníků, 814 kněží světských a 287 panen klášterních.

Jak řečeno, původní obraz byl v Augšburku. Max Gandolf, aby
dokonal dílo své psal světícímu biskupu v Augšburku prosbu za navrácení
obrazu na Maria Plain. Tento rád zbožné žádosti arcibiskupově povolil
a poslal Alfonsa, preláta z Vinis, aby obraz na místo jeho určení odevzdal.
Zakladatel Plainu s velikou radostí obraz přijav jej nejprvé do klenotnice
později do přistavené ke kostelu kaple uložil.

Max Gandolf dosáhl, po čem tolik práhla duše jeho. V listině,
kterou vlastnoručně napsav na rub obrazu připjal a připečetil, odporučil
sebe a své založení v ochranu neposkvrněné Panny.
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Listina zní: (Na kolenou svých odporoučím Rodičce Boží a milému
Synu toto místo, město, svoji vlasť, celé arcibiskupství, jež ruka Páně
nejmilostivěji mně ke správě svěřila, dům R'úcnburgský v stráži a vyznávám,
že jsem nejnehodnějším služebníkem'Božím a P. Marie: což ku věčné
paměti jsem o svátku Hromnic léta Páně 1681 vlastní rukou napsal. —
Maximilian Gandolf, arcibiskup Solnohradský a hříšníka

Neminulo

snad ani jed
noho téhodne,

stiplné Matky,
což se třetí den

po jeho úmrtí
aby zbožný stalo. Jcho ná

prelát do stupce v arci
Plainu mnohdy biskupském
i pěšky nepu- úřadě byl
toval. Ne- Leopold

Antonín. Přání
ctitelů marian

dlouho před
smrtí svou při—

nesl i odznaky
své kardinál

ských v ten
čas neslo se

skéhodnosti' _'i ' ktomu,aby
apoložiljena _ ' " - „__ původníobraz
oltář knohám v hlavním

Bohorodičky. chrámě umí
Zemřel roku stěn byl. Arci

1687. biskup, jemuž
Poslední vůlí rozkvět pout
svou vyžádal ního místa
si, aby srdce Plainského
a útroby jeho taktéž velice
byly pohřbeny na srdci ležel,

v hrobce pod Panna Maria„ Plainu. uzavřel tak
oltářem milo- učiniti. Určil

pak k slavnému jeho přenešení svátek Narození P. Marie. již časně z rána
stupovali ze Solnohradu k hoře veškerá bratrstva a zástupy lidu. Arci
biskup s celou družinou svou dostavil se o hodině osmé a byl slavnost
nímu kázání přítomen. Napotom oblékna se v mešní roucho své, přenesl
obraz perlami a drahokamy vyšperkovaný z kapličky do chrámu a na
oltář jej postavil. Pomodliv se vynesl jej ve slavném průvodu pod šíré
nebe a žehnal jím městu a zemi. V okamžení tom zahřměla na hradě děla
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a v městě a v celém okolí nastalo slavné vyzvánění; všude, kamkoli
dolétl rachot děl a zvuk zvonů se donesl, padali zbožní věřící na kolena
svá, pojíce modlitbu svou 5 modlitbou svého arcipastýře.

Arcibiskup do chrámu se navrátiv zasadil obraz _v stříbrný rámec
a umístil jej nad tabernakul hlavního oltáře, načež slavil pontifikální mši sv.
A na návrat do své Solnohradské residence pomyslil teprvé tehdy, až
kníže-biskup z- Chiemsee po čtvrté hodině odpolední litanie se pomodlil.

Množství poutníků bylo nesmírné, a to nejen o svátku, ale i po celý
oktáv. V osmi těchto dnech jen na dvě stě mší sv. v chrámě slouženo
bylo. Arcibiskup Leopold Antonín zemřel a na dědičné země Rakouské
přikvačily doby smutné. Že císař Karel pragmatickou sankci svou oproti
radám Eugena Savojského více na pochybných přátelích než na statné
armáclě zakládal, bylo l\larii Teresii velké boje podstoupiti, národům
rakouským mnoho svízelů a útrap snášeti. Jako dravci vrhli se líčení
přátelé po Karlově smrti na země Marie Teresie, chtějíce si je lupem
rozděliti. Již blížili se nepřátelé k hranicím Solnohradským. V nouzi a
sklíčenosti utekla se Solnohradská kapitula s obyvatelstvem ku Spomocnici
křesťanů na Plainu, slibujíc, že odvrátí-li nebezpečí vpádu nepřátelského,
obraz její drahocennou korunou ozdobí. Vroucí jejích prosba došla vyslyšení.
Než že nově zvolený arcibiskup předčasně zemřel, nebylo možno hned
slavnému slibu dostáti. Teprvé nově dosazený arcipastýř Ondřej Jakub
vykonal, k čemu kapitula se byla zavázala. Dvě stkvostné uměle pracované
koruny odeslány do Říma k tehdejšímu sv. Otci Benediktu XIV.
s prosbou, _aby je sám posvětil. Benedikt s radostí tak učiniv propůjčil
ku korunovací slavnosti plnomocné odpustky na všecka léta.

O páté neděli po sv. Duchu r. 1751 vytáhla z rána silná četa
vojska ze Solnohradu, aby na Plainu při nesčíslném množství lidu udržo
vala pořádek. Za touto vytáhli cechové a měšťanstvo se svými
prapory. V ustanovený čas shromáždila se v arcibiskupském chrámě
všecka nábožná bratrstva s duchovenstvem jak světským. tak řeholním,
aby v průvodu na horu se odebrala, kamž izáhy arcibiskup zavítal. Tam
kapitulní děkan přivítav jej odevzdal mu na stříbrné míse nadzmíněné
koruny. Arcibiskup přijav koruny vešel v průvodu kapituly, akademického
senátu'a veškerého duchovenstva do chrámu. Po slavné pontifikální mši sv.
byla korunovace. Mezitím co arcibiskup Božskému děťátku aJeho přesvaté
Rodičce korunu na hlavu postavoval, zahřměla děla, zarachotily pušky,
zazvučely zvony, oznamujíce široko daleko slavnostní úkon ten. Po koru
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novaci konal arcibiskup pod nebesy s obrazem slavný průvod. K posledu
jistinu o úkonu tom vlastnoručně psanou k oné Gandolfově připojil.

Od té doby, co Gandolf byl poutní chrám na Plainu posvětil,
uplynulo sto let; dosti zajisté příčiny,aby památka důstojně oslayena byla.
Ku zvýšení slavnosti udělil papež Klement XIV. p'nomocné odpustky.
Slavnost“ samu zahájil sám arcibiskup ]eroným r4. srpna r. 1774 slavnými
službami Božími, kteréž po celý oktáv den za dnem se opakovaly. Nebylo
v celém dalekém okolí jediné farní osady, která by v slavném jubileum
a jeho milostech podílu byla nebrala. V několika těch dnech přistoupilo
na 40.000 lidí ke stolu Páně. Obětí mší sv. „slavně konalo se 26, tichých
bylo slouženo 383. _

Zbožný duch již 150 let vzdával čest“ Matce Boží Plainské a ani
ten nejmenší stín lidské zloby a lidské vášně nepřelétl přes její svatyni.
Teprvé našemu století zůstaveno bylo, aby otravujícím dechem svým,
kterýmž tak mnohá upřímná zbožnost“ zhynula, i tohoto místa křesťanům
Solnohradského obvodu tak posvátného se dotekla. Bylo to právě v době,
kdy íiezdolatelná ruka státoborce Napoleona trhati se jala soustátí
Rakouska stoletími utkané. Tehdy Solnohradsko dostalo se pod moc
Bavorska, jehož vláda hned r. 1821 vydala dekret na zrušení vysokých
škol benediktinských v Solnohradě. A školy ty byly po smyslu nadační
listiny právní majitelem našeho poutního místa. Násleclek toho byl, že jmění
Marie Plainské přešlo ve správu světskou; kněžím pak bylo do klášterů
se navrátiti. I zželelo se všemu lidu poutního místečka a nespravedlnost“
na něm spáchaná zarmoutila srdce všech.

Řízením Božím se stalo, že sláva Napoleonova 11Lipska a Vaterloo-a
pohřbena byla. Solnohradsko bylo zase korunní zemí Rakouskou. Když
r. 1824 stolec arcibiskupský po dlouhé době opět obsazen byl, vznesl
ordinariát k trůnu císařskému prosbu, aby poslední vůle Maximiliána Gandolfa
vzhledem k Maria Plainu svého řádného splnění došla. Mělť nyní poutní
místo opatrovati klášter Sv. Peterský. Císař František prosbě vyhověl.
Ihned poslal sv. Petrský opat Albert, jenž zatím arcibiskupem jmenován
byl, ze svého kláštera kněze a hbitě všecka stavení dobou času porou
chaná opravovati se jal. Počínání jeho bylo prvním přípi'avným krokem
ku slavnosti, kteráž r. 1874 se odbývala — slavnosti to druhého jubilea
pouti Maria Plainské. Lesk, jaký při této slavnosti se vyvinul, předčil
všecko, co posud k oslavě Matky Boží na sv. hoře podniknuto bylo.
Slavnosť počala dnem 9. srpna a trvala až do 16. téhož měsíce. Lazaristé .
Vídenští čtyřikráte za den měli řeč k lidu a to o šesté a osmé hodině
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dopolední a o třetí a páté hodině odpolední. Po celou pak oktávu slavena
byla denně pontifikální mše sv. Dne 15. srpna udělil knížebiskup kardinál
Tarnocsy, Maximilian Josef, apoštolské požehnání a 16. na to zakončil
slavnost' pontifikální mší sv. Pout' nabyla opět svého dřívějšího zvučného
jména. Dejž Bůh, by květla stále jako krásná upomínka na upřímnou
lásku, kterou dřevnější křesťané vždy k P. Marii mívali, i jako mocná
pobídka pro nás, abychom do šlépějí předků stoupali.

Modlitba knížete arcibiskupa Ondřeje jakuba z Dietrichsteinů před
nešená u příležitosti korunovační: (Milosrdný Bože, kterýž jsi Marii za
neposkvrněnou Rodičku jedn'orozeného Syna svého, Pána našeho Ježíše
Krista vyvoliti ráčil, propůjč milostivě, aby všichni, jež před obrazem
tímto Ji jako královnu a paní nejmilostivější vzývají, od nastávajícího
zlého ochráněni byli u Tvé Božské velebnosti hříchů svých odpuštění docházeli
a Tvé milosti v tomto životě docházejíce i blaženosti věčné s Tvými
vyvolenými požívati mohli. Amen.)

5. Maria Kirchthal v Solnohradsku.

Na přívětivé planině rozprostírá se krásný chrám poutnický nedaleko
sv. Martina u Soferu ve vévodství Solnohradském. Před časy rozkládal
se na místě tom les, kde z okolních vesnic směli dřevo si porážeti a
trávu požínati. Ale protože je nebezpečnona srázných stráních stromy
porážeti a na vysokých kopcích dobytek po celé léto pásti, dal zbožný

jistý muž, jemuž bylo Rupert Schmuck, vystavěti na příhodném místě
dřevěnou kapličku a do ní dal několik svatých obrázkův. Chtěl, aby dřevo
r.ubci a pastýři měli, kde by se mohli pomodliti a posilniti takto k na
mahavé práci: Za nedlouho však byla milá kaplička již jen na spadnutí,
a proto spojili se sousedé z okolních vesnic a vystavěli kapli kamennou
a do ní přenesen také krásný, 2 dřeva uměle vyřezaný obraz Marie P.,
který již přes 200 let v sousedním sv. Martině u veliké úctě byl chován. To
stalo se 29. června 1688 a od té chvíle kaple bývala četněji navštěvo
vána a blahoslavená Panna brzo několika zázračnými příběhy ukázala,
jak mila jest jí úcta tam prokazovaná a jak milostiva jest ku svým ctitelům.

Ale ani tato kaple.nezůstala příliš dlouho. Bylat' velice vydána
spoustám sněhu na pospasy a hrozilo nebezpečí, že by ji sněhy celou
mohly zasypati. Proto umínil silarcibiskup Solnohradský yan Arnošt, že
na jiném místě méně nebezpečném vystaví nový chrám.
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Vypravuje se, že místo ono blahoslavená Panna sama si vyvolila.
Několikráte totiž se k místu onomu obrátila a za nejtužší zimy vyrostly
z vysoko napadlého sněhu tři stébla žitná s plnými_ klasy.

Hojnými dary poutníkův a štěclrou rukou arcibiskupovou toho se
mohl býti posvěcen již dne 8. září 1702. Tohotéždocílilo., že nový kostel

dne přenesen
také milostný
obraz z kaple
do nově po

svěceného
chrámu za

jásotu a plesu
lidu, jenž

z okolních ves

nic, samot i
horsebylsešel
ku vzácné
slavnosti té.

Aby o
duchovní po
třeby pout
níků náležitě.

postaráno
bylo, zřídil
arcibiskup při
kostele dům

s pěti kněžími.
R. 1750.

zavedena při
chrámě tom
slavnost“ tak

Panna Maria v Kirchthalu.

zvaných třz'
zlatých sobot.
Pobožnost' ta

počíná se
první sobotou
po svátku
sv. Michala

archanděla

(29. září.
Vprvní sobotu
Maria Panna

ctí se jakožto
dcera nebe
ské/zo Otce a

věřící prosí za
lásku k Boku;
v druhou so
botu ctí se

jakožto Matka
božské/zo _Sjwza
a věřící modlí
se za lásku

k bližnímu;
v třetí ko
nečně sobotu

ucdvá se

jakožto nevěsta Duo/za sv. a lid modlí se za křesťanskou sebela'skuf Zároveň
prosí se na každý z těchto dní za štastnou Ízoa'z'nkusmrti.

6. Maria Saal v Korutanech.

Toto poutnické místo jest pro nás Čechoslovany zvláště zajímavo,
protože stojí v úzkém spojení's jedním z nejslavnějších světcův a patronů
našich — sv. Vojtěchem.
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Bylo to roku 990., když dva čeští šlechtici cestujíce z vlasti své
do Říma noclehovali v korutanském městě Běláku. Jako vzácný poklad
měli při sobě mramorovou „too/zuMarie Panny, kterou jim byl daroval
sv. Vojtěch, arcibiskup Pražský. V noci tedy zdálo se oběma Čechům,
že slyší hlas řkoucí, aby sochu zanesli do Saalu a tam ji ku poctě vy
stavili. Ale oba šlechtici nechali sen snem a chtěli na druhý den dále se
bráti, ale ký div! nemohli odtud, neboť koně nebylo lze dostati z místa.

Teď teprv rozpomněli se opět na svůj sen a vyptávali se po místě,
které jim ve snu bylo označeno. Radostí řehtajíce cválali teď koně k Saalu
a pocestní za krátko odevzdali drahocenný obraz tamějšímu kostelu
mariánskému. Za některý čas pak byla úcta k tomuto obrazu po všem
kraji rozšířena a den co den přicházeli zbožní poutníci z daleka, široka
i ze vzdálených končin a docházeli tam u Marie Panny potěchy a pomoci.

Důvěra a úcta k Marii Panně vzrůstala každým dnem, ba nával
poutníkův ani tehdy neustal, když protestantismus i v těchto končinách
se rozšířil. Třeba kacíři posmívali se zbožným poutníkům, třeba spílali
kněžím a zle s nimi nakládali, třeba znesvěcovali chrámy katolické i po
svátné obrazy: všechna ta zloba kacířů jen zvyšovala lásku a důvěru
k milostné Matce Boží u lidu katolického. Ba i když hlavní město koru
tanské Celooec přistoupilo k nové“ víře, i tehdy šel poutní průvod za
vedení neohroženého opata Viktrinského ulicemi městskými a nic nedbal
posměchu jizlivého„a urážek jinověrců.

Když pak obyvatelstvo země opět v lůno katolické církve se
navrátilo, zmohly se poutě opět netušenou měrou. Tak roku 1683., když
Vídeň, hlavní město říše, od sveřepých Turků byla obléhána a všemu
křesťanstvu z toho veliké nebezpečí hrozilo, — v této krušné době puto
vala všechna šlechta korutanská "se všemi stavy zemskými a s nesčetnými
_zástupy lidu k milostné Panence Marii do Saalu, aby na přímluvu její
vyprosili vysvobození města Vídně. A důvěra jejich nebyla sklamána.
Tatáž pout' opakovala se, když běželo o dobytí pevnosti Budínské na
Turcích. — Na poděkovanou pak za dvojí toto milostivé vyslyšení postaven
v Saalu kamenný sloup a na něm vyryto: (Vděčné Korutansko zřizuje tento
památník milostné Panně, protože vyslyšela milostivě prosby lidu svého.>>

Nával poutníků trvá až na naše dni. Za celý rok přistupuje tam
ke stolu Páně na 30.000 poutníkův a vysýlají se tam vroucí prosby k Bohu
za rozšíření církve katolické, za vyhlazení kacířstev a za svornost' knížat
křesťanských. A tak jest toto poutní místo" až posud okrasou Korutan,
útočištěm nešťastných a místem útěchy a utvrzení u víř'e.
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7. Panna Maria Pomocná v Innomostí.

Putuješ-li Solnohradskem a pomeznými díly Bavor, zvláště však
těmi četnými údolími Tyrolska, setkáš se všude s tímž vyobrazením milé
Matky Boží. Brzo nalezneš obraz krásně malovaný, brzo zcela prostý, tu
v průčelí domu, zvláště vedle dveří nebo nad nimi, onde ve vnitřku jakožto
okrasu zdí ve světnicích. Všechny. tyto obrazy představují sedící Marii
s Ježíškem. Hlava panenské Matky na pravo jest skloněna k Božskému
Dítěti, jež ručkama objímá její krk; jednou nožičkou spočívá v jejím klíně,
druhou na levém rameni.

Kde nalézá se původní obraz, dle něhož tyto nesčetné obrazy jsou
zhotoveny? A čím to, že právě v Tyrolích všeobecně ctěn jestP—Zprvu
chci tě, křesťanský čtenáři, k prvomalbě vésti, a pak otážeme se dějin,
jak se to s tímto obrazem má.“ Vstoupíme tedy do farního chrámu sv.
Jakuba v Innontostí, a blížíme se k hlavnímu oltáři. Ve středu stěny
oltářní zříš starý, na dřevě malovaný obraz, pět pídí zdélí a čtyř zšíří.
Je to proslulý obraz Marie Pomocnice Innomostské a původní obraz všech
velkých i malých obrazů Marie Pomocnice po veškerém Tyrolsku. V Inno
mostí samém sotva bys nalezl jediného domu měšťanského, v němž by
nebylo obrazu onomu podobného.

VI VI
Pohlédněme na malbu blíže. Kdežto daleko největ51 casť jiných

obrazů zázračných neumělecká, ba nepěkná jest, byl tento vždy ode všech
znalců jako výborná malba mistrovská obdivován. Plná vznešenosti a
přece plná líbezné milostnosti sedí Matka Boží a drží Ježíška takměř úplně
pouze v rukou svých. Šat její jest modrý, se žlutými záložkami, plášť červený
a nad koleny v sebe složený. Přes plášť splývá bohatý, zlatožlutý vlas,
který na hlavě černou páskou jest spjat. Zcela jemný závoj pokrývá
hlavu Matky Boží a ]ežíškovu až k očím.

I. jak obraz zázračný z Drážďan do Innomostí přišel.

Za doby, kdy arcikníže Leopold V., bratr císaře Ferdinanda II.,
jako zeměpán Tyrolska vládl, vzplála v Německu hrozná'válka náboženská,
kterou známe pode jménem (války třicetileté.» Švédský král Gustav
Adolf chtěl národ německý násilím své vládě podrobiti a k přijetí zkázo
nosné novoty ve víře donutiti. Ve mnohých krajinách německých podlehlo
pravé náboženství katolické bludnému učení protestantskému. Tyroly však,
v čele majíce svého knížete, věrně a pevně držely se Říma a víry kato
lické. Za milost“ tuto děkuje země Matce Boží. Zbožný vládce měl v pa

10
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láci svém v Innomostí vlastní svatyni, k níž v těžké tísni vždy s prospěchem
útočistě bral. Za dřívější doby totiž navštívil jedenkráte protestantského
kurfiřta jana Jiřího Saského, a tento mu dovolil, aby si z jeho obrazárny
vybral libovolný obraz na památku._Leopold uzřel nepříliš vážený, zaprá
šený obraz marianský. Zdálo se mu, jak praví jistý spisovatel, že žádá,
by byl z tohoto místa vysvobozen. Po dlouhý čas byl vystaven ku veřejné
poctě v hlavním chrámu u sv. kříže_v Dráždanech. Když pak Sasové
odpadli od víry katolické, byl přenesen do knížecího hradu.

vvl
Ku podivu .všech přítomných zvolil arcikníže, dojista z vyssnho

vnuknutí, právě tento nepatrný obraz, vzal jej s sebou ve svůj palác do
Innomostí a postavil jej ve své domácí kapli. l zamiloval si jej tak, že
jej považoval za svůj největší poklad. Nikdy, ani na cestách od něho se
nechtěl odloučiti. Mnohých podivuhodných důkazů milosti dosáhl zbožný
zeměkníže pro důvěru svou v ten obraz. Když jednou manželka jeho ve
velkém nebezpečí života vězela, byl obraz přinesen do jejího pokoje, a
hned na to zázračným způsobem se uzdravila, jak sama na počest' Matky
Boží-často vyprávěla.

-2. Tyroly zázračným obrazem uchráněny od strašlivé války náboženské.

Když tedy hluk válečný hranicím tyrolským se přibližoval, dal
Leopold ve farním kostele u sv. jakuba ku veřejné úctě obraz vystaviti,
aby Matka Boží zemi jeho mír a pravou víru zachovala. Hlasitým ple—
sáním byl zde od zbožného lidu tyrólského pozdraven a s velkou důvěrou
ctěn, jakoby obraz, který byl z rukou protestantských Sasů vysvobozen.
znamením byl vysvobození náboženství katolického z moci nepřátel víry,
l byl všem zárukou vítězství církve katolické nad učením bludařským,
záštitou svobody horalů proti hrůzám války náboženské. Pročež byl jakoby
jedněmi ústy nazván (Maria Pomocnice,> (Maria /zz'lf./»

Po veškeré zemi vzešla nápodobení, a všude scházeli se katoličtí
Tyrolané před obrazem a pevně se navzájem spojovali na obranu panu
jícího náboženství katolického. Týž ozbrojil. tyrolské zemské povstání
neoblomitelnou zmužilostí proti vniknutí protestantismu. Ohnivé nadšení
pojalo veškerou zemi a mocné náboženské pohnutí zavřelo Tyroly všem
bouřím války třicetileté a vniknutí zkázonosných novot u víře.

3. Zázračný obraz jest darován farnímu chrámu a až podnes tam ctěn.

Zbožný arcivévoda Leopold V. zemřel již za války, v roce 1632.,
a chot' jeho vedla poručnickou vládu za svého dosud nezletilého syna
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Ferdinanda Karla. — Po zázračném zachránění Tyrolska byl obraz z far
ního kostela přenesen opět.do zámku. Nebylo divu, že Tyrolané mu vždy
více úcty a důvěry věnovali, kdyžtě byli přesvědčeni, že jim za zachování
pravé víry děkovati jest toliko zázračnému obrazu. Byli by ho rádi viděli,
kdyby jim vždy bylo možno bývalo jej navštíviti.

Když tedy Ferdinand Karel nastoupil v r. 1646. vládu a o dvě
léta později mírem vestfálským pokoj v Německu opět zjednán byl,
povolil mladý kníže opětovaným, naléhavým prosbám lidu a duchovenstva
a daroval zázračný obraz z _dvorní kaple do farního chrámu. Mimo to
založeno bylo vlastní kaplanství a zařízeno bratrstvo Marie Pomocnice.
Od toho času byla Maria Pomocnice v Innomostí nepřetržitě místem
poutním až podnes. Vzácné dary zdobily svatyni, a mocná přímluva
Mariina odměňovala srdečnou a věropevnou zbožnost“ Tyrolanův četnými
milost'mi a dobrodiními. Již v prvých třiceti dnech bylo doneseno přes
350 písemných vysvědčení o zázračných vyslyšeních modlitby, větší část“
jich takořka ze vzdáleného Říma. Na poděkování za skončení evropského
utlačování národů vystavěli stavové tyrolští v Innomostí nový chrám
Marie Pomocnice a po veškeré zemi vystaveno na tisíc menších kostelíčků
a kaplí Marie Pomocné.

Za téže doby jako Innomostí učinila Matka Boží též Pasov místem
zázračným. Tehdejší pasovský děkan na dómě, pán ze Schvendi, který
choval obzvláštní důvěru k obrazu Marie Pomocnice, dal si nákres vyho
toviti a modlil se každodenně před ním v obydlí svém s velikou nábož
ností. Jednoho dne měl v zahradě vidění 0 světlech, jež jako průvod
nějaký na blízkou horu se pohybovala. Pročež dal na této hoře kapličku
zříditi a svůj obraz Marie Pomocnice tam postaviti. Nedlouho po tom
zjevila se mu nejblah. Panna sama se svým Božským Dítkem. Ihned
zavázal se pán ze Schvendi slibem, že na tomtéž místě kostel vystavěti
dá místo kaple.

Byla-li již kaple mnohými zbožnými navštívená, množil se počet
poutníků ještě značněji, když byl kostel dostaven. Zázračná vysly
šení modliteb učinila toto poutní místo široko daleko pověstným, tak že
v mnohých letech 100.000 hrnoucích se tam poutníků ke stolu Páně
přistoupilo.

Tím jest: Maria Pomocnice v Innomostí a Pasově pro všechny
doby vzpomínkou moci a dobroty nebeské Ochranitelkyně Tyrolska, mocné
(Pomocnice křesťanů.)

ró*
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8. Maria Pomocnice v Lana.

Od Meranu dvě, od Bozenu čtyry hodiny daleko, po pravém břehu
Adiže, leží rozsáhlá farnost“ Lana. V její hořejší části požívájiž po 200 let
jistý zázračný obraz Matky Boží veliké úcty. Původně byl obraz
ten od jistého ctitele marianského postaven na cestě mezi Meranem
a Lanem, a stávalo se obyčejně, že tam kněží z řádu kapucínského, kteří
od r. 1641 pravidelně ?. Meranu ve farnost.“ nahoře jmenovanou služby
Boží konat přicházeli, svou pobožnost' vykonávali. Tento krásný obyčej
řeholníků měl dobré následky, nebo lid vida dobrý příklad u kněží, ne
zůstával pozadu, ba přinášel i četné dary, ze kterých se již r. 1644 na
dotčeném místě kaplička vystavěti mohla. Říkalo se tam <<ukapličky
Marie Pomocnice.» Kaplička tato však byla stržena rozvodněnou
horskou bystřinou. Obětavostí a nákladem obce Lanské vystavěn byl pak

'na tom místě dosti prostranný kostelík zároveň s klášterem kapucínským.
Tam přenešen i zázračný obraz a bývá podnes četnými poutníky navště
vován. Se zvláštní slavností konán bývá svátek církevní dne 8. září:
obraz nosen bývá u veřejném průvodu za velikého účastenství lidu. Ze
všech okolních, ba i dosti odlehlých vesnic dostavují se poutníci, tak že
slavnost' ta jest jaksi slavností národní tamějšího lidu a jediná svého
druhu daleko široko. Při tom obraze Marie Panny utvořilo se též bratrstvo
názvu: <Maria115ký Spolek lásky,» aby se poutníkům a ctitelům marianským
nejen v den slavnosti, nýbrž po celý rok v jejich duševních potřebách
vyhovělo. Bratrstvo toto potvrzeno bylo od papeže Innocence X1. a ob
dařeno jest mnohými odpustky:

9. Svatá voda (Heiligwasser).

Nedaleko Innomostí na hoře Patšerkofel, a to na severním jeho
svahu, pásli v r. 1606 dva mladí pastevci brav. Náhle zmizelo jim šest
kusů. Hledali co mohli, ale krávy, jako když se do země propadnou, na
lézti s to nebyli. Ve své úzkostí počali modliti se a vzývali Rodičku Boží
o pomoc. V tom vidí před sebou paní vysoké postavy, všecku se lesk
noucí. Hlavu její kryla třpýtící se koruna. Pravicí ukazovala k místu na
horách, kde krávy jsou. Potom k jinochům se obrátíc, přívětivě pravila:
<<Zdeat' k mé cti kapli mi vystavíte.: Zmizela — a v místě, kde stála,
pramen křišťálové vody vytryskl.

Ale pastevci, nalezše šťastně na poukázaném místě ztracený do
bytek, o celé podivuhodné události nikomu ani slovem se nezmínili, činíce
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tak budto z nevděčné lhostejnosti nebo z bázně před lidmi. Však jeden
z nich neustal místu pocty prokazovati — přicházel často—,aby se u pra
mene pomodlil.

Jednou vzal s sebou sousedova němého chlapce, kterýž tu najednou
počal mluviti. Nyní teprve pastýř nemeškal, a čeho po dvakrát na místě
zažil, oznámil. Obec, podporována jsouc dobrodinci, skrovný kostelík tu
vystavěla, kterýž záhy četnými poutníky navštěvován byl. A ještě dnes
jest Svatá voda Tyrolanům místem oblíbeným. Zvláště o svátku Panny
Marie Sněžné, 5. srpna, hlavní to poutí, jest schůzka věřících nadobyčejně
veliká. Prostinký kostelík, beze všech okras, stojí na výšině, již úbočí
alpské přetrhuje. Mimo Mariánskou studánku a hospůdku nic tu není, ano
prostranství příliš obmezené jest. l vnitřek kostela jest 'chudičký. Na
jednoduchém oltáři trůní milostiplná Matka Boží, těšíc a žehnajíc ty, již
si nelenují po příkré horské stezce na návštěvu k ní se vydati.

IO. Maria Absamská v Tyrolsku.

Bylo 17. ledna 1797, když dcera rolníka jana Burchera v Absamu
v Tyrolsku uviděla v okně obraz Marie Panny. Zevrubným vyšetřováním
zjištěno, že nelze pomýšleti na nějaký podvod se strany domácích lidí.
Všechno obyvatelstvo země bylo rozrušeno událostí tou, nebot“ rok onen
byl pro obyvatelstvo velmi zlý. Zuřilt' mor mezi lidmi i zvířaty, nad zemí
Tyrolskou stahovala se mračna válečná, voje francouzské za vedení jenerála
jourberta byly pronikly až k Sterzingu, a všichni pohlíželi s obavou ne
známé budoucnosti vstříc. A za tak krušné doby viděla zbožná mysl lidu
v události oné znamení lepších časů.

Obraz Marie Panny sklenný vystaven v chrámu k uctívání lidu,
po zemi rozšiřovány podoby jeho, a všickni skládali naději svou v Marii
Pannu Absamskou a čekali od ní pomoci v těžkých nesnázích, jimiž byla
vlast“ jejich sklíčena. A naděje jejich nebyla sklamána. Dny utrpení brzo
minuly, mor přestal, statečný lid tyrolský porazil Francouze u Spingasu,
a proto rostla důvěra a úcta lidu k Mar.i Absamské vždy víc a více,
kteráž důvěra byla ještě jinými zázraky zvětšena.

Františka Zangerle zPettumu, 28 let stará, byla více než 7 roků
churava. Trpěla, velkými bolestmi páteře a takovými křečmi, že často
úpíc až po zemi se válela. Chodila jen o berle, ba mnohdy ji museli i
nositi. Před rokem a 8 měsíci oněměla. K tomu se přitlružilo nové ještě
utrpení; vymknula si boční kost', tak že již ani o berle choditi nemohla.
V takovém stavu přinesena jest do ncmocnice v lnnomostí, ale vzdor
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vší péče a ošetřování stav její se nezlepšil, ba zhoršil. Přála si tedy ne
mocná vrátiti se do svého domova, před tím však, aby ji dovezli do
Absamu. Stalo se tak. Přišedši tam

asi hodinu. V kostele byly s ní ještě
K jedenácté hodině naklonila churavá pojednou hlavu, tělo se

skrčilo, tak že průvodkyně její myslely že jí opět křeče nastanou. Po
několika minutách promluvila opět za dlouhou dobu: (0 co jsem viděla!)
Pak umlkla, ale za krátko vstala, zdvihla ruce a zvolala hlasitě: (Chválen
a veleben budiž Bůhl) Poděkovavši se všemi pří
tomnými vroucně Bohu za tak velkou milosť prokázanou, šla zdráva bez

. pomoci a rovna, a také řeč se jí vrátila.

vroucně se před obrazem modlila
dvě paní z Innomostí.

Byla úplně zdravá.

u. Maria Panna Weissensteinská (Na Bílém Kamení).

Na severním úpatí jedné z nejvyšších hor jižního Tyrolska, jménem
jochgrimm, asi čtyry až pět hodin cesty od Bozenu, leží poutnické místo
Weissenstein. Překrásný poutní chrám a klášter servitů, t. j. služebníků
Marie, velmi oživuje místo ono, které leží na skále uprostřed lesů. Ne
daleko této skály stával v údolí kdysi dvůr, nazývaný nynějším jménem
poutnického místa. O jednom z jeho bývalých majitelů, Leonardovi, vy
pravuje legenda, že byl na duchu chorý a jednou, nejsa dobře střežen,
do lesa vyšel i bloudil. Devět dní prý bez pokrmu a nápoje se lesem
potuloval, až se mu dostalo zjevení blahosl. Panny, která mu uzdravení
přislíbila, vymiňujíc si však vystavení chrámu ku své úctě na určitém
místě. Leonard slíbil- tak učiniti, i byl uzdraven. Avšak maje opět ducha
volného, zapomněl na svůj slib brzy. Teprv když jako za trest upadl do
těžké nemoci, vzpomněl si na svůj nevděk. Hned počato se stavbou
chrámu. A ejhle! jakmile se přípravy ke stavbě svatostánku konati počaly,
ozdravěl Leonard opět. Toto, jakožto i divný případ, že se při kopání
základů chrámových hned při-prvním zarytí rýče v půdu přišlo na ala
bastrovou sošku bolestné Panny Marie, dotvrzovalo, že jest to vůle Boží,
aby se chrám ten vystavěl.

Když byl chrám dostavěn, vystavil tam Leonard onu sošku Marie
s tělem Kristovým na klíně k veřejnému uctění, přicházel tam sám jakož
i často se sousedy, které obyčejně hlaholem zvonku svolával. Po smrti
Leonardově (asi 1550) zmáhala se tato úcta přes všeliké očekávání tak,
že se v krátké době z darů věřících mohl malý chrám přestavěti u ve
likou svatyni. Avšak ani tato nestačila pro množství poutníků. Počato tedy
r. 1638 se stavbou jiného, ještě většího chrámu, který však teprv r. 1654

»!
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obětavostí poutníků dostavěn a r. 1673 slavně posvěcen byl. Později
zbudován byl při chrámu klášter servitů, aby řeholníci v něm sídlící du
chovní správu při poutnick'ém chrámu tom zastávali. I klášter vystavěn
byl z dobročinných darů. Za císaře Josefa II. byl klášter ten zrušen,
při čemž milostná soška z chrámu tamějšího přenesena byla do Lei
fersu. Poněvadž však lid ustavičně na \Neissenstein putoval, ukázala se
nutnost“ přenésti sošku zpět. Též klášter navrácen byl opět servitům
r. 1837, tak že mohou podnes vykonávati služby marianské ve šťastném
zátiší svém. Při tom vyhovují potřebám putujícího tam lidstva, v jehož
paměti stále žijí upomínky na tak mnohé zázračné projevy moci Marie,
a jemu stále na srdci leží zachování místa, kde Maria tak četné důkazy
lásky a dobroty ke svým ctitelům podává.

Hora sv. jiří (Georgenberg).

»Kd'o chceš za mnou přijíti, zapři sebe sám< zaslechl Bathold,
potomek staré .šlechtické rodiny v bavorském městečku Aiblingu žijící,
a zapřel sebe. Odřekl se stkvělých vyhlídek, které šlechtickému synkovi
ve světě tak krásně se otevíraly, opustil domov, otce, matku a bratří,
a do vůle Boží a pod ochranu Panny Marie se odevzdav, odebral se do
hor po levém břehy řeky Innu — poustevničit.

Dlouho sem tam bloudil. Konečně dostal se k rokli, již temné
lesy lemovaly, holé stráně a boky hor tvořily; hluboko dolem, všecka se
pěníc, řinula se bystřice.

. V místě tom se mu zalíbilo. l usmyslil si, že tu zůstane. Skalní
sluj, kterou nad potokem nalezl, vyvolil sobě za obydlí. Na blízkém pak
pahorku, tak jak mohl, zdělal sobě ze dřev kapličku, kterou sv. jiří,
patronu svého rodiště, zasvětil. Odtud pochodí počátek jména hory sv. Jiří.

Zbožný poustevník však nezůstal dlouho v tichém, klidném svém
přístřeší. Pudilo ho to, aby opustil samotu a do Říma ku hrobu knížat
apoštolských putoval. l španělská Compostella, kdež sv. apoštol jakub M.
odpočívá, byla předmětem zbožného přání jeho.

Po nemnohých letech šťastně si poputovav, vrátil se do své
poustevny, a to jakožto kněz. Krásný obraz bolestné Rodičky Boží,
který z pouti s sebou přinesl, postavil v kapličce své na oltář a tu na
modlitbách trvávaje, mnohých zde utěšených, šťastných zažil dob.

Než, má-li svíce stavena býti pod kbelec a ne raději na svícen,
aby svítila lidem všem? Proto i náš poustevník se svým obrazem nemohl
dlouho ve skrytosti zůstati. Po vůli Boží byl záhy nalezen a hned zbožní
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přicházeli k němu hledat spásy duše své. Mnozí připojili se k němu
a utvořili společnost“. Ale pro všechny byla sluj i kaple malou. Bylo
nutno pomýšleti na vystavění prostrannějšího 'stánku Božího a příbytku
pro mnichy. Kde však vzíti peněz? Bathold věděl si rady. Odebral
se do svého domova prosit svých domácích o podporu. Přijda domů, ne
nalezl již rodičů svých — bylit' zemřeli — než bratří nad míru potěšeni,
že jim lze oželenéh) bratra opět zříti, s plesáním uvítali ho a slíbili, že,
seč budou, učiní. I mnozí rytířové a zemané z vůkolí jemu nabídku k dobro
volnému přispívání k stavbě učinili.

Za nedlouho vypínal se na pahorku krásný chrámeček, zasvěcený
ke cti sv. Jiří a sv. jakuba. Kolem byly celly. Nedaleko pod stínem
mohutné lípy mniši ještě kapličku ke cti bolestné P. Marie zřídili a do
ní také sošku přenesli. Lid pak p'utoval, jak říkával, k nebeské Matce
pod lipou.

Takovým způsobem vzešel“ nad příkrým skalním srázem stánek
-vroucí modlitby a skrytých ctností, k němuž nebylo lze .jinak přistoupiti,
než po krytém mostě 160 stop dlouhém, přes rokli nad hloubkou 140 stop
směle se pnoucím. Vůkol divokou přírodou panovalo svaté ticho; jen
bystřina své proudy násilně po skaliskách válejíc, stejnoměrným šumotem
a hrkotem hluboko do lesa se ozývala.

_ Zbožný Bathold spravoval svou obec až do vysokého stáří, jsa
jakožto kněz a duchovní vůdce vzorem zbožnosti a snaživé práce bratřím
svým, ale i andělem míru těm, již v sklíčenosti duše útočiště k Matce
Páně pod lipou si brali.

Jeho postavu lze spatřiti na hlavním oltáři u stupňů trůnu Matky
Boží. Vypodoben jest v rouše kněžském. Na díle Batholdově spočívalo
patrně požehnání Boží; počet poutníků rostl rok co rok; štědrost' mnohých
stoupala, pojišťujíc tak výživu mnichů stále se množících.

Aby pevný řád společnost' mnichů vázal, uložil jim biskup Brixenský,
Reginbert (1125), dříve opat benediktinů sv.-Petrských v Solnohradě, říditi
se řeholí benediktinskou. Za prvního opata ustanovil jim výtečného Eber
harda, rytíře Aiblinga. Působením benediktinů vzmáhalo' se putování
k Matce Boží pod lipou tak valně, že bylo potřebí většího kostela, kte
rýžto již 16. listopadu 1204 Brixenský biskup Konrád slavně posvětil.
Že i vůkolní biskupové, jako: Solnohradský, Brixenský a Chiemsský pu
tování na horu sv. jiří svým věřícím odporučovali, schvalovali, ano udí
lením odpustků podporovali, stalo se, že počet lidu sem jdoucího byl
nesčíslný. Přes dvacet osad přicházelo ročně ve slavném průvodu a
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množství těch, již potěšeni, smířeni, uspokojeni do domova svého se
vraceli, kdo by sčítati mohl?

Však na horu sv. jiří přikvačila pohroma. Roku 1284 lehl chrám
i klášter popelem. Mniši jen život a sochu Matky Boží zachránili a v hoří
a smutku opustili svaté místo, by jinde přístřeší si hledali.

' Než místo svaté nemělo spustnouti. Biskupové a šlechta učinili
sbírku, i lid sv. Při pro
obětoval co " ' měnění počal

mohl, & za pochybovati,
nedlouho že víno krví

klášter opět
na sv. hoře

Páně se stane.
Než tu bílá

stál, a zase barva způsoby
prostorami vína změnila

nového se v cervenou;

chrámu zpěv krev Pánějako
ve varu po
zvedla se a na
oltářní roucho

zalmuse roz- . ; ' ili „
'—_.\léhal, a zase

ústa zbožných
věřících před se rozlila.
sochou Matky
Páně modlitbu

Kněz všecek
ohromen ne

šeptala. bylsto,aby
Zvláštní ĚWR; mši sv. do

pamětihodná “ ' sloužil.
událost“ znzna- Událost'

menána jest „] i __ ta rozmnožila

v letopisech „ _ __ " '. 1 \ _ pry velice na
- ;;?
<, nil?klášterních _ „Lil , val poutníků.

z roku 1310. Než bud jakHoraSV.
prý sloužil mši jest, že nad
horu sv. iří tak hned nebylo poutního místa, ku kterému by vznešení
i sprostí větší důvěry nesli. To již z toho vidno, pozorujeme-li, sjakým
chvatem vůkolní šlechta sobě krypty kolem Matky Páně pod lipou dělati
dávala, aby tu po skončení svého pozemského putování blízko Rodičky
Boží se uložiti mohla. již v roku 1662 bylo tu neméně než 84 šlechticů.
pohřbeno.



2 50 MARIANSKÁ POUTNÍ MÍSTA v RÍŠI RAKOUSKÉ.

Bohužel, že neštěstí, které r. 1284 horu sv. Jiří zastihlo, vícekráte
se opakovalo. V den 23. listopadu 1450 shořela všecka stavení po druhé,
a 24. července r. 1657 po třetí. Pokaždé byla socha P. Marie zachráněna
a pokaždé byly škody plamenem způsobené přičiněním mnichův a obě
tavostí lidu nahraženy. Když pak r. 1705 po čtvrté klášter kořistí zhoubného
živlu se stal, sestoupili benediktini se soškou Panny Marie s hory v tom
smutném domnění, že nebude lze již klášter obnoviti. U paty hory
povstalo zatím opatství Fichtské. Než lid nepřivykl si na nové místo.
Chodil stále i'k ssutinám na horu ctít milostivou Matku svou. Tím viděl

se opat Maurus nucena, kostelíček na hoře zbudovati a obydlí pro kněze
zříditi. A již 2. července 1725 byl obraz Panny Marie k radosti všeho
okolního lidu do nového kostelíka na horu opět přenešen. A do dnes
mnohý se srdcem sklíčeným namáhavě k hoře stoupá, aby před trůnem
milostiplné Panny darů duševních i tělesných od Boha si vyprosil.

13. Maria-Hilf ve Šmollenu.

V okresu Mauerkirchenském kraje Riedského v Horních Rakousích
vypíná se na pěkném vršku, jenž právě na počátku velkého Kobernaussen
ského hvozdu stojí, krásný poutní kostelík P. Marie Šmollenské, k němuž
z okolních vesnic spořádané cesty vedou.

Lidé si vypravují, že již od dávných časů býval na vysoké jedli,
a to u stezky, která ze sv. jana k Mauerkirchenu vede, milostný obraz
Rodičky Boží. Obraz byl z hruba na. dřevo malován. Kdo jej tam zavěsil,
z jaké příčiny, nikdo neuměl udati. Votivní tabulka posud zachovalá,
z r. I747 pocházející, nás o tom poučuje, že před tímto obrazem ve stínu
hlubokého lesa nuzný křesťan v největší bídě jsoucí hledal u Slitovnice
nebeské pomoci a našel —To byl podnět k větší návštěvě. A mno
žila-li se návštěva věřících, množil se i počet památních tabulek, 'hlásajících
vděčnosť těch, již vyslyšení žádostí svých došli.

V roce 1784. zřízena tu byla dřevěná kaple, do níž i obraz Panny
Marie s obětovanými dary uložen byl. Ibylo poutníků ku kapličce tolik, že
Mettinghofenskému opatrovnímusoudu,až přes mocopatrnému,zdálo se to býti
přílišným a Bůh ví čemu nebezpečným. A proto nelenil, a aby návalu
poutníků přítrž učinil, dal kapli rozdělati, na vozy naložiti a do Šweigers
reithu převéztí. Obraz, že byl již spuchřelý, porouchaný, cestou se pohodil.
Ve Šweigersreithu byla kaple zase sice sestavena, ano i do ní nová soška
P. Marie dána, než poutníci, jak u úřadu se domnívali, sem neobrátili
kroků svých.
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Pohozený obraz našel nedlouho na to při polní práci ]iří Hirten
berger. Ihned jej, jak jen s to byl, opraviv na jedli zavěsil a stříškou
proti nepohodě času opatřil. _

Staří ctitelové radovali se velice, vidouce, že milostný obraz řízením
Božím na svém předešlém místě zavěsen jest a novou důvěrou naplněni
počali opět četně sem docházeti. Když pak stará jedle uschla a spuchřela,
zbudovali dobrodinci prostrannou kapli, do níž vedle obrazu i .pěkně
řezanou sošku P. Marie postavili. Za několik let byla kaple votivními
tabulkami, jež na vděčnou mysl poutníků poukazovaly, naplněna.

Však odkud kostel, jenž nyní tu na místě kaple stojí, se vzal?
Ve hvozdě Kobernausském leží obec Minathal. Bývala dříve při

fařena ku Mottinghofenu. Tam měli Minathálští dobré dvě hodiny cesty,
a to velmi obtížné a v zimě vůbec neschůdné. I okolní obce.byly taktéž
od svých farních kostelů a škol přes dvě hodiny vzdáleny. Nelze se
diviti, _bylo-li u všech přáním všeobecným míti svůj kostel a svou školu.
Než kde vzíti peněz, ano obyvatelstvo horské vesměs tak chudé jest?
Mysl zbožná a obětavá bodrých horalů uměla si pomoci.

V čelo 'celého podniknutí vstoupil Ferdinand Bodenhofer, řádný
to muž, nevšední obezřelosti a houževnatosti. Všechny vůkolní obce se
spojily a usnesly se vystavěti kostel již prostrannější, který by nejen
domácím, ale v čas pouti i cizím vyhovoval. Aby řádného staviva si
opatřili, zakoupili zavřený již kostel v Hummertshámě, tři míle vzdáleném,
jenž z osekaného tufu vystavěn byl. Všechen pak kámen na oslích pře
váželi na příkrý vrch Šmollenský. Základ ke kostelu položen byl dne
18. července 1860 při nesčíslném množství lidu. Ve stavbě rychle se
pokračovalo. Obyvatelé horští sháněli stavivo, poutníci svými milodary
výplatu dělníků kryli. Tak se stalo, že již 6.listop. r. 1861 na věž chrámu
zasazen byl kříž. Slavnost posvěcení podařené stavby konána 28. října 1863.

A tak tu pní přívětivý chrámeček na výšině a ovládá veškeré
okolí, jsa zároveň krásným pomníkem obětavosti a horlivé mysli křesťanské.
jasný zvuk zvonů zalétá s pozdravením andělským do šíré dáli an Maria
Matka Božské milosti rozpíná s výšiny rámě své žehnajíc a ochraňujíc
trpící a bojující dítky slzavého toho údolí.

14. Adelwang v Horních Rakousích.

Jedno z nejnavštěvovanějších míst poutních v Horních Rakousích
slove Adelwang, ležící nedaleko benediktinského kláštera Kremsmůnsteru.
již od nepaměti uctívá se tam soška Sedmibolestné P. Marie. — Pověst
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vypravuje, že ji zhotovil arcibiskup Solnohradský, 57). 772227720,jenž dobře
vyznal se v sochařství a od kterého pocházejí i jiné podobné sochy
v různých chrámech. .

Tato socha Marie Panny stála zprvu v malé kapličce, ale v brzce
počet poutníků tak se rozhojnil, že bylo potřebí kapli rozšířiti, což_se i
stalo za opata ?akuóa v roce 1431. Když pak za století šestnáctého
kacířství protestantské i do zemí rakouských vníkalo a své stoupence
mělo, ubývalo poutníkův a ubývalo, až poutě přestaly, kaple se rozpadala,
ba i milostný obraz se ztratil. Teprv za panování zbožného císaře
Ferdinand ÍÍ. kostel tamější opět byl obnoven a na oltáři postavena
nová socha sv. Panny s děťátkem na loktech. Zatím však starý obraz milostný
nalezen jest nedaleko hlavního oltáře v ssutinách na mraveništi, odkudž
také od lidu pojmenován: <<Milostný obraz na mraveništi» a posud se
mu tak říká. Tak tedy přišla ctihodná socha opět k bývalé cti & slávě.
Až na dnešní den úcta a důvěra lidu křesťanského k milostné Matce. trvá

nezkrácena a nezmenšena, tak že některý rok tam přicházívá i přes
40.000 poutníkův. _

15. Maria u tří dubů (Maria zu den drei Eichen).

Na východ od Vídně blíže hranic Uherských leží u Dunaje ves
Altenburg s opatstvím benediktinským téhož jména. K opatství náležela
farnost“Riedenburgská, hraničící již s uherským městem Hornem, a farnost'
ta honosí se poutním kostelem zvaným (Maria u tří dubů.» Název lze
vysvětliti ze způsobu, jakým poutní 'místo svůj původ a počátek mělo.

Poutní kostelík stojí na vyšině, zvané Molderberg. Ještě před 150
lety býval tam silný dub, jenž od kořene ve tři kmeny se rozdělil. Toho
času zavěsil na strom starosta města Hornu obraz bolestné Panny Marie,
kterémuž do dnes úcta se prokazuje. Obraz vábil tu se procházejících
k modlitbě. Když pak ukázalo se, že tu P. Maria ráda slyší ty, jenž ji
o pomoc vzývají, zvláště když i mnozí tu zázračně uzclraveni byli, utíkali
se sem lidé ve svých potřebách častěji a ve své vděčnosti rádi nějaký
peníz do pokladničky vedle obrazu zavěšené vpustili. A obětí podobných
tolik se sešlo, že již r. 1730 na vystavení kaple pomýšleti se mohlo. Ke
kapli připojilo se i obydlí pro kněze, a to když nával poutníků zmohutněl
tak se rozšířilo, že tři kněze v sebe pojati mohlo. Kněží vysílal sem
benediktinský klášter v Altenburgu.

Než že i kaple byla nedostatečná, podjal se Altenburgský opat
Placidus pomocí Filipa hraběte Hoyos, pána na Hornu, stavby nového
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kostela. Bohužel, že tito zbožní mužové dokončení započatého díla se ne
dočkali. Nový chrám byl teprvé po jich smrti r. 1767 vysvěcen a stánkem
milostného obrazu učiněn. Od té doby rok co rok pouť se zvelebuje, tak
že nyní jen 5.o.ooo počítá se těch, kteří zde ročně k sv. přijímání přistupují.

. Tolik o původu pouti a?. Marie u tří dubů>> zpravuje nás dějepis —
více vypravuje legenda.

V městě _ _u _, _ > poněkud ule
Hornu žil ' ' ' ' “" » vilo — než

měšťan Matěj úplného
zdraví _nena
byl. Pořáde
churavěl. Že

\Neinberger,
jenž ve svém
bytě měl vo
skovou figuru pracovati ne
Panny Marie. mohl, klepala
Před touto bída na jeho
soškou denně dvéře. Děti
svíce rozžíhal nemělyChleba.

Avšak \Nein

berger nezou
fal. Věda, že

Bůh dopouští,

a s rodinou
a domácím
služebnictvem
se modlíval.

Vr.1656
\Neinberger

ale neopouští,
tím vroucněji

těžce onemoc- se modlíval,
čím hůře bylo.
A i když se
zdálo, že vy

něl. Byl úplně
bez vlády, tak
že ho i zde
hati i nositi slyšení nedo

chází, nepomusili. Po

nějakém čase zbýval přecePanna Maria „u tří dubů." ,
sice se mu nadějevBoha
ani důvěry k Rodičce Boží. Měl pak jednou podivný sen. Zdálo se mu,
že vidí P. Marii před sebou ana k němu mluví, aby její obraz na Molder
berg donesl a na trojkmenném dubě zavěsil, za to že bude uzdraven.

A vskutku pozdravil se tak, že opět pracovati mohl. An pak co
mu rozkázáno neučinil, byl k tomu P. Marií po druhé napomenut. Jednoho
dne událo se mu jíti do blízkého města Eggenberku. Cesta vedla ho
přes Molderberg. Přijda na výšinu cítil se tak slabým, že si odpočinouti
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musil. Ulehl a usnul. Tu ve snách zářící trůn vznášel se před zra
koma jeho a k sluchu jeho doléhaly libé zvuky harfy prOvázené
lahodným zpěvem. Probudil se v udivení, než nespatřiv nikoho, zase
usnul. A obraz jiný, tentokráte však děsný přelétl dušíjeho. Rozzuřila se
vichřice, hrom rachotil, že trnul, a blesky křižovaly a nad jeho hlavou se
srážely, jakoby jen na něho se sesypati měly — vyděšen vyskočil — a
oku jeho jevil se jen klidně tu stojící dub o třech kmenech.

Vzpomněl si na. rozkaz, jejž od královny nebeské byl obdržel — a
okamžitě navrátil se domů, aby z příbytku svého obraz marianský na

vršek donesl, kdež jej na dubě upevnil. Pokleknuv modlil se jako první
poutník před P. Marií cu tří dubů.) Místo to bylo hned četně navštěvo
váno. Později neopatrností pastýřů chytil se dub a ohořel, při čemž ovšem
soška se rozlila.

Dub proti všemu nadání později zase vypučel a rostl ve všech
svých třech kmenech. To lidé brali za znamení, že na místě tom vzdá
vaná pocta P. Marii velmi milá jest, kteréžto mínění přimělo starostu
Fórbra, aby jinou sošku sem postavil.

16. Mariabrunn (Studánky).

Okolí Vídeňské jest bohato na přívětivé krajinky. Takovým
útulným místečkem jest také farní osada, nazvaná Mariabrunn. V kostele
tamním chová se milostný obraz Marie Panny, pořízený kdysi od rytířů
templářských. Obraz dlouho byl bez pohromy, až r. 1485. král uherský,
Matiáš Korvín, brannou mocí vpadl do Rakous a celou zemi plenil a
pustošil: mnoho překrásných kostelů rozmetáno a posvátných obrazů
pohozeno. Mezi těmi byl i náš milostivý obraz, kterýž z kostela byl vy
nesen a do studně vhozen.

Ale nestalo se po vůli bezbožníků. Neboť zázračný obraz neupadl
v zapomenutí, nýbrž řízením Božím dostalo se mu tím větší cti. Když
totiž po smrti Korvínově vévoda rakouský Maximilián, spoléhaje na pomoc
Boží a přímluvu Marie Panny, zbraní se chopil, aby vyrval dědičnou zemi
svoji z rukou vetřelcův uherských, přálo mu válečné štěstí a Uhři vy
tlačeni z jednoho místa po druhém. Na tomto tažení přihodilo se, že
jeden z vévodských žoldnéřů puzen jsa žízní, odbočil —odsilnice a v neda
leké studni nalezl obraz mariánský. Vévoda Maxmilian, jsa sám horlivým
ctitelem Marie Panny, vybral se s četným komonstvem k místu naznačenému,
a dal milostný obraz přenésti do nedalekého kostela ve Veidlinku, kdež
prozatím uložen.
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Na to vévoda šťastně přirazil k Vídni, dobyl i toho města a .tak
stal se opět pánem země. Než nezapomněl na milostný obraz, ale chtě,
aby nedaleko studně byl chován a uctíván, dal tam vystavěti nejprve
dřevěnou, později pak kamennou kapličku. Sběh a nával poutníků byl
hned zpočátku značný a ještě ho přibývalo den ke dni, tak že za krátko
několika kněží tam bylo potřebí. Později usídlili se tam řeholníci a vysta
věli nádherný chrám okolo r. 1655, kamž až podnes tisíce a tisíce lidí
z Vídně i z okolí putuje zvláště na slavnost' Narození P. Marie.

Nalezení tohoto milostného obrazu jest zásluhou vojína, jenž žízní
zemdlen jsa, chtěl spráhlý ret ovlažiti. Ta pak podivuhodná okolnost', že
milostný obraz nalezen jest v studni, dává nám na srozuměnou, že i Maria
Panna sama jest studnicz' čilipramenem nebeským, jejž my pozemští poutníci
máme vyhledávati, 'kdykoli duše naše zemdlela, abychom byli občerstveni
a poaněnL

17. Marianske Tabulky v Dolním Rakousku.

Nedaleko městyse Marbachu podél řeky Dunaje, vypíná se dosti
vysoká hora,*) kterážto přeutěšený rozhled do nejdalší vzdálenosti po
skytuje. A na této hoře leží slovutné místo poutnické, jménem: »Ma—
rz'anske' Tabulkya (Mariataferl).

Před časy stál uprostřed stromoví sosnového, jímžto témě hory
posázeno bylo, vysoký dub, který mohutným svým vrcholem všecky stromy
kolkolem převyšoval. Na kmenu pak dubu toho stkvěl se, neví se ovšem,
kým tam byl zavěšen, od dávných dob obraz ukřižovaného Spasitele,
k němuž farní osada Malo-Pechlarnská co rok vždy v pondělí velikonoční
průvod prosební konávala, by si takto na P. Bohu úrody zemské vyžádala.
Poněvadž však pobožnost' ta od rána do večera trvala, bývalo na hoře
samé a to na blízku dubu onoho, nejvíce od čelnějších účastníků na
okrouhlém kameni, který od přírody jakous podobu stolu měl,
obědváno. Kamenný tento stůl dochoval se až do nynějška a jest ho
doposud viděti přede dveřmi chrámovými, za mřížemi železnými. A od
této právě kamenné desky, která podobu stolu má, obdrželo milostivé
místo názvu: (Tabulky Marianske'.»

A kterak as vzniklo poutnické místo Marianske?
O tom se nám dvojí událost“ podává. Roku totiž 1633. přišel

Tomáš Pachman, pastucha to z blízké vesnice Krummnussbaum-ské, —

*) Hora. ta as stejné výšky bude míti s posvátnou herou Hostýnskou na Moravě.
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bezpochyby že z rozkazu panstva tamějšího, kterémuž vůkolní lesiny na
mnoze přináležely, — k místu svrchu dotčenému muk Božích, maje v úmyslu,
zastaralý dub, který již až na dvě haluzy byl seschnul, pokáceti a z něho
dříví k palivu nadělati. Pastucha ani si hrubě nevšímnuv muk Božích na
dubu, že právě strom seschlým byl, zhurta do něho zasekne; než nastojte!
sekyra jedva že povrchně do kůry zajede, ihned jaksi se smeknuvši za
sáhne nohu jeho a ji notně poraní. Drvoštěp ovšem se poněkud zarazí,
než ostatek málo dbaje rány a všaké bolesti, rozpřáhne jako by maně
podruhé rámě k silnému zaseknutí, však hle, sekyra podruhé nápodobně
sjede s kůry a ostřím svým jej na druhé noze a to již mnohem bolest
něji než poprvé zraní. Tu teprv rozbřeskne se našemu bodrému pastuchovi;
i zvedne tedy nábožně zraku svého k obrazu ukřižovaného Spasitele, nad
sebou, na pni dubovém visícímu, uzná chyby, které nevědomky se byl
dopustil, a prosí Boha úpěnlivě za odpuštění, že se opovážil ruky své
vztáhnouti po stromu, mukami Božími posvěcenému, a jej ve zkázu uvésti
usiloval.*)

Touto událostí ovšem dub posvátný u větší známost“ u lidí vešel.
Než však Původce vší milosti, Bůh, ustanovil, že idruhým zázrakem
dotčené, zamilované místo své proslaví.

Alexander Schinnagel, veský to rychtář Krummnusbaum-ský, po
stonával již šestý rok duševním jakýmsi neduhem, který se stále horšil,
až jej i do nebezpečí života uvedl. Když tedy rada lékařů u něho byla
v koncích a žádný lék neprospíval více, zajde si jednoho. dne náš
choromyslný neduživec, cítě se k tomu jaksi uvniř puzena, k jistému
známému, v obci Malo-Pechlárnské bydlícímu učiteli, jenž obíraje se i
řezbářstvím a malířstvím, zhotovoval zbožné sošky a obrazy. Rozšafný
učitel, jemuž jméno bylo František Menss, namluvil příchozímu a za pe
níze přepustil nešporní sošku**) Panny Marie, jižto právě _dohotoviv barvami
napouštěl. Soška ta byla ze dřeva lípového vkusně- zhotovena a majíc
asi stopu zvýší představovala bolestnou Matku Páně, ana chovajíc na
klíně mateřském zsinalé Tělo Synáčka Božího, pravicí hlavu jeho podepírá,
levicí však svou svislé jeho pravé ruky se chápe, a hojný 'proud slzí roníc,

*) Po této události počal prý dub onen. jak podotčeno až na dvě ratolesti jinak celý seschlý,
opět poznovu zelenati a žaludy nésti: a na památku toho zázraku' chová se doposud jeden takový do
perel vsazený žalud z tehdejší doby v pokladnici chrámové.

**) Nešporní obrazy, sochy (Vesperbilder) jest druh obrazů či soch. které složení Těla Kristova
s kříže aneb spočívání jeho na klíně Mariině představují. Slují n ešp o rn ím i, poněvadž složení 'l'ěla
Páně s kříže událo se s večerem.
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které jí po lící a tváří kanou, nad úmrtím vroucně milovaného, Božského
svého Jedináčka v hlubokém zármutku truchlí.'

Jednu toliko noc měl Schínnagel nešporní sošku u sebe v domově,
a když právě té nocí nemohl a nemohl usnoutí, tu náhle zavzní mu do
uší tajemný hlas, o němž nemohl pochybovati, že by s hůry nepřícházel:
»Vezmi sochu, a chceš-lí ozdravětí, tož zanes ji nahoru a zavěs na dub
známý, <<uTa- „ učinil, nabyl
bulek.»Takto im“ “ opět užívání
byv, bez po- rozumu tou
chyby Matkou měrou, že

napotom po
mnohá léta se
vší chválou

Boží osloven,
arci že ne

meškal upo
slechnouti

hlasu jejího, i
chvátal tedy

hned při
prvním úsvitu

úřad soudcov

ský zastávati
dovedl, a

posléze.i vele
nábožně sko

ranním, vezma nal.
Zatím

však socha

nešporní již
asi 16 let ví

sela na dubu,
aač vystavena

sebou itesaře,
k temeni hory
Tabulské, a
tam sňavše
s dubu stářím

již zpuchřelý
krucíí'lx, na

hradili jej
sochou Matky
Boží bolestné.

jsouc všelikým
bouřím, náva
lům a vichrům,
úrazu přece

A aj! jedva * _nevzala; í
že byl Schin_ Bolestná Matka Boží v M. Tabulkách. vzmáhala se

nagel tak tudíž v srdci
zbožného obyvatelstva okolního úcta k ní co den víc a více, kdežto však
duchovní vrchnost“ pořáde ještě váhala, hlásíti se k místu posvátnému
jakožto poutnicke'mu. Tu konečně zalíbilo se Bohu, pro oslavu Božské
své Mateře vždy horlícímu, důvěru, kterou lid zbožný k Tabulkám
Marianským pojal, odměnítí a spolu jim vyššího původu zjednatí. Vyslaltě
za tím účelem poslů svých nebeských, aby ku královně všech andělů

l7
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veřejné, slavné poutě zahájili a do Tabulek u viditelných průvodech za
vítali. Očití svědkové nám jednohlasně za to ručí, že vídali, kterak zástupové
andělští v bělostkvoucím rouše, s bílými a červenými prapory za třemi
jakoby vůdci, nad ostatní vynikali postavou a krásou, ve slavném
průvodě, asi s té strany nad vinicemi Krummnussbaumskými vycházejíce
a tam se do řad sbíi'ajíce, po stezce podél lesa se vinoucí, ovšem více
nad zemí se žádné pochyb
vznášejíce,než _ nosti nezů

stalo 0 zjevech
těchto zázrač

půdy se dotý
k.ijíce směrem
k milostnému ných, neopo
místu se menula vrch
ubírali. nost' duchovní

Tyto an- záležitost tu
dělské poutě, přísně dáti
průběhem tří vyšetřiti.
let se čas od Z mnoha

hodnověrných
svědků, kte

času . Opaku
jíce, zavdaly i
příčiny, že „ rých povoláno
ztezka, jíž k soudu, vy
právě andělé __jjj slýchána i

používali i slečinka jedna
k průvodům, urozená,dcera
od zbožného i'- to majetníka
lidu i dosavad % ' panství
nejinak než Krummnuss
astez/cou an- _ - _ _ baumského,děl:/comse *N“ “.“ panaJana
naZÝVá- *) _ Stolični chrám sv. Štěpánave Vídni. Adama de

By pak [ Velderndorff,
která ač u víře lutheránské vychována, přece, o čem se na vlastní
oči byla přesvědčila, dle pravdy vše vypovídala. Zejména udávala

(Stezka andělskán těší se i do dnešního dne 7.valné úcty a obliby n ctitelů Marianslcých, a jest
zajisté netoliko co do půvabné polohy své, ale co do mnohých kapliček, jež ji krášlí, ba i ohledem na
tu okolnosť, že švitořivé, zpěvavé ptactvo si ji jakoby za pobyt svůj zvolilo, utěšeným chodníkem, po
němž rádi poutníci vystupují (lo svatyně tamější, a na němž každý věrný ctitel Marianský se zálibou
se prochází.
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z roku 1659., že jednou v nedělní den, když slunko již k západu
se chýlilo, pojednou třinácte bytostí sněhobílých spatřila, anyť
v pořádku průvodním za bílým a červeným praporem postupujíce směrem
k dubu posvátnému se ubíraly. K výpovědi této podotkl i otec, přítomen
jsa výslechu dcery své, že i sedm osob ze služebnictva jeho nápodobně
zpěv tento andělský zpozorovali a vzhledem něho i na opětné výslovné
dotazy vždy dvanáctou
na stejné okol- noční na
nosti poukazo- blízku ne
vali. Mimo to šporní sochy
i sám o sobě jasně svítící
před komisí světlo, jež

pan de přes půl ho
Velderndorff diny jakoby

vyznaL že ne
toliko on 0
svatodušních

rozžatá svíce

zářilo, a o tý

den později
svátcích dva tři podobná,
dní po sobě avšak menší

kdos z čele- „',-335195 vším přímluva
»

pozoroval po- :_- světélka
dobné prů- spatřil.
vodyandělské, Tyto ne
asize20osob popíratelné

sestávající, „ :“. zjevy anděl

nýbrž že i »?ng“ skéa přede
\ k _ [mnílllílgédínů jeho, nejbl. Panny

Marie tohoix;—*.“.— ..

ll'.
.lllšllilšll

Stol. chrám sv. Štěpána. (Průčelí a sever.) dokázaly u
jedenáctou a oné slečinky,
že v srdci jejím vzňal se paprsek milosti Boží, a že napotom k římsko
katolické církvi přestoupila.

Než i po vyšetření událostí zázračných neustali andělé Boží v poutěch
svých; patrně chtěli vymoci na pozemských ctitelích Marianských,
by již nemeškali déle a po jich příkladě nápodobně podnikali veřejné a
slavně poutě k proslavenému jimi místu Královny nebeské. Neboť když
13. března r. 1660. na rozkaz biskupa Pasovského, do jehožto tenkráte
obvodu přináležela ona část' nynějšího biskupství sv. Hippolitského, u

i7*

v říjnu téhož .
roku mezi
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přítomnosti četného davu lidstva první mše sv. pod stánkem u zázračného
dubu se sloužila: aj, tu spatří jeden muž mezi šestou a sedmou hodinou,
kterak s té strany nad Malým-Pechlarnem dvě sněhobílé bytosti v povětří
se objeví, za nedlouho hned ve čtyry, hned v deset atd. se rozmnoží, až
posléze z nich mohutný průvod se dvěma prapory se utvoří. — A to
posléze přimělo zbožné křesťany, že v četných zástupech již do Tabulek
se dostavovatí počínali, ano že i dne. 25. dubna toho ještě roku základní
kámen ke svatyni položen jest. Ježto však jednak dle návrhu stavebního
svatyně ve velkém rozměru zbudována býti měla, jednak však pouze obětí
od věřící h darovaných ku stavbě použito býti mohlo, nic divno, že stavba
sama jen _zdlouhavě v před jíti mohla.

Tomu na vzdor však již r. 1661. v Tabulkách napočítáno 31.169
sv. přijímání, a mezi poutníky bylo i nemálo takových, kteří značnými
milodary přispívali k dílu započatému. R. 1676. poctil i sám císař Leopold I.
Tabulky Marianské návštěvou svou a daroval svatyni dva stříbrné'svícny
a tisíc rýnských tolarů, a že nápodobně i jiní dobrodinci ze stavu šlech
tického znamenité oběti ve prospěch svatyně přinášeli, konečně r. 1747.
veledílo stavitelské ve všech rozměrech svých dovršeno jest. V r. 1734.
dostavilo se do svatyně, ovšem dosud nedostavené, již 427 'veřejných
procesí a počet těch, kteří obrodivše se v koupeli svátosti pokání i ke
stolu Páně nábožně přistoupili, dostoupil číslice 103.004. Když pak r. 1760.
prvé jubileum (čili stoletá památka založení svatyně a otevření její jako
poutnického chrámu) v Tabulkách slaveno, počítáno od 19. března téhož
až do 19. března následujícího roku 1671. úhrnem 326.000 sv. přijímání
a 701 slavných, velikolepých procesí; a když posléze r. 1860. druhé jubileum
slavnostně odbýváno1 napočítáno dokonce poutníků zbožných 227.000.

Milostná socha bolestné Matičky Boží, kolkolem zlatými paprsky
ozářovaná, umístěna jest na hlavním oltáři &chová se ve zvláštním výklenku,
který mistrně zhotoven jsa z mědi ovšem pozlacené a hojně stříbrnými
ozdobami poseté, spočívati se zdá jakoby na trupu dubu, jenž v pravo i
v levo ratolesti své zelené rozprostírá. K výklenku tomu vede po obou
stranách za oltářem dvojschodový sloup, po jehožto stupních mramorových
poutníku dostati se lze až k samé soše.

Tabulky i za našich časů jsou proslulým a veleoblíbeným pout
nickým místem Marianským, do něhožto co rok statisíce zbožných poutníků
a poutnic, a to netoliko pouze z horních a dolních Rakous, alebrž ze
všech téměř zemí mocnářství našeho, zejména však i z Moravy, z uherské/zo
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Slovem/ea, z Čec/z a ze Slezska v četných a slavných průvodech rádi
zavítávají, aby na Matce Milosrdenství, tamo dosud divy tvořící, útěchy
a pomoci ve všelikých svých záležitostech a potřebách duševních i tělesných
si vyžádali. *)

18. Milostný obraz Sekavský.

Obraz ten'nalezen věru způsobem-zázračným. Když totiž jednou
zbožný hrabě Adalram z Valdeku bavil se honbou, zaslechl se stromu
hlas: aZde sekej!» (hic seca, odtud Sekava). Ve kmeni stromovém byl_
líbezný obraz Marie Panny z Italie tuším pocházející.

Hrabě vida v nálezu tom prst Boží, založil na onom místě dvojitý
klášter, pro mnichy totiž a jeptišky. V mužském klášteře hrabě sám jako
prostý bratr klášterní žil a vydechl šlechetnou, zbožnou duši svou. —
R. 1219. povýšena jest Sekava na sídlo biskupské.

Že široko daleko byl obraz ten ctěn, tomu nasvědčují staré
listiny, mnohé lampy tam obětované, jakož i hojné odpustky poutníkům
propůjčené. — Od nedávna mají v Sekavě benediktini beuronští novou
klášterní osadu, nebot' klášter od zbožného hraběte založený dávno jest
již zrušen. Tito noví mniši přenesli milostný obraz**) zhlavního oltáře do
zvláštní kaple, zvané (biskupskáp a lze se nadíti, že úcta k Marii Panně
v Sekavě znovu vypučí a krásné vydá ovoce.

ýó—." : \.T—V—J g E'Ý'j._ ' "**—Ov“

WAW? va(:./"\ É

*) Dle Kaltenbžck-ových pověstí Mariánských. (Mariensngcm sdělil nám P. ]. Ryšánek, T. ].

**) Nápisy obrazu, jehož nákres nám byl půjčen ochotou Styríe, zní v češtině: (Původní obraz
Sekavskýn a uprostřed: (Naše milá Paní Sekavská oroduj za nás!:



Hlava XI.
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Milostné obrazy Matky Boží ve Vídni.

' žlýcháme, že ve velkých, t. zv. světových městech nejvíce hrozí
, nebezpečí víře a ctnosti, a výtka tato není bez příčiny. Světová,

velká města, jsou malým světem; nalezneš tam nahromaděno
lidí nejrozmanitějších náhledů a způsobů života, a nejméně víry
v Krista Pána a mravů podle ní: — nezkušenému a ve ctnosti ještě
neutvrzenému jsou to samé nástrahy a nebezpečí. Tak jest i ve
Vídni a v Praze. Ale právě tu ukazuje se Emateřská o nás péče
Panny Marie a patrna jest ruka Boží, která odvádí nás od míst

nebezpečných a přivádí v nouzi a sklíčenosti tam, kde třebas i zázračným
způsobem útěchy a pomoci nám se dostává; přivádí nás do chrámů, kde
před některým obrazem Bohorodičky vroucná a důvěrná naše modlitba
jistěji vyslyšení dochází.

Z mnohých t. zv. milostných obrazů města Vídně uvádíme jen
nejproslulejší a odporučujeme svým krajanům tam žijícím, aby neopomenuli
je s důvěrou navštíviti.

_1.Maria Potsch na hlavním oltáři v chrámě Svatoštěpánském.

Milostný obraz náš býval za dřívějších dob v Uhrách v místě
nazvaném Potsch, které leží v stolici Szaboldské. Nalézal se pak v kostele
katolických Řeků. Ale bohuželjak obraz tak ichrám byly v prabídném
stavu, nebot' mnohé a dlouhotrvající války zpustošily kde co, a tak i chrámu
toho více užíváno za skladiště vojenské než za stánek Boží.

Přece však občas sloužena' tam mše sv. A tak dne 4. listopadu
roku 1696 zpozoroval jistý rolník, Michal C'ory jménem, že slzy tekou
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z očí milostné Matky; divil se tomu sice, ale čím dále tím pevněji se
o tom přesvědčoval. Upozornil tedy i jiné věřící na zjev ten, a všichni
dosvědčovali, že vidí téci slzy. Tři dni a tři noci tekly slzy neustále. Pak
ustaly na nějaký čas, ale brzo opět počaly téci a tekly celých 11 dní
až ke svátku Neposkvrněného Početí Marie P. dne 8. pros. 1696. Slzení
to bylo tak hojné, že stůčka plátna, když ji přidrželi, úplně zmokrala.

Zvěst“ o zázraku tom za nedlouho se rozlétla široko daleko a

mnozí přicházeli nejenom uvidět zázraku, ale i zachytiti slz v látky
hedbávné a plátěné sobě na památku. Tak zvěděl o tom ijenerál císařský
?cm Ondřej Corócllz',jenž vydal se s četným průvodem.na památné místo
a přesvědčiv se o nezvratné pravdivosti zázraku toho, zanechal nám i
svědectví vlastní rukou psané.

Tehdy žil i zbožný kapucín Markus Avianus, důvěrný rádce císaře
Leopolda I. A ten také poradil císaři, aby dal přenésti milostivý obraz
z Potschu do Vídně ku všeobecnému uctívání. Neboť stane-li se tak,
pravil Avianus, Bůh požehná zbraním císařským k vítězství nad vojsky
musulmanskými. Císař uposlechl a rozkázal kanovníku Jagerskému, hraběti
Emerichu Czakymu, aby přenesl milostný obraz. Donesen pak do
Vídně u slavném průvodu, jehož se účastnil jak císař sám, tak i všickni
císařští princové. Císařovna pak dala obraz zasaditi do stkvostného rámce
drahokamy posázeného. Milostivý obraz chován byl brzo v tom brzo

v onom vkostele Vídeňském, až konečně uložen jest nad hlavním oltářem
chrámu Stěpánského. \,

Denně modlí se kněz s lidem věřícím sv. růženec před obrazem.
Slavnost“ přenesení z Uher do Vídně slaví se v den po svátku Navštívení
Marie Panny a na den 4. listopadu, jakožto výroční den, kdy poprvé slzy
tekly, konány bývají slavné služby Boží.

2. Maria, klíčnice nebes.

V jednom klášteře Vídeňském žila před dávnými časy jeptiška,
která tak říkajíc od kolébky a kaše v něm vyrostla a světa a marných jeho
rozkoší neznala. Protože byla zbožná a bedlivě plnila povinnosti svoje
klášterní, byl jí svěřen úřad klíčnice. Ale protivník cl'ábel, kterýž obchází
jako lev řvoucí, hledaje koho by sežral, ukládal o zkázu této nevěsty
Páně. Mělat' v obyčeji co den čerstvými kvítky krášliti obraz milosti plné
Královny nebes, panenské to Matky Páně. Umdlena jsouc jednou zane
dbala tuto' bohumilou službu vykonati. Tu b-lížil se jí zlý duch za noční
chvíle a omámil smysly její a ukázal jí ve snu Svět i radosti jeho v nej
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krásnějších podobách a vštípil jí nechuť ku klášteru, k samotě a uzavře
nosti, ke mřížím v oknech, vůbec všemu klášternímu. I pojala ji nevýslovná
touha po nevázané svobodě a chtěla svobody své užíti v nějaké pře
krásné krajině. Když se probudila7 byl duševní klid její ten tam; v duši
její uhostila se nepřemožitelná náklonnost' k světu a rozkošem jeho.
Plnila sice povinnosti svoje, ale jen neráda a s nechutí, jen tak na polo,
pořád si připo

mínala roz

košný sen a
'-klášter zdál se

jí býti těsným
žalářem. A když
slunce po druhé
zapadlo, jiný
sen vzbudil jí
nepřítel člově
čenstva. Ukázal

se jí jako po
kušitel,' aby ji
odcizil od lásky
k ženichu nebes

kému, a když

zemi tma noční,

opět rozpřádal
zloduch osidla

svá, ukazoval,
jak blažena by
byla s mužem
milovaným, ob
klopena dru
žinou rozmilých
dítek. Procit

nuvši chopHa
klíče jí svěřené,

spěchala
k obrazu Boho

rodičky, jehož
po tyto dny ani

prOCitla, bylo * , _ mmm květinkou ne_\
jf, jako by měla ' "ŠL-l? *'Ífll;1- j _ byla okrášlila;
srdce zraněné, —' ' ' “

a nemohla
a plačíc položila
klíče pod obraz

z mysli vypuditi i zvolala zírajíc
obrazů, které
se jí byly zdály. blahosl. Panny:

A když po třetí Panna Maria Potsch—ská u sv. Štěpána. (_HIC! ŠIUŽeb
se snesla na nice tv0je od
dala se světu; vezmi klíče tyto a sama si střež svatyni svoul» Po té
potácela se z klášterní fortny, hnána vášnivou touhou poznati svět a

na milý obličej

rozkoše jeho.
Sedm let uplynulo, tu vzpamatovala se ubohá hříšnice a uprostřed

toho kalu všedních radovánek všecka jsouc roztrpčena, zatoužila
po klášteře, kterýž byla tak nevděčně a nevěrně opustila, aby v něm
nabyla bývalého klidu a míru, a aby se kála z provinění svého. I vzchopila
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se a šla. dlouho a dlouho, až jednou za noci došla k bráně klášterní, nohy
majíc zkrvavené a rozedrané o trní a kamení. Všecka umdlena sklesla
u íortny a poslední síly napjavši zazvonila. Než jaký div! matka milosti
plná vychází,na rukou nesouc Synáčka svého,ozářena světlem nadpozemským
s korunou stkvoucí na hlavě a zdvihá jeptišku na smrť zemdlenou a
odevzdává klíče té, která jí je před sedmi lety byla k nohám položila;
a pak mlčky vrací se do výklenku svého. Kajicná klášternice uondána a
dojata tím, co zkusila a viděla, zavolala představenou a sestry a vyznala
se veřejně z těžkého hříchu. Ale jak se všechny podivily a užasly. neboť
nikdo její nepřítomnosti nebyl zpozoroval. Vždyť ji každodenně vidívaly!
Ovšem, protože po všechen čas blahosl. Panna přijavši podobu uprchlé
vrátné, zastávala úřad její. Když byly sestry Bohu i Matce jeho za tak
veliký důkaz lásky a milosrdenství poděkovaly, jeptiška na úmor chorá
odprosila všechny a svátostmi umírajících byvši zaopatřena usnula a spala
spánek tvrdý, z něhož se již neprobudila. Představená však ohlásila
zázračnou příhodu tu do Říma sv. Otci, a ten rozkázal, aby klášter byl
nazván ((u klíčnice nebes,>> což se i stalo a tak dlouho trvalo, až klášter
byl zrušen a klášternice do všeho světa rozptýleny. Ale obraz zázračný
dán byl do chrámu svatoštěpánského ve Vídni, kdež se až posud uctívá.

3. P. Maria s nakloněnou hlavou u karmelitů.

Na Leopoldově ve Vídni v kostele karmelitů jest obraz, kterýž
P. Dominicus a jesu, bosák karmelita, nalezl v Římě na smetišti a po
celý život svůj vroucně uctíval. Když jednou Dominicus před obrazem
oným zbožně se modlil, sklonila se zázračně hlava obrazu, na znamení,
že vyslyšána jest prosba, a zůstala tak nakloněna. Odtud také název
milostného obrazu.

Po smrti zbožného toho sluhy Páně dostal se obraz do Němec,
kdež od císaře Ferdinanda II. a manželky jeho Eleonory u veliké úctě
jest chován a drahocenným šperkem okrášlen. Zvláště vážil si císař
Ferdinand obrazu toho nade vše, nosiv ho s sebou na všech cestách.
Kdykoli se před obrazem tím modlil, vždy dostalo se mu hojně milostí.
jeda jednou po Dunaji k Vídni dostal se do proudů nebezpečných. I
dal císař na palubu postaviti milostný obraz, rozžíti dvě svíce a všickni
přítomní modlili se loretánskou litanii, a ejhle! brzo vyvázli ze všeho
nebezpečí. '

Roku 1632. modlila se jistá vznešená osoba před sv. obrazem
odporučujíc v horlivé modlitbě císaře a zájmy katolické v mocnou ochranu
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Bohorodičky. T'ehdy právě Gustav Adolf, král švédský, vpadl do země
Německé a brannou rukou dotíral na voje císařské. A za modlitby oné
promluvil obraz zvučným hlasem: <<Chránitibudu dům Rakouský a zveli
čovati moc i slávu jeho, jak dlouho vytrvá ve zbožnosti,» a hned na to
pokračoval: &Hle, král Švédský, úhlavní nepřítel císařův, jest poražen a
sám padl.) To událo se 16. listopadu 1632., kdy Gustav Adolf padl
v bitvě Liítzenské a ve Vídni pán a kníže kul tajné úklady,
ještě nikdo o vítězství císař
ských nevěděl.

Ještě se vypravuje o jiné
zvláštní milosti,které se domu
a veškeré vlasti Rakouské

dostalo na přímluvu Boho
rodičky v tomto obraze uctí
vané. Vysoce postavený jistý

o nichž nikdo nevěděl kromě

něho a důvěrníka jeho. Po
jednou počal obraz blednouti
a sice tak nápadně, že císař
Ferdinandi císařovnaEleonora

a mnozí dvořané nápadn'ou
tu změnu pozorovali. Císař
tušil něco zlého a vyslovil se

o tom veřejně. I pátráno, pátráno, až se přišlo na stopu zmíněnému spiknutí.
Po smrti Ferdinanda II. dostal se obraz milostný dle výslovné

vůle císařovy do kostela karmelitů na Leopoldově ve Vídni, kdež se až
do dneška chová a ctí.

4. Matka dobré rady v kostele sv. Rocha a Sebastiána.

Milostivý obraz ten jest napodobení čili kopie zázračného obrazu
v městě vlašském Genazzanu. Neboť když zpráva o četných zázracích
tam se udávších se rozšířila dobeniny, byvše v úctě držány
Po ZEčrníchkřesťanských,lid
věřící takovou pojal důvěru
a úctu k Matce dobré rady,
že, nemoha na místo tak
vzdálené putovati, chtěl míti
aspoň napodobení zázračného
obrazu onoho. A nezřídka

událo se, že i takové napo

a kdyžjednotlivcipřednimi
Matku dobré rady za pomoc
aneb útěchu vzývali, samy
staly se též obrazy milosti
vými.

I do Vídně dostala se

2,51'jedna kopie Matky dobré
rady genazzanské, která dříve,

než tam přišla, byla dotýkána na původním milostném obraze v Genazzaně.
Ve Vídni pak vystavili ji k veřejné úctě v kostele sv. Rocha
a Sebastiána. A i tato kopie Vídeňská stala se obrazem milostným. Za
panování totiž císařovny Marie Teresie, okolo r. 1757., událo se, že jedna
arcivévodkyně rakouská byvši stížena těžkou nemocí, vzala útočiště k Matce
dobré rady a slibem jakýmsi na její počest“ se zavázala, nabude-li opět
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zdraví. Matka dobré rady prosbu tu vyslyšela téměř okamžitě, načež
uzdravená arcivévodkyně drahocennou stříbrnou lampu poslala darem,
aby před obrazem milostivým zavěšena byla. Zároveň postarala se o to,
aby v lampě světlo dnem i nocí hořelo. Za několik dní přijela arci
vévodkyně sama ve průvodu svých sester a dvorního komonštva do kostela
onoho, kdež Matce dobré rady vzdávala vřelé díky za milost“ obdrženou.

Událosťita působila mocně na rozmnožení úcty k Matce dobré
rady netoliko ve Vídni a v Rakousích, ale i v jiných zemích našeho císařství.

Podobný obraz P. Marie matky dobré rady uctívá se u sv. Štěpána,
a mnozí nalezli před ním osvícení rozumu a dobrou radu. .

5. Maria Pomocnice.

Za panování papeže Pia V., jehož církev sv. za světce ctí, poražen
jest Turek, úhlavní to nepřítel všeho křesťanstva, od spojených vladařů
katolických v námořní bitvě u Lepanta. Sv. Otec Pius V., přičítaje právem
vítězství ono pomoci Boží a přímluvě blahosl. Panny, ustanovil a rozkázal,
aby v loretánské litanii přidána byla prosba (Maria, Pomocnice křesťanův,
oroduj za násl»

Od těch dob velice rozmohla a rozšířila se úcta k Marii Pomocnici

křesťanů po všem světě. Není tedy _divu, že i'měšt'ané Vídenští u veliké
vážnosti chovali obraz milostivý, představující Marii Pannu jako pomocnici
křesťanů. Ba taková byla jejich úcta, že_i onu část města, kdež obraz
v kapli se nalézal, nazvali Mariahilf (po česku: (Maria Pomocnice») a
pojmenování to až na naše dni trvá.

Ku kapli s milostným obrazem byl nával lidu zbožného vždy veliký,
ale vzrostl ještě výše, když za zhoubného moru-r. 1679. mnozí věřící
pomoci tam hledali a také nalezli.

Kaple dřevěná byla sice od Turků v- roce 1683. zničena, ale
milostivý obraz šťastně zachráněn před zlobou pohanskou a přenesen do
do kostela u sv. Michala ve vnitřním městě. Když pak Turci byli před
Vídní na hlavu poraženi, vystavěl probošt Don Julian Scharf na bývalém
místě zděnou kapli a v ní oltář zříditi dal arcibiskup Ostřihomský, kníže
Pavel Eszterhazy. Nynější chrám dokončen byl teprve roku I7I3.'

Málokterý obraz milostivý těší se tak hluboké a zakořeněné úctě,
jako Marie, Pomocnice křesťanů ve Vídni, nebot“ kostel, pokud jest otevřen,
vždy hojně bývá navštíven ctiteli mariánskými.

Zvláště pamětihodno jest také pro nás, že před obrazem tím pře
často modlíval se ctihodný krajan náš, Klement Hotbauer (čili Dvořák),
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muž to, jehož prohlášení za světce lze co nejdříve očekávati. Kdykoli měl
na srdci důležitou záležitost“ nějakou, nebo když starosti naň naléhaly
vždy spěchával k Pomocníci křesťanův a neopustil nikdy kostel, aby nebyl
došel potěchy nebo přispění mocné Panny.

A jak on, tak i tisíce jiných našlo tu pomoci v potřebách svých.

6. Panna Maria na nábřeží.

Jeden z nejkrásnějších chrámů Vídeňských, ba perla všech svatyň
hlavního města říše rakouské, jest chrám .Watky Boží na nábřeží, pro

' lod'ařů, kteří po ukon
čené plavbě po
horním Dunaji na

nás však Čecho

slovany má tu důle
žitost', že jest, chrá
memnaším, chrámem břeh vystoupivše zde

mocné královně

nebeské, té hvězdě
mořské, za ochranu
její dík vzdáti si
oblíbili. V bouřkách

válečných, když
Maďaři , rozbivše

pro náš národ císa
řem Františkem l.

ustanoveným, dne
28. září 1812. Proto

bude zajímavo sle
dovati aspoň v hlav_
níchrysechhistorii (T'fř

' *?i \\\
\\ \\WN\
l\ „ „ \\ \\W *?/'/

ll

tétosvatyně_*) ","/pí ', velkoříšimoravskou
Podle pověsti , ' j _— \ ' “ 1 města Vídně se

zmocnili a je plenili
byl bezpochyby i

vystavěna asi r. 882.
na návrší nad Du

najem v ohraženém _ kostelíček na nábřeží
městě Vídni kaplička Mafia Pomocnice ve Vídni- zpustošen, dočkal se
ke cti P. Marie od však lepších časů
za panování zbožných Babenbergů v krajích rakouských, zvláště za vévody
Jindřicha ?asamirgotta. Tento kníže účastnil se křížácké výpravy císaře
Konrada Ill., která však nešťastně dopadla. Na poděkování Bohu, že
šťastně do vlasti se vrátil, přestavěl dosud nepatrnou kapličku na nábřeží
a změnil ji v důstojný chrám "ve slohu románském a tak zv. saském.
Jeho bratr Konrad, biskup Pasovský, zasvětil ji r. 1154. jako první kostel
marianské úcty v městě Vídni.

Tenkrát prý, domnívají se mnozí, přinesen byl sem obraz, který
až podnes jako milostný jest ctěn, a který od sv. Bernarda jméno obdržel

*) Obšírné popsání od P. C. Dilg-skronn, redemptoristy, (Geschichte (l. Kirche n. ]. F. nm
GestntleJ Wien |882, Verlg. Mayer & Comp.
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a vévodovi ]indř. Jasomirgottu darován byl. Jak pověst“ dí, byl ten
obraz již za času sv. Bernarda prastarý, a byl od sv. Bernarda často
navštěvován. jedenkráte když obětoval sv. Bernard před tím obrazem
mši sv. za svého zemřelého přítele, spatřil u vidění řebřík či stupně
dosahující z očistce až do nebe, a na nich duši svého přítele, ana do
radosti nebeské vstupovala. I nazval světec obraz stupněm do nebe, ascala
coeli,» pročež také kostelíček, do něhož později ten obraz byl přinesen,
nese jméno něm. <Maria-Stiegen.»*)

Když r. 1155. vystavěl před hradbami mnichům benediktinům
škotským klášter, odevzdal jim i kostel u nábřeží, v jejichž pati'onátě
zůstal do r. 1302., kdy přišel do patronátu rodiny Greifové. Tenkráte
počali býti u kostela stálí duchovní a započata nová stavba, v nejčistší
gothice, která dosud budí náš obdiv. Stavba z hruba ukončena r. 1357.,
ostatní však okrasa děla se ještě bezmála celé století a přispívaly k ní
všechny zámožnější rodiny vídeňské. Toho roku vyžádal si biskup
pasovský právo patronátní kostela P._Marie nanábřeží, aby jeho vikář
mčl zde pevné sídlo; za nedlouho však, r. 1391., odstoupil je rodině Lichten
šteinů, což prospělo znamenitě svatyni samé.

Následující dvě století ustavičných nepokojů, váleka náboženských
rozepří, nemohla zůstati bez následků také na chrám Páně na nábřeží;
nastal nedostatek kněží, tak že ani povinnost“ íundací nemohly býti plněny

“a různé výpomoci musily býti vyhledávány. Takové neblahé poměry
panovaly až do doby císaře Josefa, který ze svatyně chtěl udělati zasta
várnu, a zvláštním řízením Božím od svého úmyslu byl zdržen. Po jeho
smrti měl náš kostel opět kněze až do válek napoleonských.

Když r. 1797. Napoleon k Vídni táhl, musilo býti město opevněno,
kostel P. Marie na nábřeží byl zahrnut v pevnosť, měl však tentokráte
sloužiti — nikoli jako za obležení Turkem za útulek modlitby — za skladiště
různých zásob válečných. Uzavřením míru v Přespurku r. 1805. usta
noveno, aby všechny statky biskupa pasovského, které se nacházejí v říši
rakouské, rak. fondu náboženskému připadly; tak jemu připadl i kostel
P. Marie na nábřeží, jehož majetek si biskup pasovský opět po Lichten
steinu byl vydobyl, i stak zv. pasovským dvorem. Tento pasovský
dvůr zalíbil se úředníkům císaře Františka I., a schválen již i návrh pře
stavění jeho i s kostelem P. Marie na různé kanceláře, když r. 1809.
Francouzové opět proti Vídni táhli. Tentokráte zakusila svatyně ponížení

*) Toť jen legenda, jméno uMnrin-Stiegein má kostel od stupňů k němu od nábřeží vedoucích.
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nejvyššího: vše co se dalo vykliditi, vyklizeno a učiněno jest ze svato
stánku skladištč a e/zle'v, konírna! Ohavnost' zpuštění nastala na místě
svatém; co staletí zbožných předků zbudovala, pokáceno bezbožnou rukou
své—volnýchvojáků — dovršili, co lžiosvěta rakouská učiniti zamýšlela.

Tři léta trvalo toto zpuštční a když (skladiště» se vyprázdnilo,
musilo býti uzavřeno jako místo ošklivé, kam žádnému není radno vstou
piti. Mezi tím však osnovala již prozřetelnost“ Boží své plány. Následkem
povšechného scentralisování hrnulo se se všech zemí říše sem do Vídně
mnoho obyvatelstva různých národů a každý z nich ucházel se o boho

službu a křesťanské _ __ _ * _ _ Františku 1. před
' i " ' „ nésti. Dobrý císař

zaradoval se, že tím
způsobem dvojí věc
spravedlnosti vyřídí:
že vytrhne tak staro
bylý chrám Páně

cvičení pro svou
národnost'. Nejvíce

přicházelo sem
z Čech a Moravy,
a tu vyžadovala

„jr._.že.v,.
__,„z »»slušnost“ i spravedl

nost', aby jim byl
zvláštní kostel vy
kázán, zvlášť když

l.*

z pustoty a odevzdá
vznešeněmu jeho
účelu, bohoslužbě, a

že náboženským

z

jiné menší národnosti
již své kostely měly.
jan Aug. Valcha,
c. k. notář ve Vídni,

odvážil se první,
napřecl ve vlastním
jméně a později jako
splnomocněnec, iuto panna Maria na nábřeží_ upravil; 28.září 1812.

záležitost“ císaři dovolil definitivně,
aby e/zránz Páně na nábřeží óo/íos/nžóě pro slovanške' (českeý oóyváíelsívo
byl výt/zrazen. Ovšem bylo Čechům ve Vídni bydlícím také uloženo,
postarati se o nějaký fond k vydržování duchovního u svatyně a o její
opravu. Když však ubozí Češi ani ve své vlasti ani mezi sebou potřebné
sumy sehnati nemohli, protáhla se věc až do roku 1817., a tu dal si
císař plány opravy předložiti a vykázal sám k opravě věže 56.978 zl. 20 kr.,
trval však výslovně ve svém přání, móy mariánský kostel na nábřeží xe
všemz' na to se vztahujícími právy a závazky českému národu k vykonávání
je/zo zvláštní národní óo/tos/nž/zy odevzdán 6310 V březnu r. 1818. roz
množil císař František I. podporu o dalších 16 až 20 zl. kvnitřní opravě,

potřebám Čechů vy
hoví. I nařídil magi
strátu města Vídně,
aby chrám ten ihned
vyčistil a otevřel a

pro bohoslužbu
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čeho však by dále bylo potřeba k dotací duchovního atp., měli Češi
sami poříditi, což podmínka, pod kterouž jim měl býti kostel odevzdán.

V té právě době, když Češi vídeňští marně se starali o sehnání
potřebného fondu pro bohoslužbu u P. Marie na nábřeží, vyskytl se ve
Vídni svatý muž, náš krajan, P. M Klement Haf/zauer, redemptorista,
který zde pomýšlel řeholu sv. Alfonsa uvésti ku blahu národů. Nepřítel
všeho dobrého uměl to nastražiti, že P. M. Holbauer u úřadů prohlášen
byl za člověka nebezpečného, a proto měl město ihned opustiti. Naléhavým
domluvám arcibiskupa Sig. hrab. Hohenwarta podařilo se, že císař dovolil
P. M. Holbauerovi ve Vídni zůstati, když převezme kostel P. Marie na
nábřeží, pro potřebu nové kongregace — kterou v zemích rakouských
tím dovolil — a národnosti české. Ctih. P. M. Holbauer ovšem se neroz

pakoval přijmouti toto nabídnutí, nedočkal se však toho dne, kdy by“
řehole sv. Alfonse kostel prapamátný, od obyvatelstva vždycky v hluboké
úctě chovaný, do své správy byla přijala, — umřel několik neděl před
tím, dne 15. března 1820. Obnovený chrám byl 24. pros. 1820. slavnostně
vysvěcen a nová církevní kongregace ujala se ho jako žádní jiní správcové
po všechna dřívější století. ,

Až do bouřlivého roku 1848. pracovali OO. redemptoristé, jinak
zvaní také Liguriani, u P. Marie na nábřeží se vší pílí a svědomitostí, zve
lebili služby Boží, skytali duchovní pomoc a potěchu nesčíslným opuštěným
a získali si velkých zásluh o chudý lid, a za to jaké se jim dostalo odměny
od avůdců» lidu, od xosvoboditelfn národů.? Když jim podle chuti
vyhrubianili, vzkázali představenému P. Kosmáčkovi, an právě mši sv.
sloužil, aby si pospíšil, že clid» je nechce již ve Vídni trpěti. Pak
přijeli s žebřinovým 'vozem, naložili na něj všechny obyvatele domu a
vyvezli je za město a tu je rozpustili s pokynem, že každý může jíti,
kam mu libo. Na řeholní dům napsali velkými literami: cjmění národní!»

Po vypuzení redemptoristů obstarali duchovní správu světští kněží
a benediktini; jelikož však jistá práva Čechům daná vzhledem na kostel
tento revolucí r. 1848. nebyla zrušena, nemohla taková prozatimní
duchovní správa dlouho trvati; ustanoven zvláštní představený-kostela
lg. Fz'irst, a odstoupena mu za obydlí část“ bývalého kollegia
redemptoristů, a později přidáni mu k výpomoci dva kaplani, jimž ovšem
k výživě dány příspěvky z fondu náboženského. Když František Josef
nastoupiv trůn brzo zrušil ustanovení, kterým redemptoristé a jesuité
z Rakouska vyloučeni —byli,mohl se generalní vikář redemptoristů,
P. Rudolf Smetana, opět ucházeti 0 kostel P. Marie na nábřeží a aby svou
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přerušenou činnost“ obnoviti směli. Ačkoli mnohé překážky vyplnění jejich
přání v cestu kladeny byly, docílena shoda arcibiskupa s ministerstvem
a císař podepsal 6. ledna 1854. rozhodnutí, kterýmž se odevzdává kostel
P. Marie na nábřeží 5 dosavadním obydlím kněží kongregaci redemptoristů
se závazkem konati služby Boží pro české obyvatelstvo města Vídně.
Tak stali se redemptoristé — od 2. března t. r. — opět strážci svatyně
a ostříhají ji věrně podnes.

Milostný, prastarý obraz bezpochyby jest během času a v tak
rozmanitých převratech novým, kopií starého nahrazen, nicméně úcta a
důvěra k P. Marii v této svatyni trvá do dneška, a směle můžeme doufati,
že ani později neochabne, byt' jakékoli nehody ji zastihli. Bůh sice dopouští
zkoušky, ale neopouští své věrné a na přímluvu Matky Páně uhájí nám
nejvzácnější poklad, sv. víru.

7. Milostný obraz P. M. ve chrámě františkánském u sv. Jarolíma.

Podobně jako P. Maria na nábřeží vábí k sobě česká srdce socha
P. Marie u Františkánů, ana z Čech pochází a divným osudům" byla
vystavena. Vykládá se o ní v letopisech panství Plánického následující.

Český pán Vladislav ze Šternberka, nejvyšší kancléř království
českého, syn pana Adama ze Šternberka, který týž vznešený úřad
v staroslavném království českém zastával, byl velkým ctitelem Matky
Páně, Marie Panny. Proto ného otce svého, který byl
také podporoval na svém
panství mnichy bosáky řádu
sv. Františka, hojných uště
dřuje almužen ku okrase
domu Božího a úctě svaté

Matky bechyňské i jiných
mnohých svatyň na svém
panství." Pošlsmrti šlechet

pánem na Bechyni, Plánici a
Zelené Hoře, nastoupil prvo
rozený Ondřej vládu na
statcích otcových.

Vladislav zanechal čtvero

synů, z nichž výše vzpome
nutý Ondřej a bratr jehojiří
ku vyznání kalvínskému, druzí

dva, Ferdinand arldgdišlhv, věrni víře otecké, ku katolicismu se přiznávali_

Nejstarší, Ondřej, pán na Plánici a Zelené Hoře, byl zapřisáhlým ne
přítelem všeho obřadu katolického, ozdoby chrámové, soch i obrazů svatých.
Proto první jeho prací bylo odstraniti ze chrámů veškery obrazy, které
zvěčnělý otec stědrou rukou zbudoval. Mezi jinými nalézala se tam soška
Matky Páně, ku které lid vždy lnul s největší úctou, & která byla proto
obzvláště nemilou mladému Sternberkovi. I ro7kázal ji Fpálltl; avšak

lS
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druhého dne nalezena jest soška neporušené na svém místě ve chrámu
Plánickém. Bezbožná & zlotřilá chasa _Qnevěreckého pána ustanovila, ku

Chrám Panny Marie na nábřeží (viz str. 269).

rozkazu pánovu, sošku, o které, nechtíc zázrak připustiti, tvrdila, že dáblem
jest ovládána, za každou cenu spáliti. Proto vytáhla ve velkém průvodu
s bohopustým posměchem z Plánice do Zelené Hory, kde v pivováře
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sošku z vozu shodila a v pec, všemi možnými látkami hořlavými naplněnou,
vložila. Však výjev podivný,—když veškery látky v peci shořely, nalezena

i
(\co—

v *

Nl;

Vnitřek chrámu Panny Marie na nábřeží (viz str. 269).

jest vespod socha dřevěná bez porušení. Pan Ondřej zuřil; poručil sochu
rozsekati; sotva však ruka zlovolná sekerou ramene milostné sošky se
dotkla, ochabuje — těžký pád — a ochotný vykonavatel zlovolného

19*
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rozkazu leží mrtev. *l Avšak i pan Ondřej zdráv nevyšel; počal churavěti
na mysli a musil po patnáct let až do své smrti, pevně býti držán na
hradě svém, pro četné výbuchy svého šílenství.

Soška pak nejsouc již znepokojována, byla uschována ve sklepení
mezi jiným nářadím."

Třetí rozený, Ferdinand, následoval po bohopustém svém bratru
Jiřím ve správě jmění rodinného. Jsa milovníkem hudby, pozval r. 1594.
dvorní hudebníky císaře Rudolfa II., Dominika de Gentili a Petra de Nagara,
na statek Zelenohorský, kteří při prohlídce zámeckých místností sošku
nalezli a s osudy jejími se seznámili. Někteří sluhové šíleného p. Ondřeje
chtěli ještě jednou zkusiti, zda socha přece jen by se nedala spáliti; když'
však Opětné pokusy vždy sochu neporušenou uchovaly, usekl rozlícený
sluha pravé rámě sošce podivuhodné, které později teprv ve Vídni
mnichem írantiškánským doplněno bylo.

Tím poučen pan Ferdinand ze Šternberku, počal sochu ve větší
úctě chovati; však brzký ukrutný úděl zavládl i jeho myslí, neboť vPraze,
když z vozu vystupoval před- domem Šternberků, chorobou napaden
matku svou mečem smrtelně poraniv, v lázni, prý z trestu, podřezáním
žn zahynul

Po něm ujal se vlády statkův otcovských poslední této větve
Šternberkské, Ladislav, od něhož nejvyšší komoří císaře Rudolfa II.,
Karel Lichtenstein, sošku onu za 6 vycvičených, dobře osedlaných tureckých
koní odkoupiti chtěl, za kterýmž účelem i Dra. kanovníka Šmidta, jakož
i oba výše vzpomenuté umělce Gentiliho a Nagaru do Zelené Hory vyslal.
Správce statků páně Ladislava nechtěl však sošku vydati, dokládaje, že
obyvatelstvo tím by pobouřeno bylo, ba chtěl také, by vydán byl mu
úpis na 6000 tolarů na mlýně jistém přivtělených — čímž se stalo, že
poslové s nepořízenou odešli; kníže Lichtenstein poslal potom ještě panu
Ladislavovi ze Šternberka koně jako cenu smluvenou, avšak pan Ladisla
koní nepřijal. '

Když Turci se zmocnili stoličného Bělehradu, vytáhl i L. ze Šternberka
císařským na pomoc, zanechav milostný obraz v Jindřichově Hradci u pana
Slavaty, později obraz vyzvedl a v ležení přenesl, kde ve veliké poctě
byl chován a mše polní před ním sloužena. Vzývání obrazu tohoto a
pomoci Panny Marie přičítáno bylo vítězství u Wahlstadtu.

*) Toto porušení sekyrou spatřuje se dosud „„ sošce; a. nn. mnohých obrázcích spalřujeme i
sekyru, která amen příhěh má nám připumntovari.
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Pan Ladislav vedl život prostopášný a proto brzo v ležení se mu
nedostávalo prostředků k životu podobnému; jsa v tísni peněžní zastavil
ba i odprodal obraz panu Petru Turnovskému, šlechtici polskému, za
několik set dukátů, které dluhoval. Sám skončil život svůj smutně, zemřev
na ošklivou nemoc.

Synové pana Ladislava staršího ze Šternberka, všichni čtyři, neza
'nechali žádného potomstva, skončivše život svůj všichni dosti bídně a

nešťastně, což se nedůstojnému onomu se chování ku sošce podivné přičítá.
Jak do Vídně přišla soška, není dosti jasno. Zdá se, že císařovna

Marie, ovdovělá králová Maximilianova, tuto sošku obdržela a dcerou'svou
Alžbětou, ovdovělou královnou francouzskou, v královském klášteře
marianském u Solnohradu ji vystaviti dala. V roce 1607. přišla soška
do nově vystaveného kláštera františkánského u sv. Jarolíma ve Vídni,
kdež až dosud jest předmětem zbožné úcty tisíce poutníků. Rodiče prý
již sv. Jana Nepomuckého, jsouce bezdětni, na milostné Matce Plánické
synáčka vyprosili. '

V Plánici i v Zelené Hoře chová se napodoba tohoto obrazu;
v Zelené Hoře na skvostném oltáři svatováclavském v zámecké kapli.

8. Milostný obraz P. Marie a sv. Josefa v kostele milosrdných bratří.

Kdož nezná milosrdných bratří a kdož seznav jejich obětavé
působení v lidu chorém a různými nemocemi uhnětěném, ze srdce by jim
nepřál! Svatá rodina, patrno jest, chtěla tento řád i před světem vyzna
menati a chorým a bídným zvláštní důvěru v jejich lásku a milosrdenství
vštěpiti, dadouc jim obraz, před kterým pokorné prosby málokdy byly
oslyšeny. Ve všech klášteřích milosrdných bratří po 'naší vlasti nalezneš
tentýž obraz: Matku Páně, ana kojí božské dítko, se svatým Josefem
vpozadí, a všude jest ctěn se zvláštní, ovšem oprávněnou důvěrou. Jaký
asi jest původ toho obrazu?

Na počátku 17. století žili, jak vypravují staré zápisky,*) tři
přátelé, osoby rodu vznešeného a stavu duchovního, jež zvláštní vespolek
poutala páska: upřímná, horoucí láska nejsv. rodiny. Jeden z těchto tří
měl ve snu jedenkráte vidění: ukázala se mu Matka Boží a zřejmě mu
pravila, že jestli on a jeho přátelé jejího Syna, ji a chotě jejího, sv. Josefa,
důstojně ctíti a mnohých milostí od nich dosáhnouti chtějí, aby dal zho

*) Vollstiindiger Bericht von dcm Ursprunge des liebreichen (.inadenbildes Jesus, Marin und
_Ioseí'. \velches. seit 1077 in der Kirche der ehrw. FF. Misericordine nd SLJoannem Bnpt. zn Wien in der
Leopoldstadt verehrt wird. Von einem Priester ord. s. Juan. de Deo. Wien 1756.
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toviti obraz, jaký mu právě ukazovala, a aby jej měl ve velké úctě. Když
se probudil a k sobě přišel, nakreslil obraz ve snách mu ukázaný, jak jen
mohl, a poslal nákres svému daleko vzdálenému příteli, by podle těchto črtů
dal od nejlepšího malíře vymalovati obraz. I stalo se; nalezen byl malíř
výtečný a v nejkratší době byl zhotoven obraz a malíř sám nemálo se
divil, kterak rychle mu malba se dařila, a kdožkoli obraz spatřili, ihned si
ho zamilovali a cítili se k lásce ku nejsv. rodině povzbuzeni. Mezi jinými
spatřila také jistá paní ze vznešeného rodu ten podivuhodný obraz a mno
hými prosbami a bezpečenstvích

tělai duše. Hlavní

však milost', jíž

zárukou, že zů
stane obraz ma

jetkem kostela,
dosáhla toho, že

dosáhla vzýváním
Matky Boží před

jej směla s sebou milostným
na své statky vzíti, obrazem , byla
když byl dříve šťastná hodina
udělán dle něho smrti. Poslední

svou vůlí odkázala

veškeren svů
statek své tetě,
obraz však měl

býti odevzdán

malý obrázek
(mědirytina) a o
původní dotýkán.

Zmíněná paní
nosila jej pak
vždy s sebou a

zkusila nejen
sama, nýbrž i' jiní
lidé vždy vysly- „
šení svých mo- " V ' podržeti si také

vzácný obraz, byla

veřejné úctě ve
chrámu Páně.

Šťastná dědička

měla sice v úmyslu,

dhth & 'CaStou Milostný obraz v kostele milosrdných bratří.
ochranu v ne- však ve snu na

pomenuta tak, že bez prodlení do Vídně jela a obraz osobně dala
důst. p. Karlu Tarrachiovi, tajemnému radovi ovdovělé císařovny
Eleonory, třetí manželky císaře Ferdinanda, vypravujíc mu všechno, co'
o obrazu věděla. Tarrachia obdržev obraz pevně si umínil jej postaviti
do veřejného kostela, jak mu_ to bylo nařízeno. Dne 4. května
r. 1677. přenesl jej ze svého bytu do císařské residence a odtud do
kostela milosrdných bratří na Leopoldově, kde podnes jest a mnohými
milostmi proslul. Jest na oltáři nejsv. Trojice a byl po celou tu dobu
více než dvou set let mnoho ctěn od prostého lidu i od vznešených.
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Z přečetných milostí, jichž dosáhli zbožní ctitelé Bohorodičky, uvádíme
jen některé, následující.

Malíř, který milostný obraz podle návrhu byl_ maloval, počal po
několika letech velmi trpěti dnou, či podagrou, a když žádné prostředky
nic nepomohly, obrátil se k Matce Boží, vzývané u milosrdných bratří.
Dostal se mu do rukou takový obraz dotýkaný na milostném obrazu; on
jej s úctou políbil a všechny jeho bolesti ihned se ztratily. Vstal zpostele
a konal všechny práce svého povolání, jakoby nikdy ani nemocen
nebyl býval.

Téhož r. 1677 dostal se jistý zámožný muž do velkého trudu. Ve
vzíti. Tu došla ho

zpráva o zázračném
obrazu' ve Vídni;
putoval tam,vykonal

své mladosti byl ve
velikém nebezpečí
a tu slíbil Bohu, že
v některé řehole
ustavičně“ čistotu
bude zachovávati.
Za několik let nabídl

se mu výhodný
sňatek, ku kterému
i svolil. Od té doby
byl vždy málomysl—

před ním svou po
božnost', a ejhle!
srdce jeho naplněno
útěchou a důvěrou.
Za nedlouho dostal
do rukou knížku

jednající o milostném
obraze, čte v ní,
jeho náhledy se mění,

nějším, hledal všude
rady a pomoci, pu
toval i do Říma, jeho srdce utichlo

a slze důvěry a
vděčnosti kanou mu.

všude však marně.

Tak daleko jej do
háněla jeho trudnost', Památnásocha ve zbrojní“ z očí. Připravil se
že si chtěl i život kusv.zpovědiakdyž
několikrát vykonal správu Boží, cítil se jako znovu zrozeným, pln jsa
důvěry, veselosti a odhodlanosti. Od té chvíle změnil celý svůj život, který
pak byl ustavičným díkůvzdáním Hospodinu a Bohorodičce.

Ještě mnohé jiné případy patrné ochrany Boží, dosažené důvěrným
výzváním Matky Boží a sv. josefa před obrazem u milosrdných bratří jest
v letopisech zaznamenáno, zvláště z doby hrozného moru v témže století.
Daleko by nás to vedlo, kdybychom vypsati chtěli všech těchto milostí, po
míjíme všechny ostatní, jakkoli zajímavé zápisky o patrné ochraně Boží
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na př. ochranu mladíka, kterého jeho čtyři bratří 5 otčímem zavražditi
chtěli a jen ochranou Matky Boží od vykonání svého zločinného úmyslu
zdržáni byli, jakož i podivnou událost“ s osobou, ve vyšším úřadě posta
venou, která všechno tak, jak se to událo, sepsala a svým ijiných
vážených osob podpisem stvrdila. Dosvědčujeme však, že ze všech v leto
pisech zaznamenaných a soukromně podaných podivuhodných událostí
zřejmě vysvítá, že Bohorodička pod tím titulem chce býti ctěna a ráda
prosby naše vyslýchá.

9. Mimo tyto zmíněné milostné obrazy Matky Boží nalezneš ve
Vídni památnou sochu ve zbrojnici, která r. 1848. (7. října) proslula

zbožný kapucín
navštěvoval častěji

nemocnou paní
zámožného a spolu
opravdu zbožného
šlechtice v ltalii.

Jednou při takové
jeho návštěvě spozo
rovalo tříleté dítě té
rodiny pod postelí
nemocné obrázek na

papírku natisknutý.
Žádný nevěděl o
takovém obrázku

v domě, proto všem
chovátaképamátný - _ byltennálezpodivný.
obraz Matky Boží, Nemocná matka
0 jehož původu toto Milostnýobrazvkapucinskémkosteličku. měla V úctě
jest napsáno: Jistý veliké, každodenně
před ním se modlila a ozdravěla. Kapucín kněz dal obrázek barvami pře
malovati a vzal si jej do Vídně. (Bezpochyby jeden ze 12 kněží, kteří
z Italie byli povoláni, aby v Praze a ve Vídni misie konali, jehož jméno

tím, že v nejhustší
střelbě na bránu

zbrojnice k nej
většímu udivení

všech neporušena
zůstala. Jak z nápisu
lzevyčísti, postavena
byla socha r. I588.,
obnovena r. 1715.,
nyní se nachází na
oltáři v kaple zbroj—

V

nice.

IO. Kapucínský
kostelíček

však není známo.)_
Takto přišel obraz do císařského hradu ke zbožné císařovně

Anně, choti císaře Matyáše, která jej ve veliké měla úctě a později,
jakožto zakladatelka kláštera kapucínů, jejich kostelu iodevzdala. Dosud
nachází se zde a mnohé modlitby před ním nalezly vyslyšení.
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Nesmíme konečně mlčením minouti

II. Obraz P. Marie v koleji u 00. ]esuitů.

Jest též prastarý a vystaven byl druhdy 'k úctě pro
studující v koleji tovaryšstva ježíšova ve Vídni. Když koleje té ještě
nebylo, obraz byl v oblouku staré kaple tu stojící, kde nynější kolej
stojí. Když pak se zbořila, ponášen jest do různých koutův, aniž po

.dlouhá léta obzvláště nějak ctěn byl. Konečně jej P. Karel Musart na světlo
vynesl a do nejbližší ložnice, která zrovna u dveří do koleje byla, umístil.

Stalo se kdys, že r. 1644. jistý studující právník, syn olomouckého
konšele, velmi těžkou ránu k samému srdci dostal. Bylo to již pozdě
v noci, když takto spraven, pokud síly mu ještě stačily, ku koleji spěchal
a konečně klesnuv, an již vysílen byl, však přece dveří dostihnuv, rukou

' smrť, již neodvratitelnou, mu
předpovídají. Pročež P.
rektor Bernard Geyer ve
smrtelném zápasu již ležícího
vyzpovídal. P. Karel donesl
posilu umírajících, Tělo Páně.

provazod zvonceuchopil
a zvukem zvonu zpověd- "' i "74
níka přivolal. Dříve než
přikvapil P. Karel Musart,
dostavil se též vrátný vy
prosiv si od představeného
klíče. Be'ře poraněného na Umírající vykonal již řádně

rameno, odnáší ho do nej- / IK zpověď, již jest pomazán sv.' 'vvl v ' v V' I ' v' ' '
')llZSl loznice kdez rivolani ole em I'l raven sa k smrti.
. v ' __ _p , M. obr.vHietzingu. J v, p p _ J
lékaři a ranh0j1č1 hromcí Tu uzr_el na Zdl sochu Boho

rodičky, i činí slib, jestli že se uzdraví. Sotva že slib z úst vypustil,
okříval tak, že druhého dne všichni lékaři prohlásili, že z nebezpečí
smrti vyvázl. Za málo dní úplně se pozdravil, aniž Bohorodičce nevděčným
se stal. V následujících letech kolikrátkoli do koleje vcházel, pokaždé
před sv. obrazem na kolena padnuv vřele se modlil vroucně vyznávaje,
že životem a zdravím Bohorodičce pro obraz její zavázán jest. Zase
socha posvátná po všech koutech v koleji po úplné desítiletí pohazována
byla, nijak nejsouc ctěna, až když ložnice ony v kolejí se zbořily,
stavitelé jinou bránu vystavěli r. 1654.

Tehdy nesena jest od 00. Jesuitů na ramenou a uctivě postavena
ve zdi schodům co nejblíže, aby každý ji uctíti mohl. Tam nejprve
květinami a různými věnci jak o závod ji zdobili, napotom i zlatem a
stkvostně utkaným šatem zářila. Nadpis pak zněl takto:

Pro neposkvrněné početí své, od moru & ohně
osvoboď kolej a sousedství naše, ó Maria!
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Zábradlím potom místo, kde stála, ohrazeno, mramorová dlažba
dána, zdi sádrovými ozdobami okrášleny, též lampa pověsena, která
v sobotu a v předvečer slavností P. Marie k oslavě její planula. Mám
se též zmíniti o zbožnosti soukromého sousedstva? jelikož nikoho nebylo,
jenž by častěji za den nebyl na kolenou Pannu nejsvětější před obrazem
jejím ctil, litanie 0 velkých svátcích před ní se říkaly ode všeho kolegia,
začež je Panna Maria laskavě a milostivě chránila ode všeho nebezpečí
ohně neb moru. *)

12. Zvláštní úctou jest též proslaven obraz Bohorodičky v Hietzingu,
kde na blízku nyní dosti našich krajanů bydlí, a kam je odkazujeme
v jejich potřebách vezdejších pro tělo i duši.

Jí pějme doma „i ve chrámu:

Zdráva buď, kotvice spásy,Matko čáky! holubice,
olívovím zdobená,
ty hříšníků slitovnice
za královnu zvolená!
s nebe na nás mile shlédni,
z kalu hříchů nás pozvédni,
z tmy a 2 noci k jasnosti
veď nás branou milosti.

Zdráva buď! Ty dome zlatý,
a- moudrosti stolice,

alomoun, ten pravý, svatý,
sídlil v tobě, světice!
Za nás přednes diky Synu,
že na kříži smazal vinu,
že smrtí svou sňal nám trest,
dík mu věčný, věčná čest!

skvostná archo úmluvy,
všech andělův zpěvné hlasy
chvály tvé nevysloví!
vše okřívá ve tvém stínu,
co spočinul na tvém klínu
Bůh—Syn, mocný od věků,
když se snížil k člověku.

Bez poskvrny slunce jasné,
vonná růže zbožnosti,
lampo nebes, v níž nehasne
svatý olej milosti;
tyť jsi Bohu nejmilejší
pro tvou lásku nejčistější,
Matkou Bůh Syn zval tě svou
trůnu svého oslavou.

Sláva buď ti požehnaná
mezi všemi ženami,
chvála dána ti od Pána,
v nebesích nad hvězdami.
Chválu vy andělské sbory!
Chválu pějte doly, hory!
Všickni pějte tvorové
Marji, nebes králové!

*) Balbín T. podle zpráv P. B. Geyera, provincinln T. ]. v Rakousku.
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B. Marianská poutní místa v zemích koruny
svato-Václavské.

Málo jest národů. ve světě, kterým bylo a dosud jest tolik
zápasiti o svou existenci, jako národu českému. Celá jeho historie jest
nepřetržitý řetěz bojův a potyček se živly zhoubnými, bud' uvnitř národa,
bud za hranicemi jeho a nejedenkráte byl již na kraji záhuby, stál u svého
hrobu, který vykopal si z části sám svým poblouzením a z části mu
nachvat vyhrabali jeho nepřátelé. Dnes již žádný pravý vzdělanec nebude
popírati, co hlavní jest zárukou jeho samostatnosti a potěšného rozkvětu
všech jeho bohatých duševných i hmotných darů, žádný nezapře, že hlavně
pokřesťaněním a ostříháním zásad křesťanských udržel se uprostřed mezi
tolikerými národy jemu cizími a jej osočujícími, ba úcty a platnosti mezi
nimi si zjednal. Co však otužuje víru křesťanskou a činí ji lidu příjemnou,
ne-li úcta k Bohorodičce? Proto odchovávali, jako všichni věrozvěstcové,
také svatí naši apoštolé Cyrill a Method národy slovanské láskou a
důvěrou k Panně Marii a dovedli toho, že úcta k Ní prahlubokých pustila
kořenů v nich a takto zárukou jest stálé ochrany a spásy jejich.

Lásce nelze mezi méně než dvěma býti, kdo miluje chce býti
na vzájem milován, nemá-li láska vysychati; proto třeba všechny pomníky
vděku a přítulnosti k Matce Boží, které jí náš národ postavil, pokládati
zároveň za pomníky mateřské její k nám lásky, a v letopisech každého
poutního, památného místa marianského dočteš se, jakým podivuhodným
způsobem osvědčila se Panna Maria jako ochrankyně všech ji vzývajících
ve kterékoli záležitosti.

Posvátná místa úctě Marie P. zasvěcená jsou jako záruky (palladia)
živosti víry křesťanské, ochrany před pohromami domácími a před neštěstím
válečným, jsou'útulky duše bud vlastní neb cizí vinou zraněné a ohniště
ku roznícení činné lásky k blížnímu, k duším nesmrtelným a ku pozemské
naší vlasti. Vydejme se na pouť po krásné naší vlasti, rozhlédněme se,
kde nejsv. Bohorodička s našimi praotci zvláštní závazek i pro potomky
učinila, kde nejraději prosby vyslýchá a milosti udílí, k jakým svět jest
naprosto malomocným.



Hlava XII.
„m?—DM"

Milostné obrazy Matky Boží v Čechách.

1. Panna Maria Asprikolská či Fojenská.

, Každý poutník, zavítav ponejprv do královské matičky Prahy,

tohoto stověžatého města, hledí se seznámiti s jednotlivými budovami,
, jež se pod těmito věžmi nalézají. Nemůže-li všechněm tolik času

věnovati, vyhledá si alespoň vhodné místo, odkud by celou Prahu mohl
přehlédnouti, a těch je v Praze hojnost'.

Patříš-li na levý břeh Vltavin a věnuješ-li mu větší pozornost',
mimovolně utkví oko tvé na veliké báni se zelenavým nátěrem; tážeš-li
se domácího některého, jaká 'to budova, řekne ti, že to kostel sv. Miku/tiše.
Věru jestit'to\jed(=nznejvětších kostelů pražských, jenž nad ostatní vyniká
netoliko svou stavbou, nýbrž i svou vnitřní okrasou.—Chrám ten náležel
dříve tovaryšstvu Ježíšovu, a nynější hlavní c. k. pokladna, budova to
ku chrámu těsně přiléhající, byla professním domem OO. jesuitů.

Když pak nastala ona neblahá doba, kde tento činný řád
špatným vděkem byl ve všech zemích odměňován, kde členové jeho
jakožto úhlavní nepřátelé monarchického zřízení byli rozkřičeni a nikde
jim přístřeší nebylo popřáno, nezbylo jednotlivým členům, než ustoupiti
násilí vlád a opustiti domy, v nichž tak blahodárně působili jak na spáse
své, tak i na blahu svých spolublížních.

Tak se stalo, že i dům jejich na Malé straně u sv. Mikuláše byl
vyklízen. Kostel však stal se farním, ant' dříve tu byl farní chrám
sv. Vácslava, po němž již není ted' žádné stopy.

V tomto chrámu Páně na levé straně na oltáři jest ve zvláštní
skřínce malá soška Bohorodičky Marie Panny, jež již od dávných časů
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se nazývá: »Maria Asprik.<< jméno její poukazuje na zázračnou sošku
Marie Panny v Belgickém městě Sichemu blíže Lovaně, zvané »Maria
Aspricollensis.» (Viz str. 168) Nechceme se zmiňovati o oněch událostech,
jež se tam staly a tak velikou důvěru mezi lidem tamějším k této soše
způsobily, zvláště o onom pastýři, jenž tuto sochu chtěje domů vzíti ku
obyčejnému dennímu svému uctění, zůstal zcela bez vlády, až byla na své
místo vrácena; nýbrž toliko obmezíme se na původ tohoto jména pro
nás Slovany cize znějícího. Neznačí však nic jiného, než pahrbek, kde se
socha tato u Sichemu nalézala, a jejž lid nazýval )asper collis< zima)?
palzróek, ne snad tak pro skutečnou drsnatost' jeho, nýbrž pro neúrodnost',
ant' se nic nedařilo na tomto místě, leč tráva. A od tohoto pahrbku jest
jméno naše Maria ASprik.

Kterak se dostala tato soška do Prahy k sv. Mikuláši?
V Belgicku, blíže města Dinant, nalézá se malé místo Foje, kamž

okolní lid své kroky obrací, vždyt“ ctí se tam socha P. Marie Fojenské,
jejížto nalezení veliký obdiv mezi tamějším obyvatelstvem vzbudilo. Bylať
tato soška vrostlá v dubu, jenž byl vyt'at a připraven ke zhotovení
korábu. Tážeš se, .jak přišla do vnitř dubu? Snadno můžeš pochopit':
jdeš-li tu a tam lesem, nalézáš častokráte na stromech připevněné obrazy
aneb sošky marianské, jež zbožný lid z rozličných pohnutek sem zavěšuje.
A tak tomu bylo i před dávnými časy ve Foji. Během času však zarostla
prý tato soška zevnější novou vrstvou a tak se nalézala dobře ukryta
u vnitru samém.

Po odhalení tomto byla dána do nového vydlabaného dubu, avšak
starý onen dub zůstal památným. Při které příležitosti, nevím, dostal se
kus tohoto dřeva do rukou představeného domu u sv. Mikuláše, Tomáše
Lutringa, jenž byl velikým ctitelem Rodičky Boží Marie P., a dosti možná,
že sám na svých cestách navštívil svatyni její ve Foji.

Ale měl také příčinu svou úctu Marii Panně prokazovati; vždyt“
jsa ještě jako novic v Brně, velice se zkormoutil, vida, kterak pravá
ruka mu počíná čím dále tím více schnouti; a proto volal k ní o pomoc.
A Maria jako již mnohého vyslechla a pomohla, tak i mladému novicovi
Tomášovi přispěla ku pomoci. A jako ani my tak snadno nezapomínáme
na onoho lékaře, jenž nás při životě zachoval, tak tomu bylo i u Lutringa.

Za tou příčinou obdržev kousek dřeva z onoho dubu Fojenského,
odevzdal jej řezbáři, aby z něho zhotovil sošku Marie Panny, jež se
ve Foji nalézá a ctí, chtěje takto, aby i (podoba odpovídala látce.»
Řezbář však neznaje podobu sochy Fojenské zhotovil sice krásnou sošku,
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avšak ne jak si byl Lutring přál, nýbrž na způsob sochy Marie v Sichemu,
neb abych docela prostomluvě řekl, nezhotovil Marii Pannu Fojenskou,
nýbrž Asprikolskou.

Sluší při tom podotknouti, že odtud pochází rozličné pojmenování
této sošky, aniť mnozí ji nazývají Fojenskou, jiní pak, a mezi nimi i český
dějepisec Boh. Balbin, jenž sám byl členem Tovaryšstva ježíšova, nazývají
ji Marii Asprikolskou, a lid skráceně jí říká: <<MariaAsprika

Soška ta postavena byla v r. 1629. nejprvé na oltář sv. Mariana,
později pak na oltář Navštívení P. Marie: a hle, brzy se ukázalo, jakou
úctu lid k ní chová. Zástupy zbožných Pražanů přicházeli sem, aby srdci
svému úlevu vyhledali, a také nalezli, anať brzy byla známa pod krásným
titulem : (Mater

Gratiarum,» cMatka
milostí) Ale ne

jenom zdraví, nýbrž
i nemocemi všeho
druhu sklíčení zde

hledali své polehčení
a taktéž je nalezli.

Daleko by nás
vedlo, kdybychom

takovýchto zázrač
ných uzdravení jest
zaznamenáno v zá-'

piscích domu jesuit
ského u sv. Mikuláše.

A mnoho-li jich asi
bude zapsáno v zá
piscích královny

"nebeské samé! —

A že až doposud
měli všecka ta četná lid vroucně na tuto

dobrodiní, jimiž malou sošku Marie
Matka Boží důvěrné

prosebníky odmě

ňovala, vypočítati, P. Maria Aspř'iéíolská'Či Fojenská. věnuje, o tom každý
vždyť více než 150 může vlastním okem
se přesvědčiti. Neb ona uzdravující síla, ne sice v sošcesamé, nýbrž
v té, jež jí jest vyobrazena, spočívá až doposud; vždyť Maria byla, jest
a zůstane nejlepším lékařem, na něhoži tebe, čtenáři, poukazuji, máš-li ho

Panny pohlíží, a jí
všecku svou důvěru,„, \

l

, „

zapotřebí. Vždyť byť Maria Panna neměla onoho titulu, jimiž se naši lékaři
honosí, byť na žádné universitě nebyla za doktora lékařství povýšena:
za to zbožný lid křesťanský během 19 set let následkem četných uzdra
vení ji poctil titulem jiným, daleko krásnějším všech titulů a diplomů
lékařských, totiž (Uzdravení nemocných.» A tento čestný název jí nikdo
neodejme, dokavad křesťanství trvati bude.

*) Viz: cŠkola 13. S. P.: r. 1880.
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2. Zázračný obraz P. Marie bolestné u sv. Jakuba v Starém
městě Pražském.

Chrám sv. Jakuba v Praze poutá mnohého, jenž tam milerád uchýlí
své kroky; vždyt“již ta svatyně sama svou délkou a výškou předčí nad
ostatní. A vkročíš-li do vnitra jejího, jakési posvátné ticho tě mlčky přivítá,
a neustálá temnota budovy té ti již nasvědčuje, že lze se tam zcela
Bohu věnovau.

Byltě vystaven v r. 1233. od Přemysla Otokara l., krále českého,
s ním t'ěšil i

klášter.
Než chceme

obrátiti pozornost“
čtenářovu k hlav

jenž přišlé řehol
níky sv. Františka
z ltalie sám uvedl

do prostranných
místností klášter
ních a kostel ke cti

sv. Jakuba většího
jim zde odevzdal.
Nechceme líčiti

ani osudy kláštera

nímu oltáři, kde
se nalézá obraz

sv. Jakuba, a pod
ním schránka se

sochou nepříliš
velikou blah.

Rodičky Marie
Panny, na jejímž

minoritského, ani
osudy, jež stihly
svatyni samu, ant'

se snadno dá do- klíně spočívá
mysliti, že trpěl-li s kříže sňaté tělo
jeden, že s ním ežíše Krista.
zároveň trpěl i Odkud tato socha
druhý, a_radoval-li Vnitřekchrámu „_ Jakuba pochází, nelze
se chrám, že se s jistotou udati,
ant' v dějinách jak chrámu tak i kláštera minoritského se mluví o ní jako
o' dávno zde stávající, ale tolik jisto jest, že ve 14. století se tam již nalézala
a od zbožného lidu pražského četně navštěvována a ctěna byla. Ano
proslulý dějepisec český, Bohuslav Balbín zTovaryšstva, Ježíšova nazývá
ji první a nejstarší sochou milostnou, z čehož se dá snadno souditi na
její stáří. A jestit' to krásné dílo v příčině umělecké, ale tím větší ceny
má co do oněch četných milostí, jež na její přímluvu byly uděleny.
Zmíněný Balbín praví, že prý častokráte svůj obličej zasmušila, což
vždy bylo znamením předcházející pohromy, a to se hlavně stalo před
bouřemi českými, jimiž milá vlast“ česká tak stížena byla. O této události
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podali mnozí očití svědkové zprávu, mezi nimi Zdenko kníže Lobkovic,
kancléř království českého, a s přís'ahou tuto událost,“ potvrdili před
tajemníkem apoštolského nuncia.

Četné jsou ony milosti, jež mnohým na přímluvu bolestné Matky
svatojakubské byly uděleny; že tím zároveň rostla i mezi zbožným lidem
pražským její pocta, dá se snadno domysliti. Zvláště však od té doby,
když očividný zázrak, jenž se tu stal, nejenom pobouřil celou Prahu, nýbrž
i svatou bázní naplnil. Byloť to v r. 1400., kdy jistý muž, zaslepen jsa
leskemdrahýchperel chrámu nebyl zpo
a zlatých věcí nale- zorován achrám byl
zajících se na soše uzamčen: proto ze
této, a domnívaje svého úkrytu se
se, že socha ta jich ubírá v šeru nočním 

k oltáři, na němž

socha Matky Boží
stojí. Nedbaje pří

tomnosti Boha

v nejsv. Svátosti
oltářní ukrytého,
žene se na oběť

svou, a hle! již sahá

asi nepotřebuje tak,
jak on,dalsejednoho
večera po vykona
ných službách Božích
v chrámu Páně

zavříti, aby pak
v noci od nikoho

nepozorován, tím
jistěji své svato- jehopravicepodrahé

perle: Ale nastojte!
co to? kdo to? vždyť
tato pravice po

krádežné řemeslo

mohl provozovati.
A vskutku poštěstilo
se mu, že od nikoho Obraz P. Mariemilostnéusv. Jakuba. Jednou Je sel/fena!

z opatrovníků tak že jí nemůže
pohnouti. Snad někdo z klášterních bratří jeho pravice se chopil? Ohlíží
se, ale nikoho nelze spatřiti. Nikoho jiného tu není; tu vidí ku svému
nemalému ustrnutí, že jest to ruka té, kterou chtěl oloupiti; namahá se
sice, aby se vymknul z tohoto nemilého objetí, ale darmo! křečovitě drží
Matka Boží odvážného lupiče, drží jej po celou noc, až ráno přišedše
bratří podle svého obyčeje do chrámu, uzří tento zjev. Celá událost“byla
oznámena spravedlnosti světské, a hle! když přišli soudcové vyšetřovat
toho zločinu na místo samé, teprve pouští Maria Panna ruku zlodějovu.
Soudcové vidouce v tom pokynutí Boží, kterak Matka Páně sama se
hájila a dříve ruky té nepustila, až před její očima vynesli rozsudek,
znějící v ten smysl: (Nechť uťata jest bezbožníku odvážná ruka jeho, a
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nechť k oslavě Matky Boží a k výhrůžce zločinců jest pověšena na místě,
kde by ji každý mohl viděti.: A že věrně rozsudek ten byl vykonán,
o tom se může každý příchozí do chrámu svatojakubského i nyní ještě
přesvědčiti, anat' ruka tato při samých dveřích chrámových na pravé straně
doposud na řetězu jest upevněna, ovšem již nyní velmi seschlá.

Tato událost“ jest každému Pražanu věcí docela známou, a nikomu
nenapadne o ní pochybovati, ana uschlá ruka je nejlepším svědkem; za
to však Bolestná Matka Páně od každého bývá ctěna a velebena. Zajisté
každý nahlédne, že tento zázrak se bleskem rozšířil po městech pražských,
a mnozí spěchali k sv. jakubu, aby se přesvědčili, zdaž tomu vskutku
tak jest, a žasli; jiní zase proto, aby vzdali čest' a slávu Marii Panně a
v její ochranu se odporučili.

A hle! ta, jež se ukázala býti mocnou hájíc sebe samu, ukázala
se moCn0u i jiným a jejich prosby vyslechla. Tak urozená hraběnka
Eufrosina ze Šternberků, dcera nejvyššího purkrabího v království českém,
Adama Šternberka, dlouhá léta byla sklíčena tělesnou chorobou tak, že
byla více podobna stínu života, nežli životu samému. Lékaři se namáhali,
seč byli, aby jí navrátili prvou svěžest', ale vše darmo. Co činívají zbožné
duše v podobných případech? jestliže lékaři světští jich opouštějí, utíkají
se -k lékaři nebeskému, zvláště k té, jež se nazývá aUzdravení
nemocných.) Totéž učinila i Eufrosina, a proto zvolila si chrám sv.]akuba,
kde před sochou Matky Boží úpěnlivě prosila, jestliže by bylo prospěšno
ku blahu duše její, aby jí této milosti na Bohu vyžádala. A hle! Maria
nemohouc odolati takovéto pokorné a důvěrné prosbě nevinné panny,
vyprosila jí úplné zdraví. 5 radostí vypravovala pak všechněm tuto událost'
a z vděčnosti vstoupila ve Vídni do řádu karmelitánského, nemohouc
jinak Matce Boží své díky projeviti.

Syn jistého Hartla, jenž byl radou české komory, neopatrností
silně se poškodil na oku tak, že se všichni obávali, že tohoto tak důle
žitého nástroje tělesného pozbude: rodiče však se synem vzali útočiště
své k Matce Boží, a pozdraveno jest poškozené oko úplně, Bylo by lze
více podobných případů uvésti, avšak myslíme, že dostačí pro katolického
křesťana tyto tři zázraky, tak že zajisté zvolá: (Věru, mocna jest Matka
Páně.» A proto vším právem mohl říci Simon Brosino, biskup Trape
zuntský a suffragan pražského arcibiskupa kard. Harracha: aNesčíslný
jsou ještě jiné milosti, nejen uzdravení, nýbrž i projevy neskonalé lásky
a dobroty, jež se mnohým dostaly za podíl v chrámu Páně sv. jakuba
na Starém městě pražském na přímluvu bolestné Matky Boží, kteréž mně,

l9
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jakožto radovi a přísedícímu konsistoře, jest prozkoumati.: Dojista svě—
dectví sice opatrně podané, ale dosti spolehlivé! Kéž ještě i nyní se vždy
ukáže tato Matka Boží Pražanům pravou přímluvkyní u Boha!*)

3. Matka Boží Montserratská.

Za vpádu Maurů do Španěl skryli dva vážení mužové, biskup
Petr a visigotský místodržící v Barceloně, Erigonio, obraz Matky Boží,
jejž dle pověsti sám sv. apoštol Petr do Barcelony byl přinesl**) a který
tehdáž v tomto městě pod jménem jerosolymitana (Panna Maria Jerusa
lémská) aneb i dle zevnějšku cla morena» (<hněclá>) zván a ctěn byl,
v jedné z četných jeskyní Montserratských, aby jej zachránili před zuři
vostí nepřátel, kteří křesťanům ctění obrazů za modloslužbu vykládali.
Jediný biskup a místodržící věděli o oné skrýši. Když zemřeli, kleslo i
ono tajemství s nimi v chladný hrob, jelikož opomenuli před smrtí svou
jiným o něm zprávu dáti. Takým spůsobem upadl obraz znenáhla v zapo
menutí. Teprve po půl druhém století zalíbilo se Bohu milostný obraz
způsobem podivným lidem navrátiti. Stalo se to r. 880. po Narození Páně.

Když za překrásného večera letního — byla právě sobota, den
to Matky Boží,—slunce již zapadlo a stíny soumraku podivně vytvořené
vrchy a vroubkovatá temena Montserratská zahalovaly, bylo ještě několik
pastýřů z blízké vsi, Alesy, na břehu Llobregatu, malé to řeky, která na
východní straně podle hory teče a poněkud jižněji od Barcelony do moře
se vlévá. Pastýři, opozdivše se náhodou (možno-li to náhodou nazvati),
sháněli právě stáda svá, by je do rodné vsi nazpět poháněli, když tu
náhle ozářilo se nebe neobyčejným purpurovým světlem. Září tou za
sáhnuti, obrátili pastýři zraky své k hoře a viděli, jak na jednom místě,
kde temná skalní rozpuklina se jevila, na tisíce světel jako skupenina
stkvoucích kahanů se třpýtí a okolní místo ozařuje. Zároveň pozorovali,
jak s nebe roztomilé hvězdičky se spouštějí a k osvětlenému místu se
blíží, by jemným, líbezným světlem svým rozmnožily zář onoho podivného
osvětlení. Nebylo však ještě dosti na tomto divůplném vidění. Rovněž,
jak ono nadpozemské, nebeské světlo oči jejich zasáhlo, tak i přelíbezná
hudba, jež zpěvem andělským býti se zdála, zaznívala jim v uších; vůkol

*) Viz (Škola B. s. P.. r. 1880.
**) Jiní praví, že sv. Lukáš, jenž, jak legenda vypravuje, umělcem byl, tento obraz Matky Boží

vyřezal a sv. apoštol jakub starší. jehož Španělové svým apoštolem nazývají, jej do Barcelony přinesl.
Byť i obě se skutečnosti se neshodovalo. to alespoň za pravé míti můžeme, že obraz jest prastarý, : že
pochází z doby před vpádem Maurů do Španěl.
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pak vzduchem přelíbezná rozlévala se vůně. Chudobní, prostí pastýři jen
stěží odvážili se věřiti smyslům svým. Po dlouhý čas pozorovali podivné,
všechnu představu převyšující divadlo; žasnouce hleděli na neobyčejné
obcování nebe se zemí, pak vrátili se do Alesy a vypravovali příbuzným
jakož i všem obyvatelům místa toho o neobyčejném zjevu, jejž na hoře
byli spatřili. Vypravování však jejich, jsouc příliš podivno, nenašlo z po
čátku nižádné víry. Minul týden, a zjev na hoře se neopětoval. Pastuchové,

kteří očitými „ „_ byli vícekráte

svědkyonohový- E\ \\N _'"*,.,//——“=/_-— svědky zázraků,
jevu byli, mohli \ $""“ ? ——————'—-'———/“jež každou sobotu

nyní snadno sami
zvýkláni býti ve
svém přesvědčení
o pravdě a sku
tečnosti onoho

zázraku, o němž
věřili, že jej viděli
a slyšeli; snad již
to za přelud
smyslů sobě vy
kládati

když opět v sobotu
nebeského onoho

počínali,

zjevení spatřiti jim
popřáno
Nyní nebylo již

bylo.

pochybnosti. l
obyvatelé alesští

..-'J'""M".mn
'“ —!%?-Me'.' „

,
.f/

Panna Maria Montserratská.

na Montserratu se

dály. Místní farář
neváhal déle a

zpravil svého bi
skupa, jenž tehdy
v Manrese, městě
nedaleko od Mont

serratu, sídlo své
měl, o všem tom,

co sám iobec jeho
opětně viděli a
slyšeli. V sobotu
nejbližší a pak
následující soboty
přišel biskup sám
k jevišti zázraku.
I on viděl pokaždé
podivné to divadlo

a ustanovil, aby se samo místo zjevu vyhledalo. Gundemar, toť bylo jméno
biskuvao, shromáždil proto v neděli duchovenstvo svého města a odebral
se s ním, provázen jsa četnými zástupy lidu, ve slavném průvodu k místu
zjevení, by je osobně ohledal. Vedení jsouce vůní nebeskou a zpěvem
andělským, jenž z dáli od skalin k nim dozníval jako tiché zvuky varhan,
našli šťastně vchod k oné skrýší, jež byla jevištěm těch zázračných
událostí. V jeskyní našel se prastarý onen obraz Panny Marie, před více
než 150 lety tam skrytý, a poněvadž krajina již bezpečna, časy pak opět
příznivy byly, mohl věřícímu lidu ku požehnání a k útěše navrácen býti.
Biskup velmi jsa potěšen šťastným tímto nálezem, vzal ihned obraz

[9*
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v náruč svou a snesl jej s hory dolů, zamýšleje postaviti jej v biskupském
kostele v Manrese. Přišed však na místo, na kterém nyní klášter stojí,
zůstal jak ohromen a nemohl se dále hnouti. Seznal v tom znamení vůle
Matky Boží. Pevně věřil, že toto místo vyvolila sobě Královna nebes za
sídlo. Naplněn úctou nejhlubší padl biskup na tom místě ihned na kolena
svá a s ním veliké zástupy lidu; mocně i mohutně zavznělo nyní na
Montserratu po prvé krásné (Salve Regina,) *) ozvěny docházejíc v úžla
binách a rozsedlinách hory, aby od toho času více neoněmělo na tomto
místě. Na místě, kde se tento zázrak stal, byla péčí biskupovou a věřících
malá kaple vysta- panovallveŠpanělích

a v Německu. Nej
vyššíhlavy církve sv.,
papežové římští,

věna, kdež obraz
Matky Boží byl ctěn.

Brzy dostalo se
Panně Marii větší a

důstojnější svatyně,
nebot“ založen u ní

nadali také svatyni
hojnýmidaryduchov

ními. Nesčíslné

v 9. století klášter, zázraky udály se na
do něhož r. 976. uve
deni mniši benedik

tinští. Od té doby
zkvétala úcta její,
neboť viděla před
sebou klečeti nejen

přímluvu Matky Boží
Montserratské, jež
ovšem úctu její jen
šířily a rozmno
žovaly.

Ve všech bou

miliony věřících řích, jež navštívily
obecného lidu, nýbrž v
i mnoho korunova

Spaněly, zůstal mi
lostný obraz Panny
Marie v klidu a poných hlav, zvláště ze

ZbOŽnéhO l'OdU Obraz Panny Marie v Emausích. kojl- Teprve POČá—t'
habsburského, který kem tohoto století
za válek francouzských bylo jej zbožným mnichům na různých místech
skrývati, až dne 29. prosince 1822. k rozkazu vlády přenesen do Barce—
lony; teprve k naléhání lidu asi po dvou letech navrácen dávnému
stánku svému.

Sláva milostného obrazu toho záhy pronikla do cizozemska: nebude
tedy divno, že podle něho i jinde shotoveny podobné obrazy a veřejně

*) Dle obyčejného udání dějepisců jest však (Salve Reginm novějšího poněkud původu a
vyrozumíval by se tedy jménem tím některý jiný, tehdáž všeobecně známý, dnešnímu (Salve Regina:
podobný chvalozpěv Matky Boží.
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ctěny. Tak stalo se v Římě, kde Španělé vlastní kostel, Panně Marii
Montserratské zasvěcený, měli, ve kterém zvláště sv. Ignác z Loyoly rád
kázával. Mimo to zmínění panovníci domu habsburského, zvláštní ctitelé
P. Marie Montserratské, přenesli úctu její také do Rakous, a sice zřízena
ve Vídni r. 1633. kaple a klášter, a jí zasvěcena. Ano i do naší vlasti
českomoravské přenesena úcta její, a sice na dvě místa proslavená — do
Emaus a na Bezdězí.

Do Emaus (na Slovany) dal Ferdinand III. r. 1636. shotoviti ve
Vídni dvě sochy P. Marie Montserratské, z nichž jedna hned na veliký
oltář kostelní přenesena, druhá pak prozatím v kapitole klášterní uschována.

Roku 1881. ve Španělsku konána velkolepá slavnost“ tisícleté
památky zázračného obrazu toho (přes 400 zázrakův úředně potvrzených
za té příležitosti vypočítána), téže doby i emausskému klášteru zavítala
slavnostní doba, a tehda také již opravována svatyně jeho. I zázračné
soše dostalo se důstojnějšího stánku ve zvláštní poboční kapli, kam
8. prosince r. 1882. slavnostně přenesena, kde dosud přijímá poctu svých
věrných ctitelů Božská Máti naše ve krásném obraze svém. Tento před
stavuje radostnou Rodičku Boží sedící na pěkném, barevnými kameny
bohatě ozdobeném trůně a mající na klíně svém božské dítko. Obličej
temné barvy, jak i na mnohých jiných starých, milostných obrazech vidí
váme, jest velmi ušlechtilý, z něhož mír a posvátná důstojnost“ září. Dítko
pak sedíc na klíně matčině, růžovým, zlatem protkávaným rouchem oděné,
drží v levici zeměkouli, pravice pak pozdvižena jest k žehnání. Roucho
matčino jest tmavě červené, poseto zlatými liliemi, s hlavy splývá modravý
závoj se zlatou obrubou. Dítko i matka mají zlaté koruny, Panna Maria
drží v pravé ruce zeměkouli s liliovou ratolestí na znamení, že ona
pannenská matka na zemi tu nejušlechtilejší ctnosť, totiž čistotu, štípí a chrání.

4. Socha P. Marie v klášteře kapucínském na Hradčanech
zvané „z Krypty.“

Když v Italii r. 1525. oživovati počal v řádu sv. Františka původní
duch a nová větev na tomto zdravém a mohutném kmeni pučeti počala,
zalita jsouc nejen přízní, nýbrž i potvrzením papeže Klimenta VIII., nikdo
z Pražanů byl by se nenadál, že tato větev i do města jejich zasáhne.
A přece se tak stalo, když v r. 1600. přičiněním arcibiskupa Pražského
Zbyňka Berky z Lipé a Dubé jakož i Arnošta, svobod. pána z Mollar,
tajného rady císaře Rudolfa II., a hejtmana knížectví Hlohovského, na
Hradčanech v Praze první příbytek pro členy tohoto nového řádu v krá
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lovství českém byl vystaven. S novým klášterem byl od těchže dobro
dinců vystaven i malý a dle předpisů řádových chudý kostelík, na způsob
onoho v Italii blíže Assisi a taktéž ke cti Beatae Mariae Angelorum
(M. P. Andělů) zasvěcen. Noví členové všemožnou píli věnovali, aby
jenjen dostáli úloze na ně vnesené; vždyť v království českém bylo již
tehdá v r. 1600. znamenati jakési jitření mezi lidem, jež rozdmychováno
jsouc kazateli protestantskými jakož i podporováno přízní protestantských
stavů českých, hrozilo vyšlehnouti jako sopka v mohutný plamen, což se
po několika letech vskutku stalo. Avšak řád kapucínský ani žádné přízně
nehledal, ani žád-_
ného záští stavů

českých se nelekal,
nýbrž svědomitě
pracoval na vinici
Páně.

Ale kde pak
bral pomoci

v těchto svých
pracích ? Který
kouzelný prut to

jiný, než ten, o
němž pěl prorok
lsaiáš : (Vyjde
prut z kořene
Jesse,) to jest
Maria P., dcera
z královského
rodu Davidova.

A věru za

pomoci této vy
konali kapucíni
věci přetěžké, jak
k uspokojení císa

byl, jenž je sílil
atěšil? Ach, nebyl
to jiný, než onen, řovu, tak i ke
o němž pěl prorok spokojenosti
David: (Prut tvůj církve. Tento
a hůl tvá potěšin však kouzelný
mne.» Který však prut byl objemu
prut & která hůl Socha P. Marie v klášteře kapucínském. Poněkud Většího
to byly? Který nežprut obyčejný;
bylať to socha milostné Matky Boží. Kdy a od koho socha tato zhotovena byla,
nedá se určití. ]isto však jest, že nebyla dílem žádného sochaře vlasteneckého,
anať sem byla přenesena z ciziny. V německém městě — Rottenburg —
na Nekaru, počalo učení Kalvínovo nabývati vždy větších a větších
rozměrů, tak že nejenom chátra, novým učením Kalvínovým a Lutherovým
jsouc pobouřena, nýbrž lid městský počali se přidávati k těmto nábo
ženským novotám. Nenávistí ke všemu tomu, co jméno katolické na sobě
mělo, aneb co katolíkům svato bylo, puzeni jsouce, nejenom že duchovních
obročí se zmocňovali a jich ke svým rejdům používali, nýbrž i svatyně
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pustošili a co se z nich odstraniti dalo, také odstranili a co zničiti se dalo
zničili. A tak to bylo i s chrámem v Rottenburku, z něhož všecky obrazy
a sochy svatých vyházeny, pak na náměstí na velkou hromadu sneseny
a za velkého jásotu lůzy zapáleny byly. Mohutně šlehaly plameny k ne
besům k radosti novotářů protestantských, k velké však žalosti zbývajících
ještě katolíků. Dvanáct hodín hořela již hromada tato, tak že z mnollých
věcí ohni zvláště přístupných nezbylo nic jiného, než hromádka popele.

Blh. Vavřinec__z Brindisi.

Než co vidí oko kolem jdoucího pozorovatele? Uprostřed plamenů pozo
ruje sochu Marie Panny. jde blíže, skoumá a věru neklamalo ho oko
jehol Neporušenať jest socha ta v plameni. (Občané, dejte mi tento trup
v plameni se nalézající !» tak oslovil chátru Rottenburkskou pán de Pellemont.
Lid, cítě se tímto oslovením býti poctěnu od císařského úřadníka, milerád
vyhověl přání jeho. Ten pak s radostí odnésti dal neporušenou sochu
Marie Panny do' svého příbytku a_ji vždy jakožto ochraňkyni svého domu
na svých cestách.s sebou vozil. Když pak přesazen byl ke dvoru císaře
Rudolfa II. do Prahy, nezapomněl ani tam na svůj klenot, nýbrž ve svém
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příbytku čestné místo mu vykázal, kde se svou rodinou každodenně své
pobožnosti vykonával. Domnívaje se však, že by socha tato, která
12 hodin byvši v plamenech, zůstala neporušena, lepší, všeobecnější a
důstojnější pocty zasluhovala, milerád uchopil se té příležitosti, kdy otcům
kapucínům právě nový kostelík byl zbudován. Proto vznesl prosbu na
představeného kláštera tohoto, Vavřince z Brindisi, žádaje, aby socha
tato byla umístěna v jejich chrámě. S radostí přijal nejen Vavřinec,
nýbrž i ostatní bratří takovýto neočekávaný dar, avšak prozatím nebylo
vyhověno žádosti dárcově (z jakých příčin, nevím), nýbrž socha ta byla
uložena v podzemní kryptě, odkudž až doposud pod jménem (Panna Maria
z krypty) známa jest. Avšak dobře řekl Božský Spasitel: (Nic není tak skry
tého, co by nepřišlo na jevo;) neboť jako něžná Halka, zakryta jsouc sebe
hustším lupením svou líbeznou vůní kolem jdoucího k sobě přilákala, tak i tato
Marianská Fialka na sebe upoutala mnohého křesťana, tak že vším právem by
o ní mohlo býti užito slov pěvce Šalomouna: <Po vůni mastí Tvých poběhneme,
družky Tvé milují Tě příliš.» — Vždyť členové řádu kapucínského sami
byli takovými družkami běžícími po vůni Marie Panny a představený sám
zmíněný Vavřinec, jenž nedávno v počet světců přijat byl, mohl by dáti
nejlepší svědectví o vůni její. Vždyť ona to byla, před níž, jak se vypra
vuje, kleče, řeči hebrejské se přiučil, jížto pak porážel tvrdošíjné a církvi
nepřátelské židy, ale naučil se hlavně i oné řeči nebeské, pomocí které
se dorozuměti mohl v hlavním městě jejím, totiž v Jerusalémě nebeském.

Toto vše, jakož i jiné milosti, na přímluvu Matky obdržené,
nezůstaly tajny nejen lidu, nýbrž i císaře Rudolfa II. Proto vyjevil tento
přání, aby zázračná socha Matky Boží, nalezající se u kapucínů, přenesena

"byla a darována do jeho dvorní kaple. Navštívilť ji napřed již a pobožnosť
svou před ní vykonal. Že těžká to byla asi zkouška pro bratry řeholní,
kteří uvykli před Matkou Boží každodenně pobožnosti své vykonávati,
dá se snadno pochopiti. Než, co činiti? Nevyhověti přání a rozkazu císa—
řovu, bylo by uvaliti na sebe nemilosť jeho; rozloučiti se však s pokladem
tak drahým a milým, zdálo se býti těžkým i synům sv. Františka, jenž
své následovníky 'učil odříci se všeho a na ničem nelpěti. S bolestným
okem pohlíželi za odcházející Matkou, tou alespoň nadějí se těšíce, že
snad přece někdy jim bude popřáno ve dvorní kapli tváří v tvář ji
spatřiti. Stalo se pak, když za doby noční podle svého obyčeje všickni
bratří sešshromáždili v chóře, aby tu své noční hodinky vykonávali, slyší
pojednou silné klepání na dvéře chrámové, jako by někdo žádal vpuštěnu
býti do vnitřku. jaký pak to tak pozdní hosť, aneb která zbožná duše
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přichází nyní? tak a jinak přemítali u sebe bratří. Či přeje si snad někdo,
za doby noční vykonati svou pobožnost' před Matkou Boží? Ach! ten
zajistá ještě neví, že včerejším dnem zaměnila svůj příbytek. Když pak
klepání se opětovalo, jdou bratří, otevrou dvéře chrámové a co tu spatří?
Ta, jež včera opustila tuto svatyni, žádá zase býti přijata do ní. Ohlížejí
se bratří, zdaž by nebylo někoho pozorovati, jenž by snad socha tu při—
nesl, ale není slyšeti ani hlasu, aniž stopy jaké lze spatřiti. S radostí tedy
přijímají Matku Boží a staví ji na oltář. Avšak záhy z rána roznesla se
pověsť ta nejen v klášteře a jeho okolí, nýbrž i při dvoře císařském.
Zde však přijata byla tato zpráva s jakousi nedůvěrou ano i s pode
zřením, jako by nějaký služebník císařský otcům kapucínům příznivý a
ku zprávám o událých zázracích příchylný, za noční doby přenesl sochu
tu ke vratům chrámu kapucínského, a proto ještě týž den přenesena byla
na novo socha Marie Panny do kaple dvorní a tam pak důkladně střežena,
aby se nemohlo říci, že od anděla byla přenesena. Než nastojte! Idruhé
noci přese všecko střežení opustila Matka Boží dvorní kapli, spěchala
ke chrámu kapucínskému a jako za včerejší noci, taki dnes silným
klepáním na dvéře žádala vpuštěnu býti do chrámu. Ještě po třetí byla
přenesena do kaple dvorní, ale ani tehdy nesetrvala, nýbrž opět přišla
tímtéž způsobem a v témž čase ke kapucínům. To bylo již příliš mnoho
pro císaře Rudolfa II.; ale přece po čtvrté káže ji přenésti do své kaple,
než ani ted' se nevedlo lépe než při třech prvých pokusech. Vida vtom
prst prozřetelnosti Boží a nechtěje již déle pokoušeti Boha, ani Marie P.,
dovolil, aby zůstala na tom místě, které si byla sama vyvolila. Lid pak zvěděv
o této události, jakož i bratří kapucíni, chválili Boha, vidouce, že chrámek tento
jest oním místem, o němž Matka Boží ústy moudrého Siracha praví:
(Uprostřed lidu svého povýšena budu a v shromáždění svatém obdivována
budu a v množství vyvolených budu míti chválu a mezi požehnanými budu
požehnaná.» (Sir. 24.) Dala tím Matka Páně dosti najevo, že ne každé
místo jest příležitostné k jejímu uctění. Proč opustila po třikráte nádhernou
kapli dvorní a proč vyhledávala vždy jednoduchý chrámek kapucínský?
Není to ovšem žádnou událostí novou, anoť o jiných místech totéž slýchati
lze. Když pak místo své zvolila, tam usadila se i s náplní všech svých
milostí. A tak tomu bylo i v chrámu kapucínů na Hradčanech. Jak četné
byly ony milosti, jež udělovala zde Matka Páně nemocným všeho druhu,
o tom nejlepší vysvědčení podati by mohly ony skvosty, zlaté a stříbrné
peníze, jež uzdravené osoby z vděčnosti jí darovaly; tak že kdybys
vstoupil, pozoroval a tázal se odkud pocházejí, vždy bys dostal za odpověd
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od bratra- tě provázejícího: <A, to dala ta & ta pa'ní za poděkování, že
její synáček neb dceruška se uzdravila,» tak že vším právem, pohlížeje
na všecky tyto předměty, bys zvolati musil: <V pravdě, Matko Páně jsi
(uzdravení nemocných.> A čož, mnoho-li jest těch, kteří jí děkují své
uzdravení duševní? Vždyť tu nejeden pravil mi: <Ach! kterak možno jest,
zde před obličejem Matky Páně, jejíž oči zdají se i nejtajnější záhyhy
srdce proniknouli, kterak možno jest se zastaralým hříchem se objeviti?
Byť bych přišel dvakráte po sobě, po třetí bych nemohl již snésti déle
tohoto pronikavého pohledu a proto raději jsem odkryl srdce své, abych
se mohl objeviti s čistým srdcem před ní.! Nemůže-li tedy také býti vším
právem nazvána (útočiště hříšníkůb Proto také bývá od zbožných ctitelů
vřele ctěna a prostý lid nazývá ji amezi všemi zázračnými Pannami
Mariemi nezázračnější a nejmocnější.»*)

5. Poutní místo Loretánské se sv. chýží Nazaretskou.

Mezi nejslavnější poutní místa katolického světa náleží Loreto ve
Vlaších, kde ve velikolepém chrámu stojí posvátná chýže Nazaretská,
v níž Spasitel náš s Marií Pannou a sv. joseíem přebýval. Podle vzoru
svatyně Loretánské stavěny byly ve všech zemích katolických kaple, aby
zbožný lid, jenž dalekou cestu do Loreta konati nemohl, měl na blízku
aspoň chrámky podobné chýží Nazaretské, a odtud povstalo islavné
poutní místo Loretánské v Praze. — _

Mezi mnohými zbožnými rodinami českými vynikla zvláště jasná
rodina knížat Lobkoviců, o jichž přilnulosti k církvi katolické i v dobách
nejtrudnějších národu našeho vypravují nám dějiny a svědčí mnohé chrámy
zbudované na rozlehlých statcích knížecích. Hvězdou však všech členů jest
bez odporu zbožná paní Benz'gna Kateřina, choťViléma Popela z Lobkovic.

Slyšelať i ona, jakou milostí oplývá domek Matky Boží v Loretě,
a proto zahořela touhou míti na blízku podobný sv. dům, kde by nejen
sama vroucně ctila Bohorodičku, nýbrž kde by i lid český se scházel a
před oltářem Marie Panny své prosby vysýlal k nebesům. Vždyť bylo
toho také za tehdejší doby velice potřeba, lid český úpěl ve válce 3oleté
a nikdo nebyl jist svým žiVotem ani svým majetkem. Tu pak 7 roků
po bitvě bělohorské v r. 1627. dozrál tento šlechetný úmysl ne méně
šlechetné kněžny ve skutek a za velikého jásotu Pražanů po obdrženém

*) Viz cŠkoln B. s. P.» r. 1880.
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svolení císaře Ferdinanda II. byl položen, základní kámen k této nové
budově. Celá tři léta trvala stavba a veškerý náklad na ni vedla sama
Kateř. Benigna Popelová z Lobkovic. Jestliže lid jásal při kladení kamene
základního, tím větší radostí byl opojen vida dílo dokončené, kterému
již nic nescházelo než církevní posvěcení. A tomuto úkolu se podvolil
ochotně sám vrchní pastýř království českého, kardinál Arnošt Vojtěch
hrabě z Harrachů, jenž za přítomnosti panstva českého, zvláště pak
šlechetné Benigny Kateřiny tuto svatyni posvětil a na všecky budoucí
časy účelu církevnímu ustanovil. Bylot' to dne 25. března 1631., tedy
v týž den, kdy před 1631. roky se v domečku Nazaretském objevil anděl
Gabriel atak důležité _ _ __ zákonní v této
poselství Marii P. “ chýžce? To byla
zvěstoval. Jestliže otázka pro dobro

tivou Kateřinu vel

kého dosahu; vždyť
ta svatyně s takovou

celá Praha pro
radost' zapomněla na
všecky utrpené sví
zele, dojista iměsto nádherou postavená
nebeské majíc v čele přece nemohla zů
svou královnu, ple- stati prázdnou.
salo v den tento nad V tom však jí
novou svatyní, v níž
denně měl Syn Boží
sestupovati na oltář.

Kdo měl však

býti prostředníkem,

pomohl klášter ct.
OO. kapucínů, jenž
v nejbližším sou
sedství domu lore

„ _ tánského před 30

kdo měl přinášeti , „i „ggg—ggg.,', lety byl postaven.
každodenně nekrva- _ " _ ' , _ Tehdejší předsta
vou oběť novo- ' ' " i i vený tohoto řádU,
P. Marynardus, přijal nabídnutí kněžnino.

Avšak ještě nebylo vše ukončeno, čeho zapotřebí je při každém
chrámu Páně: vždyť tu již napřed musí býti postaráno, kdo v budoucnosti
se o tento chrám bude starati, aneb kde a z čeho bude duchovní správce
svou výživu bráti. Velký náklad byl obětován na zbudování této svatyně,
tak že vyčerpaná byla pokladna její, ale kdo měl pomoci? Než ani tu
neochabla ještě šlechetná mysl její, a proto ve svém posledním zařízení
ustanovila, aby na statek Beskovický vtělen byl do zemských desk kapitál
30.000 zl., z jehožto úroků by se mohla potřebná oprava, jakož i náčiní
potřebné zapravovati, kterážto jistina byla později přenesena na statek
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Bilinský a až doposud na něm .lpí, začež právo patronátní při rodině
Lobkovické vždy má zůstati, čemuž vskutku až na naši dobu tak jest.

* *
*

Bohaté průčelí obráceno jest k západu. Posud viděti v něm stopy
nepřátelské střelby z r. 1757. a jsou tam dvě koule zazděny. Na
dlážděné ploše před chrámem stojí porouchané kamenné sošky andělíčků
držících štítky.“ Do vnitř vedou tři portály pobité, po jichž stranách jsou
sochy sv. Františka Seraí. a Antonína. — Nad prostředním portálem
zadělán jest mramorový znak knížat z Lobkovic, védodů Roudnických a
nad ním na balkonu stojí sochy sv. joseía a sv. jana Kř. Uprostřed
strmí hodinová věž. Pod ciferníkem ve štítku jsou latinské verše tohoto
obsahu: (Nebes hvězda, jež kojila Pána, hlízu smrti zahladila, kterou
zplodil lidstva praotec) V osmihrané, cibulovitou věží s otevřenou lucernou
ukončené věži nalézá se zvonečkam' Ízra. Byla zřízena r. 1694. nákladem
Pražského měšťana Eberharda z 'Glonkova od Pražského hodináře Petra

Neumanna. Zvonky stály 15.000 zl. a lil je Klaudius Fromm v Amstero
dámě. jest jich 27 a váží 20 centů. Ve věži je veliký, železný válec,
jenž přichází v pohyb, kdykoli bijí celé hodiny, a tím pohybuje dráty,
které sáhají ke zvonkům. Výše ve věži jest velká dřevěná klaviatura, na
níž lze palcovati jako na pianě. Hra tato byla původně tak zřízena, že
zvonky podle rozličných svátkův a období v roce církevním rozmanité
nábožné písně svými souladnými zvonky napodobily; nyní bývá po celý
rok slyšeti toliko marianskou píseň: ((Maria, Maria nad slunce jasnější,)
kdykoliv celá hodina na věži odbyla, a činí to v oné odlehlé čtvrti
zvláštní, zádumčivý dojem, když zvonečky ty se rozezvučí a svou píseň
ku cti a chvále Panny Marie zanotují.

Poutní místo Loretánské tvoří pravidelný čtverec. Uprostřed nádvoří
stojí posvátná chýže, ve čtyřech rozích a ve středu strany severní a jižní
jest šest kaplí, uprostřed strany východní kostel, a kolkolem jest křížová
chodba dovnitř otevřená.

V přízemí průčelní budovy nalézá se na levo od vchodu slavná
Loretánská pokladnice, co do zlata, stříbra a drahokamů nejbohatší
v Čechách. Zvláště pak poutá na sebe oko každého příchozího proslulá
monstrance, o níž říká se, <<žeje za půl Prahy.» jestit' celá z ryzího zlata
v podobě slunce, jehož paprsky vycházející od středu jsou diamanty
posety. Ovšemt' velmi nesnadno jest udati cenu tohoto jak uměleckého
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tak i stkvostného díla, které váží 24 starých liber a diamantů na ní
v celku se nalézá 6666 dílem větších, dílcm menších.

Na čtyrhranném nádvoří stojí dvě umělecké kašny a v prostředku
prostírá se ýasva'tmí kaple Nazaretska', mající tvar obdlouhlý a pokrytá
zvenčí překrásnou štukaterskou prací. Vypuklé obrazy představují život
Marie P., proroky starozákonní a pohanské věštkyně mající vztah k Marii l).

Uvnitř kaplejest polotmavá. Zdizhrubých cihel mají částky nástěnných
obrazů ze života Panny Marie, dle vzoru Loretánského r. 1795. od malíře
Frant. Kunze zhoto- Nad mříží pak jest

' 'WWWĚ'É'* v r - - f ' - .venych.Nadvou latinskynapis..[místech zadělany \\Ír *řlfžlt.* (Panno milostivaM . $$$" f 'ŽV;
921 Spravuj rodinu Lob

koviců!»

Za oltářní |stří
brnou mříží stojí ve

jsou dva trámy a
na jednom místě
spatřuje se cihla
z posvátného domku

výklenku černá socha
Matky Boží Lore
tánské ze dřeva,

v Loretě tam při
nesená. — Nad

oltářem je mřížka
stříbrná se srdcem & kOlem Uf rámec

z dukátového zlata,
dar to hraběnky
Johanny Schónbor
nové, roz. kněžny
Lobkovicové, a visí : _ __ __
tu 4 stříbrné lampy. mnohý člověk ani
nebyl velikým přítelem modlitby, na tomto místě mimoděk skloní kolena
svá a rty zašeptají modlitbu vroucí, řinoucí se z toho srdce.

Toť tedy to krásné a vábné poutní místo Loretánské, které vydává
skvělé svědectví o hluboké nábožnosti a nevyrovnané obětivosti české
šlechty v minulých stoletích, zvláště však jasné rodiny Lobkovické, jichž
předek Popel dle pověsti přišel v naše žírné kraje české již s praotcem
Čechem. *) 

s paprsky stříbr
nými. Ozářena jest
světlem několika

lamp, jež tu dnem
i nocí hoří. Byť

6. Milostný obraz sv. Josefa v klášteře kapucínském na Novém
městě nelze také mlčením minouti. (Viz str. 199.) Patřít' zajisté mezi ony
obrazy, jenž v nás budí úctu a důvěru k sv. pěstounu Páně a pobízí,

*) Viz cŠkola B. S. P.: r. 1880. :: cPosvátná místa král. hl. města Prahy: od Fr. Ekerta.
V Praze 1883. l
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bychom v každé tísni k tomu velkému světci- a k mocnému ochránci
církve sv. se utíkali. I sama nejblh. Panna Maria lnula k němu s největší
účtou a pod jeho ochranu se utíkala v trampotách jejich vezdejšího chudič
kého života. Když dovedl uživiti a uchrániti svatou rodinu proti tolika
nepřátelům, neobhájí tebe nyní jsa ve slávě nebeské?

7. Milostný obraz P. Marie v hrab. rodině Canetto z Millesimo
jest prastarý, na tvrdém dřevě malovaný ve slohu byzantském, a byl ve
zmíněné rodině vždy u veliké cti, zvláště však od zázračného uzdravení
mladé slečny Antonie z Millesimo dne 2. prosince 1709., které lékaři
a arcibiskupská komise uznali za přirozeně nevysvětlitelné, za zázračné.
Pro tuto událost' a mnohé jiné milosti dovolil arcibiskup Pražský, aby obraz
veřejné úctě byl vystaven v kterémkoliv kostele. Byl pak přenešen do
Vilímova v kraji Čáslavském.

8. Maria Panna na Karlově.

Nezapomenutelným jest císař Karel IV. v dějinách národa českého,
ale zvláště nezapomenutelným jest pro hlavní město jeho, Prahu; nebot'
byt' se činilo co chtělo, není možno vyrvati upomínku na dobrého (Otce
vlasti) a na druhého zakladatele jejího. Jestliže založení Prahy staré se
připisuje Libuši, tu vším právem se může Karel IV. nazvati druhým
zakladatelem, ant' on to byl, jenž ji 0 Nové město rozšířil a tam četné
stavby, jako chrámy a kláštery, zbudoval, četnými výsadami nadal a tak
způsobil, že kolem těchto veřejných budov se poznenáhlu lid počal usa—
zovati. Mezi jinými budovami Nového města vyniká na nejzazším konci
jeho chrám se třemi červenými věžmi na způsob kaple a otážeš-li se sebe
menšího dítka, dá ti za odpověd, (to že Karlov jest.» A věru, jest to
týž chrám, jehožto základní kámen Karel sám v r. (350. byl položil.

Kostel Karlovský, vynikaje ode dávna mnohými zvláštnostmi nad
jiné kostely v Praze, i pozornost' umělcovu na sebe poutá i mysl věřícího
k pobožnosti budí a k vyšším citům povznáší. Řeholní kanovníci řádu
sv. Augustina, kteří kostel Karlovský od založení až do zavření jeho
(1350.—1785.) po 435 let spravovali, mnohá zařízení učinili a mnohé zvláštní
pobožnosti průběhem času zavedli, pro které zbožný lid z blízka i daleka
zmíněný kostel u hojném počtu navštěvoval, tak že kostelem poutním
byl. Z listin víme, že kamenná socha Panny Marie <Karlovské» v nynější
ječné ulici r. 1720. za tou příčinou od kanovníků Karlovských postavena.
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byla, aby cizím poutníkům cestu ke Karlovu ukazovala. Podél cesty ku
Karlovu po pravé straně vystavěli titéž řeholníci r. 1738. sedm kaplic,
v nichž r. 1750. sedm radostí Panny Marie od jana Spitzera, malíře a
měšťana Novoměstského, na omítce malovati dali; dále pak r. 1721.
čtrnácte kamenných soch svatých (z nichž nyní'jen šest se zachovalo)
rozestavili. Hora Karlov a kostel na ní stojící měly býti poutníkům zná
zorněnou pamětí posvátných míst v jerusalémě a okolí jeho. 1 potoku
Botíči mezi Karlovem a Vyšehradem se vinoucímu, dáno jméno Cedron.
Tajemství plné udá- snoubení P. Marie,
losti ze života blah. nad oltářem sv.

Panny Marie, z mládí Liboria obřezání
a utrpení ježíšova
důmyslně a dovedně
vnitř i vně kostela

znázorněny. Tu se
vidělo v kostele na

vypuklé omítce
zvěstování Panně
Marii a narození

Páně; nápadně vy
nikající skupení soch
ukazovalo navštívení

Panny Marie a na
proti Krista zbičo
vaného před Pilátem;
tu na straně jižní
nad oltářem sv. Anny
řezba ve dřevě za

schody) na utrpení Krista Pána.

Maria Panna na Karlově.

ježíšovo, na straně
severní nad oltářem

sv. Augustina obě
tování a nad oltářem

sv. Karla prodlení
v chrámu dvanácti

letého Ježíše. Obraz
Panny Marie (Kar
lovské) na po
stranním oltáři a ko

návaná tu pobožnosť
(devítníková) pama
tovaly na vtělení,
přistavená ké kostelu
podzemní jeskyně
Betlémská na místo

narození, a esvaté
Vně kostela na bývalém hřbitově při

jižní straně presbyteria stával žalář Kristův a hrob Panny Marie.

0 obraze Marie Panny Karlovské.

V Týnské uličce proti severnímu portalu kostela bydlel kdysi
v nárožním domě (u černého slona) jakýsi malíř Monno, který po svých
předcích velmi starý obraz zdědil, mající výšky 5/4 a šířky 3/'4 lokte,
poprsí to Panny Marie s rukama sepiatýma a k modlitbě pozdviženýma,
naznačující tajemství: (Ejhle, děvka Páně.» Předkové Monnovi, kupci, ten
obraz u veliké majíce vážnosti, na cestách po zemi i moři jej s sebou
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nosili. Přihodilo se jednou, že Monna navštívil proslulý houslista Slavík,
který s podivením a takovým zalíbením na obraz ten patřil, že nemoha
odolati citu úcty, stolici přistavil a jej políbiti chtěl, avšak vzav převahu,
na zem se zvrátil. I pokusil se o to podruhé a taktéž se stalo. Monno,
manželka jeho a někteří přítomní to vidouce, pobídli Slavíka, aby po třetí
toho zkusil; avšak i po třetí se zvrátiv, omráčený na zemi ležeti zůstal.
Zpamatovav se. šel do sebe a maje se pro hříchy za nehodna, kál se
z nich ve zpovědi a vrátiv se, obraz ten bez dalšího úrazu políbil. Monno
a žena jeho usnesli se na to, že zmíněný obraz, aby větší úcty došel,
tomu knězi darují, který by jim nejdříve v ústrety přišel. l stalo se, že
k nim brzy na to přišel novosvěcenec ]an Václav Dvořák 2 Boru, kterého
manželka malířova ve studiích živila, aby jim po své první mši sv.
z vděčnosti udělil požehnání. Tomuto knězi obraz onen darovali.

On pak, vstoupiv r. 1696. do řehole na Karlově, obraz ten ve
své celi zavěsil a před ním olej ve stříbrné lampě rozžíhal.

Roku 1697. dal tentýž se svolením opata svého dle onoho obrazu
větší obraz Panny Marie na svůj náklad zdělati. jan Jiří Heintsch, malíř
a měštěnín Menšího města Pražského, jej dle návodu Dvořákova na
plátně zvýší 7' 3" a šíří 3' 2%" zhotovil, a sice tak, že, jak sám
před arcibiskupskými komisary doznal, tvář Panny Marie podle svrchu
zmíněného obrazu, poprsí a život, ve smyslu slov evangelia (Luk. II, 27.)
a článku naší víry maloval. Obraz Heintschův znázorňoval tajemství
cSlova tělem učiněného>> a mateřství Panny Marie (Verbum incarnatum
in utero gerentis), lid pak mu děl: 'obraz Panny Marie (Karlovské)
Ibyl r. 1697. dne 2. července na svátek navštívení Panny Marie na
postranní jižní oltář, zvláště k tomu upravený, veřejně vystaven. Onen
menší obraz postavili později na oltář v kapli srdce Panny Marie pod
kruchtou. Když r. 1702 dne 15. prosince papež Klement XI. kostelu

Karlovskému právo jednoho privilegovaného oltáře s plnomocnými odpustky
propůjčil, přiděleno právo to oltáři Panny Marie <<Karlovské.>> Ucta
k obrazu Panny Marie <Karlovské,>> počnouc pobožností tak zvaným
<<devítníkem,>*) v krátké době se zňala a vůčí rozšířila. Lid se hromadně
na Karlov hrnul, zvláště pak, když u milostivého, zázračného obrazu toho
neobyčejných milostí si vyprosili. Tu množství zlatých a stříbrných obětí,
rytin, maleb, vypodobňujících obdržené milosti a stalé zázraky na přímluvu

*) Jsou to litanie Marinnské a nábožná písně, jež lid po devět po sobě jdoucích neděl koná
na památku oněch devíti neděl, kdy (Slovo tělem učiněné: spočívalo v lůně mateřském.
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Panny Marie kolem toho oltáře z vděčnosti zavěšováno a mnoho světel
rozžíháno. Během devíti let přes 30.000 ocelorytin toho obrazu s modlitbou
do všech krajin i do Říma rozesláno, v kostelích Pražských i venkovských
řídily se oltáře i obrazy Panny Marie <Karlovské» a pobožnost' devítní
ková se konala. Na veřejných místech stavěly se sochy a na domích
malovaly se obrazy. Sama panující císařovna Eleonora obraz P. Marie
<<Karlovské» ve svém oratoři ve Vídni postavila a na její žádost' a úmysl
se dvakráte na Karlově pobožnost' konala. Zvláštní útočiště k Panně
Marii (Karlovské) měly hned od počátku matky křesťanské, nemluvňátka
svá Matce Páně obětujíce.

Neobyčejné milosti, kterých lidé u milostivého obrazu Panny Marie
<Karlovské>> na orodování Rodičky Boží si vyprosivše došli, kanovníci
Karlovští pilně zaznamenávali, zapisujíce výroky milostmi obdařených a
ústní i písemní tvrzení pod pečetí očitých svědků. Veřejná universitní
knihovna chová dva velké rukopisy takových zápisů od roku 1704. dne
10. září až do r. 1743. dne I. července, z nichž tuto některé zvláštnější
a nápadnější klademe.

Jan, pětiletý syn Petra Pavla Kolínského, měšťanína Nového města
a jeho manželky Alžběty, padnuv na vinici na velký ostrý nůž, oko si
vypíchnul, tak že z jamky viselo, krvácejíc. Rodiče ve strachu a úzkosti
vzývali Rodičku <Karlovskou,>> slibem se jí zavázavše. Beze vší lidské
pomoci se oko do jamky vtáhlo. To dosvědčili podpisy a pečet'mi rodičové
dítěte, Jiří Hrubeš, měštěnín Nového města, František Karel \Vittigschláger,
ranhojič přivolaný, Jan Karel Hubálek, přísežný prokurator arcibiskupské
konsistoře.

Dvouletý syn prokuratora království Českého Hubálka, pozřev
špendlík, v bolestech smrtelných dokonával. Matka padnouc na kolena,
dítě ochraně Panny Marie (Karlovské) obětovala, a dítě šťastně vy
vrhnouc špendlík, zdrávo bylo.

Dcerka manželův Antonína a Marie Einkhennerových na Malé
Straně u podloubí přejeta byla. Voj vozu vrazivši do obličeje, ji porazila,
kůň kopytem šlápl jí na krk, přední i zadní kolo přes krk a prsa jelo,
tak že jako mrtvá zůstala ležeti, majíc obličej cele sedřený, v hlavě dvě
díry, krk, prsa, záda krví podlitá, levou nohu odřenou, a celé tělo oteklé,
při tom z úst a uší krvácejíc; o čemž písemně svědčili přísežní lékařové
MDr. Sebestian Fuchs a jan Hartmann Sebzer. Rodiče poručili dítě
do ochrany Panny Marie <Karlovské.>> Uzdravilo se k nemalému všech
podivení.
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Marie Kuchmákova z Toužími (Theusing) přišla r. 1705. s osm
náctiletou dcerou Ludmilou do Prahy, kde tato dne 16. června úplně
oslepla. I vedla ji na Karlov, kde ji ochraně Panny Marie poručila. Ve
třech dnech beze všech léků slepoty zbavena byla.

Václav Rule, malíř Starého města Pražského, a Anna, jeho manželka,
dosvědčují, že jejich dcerka, půlčtvrta leta stará, v druhém roce schromla,
její nohy vyschly, tak že kost' a kůže byly; i nemohla státi ani choditi a
poloněmá byla. Slíbili, že třikráte na Karlov putovati budou. Když po
první pouti matka do domu vkročila, dítě postavíc se samo na nohy, ji
vítalo vstříc volajíc: <<pa,pa, pa»; po druhé pouti děvče po světnici pomalu
chodilo; po třetí pouti vždy silnější a čerstvější bylo a lépe mluvilo.

Dcera hraběte Záruby z Hustiřan, Eleonora, tři čtvrti roku stará,
pozřevši r. 1718. jehlici bez mála dva palce dlouhou, ji tři neděle a tři
dny v sobě měla. Z vděčnosti za nenadálé uzdravení její rodiče stříbrnou
desku, na kterouž chronograf té příhody vyryti dali, s tou jehlicí a svým
znakem k obrazu Panny Marie zavěsili.

Mimo to mnozí, jak v zápisech zmíněných dočísti se lze, přičítali
vzývání a orodování Panny Marie (Karlovské) uzdravení své neb jiných
od mrtvice, úplavice, psotníku, škubání v údech, sedmileté chromoty,
hluchoty, zimnice, petečí, divokého lišeje na těle (Ludmila Kustoška ze Zubří
u Lipky), neštovic, kamene, bolení krku a zubů, zachránění při těžkém
porodu, náhlém pádu, při tonutí v bouři v noci na řece u Roztok atd.

Poněvadž obraz P, Marie <Karlovské>> kaplí <Cellenskou,» uprostřed
kostela stojící, zasloněn býval, žádal jeden opat arcibiskupa před rokem
1733., aby zmíněný obraz pro větší uctění na velký oltář přenésti mohl,
k čemuž ovšem nedošlo, ana dotčená kaple téhož roku odstraněna.

R. 1709. složila hraběnka Karolina z Valdsteinů, roz. Žerotínova,
IOOOzl. na chování dvou chlapců, jenž by ke cti Panny Marie (Karlovské)
zpívali, kterou nadaci opat Řehoř Otčenášek r. 1724. o 1500 zl. roz
množil, aby ti zpěváci před obrazem Panny Marie každodenně český
(Zdrávas) prozpěvovali.

R. 1713. odkázala Alžběta Kateřina Čábelická, manželka jana
jiřího Čábelického ze Soutic, hejtmana pluku Kaisersteinova, roz. Věžníkova,
dědictví své 3345 zl. 41 kr. <<milostivému obrazu P. Marie Karlovské,»
z nichž vycházelo 24 zl. ročních úroků z úřadu komorního.

R. 1739. darovala vdova Dorota Zumsandova ze Sandtberku,
řeholníkovi Augustinovi Tomáši Stičkovi, když se nová souoltáří na jižní
i severní straně zřizovala, na zřízení oltáře Panny Marie <<Karlovské>>do
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toho pojatého IOOO zl.; starý pak oltář darován do děkanského chrámu
v Divišově, kde do něho umístněn byl obraz umírajícího Krista.

Také mnozí mešní nadání u oltáře Panny Marie (Karlovské) založili.

Dle svědectví farních matrik Karlovských mnozí z osad cizích si
žádali u oltáře Panny Marie <<Karlovské>>oddánu býti.

Roku 1743. navštívila císařovna Marie Terezie, když za příčinou
korunovace v Praze dlela, kostel Karlovský a před obrazem Panny Marie
klečíc rod svůj do ochrany její poručila.

Roku 1757. za obležení Prahy od Prusů byl obraz Panny Marie

pro bezpečnost'skryt __ _, __ , __ Když r. 1785.
a na jeho místo dán ' ' > \ "
překres, od malíře
Jana Spitzera roku
1756. pro kapli
v prelatuře zhoto
vený; načež dne
2. července 1757.
opět na místo své

dne 11. listopadu
kostel 2 nařízení
císařského zavřen

byl, byl obraz Panny
Marie (Karlovské)

i s rámem zaskleným
z oltáře vyňat a
s menším obrazem

postaven byl. (Ecce ancilla Do
Rovněž vzniklo

na Karlově pohřební
bratrstvo z lásky
k bližnímu ku pro
spěchu vdov a
sirotků, pod ochra

mini,» na hoře po
psaným jak se pra
vilo, v čase advent
ním za noci potaji
přes vinici Popelá
řovu od tehdejšího

nou Panny Marie
<<Karlovské »; pak

k sv. Apolináři pře
vedeno.

faráře Svatoapolli
nářského do kostela

sv. Apollináře od
nešen, kde onen až

posud na hlavním oltáři, tento na postranním se nalezá. Když pak se
kostel Karlovský zase ku konci r. 1789. otevřel, dán r. 1795. na prázdné
místo Heintschův obraz Panny Marie <Betlémské,» a později obraz Panny
Marie a sv. Ignacia, oba ivelkostíí formou s oltáři druhými v nápadném
nesouměru.

Roku 1820. dne 31. května někteří měšťané Pražští žádali osobně
císaře Františka I. v Praze o navrácení tohoto obrazu kostelu Karlovskému,
byli však císařským rozhodnutím odmrštěni.
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Nescházelo ani pověstí, které se v [tom čase o tom obraze
roznášely: že zvláště v době devítníkové a v adventě začasté vícláno
bylo zvláštní ozáření kostela Karlovského, a vykládáno za znamení, že
(matka chce k synovi,>> to jest, že má býti obraz Panny Marie od
sv. Apollináře přenesen na Karlov, kde souměrný obraz sv. Salvatora
na protějším oltáři osiřel. I dokonce se vypravuje, že r. 1825. v noci
s II. na 12. prosince mezi IO. a 11. hodinou vojenská stráž hradební,
vedle presbyteria ponocující, veliké světlo v kostele pozorovala. Devět
mužů 5 desátníkem přiběhnuvše a na vrata chorobnice zabušivše, do kostela
vpuštěni byli, a ač pak nic 'již nespatřili, byli přece hotovi přísahou své
vidění potvrditi. Ta věc byla také od městského hejtmana vyšetřována.

Také velební otcové Redemptoristé, kteří kostel Karlovský od roku
1856. do 31. srpna 1869. spravovali, na to pomýšleli, aby obraz zmíněný
kostelu získali; avšak odešli.

Opětně domáhati se jeho zdálo se býti zbytečno. Pročež se r. I87I.
přispěním dobrodinců a péčí nynějšího duchovního správce docílilo, že se
překres Heintschova obrazu u sv. Apollináře, který věrně a dovedně
malíř josef Vojtěch Hellich zhotovil v rámu, od Karla Vernera zpraco
vaném, dne 20. září na oltář postavil, čím konečně po 86 letech zase
bývalého souměru s ostatními oltáři došel a kostel Karlovský dlouho
postrádaného obrazu Panny Marie <Karlovské>> opět nabyl.

Dne 22. října 1871 v neděli 21. po sv. Duchu nejdůstojnější
kardinal a kníže arcibiskup Bedřich ze Sch'warzenberků, navštíviv dříve
ústav chorých a poděliv tyto darem peněžitým, posvětil k večeru nový

'obraz ten a první <devítník>> za nesmírného počtu lidí a přítomnosti
Pražského purkmistra Františka Dittricha a inspektora městské chorobnice,
Antonína rytíře Klenky z Vlastimilů, vykonal. *)

9. Obraz P. Marie, zvané „Deštivé“, na Vyšehradě.

(Vyšehradb jak oblažující to slůvko pro každého Čecha! Mnoho-li
událostí během století uplynulých je s ním spojeno! Komu by tu ne
připadla na mysl upomínka na první kněžnu českou, Libuši, a na chotě
jejího, Přemysla, rolníka ze StadicP! Vždyť až doposud ukazuje se ono
místo, kde byl na trůn knížecí povolán a rouchem knížecím ozdoben.
Vyšehrad! Kdož by tu nevzpomenul onoho báječného skoku Horymírova,
zemana českého, se svým Šemíkem přes stříbropěnnou Vltavu dole širokým

') Viz: :Zpráva o obrazu Panny Marie (Karlovské. etc. od K. Navrátila. V Praze.» 1875.
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řečištem plynoucí až na nynější Smíchov! Kdož by se při tomto slově
nezadumal i do šedé dávnověkosti, kdy Vyšehrad se skvěl ve své slávě,
ant' byl sídlem knížat a králů českých, jenž pamětlivi jsouce slovanské
pohostinnosti, zde častovali četné společnosti! Ovšem samé to krásné
upomínky z dob slávy vyšehradské, ale popatř nyní, Vyšehrade, sám na
sebe a zalkej nad oním pro tebe tak neštastným rokem 1420., kde tvoji
vlastní bratří čeští, davše se strhnouti náboženskou záští ku své matce,
církvi sv., proto, že i ty jsi stál věrně na její straně, bylo ti zažiti
takovéto pohromy!

Kde jest tvá basilika'vystavená od Vratislava I. r. 1068. na způsob
basiliky sv.-Petrské v Římě? Neb tvůj nynější chrám, ke cti a chvále
sv. knížat apoštolských Petra a Pavla založený, nemůže se ani stínem
jejím nazvati. Kde jest oněch 14 ostatních chrámův a kaplí, jimiž jsi byl
okrášlen? Ach vyznej, že lid český to byl, husité, již tě o ně oloupili! —
Ale za to se ti mělo dostati nové okrasy, ne sice příliš drahocenné dle
počtu světského, za to však tím drahocennější vzhledem na účinek.

Myslím totiž onen obraz na dřevě malovaný &představující Rodičku
Boží Marii Pannu, který se na postranním oltáři nalézá. Mnozí jsou toho
mínění, že obraz ten pochází od sv. Lukáše, o němž známo jest, že byl
malířem, a že zhotovil také obraz Matky Boží, pročež malířijej ctí jakožto
svého patrona. Avšak mnoho obrazů Marianských se nalézá ve chrámech
křesťanských, již zbožný lid vydává za dílo tohoto sv. umělce; nelze však
mysliti, že by jich byl mnoho zhotovil, takořka na zakázku, nýbrž jest
pravděpodobnější, že hned na počátku 2. stol. i během prvních 4 stol.
byly od jiných umělců zhotoveny kopie obrazu sv. Lukáše, tak že ovšem
pravdu mají i ti, již podobné obrazy Marianské nazývají obrazy sv. Lukáše,
ovšem toliko dle myšlénky, ne však dle provedení. A totéž lze asi říci
o obraze Matky Boží Vyšehradské, jejíž zevnějšek již stářím se vyzna
menává. Nalézalt' se původně, jak daleko totiž o něm známost“ sahá,
v komoře císaře Rudolfa II. Věda o tom Ondřej Hannewald, cís. rada a
tajemník, častokráte přednášel své prosby cís. Rudolfovi, aby mu obraz
ten daroval; až konečně vyslyšena byla žádost' jeho a císař na znamení
své vděčnosti a v uznání zásluh jeho, daroval Hannewaldovi obraz ten.
Avšak ne dlouho byl v jeho držení, nýbrž obdařil jím kostel Vyšehradský,
v němž byl umístěn na veřejném místě. Lid však brzy počal k němu
bráti útočiště v mnohých potřebách, zvláště pak v čas sucha. Což má
sucho panující také nějaký vliv na obyvatelstvo měst? otázal by se mnohý
rolník. Těm je jedno, nechť prší nebo ne, jim to neuškodí, leda když si
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snad jdou pro svůj měsíční plat a trochu zmoknou, ale jinak jest nám.
O nemysli tak, milý rolníku; nejenom že ty a s tebou i tvá čeládka cítí,
nýbrž i měšťan a úředník nemající ani píd' země, i ten nejenom že s tebou
cítí, nýbrž i trpí, anyť potraviny, jež se pak do města přivážejí, docela
v jiné jsou ceně, než za roku úrodného.

A tak tomu bylo i v r. 1637. Čas žně se již blížil, ale jak smutný
to byl pohled na ty jindy tak úrodné nivy české, zvláště v okolí pražském.
Obilí bylo celé "zakrnělé, luka byla vypálena vedrem slunečním, ba i ne
dostatek vody jak pro 'lid tak i k napájení dobytka byl citlivý. Tu
křesťané nevědouce si jiné rady, protože darmo by se byli ohlíželi po
pomoci lidské, obrátili se k Rodičce Boží. Na žádosť tohoto lidu uspořádal
děkan kapituly Vyšehradské, Václav z Růžové, slavný průvod s Její
obrazem: nepřehledné zástupy nejen Vyšehradských obyvatelů, nýbrži
Pražanův a okolních venkovanův ubíral se po hradbách Vyšehradských, tak
že celým okolím se rozléhala jejich prosebná slova: <<Rosudejte nebesab
A hle! tu se vyplnila slova Božského Spasitele, který dí: (Proste a bude
vám dáno.>> Neb obloha nebeská, jež po dva měsíce vždy jenom svým
modrým blankytem se ukazovala, brzy potáhla se mráčky, z nichž se pak
nahromadilo mračno velké a druhý den z rána, t. dne 1. července,
jakož i třetího a čtvrtého- dne otevřelo se nebe a ovlažilo celou krajinu.

Snadno lze se domysliti, jak vděčně děkoval lid Bohu, — ale že
tím i vzrostla důvěra k Matce Boží a jejímu obrazu, jest na bíledni. Neb
od té doby, kdykoliv nebesa po delší čas zůstala zavřena, lid se hrnul na
Vyšehrad, zde přednášel své prosby za déšť Rodičce Boží a byl vždy vyslyšen,
jak píše o tom jan Hammerschmied ve svých dějinách Vyšehradských
odvolávaje se na svědectví důst. děkana Vyšehradského, Jana Benola, a
senatorů Nového města pražského. A proto také obdržel tento obraz
Matky Boží jméno (Marie deštivé.>> Ano ještě i nyní se utíkají mnozí
v podobných dobách a prosí <<deštivou Rodičku Boží>>o vláhu země.

Mezi četnými ctiteli Marie P. na Vyšehradě zvláště jmenovati sluší
Annu Marii Hannewalclovu, manželku svrchu zmíněného dárce, jcž nejenom
že obraz dala skvostně ozdobiti zvláště překrásnou korunou z východních
drahocenných perel, nýbrž jej i hojně nadala a zvláštní milosť si vyžádala,
býti pohřbenu na blízku tohoto obrazu milostného, v čemž vyplněna jest
její žádosť a tělo její odpočívá v kapli marianské. — Ale byť ctitelé
staří umírali, opět přibývalo nových, a i těm se ukázala Matka Boží býti
milostnou a mocnou. Tak v r. r631., kdy Praha byla navštívena nezva
nými hosty, totiž Sasíky, jenž pobírali to, co Švédové před nimi ještě
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byli zanechali, kde mnohá památka musela z Čech putovati do Lipska a
do Drážďan, jako jiné drahocenné skvosty tak i obraz Marie Panny byl
u velikém nebezpečenství. Děkan kapituly Vyšehradské, boje se 0 stará
práva téže kapituly a chrámu, do bedny vše uložil a jako věrného strážce
a zároveň i jako drahocenný klenot přiložil itento její obraz a dal
odvézti k uschování do kláštera dominikánek ve Starém městě pražském
u sv. Anny, domnívaje se, že zde bude lépe vše uchráněno, neboť kdož
by chtěl hledati v tomto domě chudoby řeholní nějakých památek. Byla
pak uložena '
bedna hned

blízko brány
v místnosti ne

domě po od—
chodu slídičův

a ne jinému než
Rodičce Boží

příliš bezpečné. událost“ ta při
Avšak Sasíci pisována.
neušetřili ani Sotva že
tohoto kláštera, minulo toto
nýbrž každý
kout a každou

cellu prohledali,

nebezpečí, již
opět po 20
letech novému

jdouce pak obraz náš byl
kolem bedny vydán. Roku
ani si jí ne- totiž 1654. dne
všímli. Jakým 18. července

udeřil. blesk

do kostela Vy
šehradského, a
sice na oltář

Matky Boží.

strachem trnuly
tu ubohé panny
klášterní o

svěřenou jim
bednu; za to
však tím větší Prostěradla

radost' rozlé— Obraz P. Marie Mantovanské. oltářní byla

hala se po všem popálena, ale
obraz zůstal neporušen jakoby ani tato moc přírodní nechtěla se
odvážiti ničeho proti (deštivé Marii Panně.>> Veškeren lid připisoval
záchranu kostela jediné tomuto obrazu a přímluvě Matky Boží
a lid se v tom, tušíme, nemýlil; ale tím větší důvěrou k němu přilnul, která
doposud nevymizela z mysli statečných potomků, bodrých Vyšehrad'anů.*)

*) Viz: cŠkoln B. S. P.) r. 1880.
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IO. Ve chrámě P. Marie Vítězné (na Malé Straně), který původně
byl zasvěcen též jménem sv. Antonína Paduanského a náležel řádu karme
litskému, nachází se obraz Panny Marie Mantovanské, který má zajímavou
minulost' a někdy u veliké býval úctě. Stojí na stole druhého levého
oltáře, na podstavci měděném, v ohni zlaceném, a jest bohatě stříbrem
ozdoben. Vypravuje se, že obraz ten visel někdy u vlašského města
Mantovy na stromě. jistý bludařský vojín ze zlosti, že ve hře prohrál,
střelil zlomyslně na obraz právě do-prsou Panny Marie, a ihned objevila
se na tom místě krev. Kule odrazivši se zastihla rouhače. Obyvatelé
Mantovanští od té doby obraz ten ve veliké úctě měli. Později chován
obraz ve zvláštní kapli v městě a ctitelé jeho docházeli hojných milostí
Božích. Roku 1626. byla Mantova, v níž tenkráte posádka francouzská
se nalézala, vojskem rakouským obležena a dobyta. Velitel rakouský,
hrabě Hannibal Collalto, z celé kořisti jediný tento obraz si vzal a odvezl
jej do Štýrského Hradce. Brzy potom táhl opět do pole. Nežli odešel,
odevzdal milostný obraz vdově Anně Felicitě Stentzlerové z Grůnbergu,
a když na bojišti zemřel, přestěhovala se zmíněná vdova do Prahy, kamž
obraz s sebou vzala. Zde jej darovala r. tó42. svému zpovědníku,
Karmelitánovi P. Cyrillovi, a vyprávěla mu všecky příběhy jeho, načež
Karmelitáni obraz ten postavili na oltář v klášterní kapli, kde tenkráte
Jezulátko se nalézalo. Když r. 1656. Jezulátko, jak již uvedeno, do kaple
pod kruchtou přeneseno bylo, zůstal milostný obraz Mantovanský v klášterní
kapli. Když r. 1680. v Praze morová rána byla a i v klášteře pět kněží
zemřelo, nosili Karmelitáni v průvodu obraz ten po klášteře, od kteréžto
doby nikdo z nich morem již nezemřel. Téhož roku dne 21. listopadu
vystavili Karmelitáni obraz ten na oltář, kde posud se nalézá, aby i lid
jej ctíti mohl; r. 1700. dali jej na protější oltář, kde nyníjezulátko jest,
a když v letech 1713. a 1714. znova mor zuřil, tu řeholníci ti nejen
k Jezulátku se utíkali, ale i k P. Marii Mantovanské, jejíž obraz v slavném
průvodu po klášteře a vinicích svých nosili.*) Od r. 1717. stojí milostný
ten obraz opět na oltáři sv. Jana od kříže a lid Pražský měl k němu
vclikou důvěru, o čemž svědčí bohaté vyozclobení jeho. Bohužel byl obraz
ten r. (734. a opět r. 1860. o mnohé ozdoby své oloupen. Milostný
obraz malován jest na prkně na zlaté půdě a pochází asi z 15. století.
Na prsou Matky Boží, tam, kde krev se ukázala, když kule od rouhače
vystřelena byla, jest křišťálová hvězda se zlatými paprsky, posetými gra

*) Pražské jezulátko. 78.—80.
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nátky. Hvězdu tu darovala hraběnka Renáta Slavatova. Obraz, věkem
již sešlý, obnovil mistr Josef Hellich.

II. Ve chrámě sv. Ducha, nedávno obnoveném po mnohých ne
příznivých příbězích, poutá nás zvláště veliká kamenná socha Panny Marie
Bolestné. Stávala dříve v blízkém chrámě so. kh'že, jenž náležel řádu
Cyriakův, až r. 1783. byl zrušen. Oba kostely bývaly totiž ve spojení
spolu, neboť Cyriaci konali u sv. Ducha, kterýž kostel náležel klášteru
benediktinek, služby Boží. Socha postavena v kostele sv. kříže již od
probošta Irenea Kucevia (v pol. 17. stol.). Ze zrušeného kostela tohoto
přenesena IO. května r. 1784, ve 4. hodinu ranní do chrámu sv. Ducha
(farního), kde až dosud nad svatostánkem hlavního oltáře stojí. Práce jest
dosti neumělá; socha však dosud z velké těší se úcty, a ctěna prý
za Cyriakův jako milostná. Ze které doby pochází, nesnadno ustanoviti.

12. Farní chrám sv. Jindřicha, z polovice 14. století, mimo
jiné vzácné památky chová pěkný obraz Panny Marie Pasovske'. Stojí
na svatostánku oltáře nejsv. Trojice. Roku 1713. vypukla v Praze morová
rána; tu němečtí osadníci jako čeští zřídili si na koňském trhu dřevěnou
kapli, ve které se konávaly služby Boží před oním obrazem. Později
dostal se do chrámu Páně a byl vždy velmi ctěn: pročež býval i mnohými
milodary ověšován, jež často lupiče vábily. Nyní připiaty pouze Panně
Marii a Ježíškovi pozlacené korunky, a obraz zasazen jest do pěkného rámce.

Na levé straně téhož oltáře pod oknem visí obraz Panny Marie,
dosti starobylý, památný zvláště tím, že zobrazuje „Veposkorněnou
Rodz'čku Boží.

Na pravé zdi ve výklenku jest za sklem, starý obraz P. Marie
Etz'enské, ku kterému z horlivé úcty mnoho obětí bývalo přinášeno.

V jižní lodi při východní zdi stojí oltář Zvěstování P. Marie,
památný tím, že za literáckých spolků zpěváckých bývala na něm sv. mše
rorátní sloužena.

V kapli Navštívení P. Marie nad oltářním svatostánkem stojí velká
skleněná skříň s dřevěnou starobylou sochou Bolestné P. Marie.

Na oltáři sw. ýana Nep. v jižní lodi konečně, na stole jest obraz
P. Marie Štěpánské (malovaný dle starožitného obrazu ve chrámě
sv. Štěpána na" Novém městě); jest nejstarším obrazem kostela tohoto,
na prkně vzácně proveden. Kdysi za velikého sucha průvodem býval nosen
na Vyšehrad, požívaje velké úcty věřících.
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13. Chrám sv. Ignáce, na Karlově náměstí, s řeholním domem
Tovaryšstva ježíšova, honosí se milostným obrazem Matky Boží Pěkarské,
umístěným v jedné z pobočních kaplí. Kjejímu jménu pojí se vzpomínka
na strašný mor v Praze r. 1680., jímž 32.000 lidí v tomto městě zemřelo.
Tehdáž jesuité a mnozí nábožní katolíci vyprosili si z Pěkar, na pomezí
slezském, milostný obraz Panny Marie, jenž dne 28. ledna 1680. do Prahy
byl přivezen a ku veřejné úctě v chrámu sv. Salvátora v kolleji Klemen
tinské vystaven. Tu náhle bylo několik morem onemocnělých a před
tímto obrazem se modlících lidí na přímluvu Matky Boží pozdraveno.
Měšťané požádali tudíž jesuity, aby milostný obraz ten byl nesen v prů
vodu po městě z chrámu do chrámu, což se i stalo. Dne 15. břez. 1680.
konali jesuité Novoměští z chrámu sv. Ignáce prosebný průvod na od
vrácení morové rány, a sice do chrámu sv.-Vítského, ve kterémžto průvodu
nesen jest milostný obraz Pěkarský od prelátů, řeholníků, světských kněží
i členů obecních rad měst Pražských. Potom obětovalo se 24 jesuitů
dobrovolně nebezpečnému obsluhování nemocných v lazaretě v Košířích,
kde někdy až 900 ubohých nemocných leželo. Třiadvacet z nich zemřelo,
jediný kněz jan Malobický, ač 6 měsíců v lazaretě sloužil a se posléze
nakazil, vyvázl životem. Byl velkým ctitelem milostného obrazu Matky
Boží Pěkarské, a když potom do kolleje u sv. Ignáce se dostal, přinesl
sem kopii jeho, kteráž podnes na oltáři se nalézá. Sluší podotknouti, že
vůbec kopie tohoto obrazu po moru r. 1680. v Čechách velmi se šířily.

14. Ve chrámě sv. Karla Borromejského pod Petřínem (u Milo
srdných sester) nalézáme památný obraz P. Marie dobré rady. R. 1744.
jej přinesl jistý Augustine do c/zra'mu (a kláštera) sv. Kateřiny, jenž
náležel Augustiánům Er., a sice z Genezzana v Italii. Tuto postaven byl
na oltáři a velmi uctíván. Po zrušení kláštera zmizel, nejnověji teprve
nalezen a postaven na uvedeném místě.

15. V zimním oratoří kostela Bolestné P. Marie (u Alžbětinek)
stojí oltář s památným obrazem poprsí Panny Marie na prkně na zlaté
půdě. Krásná tvář Matky Boží jest porouchána několika pruhy, pocháze
jícími od ostrého nástroje. Tento obraz býval někdy v klášteře Celestinek
u sv. Kláry ve Znojmě, kde r. 1645. Švédové jej zneuctili, tlukouce
šavlemi do něho. Poslední abatyše,johanna Tamová, odnesla jej s jinými
některými obrazy r. 1782. po zrušení kláštera ze Znojma do Prahy, kde
v klášteře Alžbětinek žila, a odkázala jej sem.
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16. Ve chrámě sv. Vojtěcha, v čele severní lodi stojí oltář Matky
Boží Zderazské. Velká, posléze r. 1881. obnovená socha Matky Boží
z lípového dřeva jest vzácná památka staročeského umění řezbářského
asi ze století 15., a byla na toto místo přenesena r. 1784. ze zrušeného
chrámu Zderazského. Tam stála, pokud nynější zrušený (teprve r. I7I5.
založený) kostel dostavěn nebyl, v někdejší sakristii, které řeholníci Zde
razští po zničení starého chrámu ve válkách husitských (1420) jakožto
skromného kostelíka užívali. Císař Leopold I. tuto sochu znal a v nemoci
své ctil. Novoměstský měšťan Daniel Mazánek ze Zlatého pole odkázal
jí r. 1699. sumu 10.000 zl., aby pro ni stavěn byl na Zderaze nový
chrám, k čemuž potom r. 1715. přikročeno. Roku 1721. byla socha tato
slavně do Zderazského dostavěného chrámu přenesena, při čemž měl
sv.-Havelský Karmelitán'Vojtěch od sv. Tobiáše české kázaní, které
potom dvakráte s nápisem: (Phoenix redivivus>> tiskem vydáno bylo.
V minulém století byla tato socha velmi ctěna a zvlášť matky v požehnaném
stavu rády před ní klekávaly. Byla ověšena mnohými obětmi.

Tatot' jsou as nejhlavnější z památných & milostných obrazů
Marianských ve stověžaté Praze, vedle nich jsou ještě některé méně
známé, ba divným řízením již i v zapomenutí upadlé. V kostele kapucínů
na Novém městě jest soška P. Marie \; poboční kapli, jež tam v druhé
polovici I7. stol. P. Janem Maria z řádu kapuc., roz. hrabětem Thunem,
byla dána. On ji obdržel z Německa jakožto sošku zázračnou, a k ní
až dosud utíkají se četní ctitelé, zvláště v tak zvané Mariánské radosti,
t. oněch 7 sobot mezi velikonocí a svatodušními svátky.

Druhdy více méně za milostné uctívané obrazy byly ku př.:
u Augustinz'anů bosáků na Novém městě, u 52).Haštala, u 00. Íí'ajeta'nů
P. Maria Einsiedlenská, u Kň'z'azmz'ků Bolestná P. Maria, jichž obrázky
se sice zachovaly, historie však z lidu vymizela

Ze všeho patrno, že Matka Boží ráda se vidí uctěna ve hlavním
městě království českého, že zbožný lid slovanský mocně volá k sobě,
aby v nebezpečích života velkoměstského neutrpěl zkázy na své zděděné
sv. víře. Kéž by jen Pražané hojných milostí jim štědře nabízených co
nejvíce čerpali ke svému blahu časnému i věčnémul' Bůh chce, aby
všichni lidé šťastni byli, a Bohorodička pilně se přimlouvá za milosti, aby
lidé toho také si přáli a patřičných prostředků k tomu vyhledávali.

. '? „ ."rl—z :p:
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Marianská poutní místa v arcibiskupstvi Pražském.

1. Bílá Hora u Prahy.

,"ÝYĚ'azápad od Prahy, když mine poutník starobylý klášter Břevnovský
,. a oblíbené Pražanům výletní místo (Hvězda) zvané, viděti ještě
_ dále poněkud v lese kmitati se jednu větší a dvě menší věže.
* Toť kostelík na Bílé Hoře.

Stojíme na místě památném. Zde rozhodlo se vítězství nábo
ženství katolického v národě našem od bouří husitských jen jako

_\

(

r-A* f***—,v„,-, popelka trpěného a rozhodlo se bohdá na všechny časy. jen bohužel,
že tam i klesl národ náš v područí přistěhovalých cizákův a že

usnul dlouhým spánkem, z něhož však na štěstí opět se probudil.
Když protestantští stavové čeští nechtíce uznati Ferdinanda II. za

krále českého zvolili sobě králem kalvinistu Bedřicha Falckého, utvořil
se ku pomoci císařově spolek knížat katolických, zvaný (liga katolická,)
v jejíž čele stál Maximilian, chrabrý a zbožný vévoda bavorský. Spojené
vojsko katolické vtrhlo do Čech a jalo se dobývati míst opevněných.

Tak dobyto i města Strakonic. Na hradě tamějším bylo dříve
od vášnivých protestantů mnoho posvátných věcí zničeno a zpustošeno.
Mezi jinými nalezen tam také obrázek, představující narození Božského
Spasitele, v sádře malovaný. Nemluvně spočívá v plénkách a Matka Boží
jest vyobrazena, jak se mu klaní; v pozadí jest pěstoun sv. josef a se
strany v průčelí obrázku dva pastýři,kterak zjevu tomu plni vroucnosti se diví.

Obraz ten pohozený a všecek zaprášený našel zbožný kněz
P. Dominik titulem ježíše Marie, jenž jakožto rádce a důvěrník vévody
bavorského provázel na válečné výpravě vojsko katolické. Než jaký bol
a žel zmocnil se svatého muže, když očistiv obraz uzřel jej zhanobený
bezbožnou rukou protestantské lůzy. Oči všech osob na obrázku byly
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vypíchány, toliko očka Ježíškova byla neporušena. — I jal se zbožný muž
Boha prositi, aby potupu Marii Panně učiněnou nějak ráčil nahraditi.
Vroucnou tuto modlitbu vyslyšev Hospodin, dal ve vidění prorockém
P. Dominikovi na srozuměnou, že v brzké rozhodující bitvě Matička Boží
vojsku katolickému slavné vítězství zjedná a že právě tím obraz její
zohavený veliké úcty v celé církvi nabude. A tak se i stalo.

Vojsko spojené přirazilo před Prahu, ale velitelé zdráhali se pustiti
se v boj. Než Dominik to byl, jenž dodával jim zmužilosti, volaje k nim:
(Když Bůh s námi a Matka Páně, kdož proti námřb Objížděje pak vojsko
volal: <<Dítky,nelekejte se, Matka Páně stojí po straně vašíl)

Rozhodující
bitva svedena byla
v oktávu Všech

četnější než kato
lické a skládalo
se většinou z ci

Svatých, dne zinců. Čechův a
8. listopadu 1620.
na Bílé Hoře u

Moravanů bylo
v něm poměrně

Prahy. Vojsko málo.
protestantské, Při prvním

zimního krále útoku bylo vojsko
katolické na

pravém i levém
křídle od prote
stantův odraženo,

Bedřicha, mělo na
počátku bitvy vý
hodné postavení

v ohraženém
táboře svém. Dle

podstatných zpráv
a vítězství
takořka v rukou

jejich. Ale v tom
vojsko prote- P_ Dominik objevil se P.
stantské mnohem Dominik před

dějepisných bylo

vojskem katolickým. Sedě na koni, drže kruciňx v pravici a na prsou svých
maje zavěšený obraz, jejž u Strakonic byl našel, jal se mocným hlasem Krista
Pána a Panenku Marii za pomoc vzývati a slovy ohnivými vojsko k novému
útoku povzbuzovati. Důvěry plná modlitba a řečP. Dominika a při tom ještě
ta událost', že obraz onen jakýmsi neobyčejným světlem neustále zářil: to vše
dodalo vojsku katolickému nové zmužilosti. Modlíce se hlasitě (Zdrávas
královno>>udeřili vojínové katoličtí novým útokem na vojsko protestantské, a
za kratičko bylo úplné, slavné vítězství na jejich straně. Vojsko protestantské
bylo dílem na bojišti zničeno, ale ještě větší čásť zhynula na divém útěku.
Sám král Bedřich, jenž si ještě za bitvy při hodech na hradě Pražském



318 MARIANSKÁ POUTNÍ MÍSTA v ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉM.

liboval, nucen byl úprkem na Staré Město utíkati. Ale i tam jen přes
noc se zdržel a druhého dne ráno ujel do Slezska.

Slavný vjezd měl býti uspořádán do Prahy, ale Maximilian, dobře
věda komu má vítězství přičítati, odmítl takovou poctu, poukazuje při tom
na slova žalmisty: <Ne nám, ó Pane, ne nám, nýbrž Svému jménu a Matce
Tvé dej slávu.>> A ta jí byla také vzdána.

Zázračný obraz Matky Boží zanesl P. Dominik sám r. 1622. do
Říma. Papež Řehoř XV. měl z toho velikou radost'. I dal obraz onen
nejprve v hlavním veřejně vzdali. Od
chrámu Matky Boží,
zvaném Santa Maria

Maggiore, k veřejné
úctě vystaviti. Potom

obrazu nabyl i kostel
onen nového jména,
totiž Matky Boží
Vítězné (Santa Maria
della Vittoria). Císař
Ferdinand II. dal
obraz ten draho

byl z rozkazu pape
žova dne 8. května
1622. ve slavném

průvodu přenesen
do karmelitánského

kostela, který zván

cennou korunou
okrášliti.

Bohužel, že
původního posvát
ného obrazu již není;

byl Sancti Pauli in
Monte Cavallo, a

tam nahlavním oltáři shořel totiž v první
polovici věku nyněj
šího, když při jisté

uložen. Papež sám a
s ním i celý sbor
kardinálský dostavili
se téhož dne do

příležitosti v dot
čeném Římském, *““"U''. .v_ _. 't " *..

kostela, aby posvat- kostele na hlavním
nému obrazu Marian- Na Památku Viťězsfv'ligy kato'ÍCké- oltáři požár vznikl a

skému svou úctu jej celý ztrávil.
Ale i místo samo, kde toto krvavé drama se odehrávalo, nemělo

přijíti zcela v zapomenutí. Z vděčnosti za obdržené vítězství dal císař
Ferdinand II. zbudovati malou kapli na Bílé Hoře, v níž zavěšena byla
věrná kopie obrázku Marie Vítězné, a zbožní katolíci jak z Prahy tak i
z okolí tam spěchávali dílem ve slavných průvodech, dílem jednotlivě, aby
vzdali čest' a slávu Marii Panně, a pomodlili se za ty, jichž kosti tam
odpočívají.

Ale během času se stalo, že kaple bělohorská byla zanedbávána,
ano docela opuštěna stála, a leda tu a tam že do ní vkročila noha
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tamějšího rolníka, jenž vzdělávaje půdu a při orání přišel-li na kosti,
z uctivosti k zemřelým je snášel na hromadu do kaple, z níž se tedy
stala — kostnice. Až teprve v r. 1704. jistý zednický tovaryš, Michal
Hagen, rodilý z Bavorska, se zasadil vší silou, byt' z počátku i dosti
slabou, o zvelebení této svatyně. Slibem se zavázav, že chce svůj poslední
pracně vydělaný groš na obnovení její obrátiti, jest nám nejen krásným
vzorem křesťanské obětavosti, ale i předmětem našeho obdivu.

Hagen to byl, jenž původní kaplu jak do délky tak i do šířky
zvětšil; a hle! brzy povšímli si mnozí takovéto v pravdě křesťanské
horlivosti jednoduchého zedníka, horlivého pro čest' a slávu svatostánku
Marianského, vidouce zvláště i jeho další přičinění, ant' zastával místo
kostelníka při ní až do své smrti r. 1735., a proto obraceli své oči k Bílé
Hoře, a tak se teprve z ní stalo, čím až dosud jest, — pravým místem
poutním, kamž zvláště Pražané za letní doby rádi se ubírají.

Ležít' kostelík čtyry dosti vkusné
ten při silnici,ajiž kaple, a sice sv.

vkusná ozdoba Vojtěcha, vysta
vená od Jarol.
hraběte Colloredo,
sv. jana Nep., ná
kladem Frant. hra—
běte Trautmanns
doría, sv. Václava

vchodu s císařským
orlem tě vítá. Vstou

píš-li do vnitra,
nalézáš se v ochozi

v podobě pravidel
ného obdélníka, .. . _

v jehožto čtyrech původnikap|ička_ od V. Markvarta,
uhlech se nacházejí rytíře z Hrádku, a 4.
konečně na počest' nejsv. Trojice postavena od rytíře Leopolda z Mohren
felsu. Ochoz sama (ambity) jest malbami okrášlena, a sice na klenutí
se nalézají zázračné obrazy Rodičky Boží v Čechách, na Moravě a
v sousedním Bavorsku, a až do dnešního dne jsou ještě dosti zachovalé,
což se již o malbách na zdi říci nemůže, kde zase jest celý růženec
znázorněn, jakož i jednotlivé výjevy ze života Rodičky Boží.

Uprostřed pak této uzavřené prostory jest kaple sama s věží a
po stranách dvě přistavené kapličky sv. mučeníka Hilaria a sv. Feliciana
s menšími věžkami, v nichž odpočívají těla těchto dvou světců. Ovšem
že pozornost' tvou nejvíce poutá onen malý obrázek nad oltářem hlavním
umístěný, ale netoliko ty sám, nýbrž i tisíce poutníků se obracejí k Marii
Panně, v rozličných nesnázích svého života ji vzývajíce, a ta důvěra lidu,
jakou k ní přese všecky utrhačné řeči až dosud chová, jest nejlepším
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důkazem, že se asi také u nich osvědčila býti pomocnou a ve všech
pokušeních i vítěznou.

V takovém rouše stála svatyně bělohorská v předešlém století,
avšak za vlády cís. Josefa II. byla i ona s mnohými jinými zrušena.

Po 28 roků pohlíželi darmo zbožní ctitelé Marianští v Praze pře
bývající k Bílé Hoře, avšak tato zůstávala 'pro ně vždy zavřenou, až
konečně v r. 1812. za vlády Františka I., a sice I. října, byla pro ně
otevřena, ant' tímto dnem starý kostelík odevzdán byl opětně svému
původnímu účelu, t. službě Boží. A kdo byl jejím vzkřísitelem? Ten,
jenž u Matky Boží odpočívá, očekávaje svého vlastního vzkříšení, ?asef
Čapek, kanovník kolleg. kapitoly u Všech Svatých.

Dlouho již pro věc dobrou,
přemýšlel o tom, — dojista nebéře
kterak by bylo ? ohleduaninapráci,
možno bělohorský
kostelík k jeho
dřívější slávě při

ani oběť peněžitou,
a tak tomu bylo

* i u Čapka. V roku
-='Ř.,QYL-„ " * ““ů' ' '

fas\€%š\=*š\*tšgš\ 181 1. zakoupil vsev \“ *.'—==;\ \ “T
___..r!;.'\\ v ceně 10.000 zl.\3' ' ' ,

a svymnákladem
. , , „li,

dal obnoviti a

vésti, ale vždy se
mu stavěly v cestu
nové a nové pře
kážky, jež se
hlavně otáčely
o to: (Kdo pro
vede náklad ?>je-li
však kdo oprav

upraviti.
Avšak obe

zřetný muž dívá se
i do budoucnosti,Kostelík zbudovaný Hagenem.

dově nadchnut a tak činil i tento

dobrodinec; neb ona myšlenka: (Co se však stane později z této svatyně,
nebude-li dobře spravovánab tanula mu na mysli, jakož i druhá: (Co by
byl chrám platen bez knězeb A proto i v tomto ohledu snažil se pojistiti
budoucnost' bělohorského kostela. Učinil totiž fundaci na vydržování
duchovního správce, . s tím toliko závazkem, aby každou sobotu sloužil
za něho a jeho přízeň oběť mše sv. Pro případ však, kdyby opětně
propadla Bílá Hora osudu vyzdvižení, má býti vše prodáno, co ke kostelu
přísluší, a rozdáno mezi chudinu pražskou, ony pak mše sv. mají býti
přeloženy ke chrámu Panny Marie Vítězné v Praze.

Aby však_tím jistěji byl utvrzen o vyplnění své vůle, uzavřel
smlouvu s řádem benediktinským v Břevnově v r. 1824., kterou se řád
zavázal převzíti bělohorskou svatyni netoliko ve svou ochranu, nýbrž i
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ve správu duchovní, a proto dosazuje vždy jednoho ze svých členů jakožto
administrátora kostela bělohorského.

Vidouce mnohé šlechetné duše obětavost' Čapkovu, podporovaly
jej v_jeho šlechetném úmyslu většími menšími částkami, tak že on, prvé
nežli vypustil svého ducha v r. 1828., se zářícím okem mohl popatřiti
na dílo jím započaté a dokonané, a místo, jež si byl sám zvolil, nechť
mu je místem lehkého odpočinku, k čemuž dojista i četné zástupy poutníků
sem přicházejících svou modlitbou mu jsou nápomocny. *)

2. Loreta v Hájku u Prahy.

K domečku Páně, kde Slovo tělem učiněno jest, způsobem zázračným
nejprve do Dalmácie a pak do Vlach od andělů přenesenému, okrášlenému

Nynější klášter na Bílé Hoře.

uměním lidským a nadanému přehojnými milostmi, putovali větší a větší
zástupy. Mezi těmi poutníky přibyl na posvátné místo také zbožný
potomek slavné šlechtické rodiny české, Florian ?etřz'r/z Žďárský, Izrabě
ze Žďáru. Byloť to v dobu, kdy strhly se půtky a nepokoje v Praze,
předchůchvé to neblazí ještě neblažší pro národ náš války třicetileté.
Na památném onom místě poutnickém takovou zahořel láskou k Rodičce
Boží, že učinil před oltářem slib, že vystaví podobný loretánský domeček
na svém panství v Čechách, popřeje-li mu Bůh šťastného návratu do
vlasti — a popřeje-li mu na přímluvu Bohorodičky mužského dědice.

*) Viz cŠkoln B. s. P.. r. I880.
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A hle! Pán přijal oběť služebníka svého a přání šlechetného hraběte
vyplnilo se hned v Italii nadějí choti jeho.

Zatím rozhodly se též bitvou na Bílé Hoře věci v Čechách, a pán
ten mohl vrátiti se opět do vlasti. Pamětliv jsa slibu svého, zaopatřil si
napřed dokonalý nákres domečkuLoretánského a milostného obrazu tamějšího.
Tímto pokladem obohacen, vracel se nábožný Florian Jetřich do Čech
r. 1622. Zastal statky své sice nedotknutě, jakkoliv tu i onde popleněné
zuřivší válkou, ale k největší žalosti své přesvědčil se, že mnozí z po
krevních přátel jeho byli v odboji setrvali a nyní z vlasti vypovězeni
jsou. Zatím narodil se mu r. 1623. žádoucí dědic, jemuž (láno na křtu sv.
jméno František Adam. I nezbývalo mu, leč aby splnil slib Bohu učiněný.

Ale kde měla žádoucí Loreta býti vzdělán'a? Nedaleko Prahy, na
panství hraběcím, stávaly ode dávna dva stromy, z nichž jeden k východu
a druhý k západu strměl. Bylt' to dub a višně, kolem nichž široko daleko
přeutěšená planina se rozprostírala s úrodnými poli. Pod těmito stromy ženci
a robotníci chodili se schovat, když je přepadl na blízkých polích nějaký
liják aneb bouřka. Kdokoli pak na jaře ke stromům těm se blížil, každého
vítali slavíci překrásným svým klokotem. I divil prý se tomu nejeden,
že slavíci vybrali sobě takové místo, kde daleko ani rybníku ani praménku
není, kdežto přece vody velice milovni jsou. Totéž prý připadlo na mysl
i vladaři krajiny té, Gothardu Florianu Žďárskému ze Žďáru. Líbezným
zpěvem jsa váben chodíval velmi často v tato místa, až i ustanovil u sebe,
že stromy rozmnoží a v lesík krajinku obrátí. A v skutku nařídil stromy
ze čtyř stran brázdou obehnati a příkopem ohraditi a semena smrkův a
borovic nasíti. A hle! tak povstalo okolo oněch dvou starých stromů
mýto, z“ mýta vyrostl lesík, který se vůbec »Hájekc nazývati počal
& posud tak se jmenuje.

Toto tedy místo i náš Florian Jetřich si oblíbil a tam také kázal
r. 1623. hned záhy zjara základy kopati a již dne 12. června položen
základní kámen k budoucí svatyni Páně. Jakkoli třicetiletá válka byla
v plném proudu, přece rychle zdvihala se budova prvního Loretánského
domku v království českém. A tak stalo se, že stavba ukončena za dva
roky. Na žádost' zbožného budovatele posvětil svatyni tu sám kardinál
Arnošt Harrach, arcibiskup Pražský, dne 2. července 1625. v den Navštívení
Panny Marie.

Že slavnostní nálada ovládala lidem, snadno lze se domysliti.
Vždyť ani hlavní město posud nemělo svatyně podobné. Že však šlechetný
dárce sám největší radost' pocítil, kdož by mu jí nepřál? Radosť ta byla
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ještě tím zvýšena, když kardinál Harrach oznámil, že i papež Urban VIII.
uznávaje veliké zásluhy při zbudování Lorety, ji obdařil do roka třikráte
plnomocnými odpustky. Lid okolní uměl si také vážiti těchto milostí.
Pravdat' sice, že byla za předešlých desítiletí nejen zbožnost' a mravnost',
nýbrž i víra katolická utrpěla, ale přece k Loretě hrnuli se odevšad
zástupové, kajíce se z hříchů svých. Ba nezřídka bylo mezi takovými
poutníky vídati i nejvznešenější rodiny, které v křesťanské horlivosti
přicházely vzývat královny nebeské. Tak když r. 1630. Adam hr. Valdštýn,
tehdáž nejvyšší purkrabí český, náhlou nemocí sklíčen a žádnou pomocí
lidskou vyléčen býti nemohl, uzdravila jej přímluva Rodičky Boží. A když
po 2 letech slavný vítěz slavného rodu Valdštýnského, vévoda Frýd
landský, vlast' svou navštívil a mnohá znamenitéjší místa prošel, přišel
i do Hájku, kde dal mnoho mší sv. sloužiti na poděkování za obdržená
vítězství, při čemž zřejmě se vyjádřil, že svá vítězství po Bohu jediné Rodičce
Boží co děkovati má.

Netrvalo dlouho a nejedna tabulka v kapli zavěšená hlásala
příchozím, kterak Maria odměňuje věrné ctitele své. Chceme se tuto
zmíniti toliko o jedné události, která sběhla se mezi roky 1625—1635.
Když se bylo totiž jednoho roku o slavnosti Narození Panny Marie veliké
množství lidu sešlo, pro veliké horko tehdy panovavší počal lid žízní
velice prahnouti a omdlévati. Voda dovážela se sice z blízkých vesnic,
ale než se tam dostala, dílem zteplala & dílem pro takové množství ne
stačovala. Lid rady ani pomoci nevěda, obrátil se s prosbou o přímluvu
k Rodičce Boží, by jim u Syna svého vyžádala pomoci. A hle! v tom
rozlehl se radostný pokřik, že se právě v tu chvíli ukázal nedaleko Lorety
na půlnoc hojný pramen čerstvé, zdravé i čisté vody, kterou lid pře
houšlemi chytaje žízeň svou hasil. Když pak Florian Dětřich po skončené
slavnosti ohledati kázal podivný pramen, shledal k nemalému podivení, že
pramen vždy hlouběji se ztrácí, až se teprv ve hloubce II sáhů ustálil. Tu
pak udělána jest studně s roubením. Takovýmito příhodami rostla a množila
se po celém okolí láska k Hájecké Loretě. Lid houfně se tam sbíral.
Ale posud nebývalo, kdo by jim vždy posloužiti mohl potravou nebeskou.
Že valně scházívalo se tam kajicníků: tím bolestněji pohřešováno stálých
kněží. Nábožný Florian Dětřich však nahlížel tento nedostatek, ba i tou
myšlénkou se zanášel, že při kapli klášter založí a nějaké řeholníky
do něho povolá.

Avšak smrt' přikvapivší překazila všecky jeho záměry; ale co
nebylo popřáno otcovi, měl uskutečniti syn, Adam František. Vzdyt'i David

21*
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chtěl postaviti chrám v Jerusalémě Hospodinu, a vše již připraveno měl,
a přece teprve Šalomoun stavbu začal a také dokonal. Proto nelze se
diviti, že ještě na smrtelném lůžku tklivými slovy kladl umírající otec
Florian svému synu na srdce, aby se postaral o doplnění svatyně v Hájku.
Že pak zbožný syn nejen z lásky k umírajícímu otci, nýbrž i'z lásky
k Rodičce Boží, jejížto přímluvou světlo světa spatřil a z mnohého ne
bezpečenství byl vysvobozen, milerád se uvázal v dílo toto, —jasný důkaz
nám až doposud podává Hájek.

Jsa věrným ctitelem svého sv. patrona, Františka Seraf., obrátil
se roku 1659. k synům téhož otce, k Františkánům, jižto téhož roku své
shromáždění, čili jak se říká kapitolu, slavili v Jindřichově Hradci v Čechách.
Tito pak naznávajíce potřebu, aby čest“a sláva Rodičky Boží byla v Čechách
šířena, milerádi vyhověli prosbě vznešeného prosebníka, a v tétéž kapitule
byl P. Donatus, lektor bohosloví, za prvního představeného v Hájku
ustanoven, kamž se s třemi bratry odebral, ubytovavše se v malé poustevně.

Avšak co pak to bylo tři neb čtyři ženci pro tak hojnou žeň
v Hájku! Vždyť nával kajících poutníků byl čím dále tím větší, tak že
obávati se bylo, aby nepodlehli neunavní pracovníci brzy na roli svaté.
A proto byla nová péče: povolati jich více a pro ně vystavěti větší
budovu. V roce 1663. položen byl základ k budově, jak ji až doposud
nalézáme, jež by více pracovníkům milého přístřeší poskytla. Prve nežli
však dokončena byla stavba, zlomena byla tělesná síla šlechetného dobro
děje hájeckého, a dne 5. dubna 1670 na svém zámku v Kladně vypustil
tento šlechetnou duši, nejsa sice oplakáván ani syny ani dcerami, poněvadž
zůstal svobodným, za to však tím více želen byl od vděčných synů sv. Františka
v Hájku. Když pak podle přání jeho tělo bylo přenešeno do Prahy do
chrámu sv. Víta, srdce však do Hájku, nedá se vypsati, jaký zármutek
se zmocnil všech, vidoucích to dobré srdce, jež vždy vřele tlouklo pro
Hájek za života, kterak i po smrti zde má nalézti odpočinku.

Aby však práce jednou započatá nezůstala nedokončenou, o to
se postaral nástupce Frant. Ždárského v panství, Jaroslav Bernard hrabě
z Martiniců, tak že v r. 1680 stál Hájek, jak jej až po dnešní den
spatřuješ. O výživu jejich částečně se postaral zakladatel sám, vykázav
jim jisté roční příspěvky ze svých panství, částečně se postarali i bratří
sami, sbírajíce dle příkladu svého sv. Otce Františka dům od domu
almužnu, neunavně v tomto zátiší pracujíce jak na spáse své vlastní duše,
tak i na blahu jiných. Četných milostí dostalo se v tomto »svatém
hájkua mnohým příchozím, o čemž by ti zápisky klášterní s důstatek
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vypravovati mohly. A že doposud místo toto poutníky navštěvováno bývá
zvláště o slavnostech marianských, mohl bys na své vlastní oči uzříti.
Ovšem vyznati jest, že tu dřívější horlivost', kterou za dnů našich skoro
nikde nenalezneš, i zde bys darmo hledal; na tom však nenese ani Matka
Páně, ani Hájek sám vinu, nýbrž tu hledati dlužno v příčinách jiných,
v poměrech časových, které bohužel s velikým prospěchem hlodají na
všem tom, co ještě na sobě nese ráz křesťanství.*)

3. Socha Matky Boží v Plzni.

Mezi nejstarší obrazy a sochy Rodičky Boží v Čechách náleží

vším právem také „. _ jemuž co do krásy
starobylá socha M. : " " u a umělecké ceny
P. v arciděkanském

chrámu v Plzni, pod
jménem (Plzeňská
1%tka50žz'» známá.

Jet“ to kamenná
socha s výši 4'/2' .a
představuje Marii P.,
anat' stojí v bohatě
řasnatém oděvu a
na levé ruce chová
Božské děťátko. Dle

výroku znalcův jest
socha ta výtečné
mistrovské dílo,

pocházející ze
14. století (bez
pochyby z Vlach),

nevyrovná se hned
tak jiná socha.

Každého za

jisté, i neznalce hned
při prvním pohledu
dojímá ta útlá, pře
krásnátvářmladistvé

Matky Boží, to vý
znamné oko, z něhož
láska a spolu suatosť
& velebnost' září, a

to vysoké klenuté
čelo, na němž

ozdobná koruna spo
čívá. Z pod koruny
splývá na ramena
v bohatých záhybech

(z kamene nad míru jemně provedených) bílý závoj, a odkrývá na skráních
zlatý vlas, jenž volně tvář objímá. I koruna jest z kamene a ozdobena
gotickými růžicemi a drahokamy. Šat celý, i spodní plášť jest barvy bílé,
zlatem lemovaný, jen tu a tam v záhybech ukazuje se modrý rub pláště.
Zvláštní obdiv znalců vzbuzuje Božské dítě, jehož tělíčko tak lehounce
spočívá v náručí Máteře, a v rukou držíc zlaté jablko oči své obrací
dolů k lidu.

*) Viz: První Loreta v Čechách, (Blahověsb r. 1856. a :Školu E. S. P.: 1881.
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Toliko nápadné všem jest to, že vrchní část' těla Matky Boží ——
k pravé straně jest nakloněna. Není to však žádná chyba umělcova,
nýbrž úmyslně uděláno; ač těžko nyní uhodnouti, co asi tím chtěl naznačiti,
zda-li symbolickou tíži Synáčka Božího, Pána světa (pod níž i silný Kristofor
podobně šíji svou sklání), aneb to, že Matka Synáčka svého lidstvu v oběť
podává? —_ Kdož to ví?

Co se týče původu a dějin této překrásné sochy, nelze bohužel
ničeho určitého udati, a to z té příčiny, že za minulých věků veliké
požáry v městě zničily veškery staré knihy a listiny. Nenít' znám mistra
původce její, ani kdy, odkud a jakým způsobem se dostala do Plzeňského
chrámu Páně. Tolik jest jisto, že velikolepý tento chrám zbudován byl
již r. 1292. od německých rytířů, kteří zde zvláštní komendu měli, a že
záhy již dotčená socha v tomto chrámu asi se nalézala, a u veliké úctě
lidu byla. O tom svědčí kniha v arciděkanském archivu chovaná (rukopis
z r. 1672) — a takto nadepsaná: (Miracula Magna Dei Matris Mariae
quae Pilsnae, urbe Regia semper catholica S. Sedi Apostolicae Romanae,
Caesaribus Regibusque suis semper fida, in ecclesia Archidiaconali S.
Bartholomeo sacra quotidiana pietate in statua sua mirabili colitur.: —
(Veliké zázraky Marie, Matky Boží, kteráž se v Plzni, v královském to
vždy katolickém, svaté apoštolské Stolici Římské, svým císařům a králům
vždy věrném městě — v arciděkanském chrámu sv. Bartoloměji zasvěceném,
každodenní pobožností v zázračné soše její ctí.)

Hned první poznámka v knize té praví, že již r. 1384., z.prosince,
Jan, arcibiskup Pražský, uděluje' věřícím přítomným při ranní mši sv., jež
se před tímto obrazem koná, odpustky 40 dnů.

V dalších zprávách nenazývá se jinak socha Plzeňské Matky Boží,
než: miraculosa thaumaturga imago, t. zázračný obraz; a na důkaz
toho také přečetných zázraků se uvádí, zejména podivuhodná uzdravení
od rozličných neduhův a nemocí, kde všeliká pomoc lidská marnou se
ukázala. Nelze nám zde ani čelnější zázraky uvésti, toliko vytknouti chceme,
že u veliké úctě tehdáž socha ta se chovala, a s důvěrou se tam lidé
se všech stran utíkali, dovolávajíce -se mocné přímluvy Rodičky Boží.

Ano, že socha ta povždy u veliké vážnosti byla, o tom svědčí i
to, že od nejdávnějších dob umístěna byla na prvním a nejčestnějším
místě celého chrámu, totiž na hlavním oltáři, nad svatostánkem, kde
stávala v zasklené skříni stříbrné, v bohaty roucho jsouc oblečena a
ozdobena nesčetnými dary, jako penězy zlatými a stříbrnými, řetězy, spo
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nami, koralemi, perlami a pod., jež vděčnost' lidu za vyslyšené prosby
sem byla obětovala.

Úcta a důvěra k této Matce Boží vzrostla v městě Plzni k vysokému
stupni, zvláště za oněch smutných dob, kdy morová rána tam zuřila —
zejména r. 1680. ((V těchto smutných dobách — vypravuje kronika
Plzeňská — senát plzeňský neustále vzýval Boha, aby tuto zhoubnou
nemoc od města odvrátil. Také se konala slavná procesí s velebnou
svátostí na místo pouti svatohorské a senát učinil slib, že dá na náměstí
postaviti ,sochu (Plzeňské Matky Boží» za odvrácení morové rány.) A slib
ten splněn. Téhož roku 7. listopadu položen základ — a podnes vypíná
se na menším náměstí Plzeňském tak zvaný (morový sloup,» jenž na
ozdobné hlavici nese sochu Plzeňské Matky Boží celou pozlacenou a hlásá
podnes, že na přímluvu této Rodičky Boží odvrácena jest od města
morová rána. Zápisky vypravují dále, že téhož času i z okolí četná
procesí do města přicházela.

jinou památkou z oněch dob jsou rozličné pobožnosti Marianské,
tehdáž založené, které se podnes v chrámu Páně konají. Tak na př.
každou středu a sobotu koná se při odpoledních službách Božích pobožnost'
(závitník) zvaná, při níž se modlitby střídají se zpěvem zpěváků, jenž
v devíti odstavcích přednáší pozdrav anděský: (Zdrávas Maria.) Počíná
pak pobožnost' ta utěšenou písní k Matce Boží, kteráž zní takto:

I. Hvězdo jasná, Panno krásná, kteráž's Krista krmila,
pád Adamův, smrť i vinu šťastně jsi zapudila.

2. Prosmež tedy hvězdy této, ať udělí milosti,
hněvu sprostí, zlého zhostí, ať nepadnem v rychlosti!

3. Hvězdo jasná, růže krásná, přimluv se k Kristu Pánu,
ať zažene a odžene od nás morovou ránu.

4. Neb od Něho — Syna Tvého uzdravení žádáme;
skrze Tebe — Boha s nebe milostivého máme.

5. Ježíši, mocný lékaři! obrať k nám jasnou tváři,
uslyš své milé křesťany; zbav od morové rány!

6. Pro přímluvu Tvé Rodičky — Marie ctné Matičky
dej Tobě věrně sloužiti nedej se nakaziti.

7. Zdravým rač zdraví popříti, nemocné uzdraviti;
Dej nám zde Svou svatou milosť, potom tam věčnou radosť!

Ovšem jako všudy zavládla v posledních časech vlažnosť a
lhostejnost' náboženská, tak i zde, i ta úcta Mariánská ochábla. A není
divu; starší měšťanské rodiny vymřely a nové pokolení z větší části
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odjinud sem přistěhovalé nezná (Plzeňskou Matku Boží» a nemá k ní
takovou úctu a lásku, jakou staří předkové zdejší mívali.

Než doufáme, že bude opět lépe. Byltě právě v minulém roce
celý chrám Plzeňský s velikým nákladem vnitř i z venčí obnoven a nyní
stkví se v nevídané kráse. V presbytáři bohatě malbami ozdobeném jest
postaven nový, umělecký, gothický oltář, na němž opět nejčestnější místo
zaujímá (Plzeňská Matka Boží.>> Nyní však zbavena jest i skříně i šatů
strojených a stojí v gotickém výklenku nad svatostánkem v původní své
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Panna Maria Zbraslavská.

kráse. Jest celá také uměle opravena a co zlatého bylo, nově zase pozlaceno.
Toliko tvářička Marie, i tělíčko ježíšovo necháno, anot' obé má tak
čistou a svěží barvu, jakoby včera teprve bylo zhotoveno.

Na konec přejeme sobě, aby v obnoveném chrámě oživla také
úcta a láska k Matce Boží,— aby socha ta zůstala povždy nejvzácnějším
klenotem starobylého a vždy katolického města Plzně!

4. Zbraslav.

Když zbožný král český, Vácslav .II., předposlední to ratolest' na
mohutném kdysi kmeni Přemyslovců, kladl r. 1297. základní kámen
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k velikolepému chrámu Marianskému při klášteře Zbraslavském, daroval
novému kostelu mezi jinými drahocennými věcmi také překrásný obraz
Marie Panny. Představuje Rodičku Boží v slohu byzantinském jako
královnu ozdobenou korunou a diadémem; skvostné roucho hvězdami
poseté splývá v umělých záhybech. Na pravici drží Božské děťátko, které
jednu ručku má v levici matčině a pravicí k sobě tiskne holubici. Malba
všechna překrásně jest provedena na zlaté půdě. Obraz ten dříve chován
byl jakožto klenot nejdrahncennější v královské komoře, až darován byl
novému kostelu, zplenili a zapálili

Jak. o tomsvěšlc; *;„g:: kostelZbraslíivíkynápis na za n \ x, —1,3%,: r. 1420., IT!!os nystraně:(Když íl obraznášz kou—
Vácslav budoval ' ( řících ssutin byl
Zbraslav, daroval vytažen zcela ne
tento obraz blaho- porušený„ Rovněž
slavené Panny.» i před zuřívostí

Od té doby
skvěl se milostný
obraz na hlavním

loupeživých Švédů
zůstal uchráněn.

Nyní po zru
oltáři klášterního šení cisterciáckého

kláštera Zbraslav

ského roku 1785.
chová se zmíněný

chrámu a událo

se tam na přímluvu
Marie Panny mnoho „ , _ __
zázraků. Tak když obraz Marianský

. „ . P. Maria na hoře Bezděz. , ,
Husité prepadli, ve farním chramu
a jest úctě věřících vystaven na oltář v pravo od vchodu.

5. Bývalé slavné poutní místo ku cti Panny Marie Montserratské
na hoře Bezděz.

Když Marie, dcera španělského krále Filipa III., měla provdati se
za císaře německého a krále českého Ferdinanda III., navštívila před tím,
než se do Vídně, kde se měl sňatek odbývati, odebrala, světoznámý
poutní chrám Marie Panny na hoře Montserratské ve Španělích, aby si
vyprosila milostí hojných a potřebné podpory na mocné Panně. Chtíc
pak míti památku na vzdálenou vlasť svoji, vzala s sebou sochu Panny
Marie Montserratské u původní posvátné sochy dotýkanou.

Manžel její, Ferdinand,jsa rovněž horlivý ctitel Marie Panny, učinil
slib, že Jí ke cti vystaví tři nové kláštery aneb obnoví tři kláštery
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v zhoubných oněch časech skleslé, když mu Maria Panna Montserratská
vyprosí na Synu svém vítězství nad nepřátely církve katolické, totiž Švédy
a protestanty.

O dvou (ve Vídni a v Praze, v Emausích, na Slovanech) již jinde
zmíněno. Třetí z nich povstal na hoře Bezděz nedaleko Prahy.

již proslulý vévoda Friedlandský, Albrecht Valdštýn, zanášel se
záměrem, zbudovati na Bezdězi klášter benediktinský. Když však v Chebu
r. 1634. byl zavražděn, statky jeho, mezi nimi i náš Bezděz, připadly
komoře císařské, a odtud dostal se hrad i s příslušnými statky darem
klášteru Emauzskému.

Tehdy již byla na vrchu kaple Panny Marie s Ježíškem, při níž
s povolením opatovým po mnoho let bydlel poustevník. Později však
kaple ta úplně spustla. Teprv třetí opat Emauzský, jménem Antonín
de Sotto Major, dal spustlý hrad opraviti a obydlí pro patnácte řeholníků
zříditi. Zamlouvalt' se mu vrch ten zvláště jakožto pro klášter příhodný,
poněvadž podobou svou připomínal mu rodný klášter Montserratský
a protože Bezděl právě osm mil vzdálen jest od Prahy jako Montserrat
od města Barcellony. V kapli tedy dal vystavěti kůr, dva poboční a třetí
hlavní oltář. Sochu pak Marie Panny Montserratské, kterou u původní
dotýkanou přivezla císařovna Marie ze Španělska, přenesl z Emaus
u slavném průvodu, obklopen jsa mnohými bratřími řeholními, vznešenými
osobami i lidem obecním, když psalo se r. 1666. Sochu samu nesli čtyři
hejtmani a umístěna pak byla na hlavním oltáři na Bezdězi.

Kde se nejsvětější Rodička Boží vřele a veřejně uctívá, tam
i orodováním svým uděluje hojně milostí. A tak i přeslavná Panna Maria
s rozkvětem úcty své na hoře Bezdězi skvěla se paprskem milostí svých.
“Co rok víc a více poutníků hrnulo se na Bezděz, obzvláště však od
r. 1714., když toto místo poutnické od papeže Klementa III. plnomocnými
odpustky obdařeno bylo. Za třinácte let zavítalo na Bezděz 266.693
poutníků, kteří tam ku stolu Páně přistoupili, r. 1714. jich tam bylo 40.087,
r. 1741. bylo na Bezděze 2920 mší sv. slouženo. Nesčíslně lidí nalezlo
tam v rozličných potřebách útočiště a pomoci; mnoho zázraků se tam
událo, z nichž dvě stě po přísném vyšetřování úředně bylo stvrzeno.
Konány pak tam co rok čtyry velké slavnosti, k nimž tolik poutníků se
hrnulo, že pouze při jedné více než 7400 jich svatou horu navštívilo.
Za obdržené milosti a vyslyšené prosby v rozličných úzkostech nesčetných
skvostných darů bylo tam obětováno. Opat Emauzský, Sotto Major, ke
každé ze čtyř velkých slavností přicházel na horu Bezděz, sloužíval tam
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pontíňkální mší sv. a jsa zároveň světícím biskupem pražským, svaté
biřmování uděloval, což nemálo přispívalo ku svýšení slavností oněch.

R. 1766. slavena stoletá památka založení poutního místa našeho
slavnostním způsobem.

Ale když roku 1786. za josefinského rozumářství zrušen jest
klášter tamější, zasazena jest rána smrtelná i poutěm. Kaple tehdy jest
znesvěcena, oltáře, zvony a všecky movitosti odneseny, celý hrad a klášter
vydán v plen mše sv. tam již
lidu, který učinil
z tohoto památ

nebývají slouženy
a sv. svátosti již

ného místa brzo neudělovány.
Roku 1830.

pověšen jest na
zed pod dřevěnou

zříceninu. Pout

nické průvody
na Bezděz se za

kázaly, socha stříšku proti hlavní
blahosl. Panny bráně olejový

Montserratské obraz P. Marie

přenesena do Montserratské,
Dokského farního který v letních

kostela. Ale měsících kvítím a
vzdor tomu ná- světlem zdoben

božný lid český, bývá. Památnou
hradní kapli dal
r. 1871. hrabě
Arnošt Valdštýn
důkladnou stře

z jehož srdce ne—
vyhlazena dosud
úcta k Marii P.

na Bezdězi, až na
naše časyscházívá chou se štíhlou

„ _ _ Obraz Panny Marie v Doxanech. v w _
se na hore, jakkoli vízkou opatriti a
jižní křídlo hradu aspoň prozatímně přikryti. Kéž krásná kaple dojde brzo
úplné obnovy, kéž zaskví se nevymřelá úcta k Panně Marii v bývalém lesku!

6. Matka Boží Montserratská v Doksech.

Že socha P. M. Montserratská r. 1786. z Bezdězu přenešena do
blízkého města Doksů a umístěna na hlavním oltáři íarního chrámu,
stalo se město Doksy poutním místem. Ze srdcí lidu nevymizela

až podnes úcta k Matce Boží Monts. a až podnes přicházelo na sta
zbožných poutníkův a ctitelův Matky Boží Monts. do Doksů, zejména:
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z Mladé Boleslavi, z Krnska, z Hlavice, z Mukarova, z Drumu, Habich
steinu, z Meisterdorfu, z Klumu, z Grabern, z Mědonostu, z Wolfersdorfu, atd.

Během posledních dvou let dali Exc. Arnošt František hrabě
z \Naldsteinu, patron farního chrámu Doksského, a Exc. paní Maria
Leopoldina hraběnka z VValdsteinu, rozená kněžna Schwarzenbergova,
manželka jeho,. na své útraty poutní chrám Doksský vnitř i zevnitř
bohaté a nákladně ozdobiti, zvláště hlavní oltář, na kterém se nalézá
Montserrat Bezdězský, nešetříce žádných výloh. Vznešená rodina hraběcí
zdá se, že tímto způsobem sliby největšího člena rodu svého, drahný již
čas v hrobě odpočívajícího, Matce Boží Monts. učiněné nyní splniti a
splatiti chtěla. Známý ztřicetileté války vojevůdce Albrecht z Waldsteinu,
vévoda Friedlandský, vícekrát totiž P. Pennalosovi přislíbil, že na statku
svém, Bezděz nazývaném, nový veliký klášter na počest' P. Marie Monts.
vystavěti hodlá. Český Montserrat měl se ve všem španělskému vyrovnati,
jak v rozměru staveb, tak nádherou úpravy. Vévod.1 dal také již r. 1632.
rozkaz, aby se velkolepé dílo provedlo. Pro válečné nepokoje pokračovalo
započaté dílo jen znenáhla, a násilná smrť knížete (1634) způsobila, že
od další práce naprosto upuštěno.

Ejhle stánek Boží a trůn milostný Matky Boží Monts. jest nově
a skvostně ozdoben.

Že Bůh tomu přeje, aby úcta k_Matce B. M. opět oživla, tot', zdá se
nám, chtěl zřetelně tím dáti najevo, že r. 1881. ve Španělích milostný obraz
Montserratský sv. církví korunovati dal, čímž tisícileté jeho poctě nej
slavnějšího potvrzení poskytl.—Jak bychom neuznali, že se nám v tom
ukazuje prst Boží, vybízející nás, abychom s horlivostí zase M. B. Monts.
ctili a vzývali.

7. Svatá Hora u Příbrami. *)

Veškery dějiny starého i nového zákona nasvědčují tomu, že Bůh
zvláště na horách lidem moc svou zjevil a milosrdenství prokázal. Kdož
neznal by hor Moria, Nebo, Horeb, Sinaje; — hor Sionu, Táboru,
Kalvarie? — A tak i Matka Boží, Maria Panna, zvláště na horách sklání
se k nám mateřskou milostí svou. Od hory Karmelské až k výšinám
Lúrdským hlásají hory, jak mocnou ona jest na nebi královnou a jak
milostivou Mátí nás všech dítek Eviných plačících v slzavém tomto údolí.

*) Viz: cSv. Hora.: Vypravuje Kl. Vlast/tk, rektor redemptoristů na Sv. Hoře. V Praze 1882.
Cyrillo-Methodějská knihtiskárna. Pak použito ještě zpráv laskavě poslaných od P. V. Melichara C. SS. R.
:: vlp. V. Bosáčka.
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I země česká honosí se jednou horou, Marii Panně přemilou, horou
jí zasvěcenou. Čechy mají svou Horu sv. — Tam jako na vrchu sopečném
plane oheň, řine se láva milostí a nebeských radostí do srdcí ctitelův
Mariánských, tam ani kamenné ani ledové srdce neodolá žáru lásky
k Marii. Tam tisícové a tisícové poutníkův s nadšením vypravujíce vyznávají
a doznávají, jak veliké věci učinil óla/wslavene' aa'e všech národů Ten, jenž
macen a ?e/wž jméno svaté.

Pcpis svaté Hory.

Svatá Hora s rozsáhlými stavbami chrámu Marianského a residence
se všech stran poskytuje překvapující pohled. A když zbožný poutník
pohlíží k tomuto hradu Marianskému s devíti jeho věžmi, rozšiřuje se
srdce jeho touhou svatou a hned rychlejším krokem spěchá vzhůru k místu
tomu tak toužebně hledanému. Tu najednou stojí již před hlavním vchodem
a vidí ty schody, vidí tu bránu do svatyně svato-Horské vedoucí.
U schodů stojí dva andělé obrovské velikosti, rukama ukazujíce a vybí
zejíce k návštěvě sv. místa toho. Nad hlavním vchodem nalézá se veliká
kamenná socha Marie Panny svato-Horské. Celý portál byl r. 1881. od
akademického malíře Františka Čermáka z Prahy velmi umělými a zda
řilými obrazy na obmítce opatřen a důstojně vyozdoben. Nahoře vy
podobněn jest trůn, vůkol andělé královně nebes chválu vzdávající, po
obou stranách jsou veliké obrazy, představující poutníky, ani k místu
poutnímu přicházejí. Jakmile vejde poutník hlavním vchodem do svatyně,
vidí před sebou celý císařský oltář a tři otevřené kaple, jež velkolepý
pohled poskytují. Prostřední otevřená kaple jest tak vysoká, jako celý
kostel, a v ní jest nový, velmi bohatě ozdobený oltář, tak zvaný císařský.
jmenuje se proto císařský, že nad oltáí'em jest dějepisný obraz s podo
biznami osob památných pro sv. Horu, totiž papeže Klementa XII., arci
biskupa pražského Daniele z Mayern, biskupa Rudolfa hraběte Sporka a
zejména císaře Leopolda 111.i s císařovnou a vznešeným komonstvem.

Obraz na oltáři císařském představuje Navštívení Marie Panny,
ana pozdravuje sv. Alžbětu, a jest mistrovské dílo akademického malíře
Františka Sequence, r. 1871. dohotovené. Oltář ten zdobí sochy sv. Alfonsa,
sv. Ignáce a dvou andělů se svícny, velmi uměle a dovedně zhotovenými.
Po obou stranách císařského oltáře v otevřených kaplích jsou oltáře
s obrazy od akademického malíře Jana Umlaufa, a sice na pravé straně
obraz sv. Anny, a na druhé straně oltář s obrazem: Smrť sv. Josefa.
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Zajisté poutník, vkročiv hlavní branou na sv. _Horu a vida před
sebou císařský oltář v podivuhodné kráse, nejde dále, jsa všecek velebností
chrámu Marianského unesen. Vzduch, kterýž nyní dýše, jest vzduch
zbožnosti, zasvěcený modlitbou nejvřelejší milionův našich předkův; kameny,
na kterých stojí, zulíbány a skropeny jsou slzami tolikerých ctitelů
Marianských, kteří zde po těchtýž kamenech kráčeli, na nich klečeli a
zde Marii Pannu co nejvřeleji vzývali. Mnohý ani 'nikdy nepoznal svých
rodičů, nemá domova, nemá přátel, ale na sv. Hoře se potěší vědomím:

'zde na tom sv. místě můj otec býval, zde po těch kamenech matka moje
kráčela a za mne se zde modlila, mne Marii Panně poroučela. A proto
bývá všecko při prvním vkročení na sv. Horu uchváceno a svatou
zbožností zaujato.

Nejde tedy poutník po schodech velkolepých k císařskému oltáři
vedoucích hned nahoru, nýbrž vkročiv hlavní branou, obrátí se v levo, a
obejde celé dolejší ambity. Jsou pak ambity sv. Horské dlouhé, kryté
chodby, na všecky čtyry strany okolo chrámu Marianského vystavené.
Na zdích jsou obrazy, obsahující celý dějepis sv. Hory, od Arnošta
z Pardubic, prvního arcibiskupa pražského počínajíc, až do r. 1866., když
v čas války Maria Panna sv. Horská od dvou Redemptoristů přenešena
byla. Na klenutí ambitů vyobrazena jsou zázračná vyslyšení modliteb a
mnohé zázračné události přímluvou Marie Panny sv. Horské učiněné.
Docela nová, uměle malovaná křížová cesta s velmi bohatými pozlacenými
rámy od r. 1882. 7.dobí ambity a jest milou upomínkou na toto sto
padesátileté jubileum korunování Marie Panny. Na každé ze čtyř stran
ambitů jsou dva pěkné oltáře, a mimo to na západní straně pod zvonicí
ještě jeden oltář, dohromady devět oltářů, a v každém úhlu čtyř stran
ambitů stojí pěkná věž a v ní kaple s oltářem, tak že všech oltářů na
ambitech jest 13. Tyto oltáře vyobrazují celý život Marie Panny, její
narození, obětování, zasnoubení, zvěstování, Matku bolestnou, její svatou
smrt', nanebevzetí a na nebi korunování. Obraz Matky bolestné malován
jest od akademického malíře Herzoga z Plzně r. 1872 a bývá vždy četně
navštíven; ostatní obrazy všecky malovány jsou v letech od r. 1870. do
r. 1881. od akademického malíře Umlaufa. Pod zvonicí jest oltář
s obrazem Marie Panny, jak se přimlouvá za dušičky v očistci, a před
oltářem krypta, kde odpočívají čtyři proboštové sv. Horští. V kaplích
čtyř věží na ambitech jsou tyto oltáře: v kapli Pražské oltář P. Marie
Sněžné. V kapli Březnické pěkný oltář se vzácnou sochou Marie Panny
z uměleckého ústavu Maierova ve Mnichov. V kapli Plzeňské oltář a
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obraz sv. Bartoloměje apoštola a v kapli Mníšecké oltář a obraz
sv. Jana Nep., od akademického malíře Umlaufn.

Zpovědnice byly při opravě r. 1881. z ambitův odstraněny, ano jest
v kaplích na ambitech ještě 10 Zpovědnic a v kostele 8, dohromady tedy 18.

4.2

Znamenitý jsou ještě na ambitech obrazy o posledních věcech
kteréž akademický malíř Umlauf r. 1881. dle původních obrazů velmi
uměle provedl. V těchto patero obrazích na klenbě pod zvonicí sv. Horskou
u oltáře Marie Panny za duše v očistci orodující velmi dojemným způsobem

_naznačuje se dobrá smrť, kde umírající zaopatřen jest sv. svátostmi &
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pokušení dábelská k zoufanlivosti ochranou Marie Panny překonal. Na
druhém .obrazu náhlá a nenadálá smrť, kde časná smrť v podobě kostlivce
ukazuje mládenci,.že vypršela hodina jeho, a druhá věčná smrť okřídlená
stojí před otevřeným jícnem pekelným. Na třetím obrazu, soud soukromý,
kde na jedné váze se váží růženec a některé skutky dobré a anděl strážný
tam sedí, a na druhé váze d'ábel s celou světokoulí, s penězi, špatnými
novinami a marnostmi světa; na váze viděti pak, co u Boha má platnosť.
Na čtvrtém obrazu je vypodobněn žalář pekelný s ohněm věčným a
v něm za mřížemi lidéi dáblové, na hoře pak obě smrti odpočívají, časná
zabodla rýč a věčná smrť pláče, a s výsosti hromy a blesky hněvu
Božího pořád do toho věčného žaláře padají a uprostřed stočený had,
na znamení, že hřích smrtelný se dokonal, a meč a biče hněvu Božího.
Pátý obraz na klenbě největší a nejhroznější velmi dojemně vyobrazuje
vzkříšení těla z mrtvých v den soudný, a oddělení spravedlivých na
pravici vzhůru do nebe vstupujících a těch na levici do horoucího plamene
pekelného. Každý, kdo navštíví sv. Horu, nechť neopomine na tyto obrazy
dobře se podívati, k užitku a ke spáse duše své.

Z ambitů se může z každé ze čtyř stran prostrannými schody
vstoupiti na hořejší chodbu okolo samého chrámu Mariánského, ozdobenou
kolkolem vzácnými, uměle z kamene vytesanými schody svatých. V kostele
Mariánském jest hlavní oltář zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie, celý
pak oltář zhotoven jest z čistého stříbra. Obrazu na něm není, nebo na
tomto stříbrném oltáři jest vystavena milostná socha Marie Panny
sv.-Horské, nejvzácnější to ozdoba jeho a nejdražší poklad vlasti naší.
Mimo to nalézají se ještě tři oltáře v tomto kostele Mariánském; oltář
sv. Františka Serafinského v kapli, na jejížto klenbě vyobrazen jest život
sv. Vácslava. Na druhé straně kůru jest oltář sv-. Alfonsa v kapli, na
jejížto klenbě život a smrť sv. Jana Křtitele vypodobněny jsou. Jest tam
též vyobrazen otec sv. Jana, kněz Zachariáš, jak praví o Janovi: (Vína
a opojného nápoje nebude požívatia Na oltáři sv. Alfonsa jest též obraz
Panny Marie ustavičné pomoci.

Z kaple sv. Alfonsa se přijde do kaple sv. Ignáce, kde se na
oltáři nachází podobizna hlavy sv. Jana Křtitele, kteráž velice od zbožného
lidu bývá ctěna.

V celku jest na sv. Hoře dvacet oltářů a může se u každého
mše sv. sloužiti. Kámen oltářní na hlavním stříbrném oltáři v kostele jest
tentýž, na kterémž arcibiskup pražský, Arnošt z Pardubic, ve svém zámku
v Příbrami mši sv. sloužíval.
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Do kostela se vejde asi 2000 lidí, když i všecky kaple jeho a
oratoria se naplní; do ambit okolo kostela se vtěsná 20.000 lidí, a když
toho potřeba káže, mohou býti na sv. Hoře najednou dvě zpívané mše sv.
aneb najednou toutéž dobou troje kázaní, aniž jedni (lruhým překážejí,

V sákristii se chová celé tělo kněze z řádu Jesuitů, Augustina
Stroóac/za, kterýž byl r. 1684. okolo 27. srpna na ostrovech Marianských,
tak zvaných Ladronských, a sice na ostrově Tinianu pro víru Kristovu
umučen.

Z ambit vedou kryté schody přímo až do města Příbrami, a jsou
nemalým dobrodiním poutníkům a všem, kdož za počasí deštivého neb
v zimě z města Příbrami na sv. Horu přicházejí. Dvéře do schodů těch
se otvírají v ambitech blíže kaple Plzeňské; bývalo zde dříve 422 schodů,
nyní jest jich pouze 318, a celá chodba se sv. Hory až do Příbrami jest
přes 200 sáhů dlouhá. Schody ty mají patero dveří po obou stranách;
na straně východní dvoje otevřené dvéře, a na straně západní troje dvéře,
aby se mohlo dle pohodlí i vedle schodů na sv. Horu vstupovati. Dveřmi
se schodů na západní straně nejhořejších se přímo přijde ke kapli
sv. Maří Magdaleny.

Na tétéž straně ambitů, kde se nalézají dvéře do schodů svato
Horských, jsou blíže kaple Mníšecké dvéře, kterými se vchází do residence,
nynějšího kláštera Redemptoristů. V klášteře jest kaple domácí, kteráž
byla r. 1861., dne 23. listopadu, od nejdůstojnějšího generála Redempto
ristů z Říma, Mikuláše Maurona, posvěcena, a kde se ustavičně Nejsvětější
Svátost' oltářní přechovává.

Studně Marianská jest na jižní straně sv. Hory; byla dříve toliko
studánkou, kde si jistý Jan Procházka, když byl na sv. Hoře zázračně
uzdraven r. 1632., na Marii Panně vodu vyprosil. Nyní jest nad ní kaple
vystavena, a v kapli úplná studně s okovem k vážení vody. Vodu tu
každý poutník důvěrně pije, ba i domů s sebou béře, nebot“ přemnozí,
kdož jí důvěrně užívali, z neduhů svých uzdraveni byli. V tétéž vzdálenosti
od sv. Hory, jako studně Marianská, ale více k východu, leží hora Kalvarie,
na níž stojí veliký kříž, tak zvaný monolit, an kříž, obraz Spasitele a
sv. Maří Magdaleny z jednoho balvanu vytesány jsou. Vedle kříže stojí
na pravo socha bolestné Panny Marie, a na levo socha sv. jana Evan
gelisty. Dle nápisu tam vrytého byl kříž ten r. 1692. nákladem Ferdinanda
Harracha postaven. Z hory Kalvarie jest přeutěšený pohled na krásnou
krajinu, a druhá ještě krásnější vyhlídka jest z nového parku sv. Horského,

22
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na západní straně od schodů-sv. Horských. Celé to návrší proměnila
obecní rada města Příbrami v utěšený sad, z něhož jest milo dívati se na
město a veškerou krajinu.

Dějiny milostného obrazu a poutního místa.

Milostný obraz svato-Horský v nerozlučném jest spojení sjedním
z nejšlechetnějších a nejslavnějších mužů národu našeho — Arnoštem
z Pardubic, prvním arcibiskupem Pražským.

Jako pachole navštěvoval školu založenou při kostele Nanebevzetí
P. Marie v Kladsku, tehdy ke koruně české příslušném. Tam Arnoštovi
poskytnuto začátků náboženského a vědeckého vzdělání, tam upevnil se
ve vroucné zbožnosti a hluboké úctě k.Rodičce Boží, která si jej nad
obyčejným způsobem ve službu svou podrobila. Slyšme, co sám o tom
vypravuje: (Známo činím všem, kdož tento list budou čísti nebo slyšeti,
že já Arnošt sv. Pražské církve první arcibiskup, mezi hříšnými nej
hříšnější, ne v noci, ale za dne, ne soukromě ani tajně, nýbrž když jsem
s jinými stál zjevně, nikoliv pomateného smyslu, nýbrž za zdravého
rozumu tento hrozný a pro mne velmi hořký div jsem viděl: Když jsem
byl v Kladsku a do školy chodil při osadním kostele, jejž křížovníci
špitální sv. Jana spravují, když jsem byl na nešporách (bylo to tuším
v sobotu) a s jinými žáky v kůru stál, pohlédl jsem na obraz blahosl.
Panny na hlavním oltáři; v tom tvář velebné Matky Boží hněvivě ode
mne se odvrátila. Toho jsem se velice ulekl a stál jsem jakoby zmámený
a hromem omráčený. V tom zármutku a hořkosti mysli počal jsem
blahosl. P. Marii prositi, aby se ráčila nade mnou slitovati a obličej svůj
ke mně obrátiti. Takto v žalosti a úzkosti své se modle pohlédl jsem na
obraz Syna Jejího, jejž chovala na rukou, chtěje zvěděti, zda i On ode
mne se odvracuje. I spatřil jsem, že neodvrátil ode mne tváře Své a
z toho cítil jsem v srdci svém nějaké potěšení; přece však neustál jsem
modliti se a setrvav v modlitbě své po nějakou dobu viděl jsem, že
Maria Panna obličej svůj znenáhla zase obrátila ke mně v té
tvářnosti, jak jsem ji prve vídal. Poděkovav blahosl. Panně odešel jsem
po skončeném zpěvu s ostatními žáky do školy. Nikomu jsem o tom
divu neřekl pro veliký stud a boje se, abych tak hříšným seznán nebyl ..
Posléze rozjímal jsem často u sebe, že nebezpečno jest div takový
zatajiti, jehož oznámením bych mohl věřící k pobožnosti roznítiti. A poněvadž
dle písma sv. slušno jest skutky Boží zjevovati a velebiti, napomínám
a prosím, aby v Pražském kostele a ve všech ostatních řeholních i farních
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duchovenstvu a všemu lidu věrně to bylo oznámeno, aby vůbec známo
a patrno bylo, že Maria Panna jest zvláštní ochrankyně a slitovná pří
mluvkyně hříšníků slabých u víře a mdlých v lásce, kteří se její milostivé
přímluvě snažně poroučejí . . .)

Následkem vidění toho Arnošt náš měl po celý život zvláštní
úctu a lásku k Marii Panně Kladské; tam se uchyloval, kdykoli se chtěl
na duchu zotaviti, trvaje tam ve skromné jizbičce na modlitbách. Z útlé
lásky k nebeské královně chtěl míti obraz její vždy před očima, aby,
patře naň, ke zbožnosti a důvěře víc a více še rozohňoval. A proto, jak
pověst' mezi lidem koluje, sám vlastníma rukama zhotovil nynější milostnou
sochu svato-Horskou, věrné to nápodobení Panny Marie Kladské, a mimo
to i sochu Ukřižovaného pro chrám Táborský nad Lomnicí.

Socha Panny Marie svato-Horské jest ze dřeva hruškového a staro
bylé dílo ukazuje zřejmé, že z časův Arnoštových, t. ze 14. století,
pochází. Jsouc asi půl metru zvýši představuje Bohorodičku, držící na levé
ruce Božského Synáčka; tváře jest podlouhlé, čela vypouklého a vůbec
celý obličej takový, jak Máteří Boží sluší, velcbný totiž a spolu mile
k sobě vábící. Pod levou lící jest malé poranění, které dle Bohuslava
Balbína T. se rozšiřovalo zvláště v čas obecných pohrom, jakož vůbec
zázračný obraz v tváři často se měnil a posud se mění. Hlavu sochy
zdobí drahocenná koruna s erbem Vatikánské kapituly, kterouž korunována
byla r. 1732. Podlouhlý oděv načernalé barvy s pozlaceným okrajem
zakrývá modrý pláštíček s ramenou splývající.

R. 1348. daroval Karel IV., otec vlasti, městys Příbram 5 45
vesnicemi nově zřízenému arcibiskupství Pražskému. Arnošt z Pardubic
vystavěl tam okolo r. 1348. nový hrad (nynější horní akademie) a v něm
zřídil si domácí kapli a oltář na tom místě, které až podnes výklenkem
jest označeno. Tam postavil si svůj obraz Marie Panny a před ním
sloužíval mši sv., kdykoli tam z Prahy přibyl konat duchovních cvičení.
Tato maličká svatyně byla jedinkým svědkem vnitřního a důvěrného
obcování jeho s Ježíšem a panenskou Máteří Jeho. Tam střásal prach
všedních poklesků, jenž i svatým lidem, kráčícím dusnými ulicemi lomo
zivého světa toho, na obuvi se usazuje; tam zalétala čistá duše jeho
na perutích svatých myšlenek, předsevzetí a pocitů do nebes, tam zakoušel_
Arnošt, jak sladký jest Hospodin těm, již Ho upřímně milují.

Po Arnoštově smrti přenesli katolíci Příbramští tuto drahou
památku do svého farního chrámu Páně sv. Jakuba. Když pak pro ne
pokoje husitské obraz ten v městě byl v nebezpečenství, odnesli jej

„*
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katolíci Příbramští z farního kostela do špitálního kostela sv. Jana Ev.
na předměstí, kterýž byl též i se špitálem od Arnošta z Pardubic založen.
Konečně když i špitální kostel sv. Jana Ev. byl ohněm porušen, přenesli
Příbramští milostnou sochu tu do kaple na sv. Horu, kde se podnes nalézá.

Hora ta leží u samé Příbrami, a jest 576 metrů vysoká. Ode
dávných časů již jmenoval lid tuto hOru sv. Horou, a to pro neobyčejné
události, kterýmiž Bůh najevo dával, že si tu horu za místo milosti
vyvolil. Často bylo viděti. světla nad ní a zaznamenány jsou ještě jiné
nevšední události. Kostelíček pak na sv. Hoře nese se původem svým
k této události. Asi okolo r. 1260. přepaden byl jistý rytíř Malovec na
tom místě od nepřátel, a jsa v největším nebezpečenství učinil slib, bude-li
vysvobozen, že na tom místě vystaví kapli ke cti bl. Marie Panny. Tak
se i stalo, a na poděkování za zázračné vysvobození postavil na sv. Hoře
kapli Marianskou.

Kaple ta časem velmi sešla, a proto ji dal arcibiskup Pražský
Arnošt z Pardubic opraviti. Snad to předvídal vroucí ctitel přeblahoslavené
Marie Panny, že jeho milostná socha Marianská se na sv. Horu dostane,
a po celé vlasti, po celém katolickém světě slovutnou se stane.

Arnošt, který od r. 1343. až do roku smrti své 13,64. diecési
Pražskou spravoval, dal kapli tu časem sešlou opraviti. Můžeme tudíž
směle tvrditi, že aspoň 80 let již stála, tedy nejméně okolo r. 1260. neb
1280. od rytíře Malovce na sv. Hoře vystavena byla, a tedy nyní přes
šest set let stará jest. Tuto kapli tedy i s milostným obrazem blahosl.
Marie Panny sv.-Horské obdrželi r. 1647 jesuité od císaře Ferdinanda 111.
—Od r. 1658. počali kostelíček ten rozšiřovati, přistavujíce nové kaple;
r. 1662. započato se stavbou residence, a dne 27. srpna r. 1673. byl
obnovený chrám Páně sv. Horský s hlavním oltářem pod jménem
Nanebevzetí Marie Panny od knížete aarcibiskupa Pražského Matěje
Ferdinanda Bilenberka slavně posvěcen.

Když milostná socha ta z kostela špitálního v Příbrami na sv. Horu
do osamotnělé kaple byla přenesena, zůstala tam po mnohá léta zachráněna
a teprv na začátku třicetileté války, r. 1618. byla od horlivého katolíka,
Pavla Kloboučníka, měšťana Příbramského, do jeho vlastního domu pře
nesena, a tam po celá dvě léta zůstala. Byvši takto všelikého poškození
a zneuctění uchována, dostala se po té Opět šťastně na sv. Horu.

Po druhé přenesena jest milostná socha divotvůrkyně sv. Horské
v tétéž době třicetileté války, když Švédové k Příbrami se blížili. Bylo
to dne 26. července r. 1648., když kněz jan Institoris s drahým pokladem
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tím, provázen jsa četným zástupem ctitelů Marie Panny sv.-Horské, do
hlubokých lesů mezi Obecnicí a Svatou Dobrotivou utekl. Švédové
skutečně přišli do Příbrami, vydrancovali město i farní kostel, ba i kapli
na sv. Hoře násilím otevřeli, ale tu ničehož nenalezli. Milostná socha

.
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Nejsvětější Marie P. sv. Horské byla v lesích v duté lípě uschována, kde
P. Institoris denně mši sv. sloužíval a ctitelům Marianským útěchy a pomoci
poskytoval. Po učiněném příměří -byla opět v prvních dnech (2. neb 3.)
listop. 1648. na sv. Horu šťastně přenesena, byvši 100 dní v lesích ukryta.
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Po třetí přenesena byla milostná socha Matky Boží se sv. Hory
dne 8. června r. 1652., a sice do Prahy, aby tamní umělcové dle pře
svaté sochy té obrazy a sochy zhotoviti mohli, a úcta_nejblahosl. Marie
Panny se takto více rozšířila. Zůstala pak přes dvě neděle v Praze, kde
se jí ode všech převeliké úcty dostalo. Sám tehdejší arcibiskup Pražský
Arnošt II., kardinál Harrach jí úctu vzdával, a po té každoročně na
sv. Horu putoval, aby před milostným obrazem tím nejdražší oběť mše sv.
sloužil. Byla pak milostná socha Matky Boží sv.—Horské z Prahy dne
27. června 1652., tedy po 19 dnech, opět šťastně a s velikou slávou
zpět na sv. Horu přenesena.

Od toho roku zůstala v druhé polovici sedmnáctého století, pak
celé osmnácté století, a první polovici devatenáctého století ustavičně na
sv. Hoře, totiž od r. 1652. až do r. 1866., tedy celých dvě stě čtrnáct let.

Po čtvrté přenesena byla milostná socha Marie Panny sv. Horské
dne 12. července r. 1866. v čas války pruské. Když totiž z Prahy
stříbrný oltář sv. Jana Nepomuckého a jeho svaté tělo bylo do Solno
hradu převezeno, dopraven byl i stříbrný oltář naší milé Máteře sv. Horské
a jiné klenoty do Štýrska, a když nepřátelé již do Prahy vtrhli, ba u
samé Příbrami se ukázali, odnesli dva kněží Redemptoristé dne
12. července 1866. milostný obraz Panny Marie do Smolotel u Makové,
asi 3 hodiny od sv. Hory vzdálené, aby v tamním zámku barona Hennigra
zazděn byl. Avšak hned druhého dne došla zpráva, že jest příměří
učiněno, a že není čeho se báti. Za tou příčinou přinesli milostnou Marii
Pannu hned druhého dne zpět, dne 13. července 1866. titéž kněží na
sv. Horu k největší radosti všech ctitelů Marianských.

Dejž Bůh, aby nikdy již se sv. Hory se nevzdálila, & povždy mezi
svými věrnými ctiteli na sv. Hoře trvala.

* *
*

Církevní oslavy korunovace dostane se jen tomu sv. obrazu, ku
kterému lid daleko široko s důvěrou putuje, a kde důvěra ta zázračným
vyslyšením proseb ve značném počtu bývá osvědčena. Událost' ta, že
obraz daleko široko jest ctěn, a že veliký počet zázraků od hodno
věrných svědků jest dokázán, zkoumá se od duchovní vrchnosti biskupské,
potvrdí, a do Říma k Vatikánské kapitole zašle. Vatikánská kapitola
v Římě pak pošle s dovolením Jeho Svatosti papežské posvěcené koruny,
a splnomocní biskupa, aby korunování milostného obrazu neb sochy
vykonal. A všecko toto událo se se zázračným obrazem blah. Marie P.
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na sv. Hoře, kteráž daleko široko jest ctěna, a též zázračným způsobem
vyslyšela těch, kdož v duchovních neb tělesných potřebách k ní se byli
utíkali. Stalo se to za času papeže Klementa XII. na neděli třetí svato
dušní, dne 22. června 1732., a sice od světícího biskupa pražského
Rudolfa hraběte Šporka, neb kníže arcibiskup Daniel Meyern pro churavost'
nemohl z Prahy na sv. Horu zavítati. Tato korunovace Marie Panny
sv. Horské byla také nejvyšší úctou, kteráž milostnému obrazu tomu kdy
se prokázala a kdy prokázati může, a konala se za tou příčinou s nej
větší slávou. Chrám a residence byly obnoveny a ozdobeny. Slavnost'
trvala osm dní, na každý den byla slavná pontifikální mše sv. a na slovo
vzatí kazatelé hlásali slávu milé Máteře sv. Horské, denně bylo 70 mší sv.
slouženo, a ke stolu Páně přistoupilo v těch osmi dnech na sv. Hoře
500.698 kajících. Jako vždy, tak se i při té příležitosti královské horní
město Příbram nejvíce vyznamenalo, a žádných obětí nešetřilo, aby svou
úctu a lásku k Marii Panně sv. Horské plnou měrou osvědčilo.

Od té doby každoročně tato slavnost' korunovační vždy v třetí
neděli po sv. Duchu se koná, a jest to největší slavnost', kteréž se
nižádná jiná tak snadno nevyrovná. Bývá při té příležitosti více než
20.000 lidí z blízka i daleka na sv. Hoře, a když milostná Rodička Boží
svato-Horská, se zlatou korunou na hlavě a přioděna zlatým rouchem od
kněží v slavnostném průvodu po ambitech i z prostřed velkým davem
lidu nešena, a tři sbory v stejnokroji s třemi hudebními kapelami, sbor
měšťanských ostrostřelců, sbor horníků a sbor veteránů ji s líbeznou
hudbou doprovázejí a četné průvody poutníků se všech stran Marii Panně
chválu prozpěvují, bývá každý unesen, až k slzám pohnut a vyznává, že
podobné vroucí úcty k Marii Panně nikdy a nikde ještě nespatřil. —
Mimo tuto výroční slavnost' korunovační Marie Panny, kteráž se rok od
roka na neděli třetí svatodušní s tak velikou slávou koná, slaví se též
každých 50 let jubilejní slavnost' této korunovace.

Roku 1782. dne 9. června, v neděli třetí po sv. Duchu, konala
se padesátiletá slavnost' tohoto korunování Marie Panny. Slavnosť trvala
tři dny a 33 tisíc lidu při ní ke stolu Páně přistoupilo a 13 tisícům se
na sv. Hoře při tom přisluhovalo též svátostí sv. biřmování.

Roku 1832., dne 1. července, v neděli třetí po sv. Duchu konala
se stoletá památka karunovace Matičky Boží svato—Horské. Ke slavnosti
té zavítal na sv. Horu kníže arcibiskup Alois Josef hrabě Kolovrat
z Prahy a tam pontifikální mši sv. sloužil; nával poutníků byl tak veliký,
že v neděli a v pondělí 19 tisíc věřících tělo Páně přijalo.
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R. 1882. od 18. do 25. června od neděle třetí do neděle čtvrté
konala se stopadesátiletá slavnost' této korunovace.

O vyslyšení modliteb a o zázračných událostech na sv. Hoře.

Zázračných vyslyšení modliteb, kteréž se na přímluvu Marie Panny
svato-Horské staly, jest v památních knihách takové množství zaznamenáno,
že by kolik silných svazků mohlo tištěno býti, a proto se zde jen jako
na ukázku některé události uvádějí.

1. Josef Valenta, c. k. poštmistr a purkmistr na Mělníku, majitel
zlatého záslužného kříže s korunou, napsal dne 4. června 1880. vlastno
ruční listinu, od Ant. Černého, bisk. notáře a děkana Mělnického potvr
zenou, v které vypravuje, že hned jakožto dítko jeden rok staré a pořád
slabé a umírající od zbožných rodičů svých ze Spáleného Poříčí na
sv. Horu byl přinesen, kde na přímluvu Marie Panny zdraví a síly
nabylo. — Dále vypravuje, že když mu bylo asi 4 léta, spadl střemhlav
přes roubení do studně, že přišel hlavou do bahna, kde ho voda obrátila,
a nahoru vyvrhla, on pak že hned ruce k modlitbě sepjal, a sice zrovna
na oblouk z pily, který právě ve studni na oboustranách zaražen byl.
I zůstal takto dlouhý čas nad vodou, drže se rukama oblouku, až konečně
šťastně byl ze studnice bez úrazu vytažen. Chodil pak téměř každoročně
na sv. Horu a píše konečně takto: Dosavade jako stařec 77letý nalézám
na sv. Hoře útěchy a potěšení. Že jsem po celý čas svého živobytí
často a často milostivé pomoci na přímluvu Rodičky Boží obdržel, jest
jistojistá pravda.)

Na Mělníce, 4. června 1880.
(L. S.) Coram me

Ant. Černý, Josef Valenta,
biskupský notář, děkan Mělnický. c. k. poštmistr, emer. purkmistr Mělnický etc.

Veřejné svědectví muže tak rozšafného, vzdělaného a obecně
váženého, jakým byl Valenta, zasluhuje toho plnou měrou, aby netoliko
zbožně uvažováno bylo od nás souvěkých, nýbrž i dochováno věkům
budoucím.

Tento vroucí ctitel Marie Panny sv. Horské, jako takový daleko
široko znám po vlastech českých, byl povolán na věčnost' smrtí blaženou
dne 14. března 1881.

2. Vojtěch Cerný, syn Františka Černého, mistra obuvnického
z města Milčína, byl od 8. roku padoucí nemocí tak trápen, že ho každo
denně vícekrát, někdy osmkrát, ano i sedmnáctkrát napadala. Roku I837.,
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jsa 16 let stár, byl na neustálou prosbu od poutníků na sv. Horu dopraven,
a zde zázračnou mocí úplně uzdraven. Rodičové jeho poskytovali mu vše
možnou lékařskou pomoc, ale nadarmo. Od roku pak 1834., když
majetek jejich v Milčíně byl ohněm ztráven, a oni již na nemocného vyna
kládati nemohli, — Maria Panna sama na sv. Hoře ho uzdravila.

3. Anna HellebrandOvá, dcera Františka Hellebranda, gruntovníka
v Hudlicích u Berouna, oslepla na obě oči, když jí bylo pět čtvrtí roku.
Zarmoucení rodičové nosili ji od jednoho doktora k druhému, ale všecko
nadarmo. Tu poradili jim přátelé, aby s maličkou Annou šli na sv. Horu
k Marii Panně, kteráž jest nejlepší doktorkou. Učinili tak, dotkli se
rouchem Marie Panny svato-Horské slepých očí malé dcerušky, kteráž
hned prohlédla, a od té doby až do vysokého stáří svého dobře viděla,
jak to její syn R., farář v N., úřední listinou ze dne 2. června r. 1876.
na sv. Horu oznámil.

4. Jan Procházka z Nymburka, úplně slepý, byl na sv. Hoře dne
14. června r. 1632. zázračně uzdraven. Vroucně prosil Marii Pannu na
sv. Hoře, kleče před jejím zázračným obrazem, aby mu navrátila zrak,
a v tu chvíli hned viděl. I zůstal pak na sv. Hoře až do své smrti,
kterouž skonal dne 7. dubna 1639., a celých těch 7 let sloužil Marii P.
všemožným způsobem. Nalezl též na sv. Hoře vnuknutím Božím studánku,
jejížto voda podnes přemnohých v rozličných nemocech uzdravuje. Obraz
Jana Procházky viděti jest na ambitech, a jiný obraz jest na chodbě
kláštera sv. Horského s nápisem: (<Jan Procházka slepý — královské
město Nymburk.» Dala totiž městská rada z Nymburku na památku toho
zázraku obraz ten malovati, a poslala ho na sv. Horu. — To byl první
veliký zázrak na sv. Hoře, a od té chvíle daleko široko sv. Hora jest
rozhlášena.

5. Oznámeno bylo r. 1878. na sv. Horu od hodnověrných svědků,
že Anna Eliášová z Horaždovic měla v krku boule a řeč docela ztratila.

Doktoři tvrdili, že jí není již žádné pomoci a že nikdy již nebude moci
mluviti. Tu se Anna Eliášová utíkala k Marii Panně sv. Horské, a zase
zdraví a řeči nabyla.

6. R. 1878 dne 9. listop. padl .jistý úředník telegrafní z Prahy,
jsa tehdáž při výpravě do Bosny, s můstku, kterýž vedl do lodě parní,
do řeky Sávy, a že to bylo pozdě v noci, nepozoroval to nikdo a muž
ten ve vodě tonoucí vzýval nejbl. Marii P. sv. Horskou, jejížto obrázek
z rouška v tobolce své choval, a hle! najednou byl z rozvodněné řeky
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vysvobozen; neboť bylo podivuhodným způsobem na. lodi oznámeno že
pod můstkem někdo se smrtí zápasí. Když pak ho z řeky Sávy vy
táhli, bylo všecko, i bankovky v tobolce jeho, vodou promočeno, jen
obrázek z rouška Marie Panny sv. -Horské byl docela suchý na
znamení, že jediné blahoslavené Maria Panna od smrti ho zachránila.
Proto také přišel úředník ten, F. L., s manželkou a s dcerou na sv. Horu,
aby nejsvětější Matce Boží sv. Horské poděkoval a milostnou událost' tu
protokolárně dosvědčil. —

Když blah. Maria Panna pro tělo i pro časné potřeby ctitelů
svých tolik učinila,— což teprv učiní pro duši a pro věčné blaho jejichP!

Aby se hříšník k Bohu obrátil, k tomu jest třeba většího zázraku
moci Boží, než aby mrtvý zmrtvých vstal, — a takové zázraky činí Maria
Panna na sv. Hoře ustavičně. Tisícové- a tisícové hříšníků každoročně

s Pánem Bohem na sv. Hoře se smířili a Maria Panna jim též setrvan
livosť v dobrém a blaženosť věčnou vyprosila.

'R. 1665. přibyl na sv. Horu velitel císařského pluku,“ Spaar, a
zjednal si prve než se svým plukem do Uher táhl, na sv. Hoře prsten,
na kterémž se v drahém kameni obraz Marie Panny sv. Horské stkvěl'.
I vzýval vroucně Rodičku Boží, a k ní důvěrně se utíkal. Přišel pak
s generálem Spaarem i hejtman téhož pluku na sv. Horu, zatvrzelý to
Kalvín, chtěje se katolíkům posmívati, že dřevěnou sochu ctí a v zázračné
vyslyšení proseb svých věří. Avšak, sotva že v kostele pohlédl na
milostný obraz Marie Panny, tak pohled onen pronikl srdce jeho, že
v tu chvíli se dal do hlasitého pláče, a pospíšiv do sakristie, tam kněze
prosil, aby ho do svaté katolické církve přijal. — Poněvadž jednak
viděti bylo jeho horlivost' a skroušenost', jednak různé články, v nichž se
katolíci od bludů Kalvínových liší, pro ustavičné obcování jeho s katolíky
dobře jemu povědomy byly, byl ihned připuštěn k veřejnému vyznání
víry, načež skroušeně se vyzpovídal a nejsv. Svátost' oltářní přijal. I
odešel s velikým potěšením, a zůstal až do smrti i horlivým katolíkem,
i vroucím ctitelem Marie Panny.

K ní tedy at' všickni v duchovních i tělesných potřebách svých
se utíkají, její sv. obraz ctí, k ní na sv. Horu se zaslíbí a zbožně na
sv. Horu putují.

O poutích svato-Horských.

Pěšinka ke studánce, kteráž po celý čas nemá vody, brzy zaroste
trávou; ale cesta ke studánce hodně ušlapaná bývá důkazem, že studánka
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hojné prameny chová a hojně navštěvována jest. Podobně přehojná
návštěva sv. Hory po tolik století již trvající nejlepším jest svědectvím,
jak hojných milostí Maria Panna na sv. Hoře uděluje.

Můžeme ovšem na každém místě k Marii Panně se utíkati, ale
Pánu Bohu se zalíbilo, u milostných obrazů Marianských hojnějších milostí
nám udělovati. jako vyznamenal některá místa tím, že v sobě chovají
stříbro, a jiná tím, že mají léčivé vody: tak jsou i některá poutní místa

Poutní misto sv. Hora.

zvláštním prostředkem v rukou Božích, aby Spasitel těm, kdož na těch
místech důvěrně k němu volají, také zvláštních milostí k oslavení své
nejsvětější Matky a na odměnu důvěrné modlitby uděloval.

Jest též nábožné putování na taková posvátná místa veřejným
vyznáním sv. víry, zvláštním kajícím skutkem, důkazem vroucí úcty a
lásky k Marii Panně a pramenem hojného požehnání jak jednotlivcům
tak i celému národu a veškeré zemi; a za tou příčinou sv. církeV'takové
nábožné putování vždycky doporučovala.

Nejprvnějším ctitelem obrazu Marie Panny sv. Horské byl sám
Arnošt z Pardubic, první arcibiskup Pražský; a tato vroucí úcta jeho
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k Marii Panně sv. Horské přešla spolu s důstojností arcibiskupskou na
všecky jeho nástupce. Nynější kníže-arcibiskup, jeho Eminence nejdůstoj
nější pan kardinál Bedřich Švarcenberk, zavítal na sv. Horu již šestkráte
a dal zajisté všem nám příklad, abychom i my tak činili, a bl. Marii P._
na sv. Hoře rádi a často navštěvovali.

Z císařského domu našeho navštívili sv. Horu: Otec jeho Veličenstva
císaře Františka josefa, arcivévoda František Karel. Bylo to r. 1822.,
když zavítal na sv. Horu, jsa tehdáž 20 roků stár. Dvě léta na to —
r. 1824 — zasnouben jest s arcikněžnou Žofií, dcerou krále bavorského
Maxmiliana I. Uplynulo již 5 let a posud neměli žádných dítek, a proto
putovali r. 1829. mladí manželé na veleslavné poutní místo Starý Etink
v Bavořích, a tam se blah. Marii Panně zaslíbili. A rok na to, dne

18. srpna 1830. narodil se jim prvorozený syn, náš nynější zeměpán
císař František josef, jehož si zbožní rodičové jeho od Panny Marie byli
vyžádali. Byl pak arcivévoda František Karel až do své smrti dne
8. března 1878. věrným ctitelem Marie P., každoročně do Maria Zell
putoval a nejkrásnější obrazy Marie P. ze svého paláce poutním chrámům
Marianským odkázal.

R. 1820. zavítal na sv. Horu jeho Veličenstvo císař Ferdinand
Dobrotivý, a sice jako korunní princ, jsa tehdáž 27 let stár.

R. 1837. dne 7. června byl jeho císařská Výs. arcikníže rakouský
_7an na sv. Hoře přítomen slavnosti korunování Panny Marie.

R. 1812. dne 3. července připutovali na sv. Horu najednou:
Císařské Výsosti arciknížata _705ef, palatin uherský, Ludvík, Antonín,

Rudolf (napotomní kardinál a arcibiskup Olomoucký).
R. 1810. dne 5. června zavítal na sv. Horu jeho cís. král. Velič.

František [, císař rakouský. Právě měl stříbrný oltář Rodičky Boží
sv. Horské pro státní potřeby odklizen a prodán býti, ale císař František I.
z úcty a lásky k Marii Panně sv. Horské nařídil, aby oltář stříbrný zůstal
na sv. Hoře a že nechce, aby Maria Panna sv. Horská své okrasy
zbavena byla.

R. 1812. dne II. června navštívil Marii Pannu na sv. Hoře jeho
cís. Výs. arcikníže ?an, bratr cís. Františka 1.

R. 1796. zavítala na sv. Horu arcikněžna Marie Anna, sestra
cís. Františka I. Dva dny zde zůstala, od 22. do 24. srpna, a při svém
odchodu pravila tehdejšímu proboštu sv. Horskému hraběti Čejkovi,
významná slova: (Ujišťuji Vás, že s těžkým srdcem odcházím a to místo
opouštím.:
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Císař Leopold Í. zavítal dvakráte na sv. Horu: r. 1673. dne
30. srpna a zůstal na sv. Hoře až do 1. září, vyzpovídal se, přijal
velebnou Svátost' oltářní, první den třem, druhý den dvěma mším sv.
obcoval, vodu ze studně Marianské pil a obětovav stříbrný obraz Marie
Panny v ceně 800 dolarův, daroval též IOOO zl. na stavbu residence,
a s odkrytou hlavou vícekráte poklonu čině odešel.

A po druhé zavítal cís. Leopold ]. na sv. Horu r. 1680. dne
4. dubna, a celé tři dny zde potrval. Císař, dcera jeho arcikněžna
Marie Antonie a celé komonstvo, mezi jinými 300 jezdců, vyzpovídali se,
nejsvětější Svátost oltářní přijali a bl. Marii P. sv. Horské se obětovali.

Téhož r. 1680. dne 16. dubna přišla na sv. Horu císařovna
Eleonora, vdova po císaři Ferdinandovi III. Přinesla vzácné dary od
císařského dvora, mezi jinými též umělecké hodiny se stříbrnou soškou
neposkvrněné Marie Panny, které na sv. Horu poslal dědic trůnu císař
ského, napotomní císař josef I., a které jsou až po dnes na sv. Hoře.

R. 1646. v měsíci červenci přibyl na sv. Horu císař Fezdz'nana' III
se svým synem Ferdinandem [V., a skvělým komonstvem. Císař
Ferdinand III. ubíral se z Klatovské krajiny do Prahy, aby tam syna
svého Ferdinanda IV. dal korunovati, a na té cestě zavítal na sv. Horu,
a sebe i syna svého mocné ochraně Marie Panny poroučel.

Tato četná řada ctitelů Marie Panny sv. Horské z nejvyššího domu
císařského zajisté s dostatek dosvědčuje, jak velice Maria Panna na
sv. Hoře od korunovaných hlav byla po všecky časy ctěna.

“I mnoho jiných znamenitých osob z duchovenstva i ze šlechty
navštívilo proslulé poutní místo naše, jak tomu nasvědčují pamětní knihy.

Počet pak poutníků jiných jest tak znamenitý, že se sv. Hora
v celé rakouské říši v tom ohledu k nejznamenitějším místům poutním
družiti může. Nejvíce jich přichází na sv. Horu v čase od Nanebevstoupení
Páně až do slavnosti korunování Marie Panny sv. Horské, totiž do neděle
třetí po sv. Duchu. Pátek po Nanebevstoupení Páně se v celém okresu
Příbramském jmenuje velkým pátkem, to pro velký nával poutníků, kteří
toho dne přicházejí. Jen ty průvody se počítají určitě, které si přejí slavně

uvítánu a vyprovoděnu býti. Při takových vůdce udá též počet poutníků,
kteří s jeho průvodem přibyli, a vše se do knihy kostelní v sakristii
hned zaznamená.

Počet ostatních průvodů, které se nenechávají slavně vítati, a počet
ostatních poutníků určitě udati nelze. Aby však byl přece nějaký
přehled, zaznamenává se počet kommunikantů, a počet lístků zpovědních,
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kteréž se poutníkům rozdaly, a též se pozoruje větší neb menší nával
poutníků, a dle toho se hlavní počet všech poutníků sestavuje.

Ze starších dob jest nad všecku pochybnost' zjištěno, že tenkráte,
kdy sv. víra všecky stavy společnosti křesťanské oživovala, návštěva
sv. Hory přehojná bývala.

Tak při prvním korunování Marie Panny r. 1732. v 8 dnech na
sv. Hoře bylo 500.698 kommunikantů. '

Při padesátileté jubilejní slavnosti korunování Marie P. r. 1782.
bylo ve třech dnech 33.ooo kommunikantů. .

A při stoleté památce korunování r. 1832. bylo ve dvou dnech
19.ooo kommunikantů.

Roku pak 1882., kdy slavena I5oletá památka korunovace
milostného obrazu, nabyla slavnost' takového rozsahu, že jen ten to
pochopí, kdo tam byl; a kdo tam byl, chtěj nechtěj musil přisvědčiti, že
Maria Panna jest nejen královnou na nebi, ale že vládne i na zemi.

Slavnost' jubilejní trvala po osm dní a přibylo tam po příkladu
kardinála a arcibiskupa pražského Bedřicha Švarcenberka ještě pčt biskupů
z Čech a z Moravy, ba sám apoštolský nuntius čili papežský vyslanec
při dvoře císařském ve Vídni, S. Vanutelli.

K slzám byl pohnut, kdo viděl, ani milostnou sošku v ambitech
na nosítka růžemi ozdobená kladou a jak ji nesli v průvodu slavném,
jak u vítězoslávě královnu svou provázeli za zpěvu z tisícerých úst zně
jícího. Ono (Tisíckrát pozdravujeme Tebe) dotýkalo se mocně strun
srdce a zbožný divák mimoděk oněměl, nemoha vše smysly svými
postihnouti. Což divu, že i zmíněný apoštolský nuntius byl všecek unesen
a nemohl projeviti svůj úžas nad krásnou slavností a množstvím lidu, než
slovy: (Spectaculum magnum, grande—indelebile» (Podívaná veliká,
úchvatná — nevyhladitelná ze srdce.) — Trojí hudba, víření bubnů, rány
z děl, to vše okouzlilo tě tak, jakobys přítomen byl velikému vítězství.
Tu oko postihlo řady střelců v malebném kroji, onde řadu havířů, v níž
vedle praporu po stranách dvě stříbrná kladiva a dvě stříbrné halapartny
se stkví, tam veterány, dále skupiny družiček běloskvoucích, ten dlouhý
průvod šedesáti kněží v mešních ornátech, z nichž po chvílkách vždy čtyři
k nosítkám spěchají, aby se vystřídali v nesení oslavené Madonny. Jako
ve vzduchu plyne ten obraz zakončený velepastýřem s berlou v ruce.
Jak zaplesaly zbožné zástupy, zříce, jak z portálu vystupuje arcipastýř a
žehná milostným obrazem tisíce dychtivých!
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Ano tenkráte udílela královna nebes i země na své hoře audienci

všem těm, kdož k ní přišli a bylo jich všech na 300.000; všichni dostali
se do chrámu Páně, přišli na mši sv., neboť obětována byla i pod šírým
nebem každé chvíle oběť novozákonní, všichni nasytili se slovem Božím,
neboť po třikráte byla denně kázáno, všichni spatřili Madonnu a poznali
i doznali, jak dobře, jak blaze jest v tom stánku sv. Horském u ní býti.

8. P. Maria Staroboleslavská.

Legenda vypravuje, že sv. Method, když přišel na Moravu hlásat“
Slovanům pravdy evangelia, přinesl s sebou obraz milostné Matky Boží.
Obraz ten daroval kněžně Ludmile při křtu sv. Kněžna pak nedlouho před
tím, než dosáhla koruny mučenické, dala obraz onen vnuku svému, svatému
Vácslavu, kterýž hlavní oltář, padše
ho ustavičně u ' ' k zemi, hluboce se

sebe nosil. Když poklonily a živou
byl Vácslav za
vražděn od bratra

svého Boleslava,
tehdy prý Václa

mocí nebylo je lze
dostati z místa.

Rolník jsa tím
všecek poděšen,
pátral po příčině
nevysvětlitelného

vův věrný sluha
Podivín zakopal
obraz na tom místě,
kde stojí nyní

zjevu toho, i spatřil
na zemi před ko

chrám.
Roku 1160.

za panování krále

němi překrásný
obraz Matky lšoží
sježíškem. l vzal

Vladislava oral ho a donesl ka

jistý rolníkvtamní novníkům Staro
krajině; když však boleslavským,

VIVktenz na tom místě,koně přišlyk místu,
kde nyní stojí

P. Maria Staroboleslavská.
kde byl obraz na

lezen, dřevěný kostelík vystavěti dali a v něm milostný obraz k uctívání
věřících vystavili. Po nějakém čase zbudován jest od jana Kapouna a
syna jeho Pirama veliký chrám kamenný. Když pak r. 1617. počet
poutníků vzrůstal, položen přispěním císařovny Anny, manželky Matyášovy,
základní kámen k nynějšímu velikolepému chrámu, který však dostaven
byl teprv r. 1630. a podnes stojí.
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Jiných a onakých osudů zakusil posvátný obraz až potud, ale jiné
ještě nastávaly. Když protestantští Sasové vpadli do Čech, přepadl jakýs
Vavřinec sv. p. Hofkirchen město a vydal je v plen žoldnéřům svým.
Sám však vyhradil pro sebe kostel mysle, že si postihne na zázračném
obraze. Byl totižmalován na neznámém kovu, jejž Sasík považoval za
zlato, prohlédnuv ho však ze_vrubněji shledal, že to kov zcela bezcenný.
Z toho se hrozně hněvem rozlítil a dal sv. obraz na Staroměstském

náměstí Pražském pověsiti na šibenici. Ale trest Boží nedal na sebe dlouho
čekati. Neboť na tomtéž místě jest bratru rouhačově hlava st'ata a on
sám jest u Staré Boleslavi poražen a zajat od Švédů.

Milostný obraz byl pak od císaře Ferdinanda III. za velkou sumu
peněz vykoupen a za velké pocty na dřívější místo postaven. Později
jest opět před Švédy odnesen a přišel až do dvorní kaple Vídeňské,
odkudž ho kardinál arcibiskup Pražský, hrabě Harrach, r. 1646. za velkých
slavností opět do Staré Boleslavi donesl.

Posvátný obraz ten u zvláštní úctě měl sv. Jan Nepomucký. Před
vídaje totiž, co mu nastává, vydal se na pouť do Staré Boleslavi vyprosit
sobě síly a vytrvalosti, jíž mu také Bůh na přímluvu Rodičky sv_édopřál.

* *
*

Jmenují se ještě následující milostné obrazy neb sochy Panny
Marie: v Přiznici, který prý krví se potil, což i arcibiskupská konsistoř
pražská, vyslechnuvši 18 přísežných svědků, za pravdivé uznala dne
27. dubna 1711. a obrazy veřejné úctě vystaviti dovolila, v Doxanech,
v Družicích obr'az zachovaný v největším požáru kostela, na Hrádku,
v Kladrubech, v Rokycanech, Sedlici (Zettlitz) u Karlových Varů, v Chýži
na Presberku, ve Stříbře.



Hlava XIV.W
Posvátná místa marianská v biskupství Budějovickém.

I. Obraz Matky Boží Strakonické.

zámeckém chrámu Páně sv. Prokopa, patrona českého, v Stra
konicích stojí v poboční malé lodi úhledný oltář s obrazem

Will (Narození Páně) představujícím. O původu obrazu toho nelze
s přesnostíhistorickou uvésti ničeho; tolik jest však na jisto postaveno,
že již ve století 17., a to záhy — ne-li v 16. již — nevšední úcty

požíval obraz ten u obyvatelstva Strakonic i okolí. Původní obrazbyl sotva I stopu vysoký a snad ani ne celou stopu široký, na dřevě
malovaný. Nevíme-li, kdo obraz Panny Marie Strakonické maloval, nebo
kdo ho první na oltáři v chrámě Strakonického zámku postavil, víme za to
určitě, kdo obraz ten zohavil, s oltáře shodil, i opět kdo k úctě nové
ho přivedl. Další historii obrazu (Matky Boží Strakonické1>viz na str. 316.atd.
u poutního místa Bílé Hory u Prahy.

Když oltář Matky Boží Vítězné v Římě a s ním původní obraz
Strakonický stráven ohněm a v popel obrácen byl, obdrželi pražští kar
melitáni záhy věrnou kopii, kterou nad hlavním oltářem v kostele svém
na Malé Straně umístili. Tam spatříš původní tu kopii ještě dnes. Dle
té brzo zhotoveny kopie jiné a chovají se, pokud známo, v městském
kostele u sv. Markéty z; Strakonicích, v Nových Hradech, v Strunkovicích
a na Bílé Hoře.

Obraz na oltáři v zámeckém kostele v Strakonicích v poboční lodi,
<podkruž1'» zvané, chovaný, proveden jest ve větších poněkud rozměrech
dle původního, v Římě chovaného obrazu. Dalť ho literácký spolek
Strakonický v Římě zhotoviti a l. 1650. dne 26. června — jak nápis
pod obrazem svědčí — na témž místě postaven jest, kde druhdy před
r. 1620. původní obraz se nalézal.

23



354 POSVÁTNÁ MÍSTA MAIUANSKÁ v BISKUPSTVÍ BUDĚJOVICKÉM.

A podnes v mnohých rodinách měšťanských po Strakonicích najdeš
obraz Matky Boží Strakonické a s "obrazem i úctu Marianskou. Oltář
v <podkruží> přehojné se těší návštěvě; i u něho hledají i nabývají útěchy
ctitelové Rodičky Boží, jako v nedalekém Podsrpu.

2. Obraz Matky Boží v Podsrpu.

.Jsou po té milé vlasti naší roztroušeny přerůzné dob minulých
slavných i strastných památky, pomníky velikosti i zbožnosti národa

Obraz Matky Boží Strakonické.

českého. (Velikosti i zbožnosti,>>pravím, neboť ta druhá ctnost' jest té
první základem. A pomníky těmi jsou před jinými četná poutní místa
Marianská. O jednom takovém místě budtež zde širší veřejnosti podány
zpravy — byt' i stručné — za tím účelem, aby v oslavě Rodičky Boží
oslaven byl Bůh v Trojici nejsvětější.
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Podsrp jest nepatrná co do počtu (čísel,) ale jinak velmi patrná
vesnička rozložená na návrší, vévodícím krajině východně od Strakonic
ku Vodňanům a dále ku Budějovicím. Vyšedše asi po půlhodinné cestě
na hořejší svah návrší podsrpského, oddychněme si. Tu mimovolně
spočine oko na té veliké kupě domů, v levo od nás na západ dvě města
tvořících, Strakonice totiž a Nové Strakonice, kteréžto město slulo druhdy
<<Bezděkov.>> Obě města spojuje nyní řetězový most; dříve klenul se
v těch místech přes Otavu most kamenný. A právě 'bývalý Bezděkov
a bývalý onen most kamenný souvisí'úzce s prvopočátečnými dějinami
poutního místa Podsrpu. Dříve však, než o těch něco povím, vystup
se mnou, čtenáři, až na temeno návrší Podsrpského, na temeni tom po
pojdeme asi 300 kroků — silnice je dobrá (císařská) a jezdí se po ní
teprve 72 let — a hned v pravo u silnice vítá tě dosti prostorná svatyně
marianská, abys usednuv na prahu jejím, pokochal se opět a opět roz
košnou vyhlídkou kolem sebe, obzvlášť pak před sebou patře na ten stříbrný
pás perlonosné Otavy, ana v oklikách vinouc se od Strakonic, v pravo
tulí se k patě vrchu Podsrpského, v levo pěnou stříbrnou omílá břeh,
jemuž jako věrný soused Podsrpu vévodí v nepatrné dáli kostel sv. jana
Křtitele nad městysem Radomyšlí.

A nyní nasytiv oko, nasytiti toužíš zajisté i zbožné srdce zprávami
o Podsrpské Rodičce Boží. V tak blízké přítomnosti její lépe každé slovo
pronikne a snáze mnohé se ujme v duši, oddána-li jest Matce milostné.
Slyš tedy:

Dějiny sochy Marianské.

Ku konci století 16. postavena byla socha P. Marie Podsrpské spolu
se sochou sv. Jana Evandělisty ku kříži na t'ehdejším kamenném mostě,
rozepjatém přes Otavu a spojujícím aBezděkov>>s městem Strakonicemi.
Sochy obě i kříž stály tam až do r. 1718., kdy povodeň most strhla a
sochy odnesla. Na poli svém u řeky nalezl bezděkovský občan Petr
Milicer sochu Rodičky Boží a přenesl ji na pole své jiné pod lesem
<Srpská>> řečeným. Stála pak socha na témž místě, kde nyní hlavní
oltář farního kostela podsrpského skrývá ji v sobě jako poklad převzácný.

Milicer nechal sochu Marie Panny sedmibolestné beze všeho pří
střeší. Teprv za několik let jiný občan bezděkovský, Simon Veselý, boudou
z prken sochu opatřil, ochrániv ji tak 'pohrom živelních. Netrvalo dlouho
a — milostné Panny socha stala se útočištěm zbožných ctitelů Mariánských
a bouda nad ní stala se útulkem sklíčených neduhy a trampotami, a

23*
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modlitby tam od časného rána do pOzdní noci z tisícerých úst ku trůnu
Rodičky Boží vysýlané vyslyšení docházely zázračného. Lid neduhů zbavený
dárky četné nechával na místě návštěvy, tak četné, že, abychom jediný
příklad uvedli, ve čtyřech měsících r. 1748. jen peněz 290 zl. sešlo se.
Ze sbírky té postavena jest téhož roku zděná kaple.

Byla-li dříve návštěva četná, vzrostla po r. 1748. mnohonásobně,
přibývalo také zázračných případů na důkaz, že Matka Boží právě to místo
(pod Srpskou>> zvolila si za_ místo, kde obzvláště ctěna býti chce. V kapli
řečené, posvěcené (Sedmibolestné Panně Marii Podsrpské,) nebo, jak lid
říká, cPodsrpenské,>> sloužena r. 1750. první mše sv. Četné dary peněžité
sebrány a na úrok uloženy jako základní jmění kaple i kapitál k vy
držování samostatného duchovního správce kaple Mariánské.

R. 1766. rozšířil velký převor ryt. řádu Maltanského čili Johannitů,
hrabě Kolovrat, — kterémužto řádu zámek a panství Strakonice náleží a
ku kterémuž panství i <<Srpská>>a ves <<Podsrp>>vtělena jest — kapli
a vedle ní přistavěti dal jakés kůlny dřevěné pro poutníky v (Pod
srpu>> nocující.

Leč již po 4 letech ustoupila stará kaple i dřevěné kůlny pro
stornému kostelu a ambitům. Nádhernou — na ten čas — svatyni postavil
zbožný velký převor Strakonický, hrabě MichaelAlthan. Svatyně <<pod
srpská,>>důstojný stánek milostné sochy Marianské, odevzdána jest r. 1774.
vznešenému účelu svému a návštěva její obdařena r. 1779. plnomocnými
odpustky od papeže Pia VI. R. 1786, zřízena zde fara se samostatnou
správou duchovní. A jako. před svým <přesídlením>. byla socha milostné
Panny zdrojem pomoci zázračné přečetným ctitelům, tak i od krásného
oltáře z nové svatyně odcházeli zbožní poutníci uzdraveni, posilněni.
V pamětní knize fary podsřpské zaznamenáno jest zázračných uzdravení,
stvrzených vesměs svědky hodnověrnými, ba nejednou i přísahou — 134.
Nejstarší z r. 1749. A počet těch, o nichž v pamětní knize sice zmínky
není, za to však tím vděčnější památka v mysli uzdravených samých,
nebo potomků jejich, počet ten daleko jest větší. Pro obmezenost' místa
nelze zde blíže zkoumati všecku tu nadpřirozenou pomoc Matky Páně,
tolik pouze budiž vzpomenuto, že milostná socha a chrám Panny Marie
Podsrpské tím více navštěvovatelů a ctitelů viděl a proseb že vroucích
tím hojnější proudy plynuly k Matce Boží ve stánku jejím podsrpském,
čím větší byla vlažnost' náboženská mezi lidem ostatním. Svědčí o tom
na nejednom místě pamětní kniha farní. Tak byly doby, kdy na tisíce
a tisíce poutníků do r-.)ka přišlo na Podsrp, tak že ani 10—15 kněží



OBRAZ MATKY Boží v SEPEKOVECH. 357

nestačilo ve zpovědnicích, od rána do noci kajicníky s Božskou spra
vedlností smiřovati.

Obzvláště obyvatelstvo blízkých Strakonic lne, věrno tradici otců
svých, s nemalou láskou a úctou k Panně Marii Podsrpské, její sochu
zdobí zbožná mysl žen a panen Strakonických, na okrasu chrámu a
oltářů tytéž ruce přispívají ochotně.

Zavděčil se tudíž dobrodincům i Nejsvětější paní chrámu pod
srpského nemálo nynější farář P. Bastl, postarav se o vkusné, oku i srdci
zbožnému lahodící vyzdobení a obnovu chrámu Páně jak vnitř tak vně.
A svatyně podsrpská zasluhuje toho plnou měrou, aby, chovajíc v sobě
poklad tak převzácný, poklad tak spanilý, i zevně označena byla jako
schránka milostí nebeských.

Jest, vlastně bylo druhdy, a zajisté bude opět jednou poutní místo
Podsrp u Strakonic pro Čechy jižní, pro to zbožné obyvatelstvo pootavské
i pošumavské tím, čím jest Svatá Hora u Příbrami pro střední Čechy
v užším slov těch smyslu. Oživne úcta Marianská, oživne návštěva míst
Matkou Boží obzvláště vyvolených, a aby i u Podsrpské Matky Páně
čilejší život rozproudil se, k tomu povzbuditi měly tyto prosté řádky. Kéž
pod záštitou Panny neposkvrněné dosáhnou účelu svého! p, j_ Me,“

3. Obraz Matky Boží v Sepekovech.

Městys Sepekovy leží asi 3 hodiny od města Táboru na západ
a jakkoli teprv později nynější své 'lidnatosti a rozsáhlosti nabyl, měl
přece ode dávna svůj farní kostel sv. Mikuláši zasvěcený. Ale třeba
chrám ten potřebám farníků dostačoval, přece horlivost' křesťanská na
tom nepřestala, ale vyhlídla sobě nedaleko na vršku líbezné místečko,
na němž vzdělán kostelíček určený jediné pobožnosti nejbl. Rodičky Boží.
Tam dvakráte do roka přicházelo veliké množství nábožných poutníkův,
neboť chovány tam u veliké vážnosti starobylá dřevěná socha Marie P.
a mimo to ještě jeden velmi krásný obraz Rodičky Boží.

Když pak vypukly'války husitské a země česká pleněna mečem
i ohněm, krajina Sepekovská přemnoho trpěla. Na doby ty upomíná nás
posud cep jeden železnými hřeby okovaný a chovaný v Sepekově mezi
kostelním nářadím. V oněch strastiplných časech soška i obraz odvezeny
jakožto vzácný klenot na pevný hrad Bechyni, kdež po dlouhý čas ucho
vány byvše opět do Sepekova navráceny byly. —Zatím klášter premon
strátský Milevský zrušen a jeho statky i Sepekovy zakoupeny byly od
pánů ze Švamberkův a na to od pánů z Hodějova. Tito nejsouce katolíky
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všude na panstvích svých novou víru rozšiřovati usilovali a kazatele svoje
po vsích poddaných usazovali. I do Sepekov dostal se takový kazatel.
Ale ten nemoha lid odvrátiti od víry otcův a vyrvati ze srdce jeho úctu
k Marii Panně, navedl jednoho ze své čeledi, aby sochu Marie Panny na
kusy rozsekal. I stalo se bohužel tak; ale ani jeden ani druhý neušel
spravedlivému trestu, neboť onen kazatel náhle mrtvicí raněn byv se světa
sešel, čeledín pak při bitce v hospodě zabit byl.

Po bitvě na Bílé Hoře pán z Hodějova vypovězen a statky jeho
připadly komoře císařské, od níž darovány klášteru Strahovskému v Praze.
Později spustlý kostelíček Marianský v Sepekovech opraven a rozšířen
byl od probošta na' pravé ruce.
kláštera Doxan- " ' " 'skéhoa..
stratora panství
Milevského a mi

lostný obraz za
chovaný přes

všecky nepřízně
časové opět na

Obličej jest barvy
živé, pohled velmi
přívětivý a mno
hým osobám na
obličej patřícím

zdá se, že se mění

adle vyznáníjejich
jakoby srdce lid
ské vší mocí ksobě
vábil. Z obou

stran vznášejí se
dva andělé, jenž
zlatou korunu drží

hlavní oltář po
staven. jest na
lípovém prkně ma
lovaný a půclajeho
postříbřena. Maria

nad hlavou Krá

lovny nebeské.
Panna stojí na
měsícioděnajsouc
v roucho zlaté a již při slavném
modrý plášť. Spa- Obraz P. Mariev Sepekovech. svěcení chrámu
nilé děťátko nese dne 8. září 1658.

bylo přítomno tolik lidu, že bys ho nespočetl; ale ještě větší nával nastal
od té doby, co zázračně nabyl uzdravení hošík od narození slepý.

O tom vypravuje nám pamětní kniha Sepekovská toto: V uherské
zemi narodil se chlapeček slepý, jehož rodiče měli z toho veliký zármutek.
Hledali pomoci u lidí i u Boha, ale pořád marně. Až jednou ukázal se
ztrápeným rodičům ve snách milostný obraz P. Marie Sepekovské. Iobrátili
se na poradu do blízkého kláštera k jednomu dominikánovi. Ten pak
přinesl svazeček samých obrázků bl. Panny a ukazoval jim jeden po druhém,
a když spatřili rodiče obrázek P. M. Sepekovské, hned radostně zvolali:
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(l ten, ten je to!» I vyložil jim řeholník, že obraz ten je až v Čechách.
Takto poučeni byvše vydali se s chlapečkem na cestu. Když dorazili do
Čech, vyptávali se na Sepekovy, a když se dostali nedaleko k nim, zůstali
v lesíku, aby si odpočinuli. Chlapeček uslyšev, že jsou již nedaleko pře
žádoucí té kapličky, jakýmsi puzením vyšplhal se na strom a prohlédnuv
pojednou počal volati: <Již vidím, vidím ten kostelíčekl>> Od toho času
nazývá se až podnes místo ono (na pokloništi,>>na němž stával druhdy
kříž a nyní postavena jest kaplička s vyobrazením M. P. Sepekovské a
zázračného onoho příběhu.

Pro veliký počet poutníků stal se chrám Sepekovský malým.
Roku 1730. vzbudován nový, dosti prostranný a ozdobný chrám Páně,
jakož se na důstojnost' Královny nebes sluší. Již r. 1733., dne 27. září,
mohlo se k slavnému posvěcení přikročiti, což vykonáno bylo od Jana
Rudolfa hraběte ze Šporku, světícího biskupa Pražského. Chrám Páně
posvěcen jest ke cti Jména Marie Panny, na kterýž svátek každoročně
hlavní pout' se koná. Den před tím byl milostný obraz z kostela sv.
Mikuláše uctivě vyzdvižen a v slavném průvodu od Jeho biskupské Milosti
a opata Strahovského, jakožto patrona, za všeobecného plesání shromáždě
ného duchovenstva a lidstva do nového stánku přenesen a tam na hrubém
oltáři vystaven.

Aby množství poutníků chráněno bylo před nepohodou, dal opat
Strahovský, Gabriel Kašpar, r. 1761. kolem chrámu vystavěti ochoz a ve
čtyřech úhlech postranné kapličky zříditi. — Pohled na chrám jest velebný;
strmí tu vysoká věž s velebnou kopulí a menších věží a věžíček vystupuje
osm. — Až do r. 1785. bylo v chrámě více drahocenných obrazů, před
stavujících všechny ty zázračné milosti, které Bůh všemohoucí rozličným
osobám na přímluvu Marie P. v Sepekovech uděliti ráčil. Ale ke sklonku
minulého rozumářského století mnohé drahocenné památky, jmenovitě
zmíněné obrazy, byly odstraněny a větším dílem zničeny, že se jich nyní
již dopíditi nelze. I kostel sv. Mikuláše vzal za své; r. 1786. byl veřejnou
dražbou prodán; věž odnesena, vnitřní nábytek rozprodán, celé pak stavení
v domkařská obydlí proměněno. Ale poklad milosti Boží zůstává vždy
otevřen, aniž kdy vyvážen bude. Maria beze hříchu prvotního počatá
objímá tam posud všecky hříšníky láskou mateřskou.

4. Poutnické místo Klokoty.

Asi čtvrt hodiny na západ od král. města Tábora na vrchu nalezá
se poutnické místo Klokoty. Již z dálky viděti lze útlý tento chrám jak
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se k lesu <<Pintovka>>řečenému tulí. Vévoditi se zdá v pravdě celé
krajině. Okolí posvátného místa tohoto jest čarokrásné. Na vrchu stojí
desítivěžatý chrám, ambity (sloupením) kolkolem jako nějaký hrad obehnán
a zírá dolů, kde malebným údolíčkem, mlýny četnými oživeném, šumivá
proudí se Lužnice. S touhou každý v místa tato spěchá, by posilněn milostí
nejsvětější Panny a zdravým, libovonným vzduchem, zapomněl_na veškeré
trudy a strasti pozemské.

Asi 500 krokův od chrámu Marianského vystupuje pahorek nazvaný
cKalvarie.> Na něm

Ticho zde panuje
velebné — tak po
svátné, že modlícímu

se zdá, jakoby klečel
na hoře opravdu té,
ze které spása přišla

veškerému světu.

Malý kousek odtud
stojí malá kaplička,

vlastní to místo

Marianských milostí,
proto (Dobrá voda>>
slove. A jaká krása
tu teprve! Příjemný
chlad pod četnými
zde stromy, tak bujná
zde příroda. Kol tebe
na zemi množství
kvítků-Marie slziček.

(kortouzek) zvaných,

': .“ ., , _ _

.r . ' “.

, ' „nič/.zďwšul
' , ( r..ltdmuffúlvhmy/nů/I. .
— fn [ZUČ'J'f/rh' --'I?: (Íl-n' ( 7'1 ;
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Poutnické misto Klokoty.

„. ('4i *,;,JN"“ ' '$" m9“ “ '“ “ \“Zrýíi' “?—l'šýčf%»Ýó3;ÉĚÚ/Řý “

stojí kříž a pod ním sochy Panny Marie a sv. jana.
o nichž sobě lid vy
pravuje, že vyrostly
ze slz Panny Marie.
A postavíš-li se ve
směru kapličky,tu na
pravo zříš hrdě na
vrchu státi králm ěsto
Tábor, na levo na
_jiném pahorku les
<<Chlum>>zvaný. Pod

strání v údolí na pro
tějším břehu řeky
Lužnice les Pintovka.
K tomu se druží kle

pání mlýnů<Papírnyr
a <Bendeláka.>

]akpovstalyKlo
koty?Povstání tohoto
místa se dvojím způ
sobem vypravuje. Na

místech těch stály prý kdysi lesy klokočově, a odtud jméno <Klokoty.>
Druhý výklad správnější odvozuje slovo to, že tam zřídlo dobré

vody <klokotá>> (prýští).
Kdy Klokoty povstaly, není známo; pověst' o založení klade se do

šedé dávnověkosti. Rytíř Koten postavil na protějším vrchu, kde hrad
cKotnov>> měl, základ ku hradu novému. Teprve za potomka jeho
Chvalboje postaveny byly v háji klokočovém chatrče a později malý hrad.
Jiných zpráv nemáme. Dle některých soudí se, že Kotnov založen byl
za časů Boleslava 1. (r. 935—967) a Klokotský hrad tedy asi za času
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sv. Vojtěcha povstal. Bližších zpráv máme teprve z XII. století, kdy
celé poříčí Lužnice mocným Vítkovcům (později Roženberkům) náleželo.
Připomíná se nějaký Vítek, jenž r. 1169. pánem této krajiny byl. Jistých
zpráv zachovalo se nám teprve pro dobu 1220, kdy vyskýtá se v dějinách
Vítek z Klokot, kterému hrad Kotnov s městem Hradištěm (nyní Táborem)
náležel. Asi v tu dobu spadá založení kapličky u ((Dobré vody.) Jak
pověst' vypravuje, pásávaly zde děti stáda. Úryvek písně, bohužel již úplně
zaniklé, praví:

Tam na vršku pásávaly,
Ctné děvčátko vídávaly,
Byla to Maria ctná,
Matička Pána Krista.

Mezi pasoucí dítky chodívala prý každodenně dívka překrásná,
s nimi si hrávala a různé povídky jim vypravovala. Když děti domů
přišly, vyprávěly to svým rodičům. Rodičové chtěli poznati tu dívku, a
proto šli se též podívat mezi pasoucí dítky, ale nikoho neviděli. Když
děti domů přišly, tázali se jich, zda-li opět ta dívka mezi nimi byla —
odpověděly, že ano. Rodičům bylo to divné a tušili v tom již cosi nad
obyčejného.

Toho času žil v krajině této jakýsi malíř, muž velmi bohabojný.
Vzal plátno a barvy a šel na místo, kde opět děti pásly. A jaký div!
On zřel děvu překrásnou. V tom okamžení, když_ chystal se načrtnouti
svaté její tahy, povznesla se děva, kterou byla Panna Maria sama, do výše.
Zář neobyčejná ji oslnila, na hlavě její překrásná koruna se stkvěla a po
boku jí klečeli dva cherubové. Zjev tento zázračný zobrazil šťastný malíř,a
když s prací hotov byl, zmizel již dávno nebeský zjev. Od té doby neobjevila
se tam již dívka mezi pasačkami, za to však postavena tu byla kaplička,
do níž obraz slavnostně zavěsen byl. A jaký div! Uprostřed kapličky
při stavbě vyprýštil ze země jasný pramének, jehož vodou již mnozí po—
zdraveni liyli. Z daleka se tu scházeli mužové i ženy — místo stalo se
rozhlášeným po krajině veškeré.

V bouřích husitských přišla kaplička k rozboření a v úplné zapo
menutí. I pramének zaniknul. Teprve po mnoha letech kopáno bylo na
místech těchto — a jaký div! — v zemi hluboko nalezen byl neporušený
obraz Panny Marie, u níž dva cherubové po stranách klečeli. Tot“ obraz,
který onen zbožný malíř zhotovil. Postavena byla zase na místě tom malá
kaplička a obraz do ní zavěsen. Úcta Panny Marie se opět rozšiřovala
po okolí. Zakládaly se nedaleko odtud chaloupky, až povstala vesnice
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Klokoty. Asi roku 1547. postaven byl větší kostel, kde nyní jest, a obraz
do něho přenesen. Správu duchovní zde obstarávali Premonstráti, jichž
prvým administrátorem tam byl Anselm Crasmi a po něm Dominik Urtika,
jenž kostel dal rozšířiti. Tělo jeho leží v Klokotech. Po něm následovali:
František Vokáč a Felix Corneri. Poslední pak prerhonstrát na hoře
Klokotské byl _Hroznata Želivský, jenž zemřel r. 1672. a odpočívá ve
hrobce děkanského chrámu v Táboře. Od roku 1672—1679. spravovány
byly Klokoty světským duchovenstvem, až teprve r. 1679. zakoupeny
byly od Benediktinů španělských, jichž prelát Didakus na Klokotech sícllel
ve dvoře, který až dosud <prelaturou>> zove. Řeholníci tito dleli zde až
do roku 1707., kdy obci táborské správu postoupili, ježto pro vzdálenost'
s mateřským jejich klášterem spojení bylo velmi nepohodlné. Od doby
té spravovány jsou KlokOty až podnes duchovenstvem světským. Nalezali
se velmi četní dobrodinci, kteří je všemožně okrašlovali, jako: Slovutný
pán Bechyně z Lažan, knížata ze Švarcenberkův a Popelů z Lobkovic,
hraběnky z Deymů a jiných.

Z velmi mnohých míst dochází sem množství poutníků. Tu ne
opomine nikdo navštíviti pramének u (<Dobré vody,» který po třicetileté
válce opět se objevil. Voda tato dosud jest léčivou a v láhvích daleko
se zasýlá.

Původní obraz byl přemalován a ve zlatém rámci na oltář hlavní
umístěn. Ozdoben jest mnohými drahocennými penízi. Žádný cizinec do
Tábora přišlý neopomine navštíviti Klokoty, Vždyť v celé krajině známa
jest Panna Maria svato-Klokotská.*)

5. Obraz Matky Boží v Lomci.

Milostný obraz Lomecký pochází až ze Španělska. Tam totiž
sedlák jeden vybral se na své pole a skácel strom, aby mohl zatopiti,
nebot' žena jeho churavěla. Ale k nemalému úžasu svému viděl, že
ve stromě byl obraz Marianský, který on bezděky rozpoltil ve dví, když
z kmene dělal polena. Vzal tedy oba kusy obrazu i dříví urobené a šel
ku své nemocné ženě a pravil jí: <<Viz tu obraz, který jsem nalezl
v našem stromě; rozpoltil jsem jej nerad a chci jej nějak slepiti.» Při
tom ukazoval, jak to chce učiniti, a na div! oba díly samy od sebe se
spojily, že nebylo pozorovati než nepatrnou trhlinu na těch místech, kde
byl obraz rozseknut.

*) Viz: (Šk. B. S. P.: r. 1883.
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Nedlouho po tom ozdravěla churavá žena jeho i mnoho jiných
zázrakův událo se před obrazem tím, tak že sama duchovní vrchnost'
nařídila, aby ze stromu, v němž nalezen byl obraz, naděláno bylo obrazův
onomu nalezenému podobných. Z těch pak mnoho rozesláno bylo po
všem světě.

Do Čech, a sice na Lomec, dostal se jeden obraz skrze Karla
Bedřicha hraběte z Bukvy. Když totiž jakožto vyslanec rakouský na lodi
cestoval z Říma do Španělska, zdvihla se veliká bouře, lod byla zmítána
sem a tam, a hrabě ocitl se u velikém nebezpečenství. V těch okamžicích
učinil slib, že vystaví na svém panství Libějickém v Čechách chrám ku
cti Marie Panny, vy- výšině Lomeckého
vázne-li na přímluvu "" lesa místo, kde měl
její svým životem.
A vskutku, bouře se
utišila a hrabě přistál
šťastně ke břehům

španělským.
Ihned ucházel

se o věrnou kopii

postaven býti Ma
rianský chrám. jemu
samému nebylo sice
již popřáno, záměr
svůj provésti, nebot'
zbožnou duši svou

vydechl již po třech
měsících; za to však
synové jeho Filip a
Albert nelenili splniti
poslední odkaz otcův.
Kostel dobudován

bylr.1702 a okrášlen

onoho proslulého mi
lostného obrazu a

dostav ji po nějakém
čase postavil obraz
k veřejnému uctění
nejprve ve farním
chrámě Cholšickém. „_ ,

Sám Pak V říjnu Obraz Matky Boží v Lomci. jenž předStavuje
r. 1690. označil na Marii Pannu chova

jící na levé ruce Ježíška, v pravé pak držící žezlo královské.

milostným obrazem,

Za nedlouho připutovali na místo ono zbožní věřící z blízka i daleka,
a za našich dob jest Lomec četně navštěvovaným místem poutnickým,
kamž přicházívá o svátek Jména M. P. na 10.000 poutníkův.

6. Chrám Panny Marie v Nových Kostelích v Sumavě.

V Šumavě v dobách před husitskými válkami byla zvláště ctěna
Rodička Boží (Loučímskáp k úctě jejíž již ku konci 12. století překrásný
gotický chrám na pahorku vystaven byl. Úcta její se po celém Pošumaví
čím dále tím více šířila, tak že znenáhla zanikal Běhářovský chrám Páně
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a vše táhlo se do Loučíma k Rodičce Boží zázračné. Přišly však nešťastné
války husitské na ubohou vlasť naši českou dnem 6. července r. 1415.,
kteréhožto dne upálen byl Jan Hus v Kostnici. Po Čechách, čím více
války zuřily, tím více pronásledováni byli katolíci, a husitství se vždy víc
a více šířilo. V krajinách pošumavských přestoupila města Klatovy a
Domažlice, dále většina panstva a rytířstva k husitství, tak že ivesnický
lid byl všude nucen své víry se odříci a Husity se státi.

Zášt' Husitů proti katolíkům šla tak daleko, že katolické kostely
a kaple bořili, obrazy a sochy svatých ničili a tupili, kněze katolické
ubíjeli — a tak krásná vlasti naše, která za dob Karlových byla perlou
celé Evropy a mohla se vykázati tolika velkolepými, velebnými svatyněmi
a tolikera pevnými hrady a opevněnými městy, podobala se smutné poušti.
A jako uvnitř vlasti naší se dálo, počalo se brzo díti v Pošumaví.

V Klatovech Husité spálili klášter, zabili mnichy tiché, a tak i po
vesnicích a dědinách počali bořiti chrámy a kaple. Taktéž strojili se na
Loučímský svatostánek,'nu velebný chrám Rodičky Boží. Hrstka katolíků,
která viděla, že proti přemoci panstva a měšťanstva okolního chrám ten
nezachrání, usnesla se, že alespoň zachrání zázračnou dřevěnou sochu
Rodičky Boží z chrámu Loučímského, která byla útěchou celého kato
lického hloučku, aby ku zničení a ku zneuctění od Husitů nepřišla. Hrdinská
jedna žena odhodlala se k činu tomu. Sňala potajmo posvátnou zázračnou
sochu Rodičky Boží s Loučímského hlavního oltáře, a ukryvši ji, zanesla
ji do tmavých a širých hvozdů Šumavských, na pohraničném území ba
vorském, kde jiní zbožní muži katolíci Čechové vystavěli kapličku a do
té zázračnou sochu Rodičky Boží z Loučíma postavili, míníce, že tam od
husitských nájezdníků zachráněna zůstane. Toto vše se událo asi ku konci
první polovice patnáctého století. Ale ani tam nezůstala Rodička Boží
Loučímská ušetřena od Husitů. Stalo se, že po nějakém čase jel husitský
starosta obce Votavy blíže města Ronšperku do Bavor po svém za
městnání, kde si utrživ hodnou opičku na bavorském, jel nazpět na svém
komoni hvozdem ku svému domovu. Na pěšině v lese vidí nově zbudo
vanou kapličku a v ní dřevěnou sochu Rodičky Boží. Pln nenávisti
k obrazům a sochám, zastavil se. Uvázav koně svého u stromu, šel do
kapličky. Tam počal Rodičku Boží hanebnými a bohaprázdnými slovy
tupiti, chtěl, aby mu odpověděla, a když neobdržoval nižádné odpovědi,
počal jí láti — a konečně uchopiv sochu tu posvátnou, mrštil jí, z vy
výšeného místa, na němž stála, na podlahu, kdež do ní kopal, a konečně
aby ji zničil, hodil ji do studánky, asi dvacet krokův od kapličky vzdálené.
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Pak šel ke svému koni, aby jel dále. jda okolo kapličky ohlédl se na
vyvýšené místo, kde dříve ta socha stála. Hle, co vidí.? Tatáž socha,
kterou zneuctil a hodil do studánky, stojí tam zase na svém místě. On
rozvzteklen, béře sochu tu po druhé, a běží s ní ke studánce a hází ji
tam podruhé. Jde zase zpět a přicházeje ke kapličce, vidí ji tam zase
státi na dřívějším místě. On činí totéž po třetí — a itentokráte, když
jde zpět kolem kapličky, vidí sochu Rodičky Boží tam státi. Nyní myslí
konečně sochu tu zničiti, když ji mečem svým rozseká. Tasí meč, tne —
rozetne soše té korunku a hlavu daleko do čela až k pravému oku.
A slyšte co se stalo! Z této rozseknutiny dřevěné sochy řine se krev,
která roní se přes čelo a tváře sochy té. On celý zaražený a polekaný
prohlíží si skrvácenou sochu a učiněnou zející ránu. Chce krev otříti, ale
ta se otříti nedá. Strach se ho zmocňuje, vidí vyšší moc Božskou zde
vládnouti — a proto z tohoto místa chce utéci, běží ke koni svému,
odvázav jej sedá na něho — a chce ujeti z místa tohoto. — Však kůň
stojí jako přikován, nechce se hnouti ——bodá jej ostruhami — nic naplat.
Nyní míní, že je očarován i s koněm, nebo v čáry a kouzla věřil, počíná
koni podkovy odrážet' — béře koně za uzdu, nutí a bije jej, aby šel,
kůň se nechce hnouti. Nechává nyní koně a chce utéci sám — ani tu
sám nemůže se z místa toho vzdáliti, cítí na sobě, že nějaká vyšší moc
jej drží a vzdáliti se mu nedá. Strach pojímá ho na celém těle, pln bázně
a lítosti kráčí ke kapličce, padá na kolena před sochou Rodičky Boží,
kterou byl tak velice zneuctil, prosí ji za odpuštění, slzy hojné kanou
z očí jeho, a on po celou noc klečí a modlí se k Rodičce Boží. Ráno
jdou dva muži kolem, a vidouce koně bez podkov a podkovy vedle
ležeti, jest jim to podivno — co se tu asi stalo? jeden jde se podívat
do kapličky a vidí tam muže se sepjatýma rukama se modliti a slyší
s pláčem Rodičku Boží prositi za odpuštění. Na otázky jejich, co se zde
stalo, vypravoval jim onen Husita, který zázrakem tím stal se nejhorli
vějším katolíkem a ctitelem Rodičky Boží, celou tu událost'. Nyní kůň
již se dal vésti, kam bývalý husita chtěl, a on sám mohl se též z místa
toho vzdáliti a do domova svého se odebrati.

Pověst' o této události roznesla se v brzku po celé Šumavě, jak
z české tak i z bavorské strany. Tisíce lidu počínalo navštěvovati kapličku
tu ve hvozdě Šumavském. Každý chtěl viděti zázračnou Rodičku Boží,
krajina ta se počala mýtiti a davy převeliké jak z Čech tak i z Bavor
a ze Švábska valily se na toto místo, aby uctily a viděly zázračnou
Rodičku Boží. V roce 1659. dne 5. května započato zde se stavbou
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velkého chrámu Páně a kláštera, jejž doposud obývají otcové Františkáni,
a který chrám a klášter se zove (Nové Kostely.>> Až doposud z celého
Bavorska a jižního Německa přicházejí sem zástupové ctitelů Rodičky
Boží, a z celých západních Čech putují tisícové do Nových Kostelů uctít
Rodičky Boží, která dříve bývala v Loučímě — a nyní se na půdě Bavorské
nalézá. Když klášter vystaven byl, šlechta celého Pošumaví českého za
kládala tam fundace pro místa duchovních i fundace'mešní, a věnovali
kostelu tomu mnohá mešní roucha stkvostná, zlaté a stříbrné náčiní. —
Odpoledne v sobotu před třetí nedělí po sv. Duchu bývá v (Nových
Kostelích» slavnost' zvaná (Korunovace Panny Marie.) Toho dne bývá
tisíce poutníků v klášterním kostele jak z Bavor tak i z Čech, zázračná
socha Panny Marie se sejme a zející rána v hlavě Rodičky Boží se
zbožným poutníkům ukazuje. Nové Kostely jsou v celé Šumavě nejoblí
benějším poutním místem.*)

7. Obraz Matky Boží ve Strašíně.

Farní chrám Páně jest prastarý, neboť již v roce 1384. děje se
o něm zmínka. Chrám ten, zasv-ěcenýNarození Marie Panny, obnoven byl
r. 1443. od pána Puty Švihovského z Riesenberku a na Rábí, a tehdy

'umístěna jest také na hlavním oltáři zázračná socha Marie Panny (Stra
šenská> zvané.

Kostel, jak nám nyní jest zachován, dal v minulém století upraviti
farář Tomáš Vaněk, a to z veliké části na vlastní groš. Vypíná se malebně
na návrší na několik minut od osady vzdáleném, lemován jsa z jedné
strany stinným lesem, z druhé pak strany ověnčen ovocnými stromy.
Okolo kostela samého obtáčí se hřbitov a ke kostelu tulí se dvě kaple;
dále pak osamělá skromničká kaplička, na níž vymalován jest obraz
Marie Panny, a před kapličkou skála, z níž prýští se zdroj čerstvé, zdravo
dárné voděnky.

Ku kameni tomu pojí se zvláštní událost'.

Bylo tomu před dávnými léty, co na západ od kostela vystavěl
si zbožný poustevník chaloupku, v níž obývaje samoten, zcela službě Boží
se oddal, odloučen od světa strohým životem a vytrvalou modlitbou
kráčeje na cestě spásy. Než jedna žádost' mysl jeho zaujala; vroucně
prosíval Boha, aby popřál sluhu svému nehodnému tělesnýma očima

*) Viz Školu B. s. P. r. 1373.
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spatřiti Pannu blahoslavenou, k níž lnul důvěrou dětinnou. A Bůh splnil,
oč zbožný poustevník prosil.

Jednoho dne, když vyšel z té chaloupky, zjevila se mu Maria Panna,
držíc Božského Synáčka na rukou a na památku a důkaz svého objevení
vytlačila prstem důlek, z něhož hned voda vytryskla a doposud řine.

Na místě oné chaloupky vystavena tedy kaplička, a ku prameni kde
kdo z poutníků přichází a vody pije, neboť mnoho nevidomých nebo slabého
zraku od té doby se tam uzdravilo.

Ijinak osvědčila Máť'Boží, jak mila jest jí úcta prokazovaná
ve Strašíně.

Tak za bouří husitských, když i našeho poutnického chrámu husité
se zmocnili a svého duchovního při kostele měli, kollator ten chtěje
poutníkům zabrániti přístupu do kostela, zamkl kostel, vzal klíče k sobě
a odejel. Nad to přísný vydal rozkaz, aby nikdo do chrámu vpuštěn
nebyl. Stalo se, že přišlo první procesí Nezamyslické, ale do chrámu
nemohlo. To vida farář, vyzval poutníky, aby, když nemohou do vnitř,
aspoň před kostelem pokleknuvše, pobožnost' svou vykonali a Máteři
Boží prosby své, přání a touhy, tísně a potřeby přednesli. A jakmile
poklekli, hle! z nenadání za velikého hřmotu dvéře chrámové samy se
rozlétly, svíce hořely na oltáři, kaple nalezena otevřena a v ní mešní
roucha a jiné potřeby byly pohotově. Spatřiv to lid za velikého jásotu
pobožnost' svou vykonal. —

Posud úcta lidu k Marii Panně Strašinské nezanikla. Ode dávna

již schází se každou sobotu hojně zbožných věřících z širého okolí,
zvláště pak po svatém Václavu přichází mnoho Němcův o tak zvaných
<zlatých» sobotách. Tu pak sloužena bývá 0 IO. hod. mše sv. a konají
se litanie loretánské, načež jdou ctitelé Marianští k líbání milostné sochy.

Největší nával poutníků bývá 0 slavnosti Narození Marie Panny,
v kterýž čas mnoho průvodů ze všech stran na kolik hodin cesty přichází;
kostel jest po celou noc otevřen a koná se pobožnost' křížové cesty od
večera do rána, a z poutníků téměř všickni přistupují ke stolu Páně. —
Stejný 'skoro nával poutníků bývá 0 sv. Vítě, neboť v den ten průvod
velikolepý přichází z Královské Sušice již po 128 let. Když totiž v městě
onom rozzuřil se zhoubný mor, obyvatelé utekli se k Panně Marii
Strašinské a slíbili, že každý rok do Strašína zaputují, odvrátí-li milostivý
Bůh mor na přímluvu Marie Panny. A hle! sotva z pouti se vraceli, již
letěla jim v ústrety radostná zvěst', že moru ubývá. ——Podobný průvod
přichází v sobotu po sv. Rochu ze Soběšic. Jest tomu již 50 let, co
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Soběšičtí učinili slib putovati do Strašině, ustane-li řáditi hrozná cholera.
A prosba jejich vyslyšána, neboť jak z úmrtních matrik dosvědčiti lze,
po vykonané pouti ubývalo cholery, až za krátko docela zanikla.

Posud panuje pevná důvěra v mocnou ochranu a pomoc Rodičky
Boží. Matky přivádějí nebo přinášejí dítky své do Strašině žádajíce, aby
obětovány byly Panně Marii. Jinoši a dívky, majíce vybrati se od krbu
rodinného do víru života, přicházejí tam a přijavše sv. svátosti, poroučejí

se v ochranu mocné Orodovnice.
Kéž neustanou vysýlati i na dále vroucí prosby k Marii Panně

a kéž ona nepřestane ctitele své ochraňovati po všecky časy l*)

8. Panna Maria Lnářská.

Kdokoli vstoupí do klášterského chrámu Páně ve Lnářích, hned
v prvním okamžiku mile dojat bývá spanilým oltářem, který po levé
straně hlavního, poněkud v temno se halícího oltáře na mohutném pilíři
do nemalé výše se zvedá. Když jest v plném světle, upoutá oko příchozího
nejprve na sebe, a kdo se jednou naň zadíval, neodvrátí zraků svých tak
brzy od něho. Jet' na něm velice milostný obraz Panny Marie, který ne
odolatelnou mocí každého k pobožnosti vybízí.

Obraz ten býval kdysi ozdobou některého chrámu v Italii.
Roku 1684., když konvent Lnářský zřízen býti měl, daroval ho P. Vavřinec
od sv. Romana, první visitátor řádu.bosáků sv. Augustina, P. Cyprianovi
od sv. Terezie, jenž z Prahy téhož roku do Lnář vyslán byl, aby tam
vše ku zřízení konventu téhož řádu připravil. O obraze tom vypravuje
P. Vavřinec, že byl podivuhodným způsobem zachován od požáru. Shořel
totiž kdesi v Italii onen chrám, v němž obraz ten lidem velice ctěn byl,

až do samých základů, jediné náš milostný obraz Matičky Boží nalezen
k nemalému úžasu všech v ssutinách a oharcích neporušen. Nález tento
naplnil a naplniti musí dosud každého obdivem, zví-li, že obraz ten ma
lován jest na dřevě. Kde chrám onen v Italii stával & kterak obrazu
toho P. Vavřinec nabyl, o tom nemáme žádných zpráv. Že však vypra
vování P. Vavřince s pravdou souhlasí, o tom svědčí zadní trochu ohněm
připálená část' prkna, na němž jest malován.

Obraz ten chovali klášterníci lnářští z prvu v sakristii nad kle
kátkem, kdež přípravné a děkovací modlitby ku mši sv.- se modlívali.
Úcta jejich k obrazu tomu byla veliká, čtemet' v zápiscích kláštera, kterak

*) Za laskavé zprávy děkujeme dp. Zieglerovi, faráři Strašinskému.
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častěji představené své prosili, aby obraz ten na některém oltáři ve
chrámě jejich postaven byl, aby i lid, jenž hojně z celého okolí do chrámu
toho přicházel, před ním Matku Boží ctíti mohl. Konečně povolili před
stavení naléhavým prosbám jejich, když i lid sám o to prosil a obraz
ten dán byl na oltář sv. panny Barbory v pravé lodi chrámové. Avšak
P. Maria chtěla míti svůj zvláštní oltář a dala také zvlášť v roce 1738.
toto přání své podivuhodným způsobem několikráte na jevo.

Žil tehdáž ve Lnářích zámečník Pavel Řiský se svou manželkou
Annou, kteří měli malou dcerušku Františku. Když bylo Františce pět
čtvrtí roku, upadla, _ čem se uradili, to
postrašena byvši ne- a také vyplnili při mši
rozumnou chůvou, sv., kterou na ten
do těžké nemoci, úmysl před milost

ným obrazem naším
dali obětovati. A

ejhle! V několika
dnech byla Františka
úplně zdráva. Ale
Panna Maria chtěla

kterouž lid psotník
nazývá. V nemoci
této oslepla malá
Františka úplně na
jedno oko a kromě
toho zohyzdila ji

důvěru oněch man

želů zbožných ještě
nemoc v té míře, že
měla obličej celý
skřivený. Když rodi
čové u lékařů marné

jednou zkoušeti.
Stalot' se, že za

pomoci hledali, usta- několik měsíců Fran
novili se na tom,
že svého mrzáčka

obětovati budou
v chrámu klášterním

tiška opětně one-.
mocněla, a sice tak
těžce, že oslepla na

Panna Maria Lnářská. Oči Obě' I utekli se

Panně Marii. A na rodičové její po vzá
jemné úradě opětně k milostnému obrazu Panny Marie a nebyli ani tu
v naději své sklamáni. Za tři dny nabyla Františka opětně zraku
a nikdy již ho více nepozbyla. Tak dosvědčili to sami rodičové její
tehdejšímu převorovi kláštera lnářského, učenému P. Viktorinu od sv. Jana
Křtitele, a P. Severin od sv. Anny, tehdejší mistr professů, jenž
nám o tom v zápiscích svých podrobnou zprávu zanechal, přesvědčil se
o pravdivosti toho osobně a dokládá, že rodičové Františky, kdykoli o
uzdravení dcery své mluvili, nikomu jinému nepřipisovali jedině pří
mluvě P. Marie.

24
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A proto také na poděkování dali k obrazu tomu dva svícny, a
dvěma stříbrnýma očima ho ozdobili.

Tento podivuhodný případ-l povzbudil též Josefa Beneše, pekaře
ve Lnářích, že k obrazu tomu s modlitbou se utekl, když týrán byl velikými
bolestmi zubů. Již přes polovici zubů ztratil, všelikých léků užíval a přece
nemohl—se zla toho zbaviti. Nevida si již jiné lidské pomoci, následoval
příkladu manželů Říských. Zaslíbiv se, že obětovati bude Panně Marii
lnářské stříbrný zub, jestli bolesti té zbaven bude, dal před obrazem jejím
sloužiti na ten úmysl mši sv. A naděje jeho nebyla sklamána. Bolesti,
které ho dříve tak _ť počet cenných darů,
trápilyajichž se nijak jimiž brzy obraz ten

byl ozdoben. Jsou
to stříbrné peníze
a medailky, snubní

zbaviti nemohl, pře
staly ihned a nikdy
se již nevrátily.

Tyto podivu- prsteny, stříbrná
hodné milosti, jichž srdce, křížky a jiné
Bůh ku slávě Rodičky ještě věci, mezi nimiž
své před obrazem
Její ve Lnářích svým

zvláštní zmínky za
sluhují stříbrný kříž
s devíti smaragdy a
dvěma bílými draho

věrným byl udělil,ne
zůstaly ovšem tajny,
a tak stalo se, že
z celého okolí Lnář

kami. Samé to milo

dary, o nichž nelze
počali lidé v potře- pochybovati, že

.bách svých Pannu
Marii Lnářskou vzý

zbožné ruce je tam
na poděkování za

vati. A že nečinili zvláštní před tím
obrazem nabyté mi

Obraz Matky Boží |: Augustininnův v Tm v Bavořich.

o tom svědčí veliký losti zavěsily.
Spolu s dárky těmito scházely se z blízka i z dáli od četných

ctitelů Marianských dary peněžní na zřízení zvláštního oltáře pro obraz

tak bez výsledku,

ten, tak že konečně zmíněný již převor P. Victorin od sv. Jana Křt. vida
tuto důvěru a lásku k Matičce Boží, mohl splniti přání svých řeholníků
a všeho lidu, jehož splnění chudoba kláštera dříve bránila. — Oltář ten
ve zdobné renaisančním slohu zřízen roku 1738.

Od té doby putovali s radostí z celého okolí zbožní věřící do
chrámu nejsv. Trojice nade Lnáři, aby tam nejsv. Trojici i tu Krá
lovnu nebes, jež po Bohu jest nejprvnější, před milostným obrazem
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Jejím ctili a vzývali. Byly také v té době založeny při tomto chrámu
Páně mnohé fundace s tou podmínkou, aby mše sv. za původce jejich
u oltáře toho povždy byla sloužena. Že pak úcta tohoto obrazu ještě více
se nerozmohla, toho příčina bude asi ta, že slavné poutnické místo Svatá
Hora velmi na blízku jest, ačkoli dosud poutníci svatohorští putujíce kra
jinou lnářskou v chrámu tamějším rádi se zastavují, aby tam pobožnost'
svou vykonali. K tomu přistupuje ještě ta okolnost', že řeholníci Lnářští
zařídili ve Lnářích r. 1744. arcibratrstvo Panny Marie potěšovací s černým
koženým páskem, jemuž pak veškeru svou péči věnovali, tak že toto
dosud daleko přes tisíc členů z celého okolí kláštera čítá.

Avšak soukromé úctě přemnohých věřících těší se obraz P. Marie
Lnářské dosud. A často stává se, že žádají i z daleka lidé, aby na jejich
úmysl, v té neb oné jejich potřebě oběť mše sv. se před tím obrazem
sloužila; Což patrným jest důkazem, že důvěra k obrazu tomu ze srdcí
věřících nevymizela a že dosud P. Maria hojné milosti rozdává těm, kdož
před obrazem tím ji vzývají. P. Alois Majer,ř. sv. A.

9. Mariánská studnice u Chotovin.

Farní archiv má o tomto novém místě poutnickém následující
zápisky:*)

Bylo to 28. máje 1855., prostřední to svátek svatodušní, když
přijda z kostela po ranní mši sv., uslyšel jsem zprávu, že dva školáci
desítiletí: František Krejčí (žije dosud), syn představeného, a Josef Teplo
(žije posud v Americe), syn rolníka z Chotovin, jižto za velkým jezerem
dobytek pásli, v studánce uprostřed Teplovy louky ležící Nejbl. Pannu
Marii spatřili. Oni totiž z velké žízně odebrali se ku studánce a sklonivše
se, by vody nabrali sobě, nemálo se poděsili, když oba spatřili P. Marii
nebeským leskem ozářenou uprostřed studánky. Úzkost' pojala je nevý
slovná; vyskočili vzhůru, nechali dobytek na pastvě a kvapem' letí
ku svým rodičům. Nevědouce co se stalo, táží se rodičové třesoucích se
dítek po příčině jich jednání podivného a slyší, že se jim ve studánce
nad Jezerem zjevila P. Maria. I spěchalo tu ihned více lidu ku studánce,
ale žádnému nebylo popřáno takového vidění. Odpůldne však se roznesla
opět pověst', že některé ze ženských ve studánce Matku Boží spatřili.
Osadníci naši počali tam choditi, používali vody a bahna z té studánky
v nemocech, a mnozí ujišťovali, že jim skutečně zpomoženo bylo. Tak

*) Sdělujc vlp. ínrář tamní, Fr. Smutný.
24*
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pořád více přicházelo lidstva ku studánce a i z jiných osad chodili
sem pro vodu.

Šestnáctiletá dcera rolníka ze Sudoměřic do Chotovin přifařeného
měla po dlouhý čas bolavé oči. Lékařská pomoc byla marna, bolest'
v očích ustavičně se množila a došlo to tak daleko, že nebohé děvče
téměř docela osleplo. Matka děvčete ustanovila se na tom, hledati v bolu
svém pomoc u P. Marie v Chotovinách. Přišla tudíž do kostela a při
mši sv., při níž za uzdravení dcery své snažně prosila, odebrala se ku
studánce a tam po dlouhou chvíli klečíc modlila se modlitbu (Zdrávas Krá
lovno.» Již chtěla nad vyplněním své
odejíti, avšak, ana prosby, vzala s
do studánky po- sebou vody a ba
patřila, uzřeladosti hna, a odebrala se

domů. Bahno dala

dceři přes noc na
jasně ve vodě P.
Marii. Když se jí
po chvíli ztratilo oči, a vskutku,
toto vidění,prosila
snažně, kdyby jen

bolest' v očích pře
stala a oči se zcela

ještějednou mohla vyjasnily.
spatřiti milostnou Tato zpráva
tvář Matky Boží.
I neprosila na
darmo; nebo opět

jako vítr roznesla
se po všech kon
činách, lidé z blízka

zjevila se jí ve iz daleka hrnuli
studánce Matka

Boží, avšak ne už
se ku studánce, a
netrvalo to dlouho,
počalo do Chototak jasně jako Marianská studnice u Chotovin.

prve. Potěsena vmchoditiprocesí.
l mnozí z poutníků cizích tvrdili, že viděli Marii Pannu, ano přišli

někteří na faru a zavázali se, že kdyby třeba bylo, jsou hotovi zjev
svůj i přísahou stvrditi, mezi těmi mistr zednický z Pišeli, zahradnice
z Radenína, mistr soukenický z Pacova atd. Ještě téhož roku počítalo
se na 200 procesí do Chotovin přišlých. — —»

Takovým způsobem zmiňuje se o Rodičce Boží zdejší íarní pa
mátní kniha.

Úcta Bohorodičky Boží v Chotovinách nevyhynula dosud; každo—
ročně přichází ku studánce, nad níž později kaplička vystavena byla, mnoho
procesí o nedělích a svátcích Mariánských času letního, a ve. dny všední
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navštěvují jednotlivci toto posvátné místo, odnášejíce s sebou domů vodu
a bahno ze studánky. Tak stojí věci podnes.

Studánka leží na louce a jest asi 7 minut cesty na stranu půl
noční od Chotovin vzdálena.

IO. Poutní místo sedmibolestné Panny Marie 11Dobré Vody blíže
Pocinovic v Šumavě.

Na slavnost' Jména Panny Marie scházejí se u (Dobré Vody»
v Šumavě hojní zástupové zbožných ctitelů Bohorodičky, aby veřejně
uctili svou Matku a důkaz podali, kde všechny obyvatele země české,
Čechy i Němce, svět nalezne v bratrské svornosti, totiž ve sv. víře
katolické.

Naši čtenáři jsou zajisté zvědavi, jak a proč to poutní místo
Dobrá Voda povstalo. Nuže slyšte: Před léty na horách u Dobré Vody
u Pocinovic bývala jen malá kaplička dřevěná, zrovna na tom místě, kde
z hory čistý hojný pramen vody se prýští. Starodávná pověst', která
se doposud mezi tamním lidem udržela, vypravuje, že voda ta je zázračná;
neb pasáčkovi tam stádo skotů pasoucímu na přímluvu Rodičky Boží
zhojena najednou noha, těžce a dlouhý čas bolavá, když se byl vodou
z toho pramene umyl a k Rodičce Boží se byl pomodlil. Lid šumavský,
zvláště Chodové_ již od pradávných časů k pramenu tomu horskému
putovávali, Rodičku Boží vzývali, a hle! mnoho nemocných z nich se
uzdravilo. Jeden pozbyl nemoci své oční, jinému ozdravěla ruka, a tak
stalo se od pradávných časů na místě tom mnoho vyléčení neduhů na
přímluvu Rodičky Boží, a protož zbožní obyvatelé krajiny té, čeští Chodové,
nazvali pramen ten Dobrá Voda a zasvětili místo to Rodičce Boží sedmi
bolestné.

Čím dále tím více oblíbil si okolní lid místo toto. Přicházely
k Dobré Vodě četné průvody, vzývaly Rodičku Boží o pomoc a vodu
brali mnozí s sebou, myli si chorá místa a úlevy a brzkého uzdravení
dosáhli. Bylot' tedy záhodno a přání všech okolních Šumavanů, aby na
tom místě povstal důstojný chrám, zasvěcen sedmibolestné Rodičce Boží,
kde by se služby Boží konati apoutě odbývati mohly. Občané pocinovičtí
všeobecné žádosti lidu pošumavského též vyhověli. Ze sbírek po dlouhý
čas konaných od zbožných poutníkův a pak z obecného jmění vystavěli
důstojný chrám Páně, jehož základní kámen dne 9. června 1872. slavnostně
položen a roku 1875. tu neděli po jméně Panny Marie slavnostně vy
svěcen. Od té doby stal se chrám sedmibolestné Rodičky Boží středem
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celého Pošumaví. Každou sobotu přicházejí zbožní ctitelé Marianští z daleka
navštívit Rodičku Boží, v neděli v létě odpoledne přicházejí hojné procesí,
a teprve 0 Mariánských svátcích bývají u Dobré Vody celé davy lidstva,
tak že chrám Páně jich kolikráte ani dvacátý díl pojmouti nemůže, a což
teprve 0 pouti, která se koná tu neděli po jméně Panny Marie! Tu bývá
více nežli pět až deset tisíc lidí pohromadě, většinou Češi, kteří při
cházejí od Domažlic až od Stankov, Plzně, z Klatov, uctit Rodičku Boží;
z hor Šumavských od Nýrska a hranic Bavorských přicházejí zase četní
Němci. A tak Čech i Němec, neznaje žádného záští národního, spojuje
se zbožností, vírou svatou katolickou a úctou k Rodičce Boží, schází se
zde v bratrské svornosti. A o tom svátku velikém, pouti to u Dobré
Vody, obyčejně dvousedlový Osr, jejž nazývá zbožný lid Šumavský prsa
Matky Boží, nejvyšší to hora v Šumavě na straně české, ač jindy oby
čejně mlhami zahalen, bývá jasný a pohlíží na zbožný lid z krajin jeho
poúpatí, a věrný jeho strážce, černé jezero v nejvyšších horách Šumav
ských, nad nímž strmí jezerní stěna, kouří výpary z průhledných hladin
svých jako kouř kadidla k nebes královně ku oslavě. Vskutku krásnějšího
místa nemohl lid Šumavský zasvětiti Rodičce Boží a krásnějšího si Ona
nemohla též vyvoliti v celé Šumavě, kde by vyslýchala prosby svého lidu
&hojila jeho rány. A na tomto překrásném místě vyslýchá Rodička Boží
jako královna nebeská prosby lidu svého Šumavského, tvoří tam divy
hojné, a proto ten lid z daleka iz blízka přichází k ní jako ku své matce,
aby se skryl pod ochranný plášť mocné přímluvy její u Boha.*)

II. Panna Maria v Kájově.

V nepatrném místě biskupství budějovického, asi hodinu cesty na
západ od Krumlova vzdáleném, nachází se milostná soška Panny Marie,
představující její blažené zesnutí mezi sv. apoštoly. Místo toto, Kájov,
jest -vedle sv. Hory a Staré Boleslavi nejvíce od poutníků navštěvovaným
a také nejvíce proslaveným četnými ačastými zázraky. Kájov neobsahuje
více než několik málo čísel, za to však veliký kostel <Nanebevzetí Panny
Marie» a starobylý kostelík (Blažené smrti Panny Marie,» který též kaplí
sv. Leonarda se zove.

O původu tohoto místa, které do prvých dob tohoto tisíciletí
svým počátkem sahá, není nic určitého známo, avšak již při roce 1263.,

*) Viz Školu B. s. P. r. 1878.



PANNA MARIA v KÁJOVÉ. 375

v době, kdy králem Přemyslem Otakarem klášter ((Zlatá kor_una» založen
byl, nachází se místo toto mezi statky, které vzpomenutý král klášteru
věnoval. Již za oněch časů byl v Kájově jmenovaný kostelík ((Blažené
smrti Panny Marie,> který zbožný lid českého jihu má za prvé a nejstarší
poutní místo. Kostelík »lšlažené smrti Panny Marie» jest rozdělen ve dvě
kaple, z nichž v jedné se nalezá sličná soška blahoslavené Panny Marie,
ana v rukou apoštolů umírá. Poněvadž původní kostelík nemohl obsáh
nouti ony nespočetné davy, které ku místu Panně Marii tak milému se
ubíraly, počalo se již v roku 1255. vedle jmenovaného kostelíka ku
polední straně se stavbou velikého kostela. jehož větší ještě rozšíření
v roku 1400. a Přistavběsamé
1434. vydatnou

pomocí pánů
dva zázraky že se
přihodily, i lidé i

z Rosenberka jest zápisky farní do
umožněno. Chrám svědčují.
však úplně do- Původně neměl
končenjest teprve
roku 1488., jakž
lze čísti na desce

totiž státi nový
chrám na místě,
na kterém nyní se

mramorovévokně nachází, avšak asi
kostelíka &Blažené
smrti P. Marie.»
Hlavní zásluha o

tam, kde nyní tak
zvaná (špičatá

kaple>> stojí. Po
čaté dílo nechtělo

však nijak pokra
ukončení stavby
této přísluší faráři
Kájovskému, ci , čovati,nebco za
sterciákuze »Zlaté wi dne bylo vysta
Koruny,» Mich. panna Ma,-ia„, Kájově_ věno, sroutilo se
Pilsovi.— v noci, a látky
stavební přeneseny jsou podivuhodně na místo, kde nyní kostel stojí.
Když takto stavitelé poznali, že není vůlí Boží, by chrám stál na
místě lidmi určeném, učinili po vůli vyšší a počali stavěti tam, kde
nyní kostel stojí.

Při pokrývání chrámu stalo se, že pokryvač v době, kdy nejméně
toho se nadál, dolů spadl; poněvadž však za pomoc Pannu Marii volal,
dopadl země úplně bez pohromy tak, že ihned ku své práci se navrátiti
a v ní pokračovati mohl; místo, odkudž spadl, až podnes znamením
svatého kříže jest označeno.
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Nad.tabernákulem tohoto chrámu, poněkud v zadu, by bylo místo
ku vystavění Nejsvětější Svátosti, jest pozlacený trůn s baldachynem
rovněž pozlaceným, na jehož vrchní části jest znak Švarcenberský; na
trůně jest umístěna milostná socha Panny Marie, na levé ruce jesulátko
držící, v pravé pak žezlo; hlavy jesulátka i Panny Marie zdobí koruny
kovové, barevnými drahokamy ozdobené. Socha tato jest hlavním před
mětem nábožné úcty; zda však socha tato jest původní ona zázraky pro
slavená socha Kájovská, nedá se ani dokázati ani popřítž, poněvadž se
ani neví, byla-li a kdy byla snad změněna a jinou nahražena; at' tomu
však jakkoli, my víme předobře, že ne ku soše, ale ku Bohu zázraky se
odnášejí, které na přímluvu sv. Panny se děly; neb víme určitě, žeina
jiných místech poutních Pán Bůh i po odstranění původní sochy neustal
nijak ve svých zazracích.

jako všude při poutních místech, takiv Kájově nachází se studně
velmi stará, asi 4 metry hluboká, jejíž vodě zázračné připisují se účinky;
nad studní zvedá se kamenná, kapli podobná stavba; během času studně
tato velmi byla porouchána, ano i částečně zasypána, a teprve r. 1884.
nynějším důstojným duchovním správcem opětně vkusně obnovena.

Voda tato mnohým odpomohla nemocím na přímluvu svaté Panny
zde vzývané, hlavně však pomáhá proti neduhům očním, o čem toto
čteme v archivu farním.

Urozený pán Mart. Ign. Pechic zvěstoval písemně z Řepic dne
9. července 1659., že chot' jeho Benigna Lucia Pechio, rozená Řepická ze
Sudonic,v roku 1650. v Krumlově, v šestinedělích přetěžkou navštívena
byla nemocí; když užívání veškerých lékůa volání nejdovednějších lékařů
neduh jen zhoršovalo, upustivši od pomoci lidské, za pomoc Boha vzývati
urozená paní sobě umínila. Dne 7. června 1651. byla do Kájova více
mrtva než živa dovezena, kde chrám Páně navštěvujíc a vody používajíc
brzo úplně uzdravena jest. .

Ačkoli pouti do Kájova po celý skoro rok trvají, od února až do
prosince, jsou přece některé dny hlavně poutím určeny, ve kterých zoa
i více procesí z blízka i z daleka sem se dostaví. Četná procesí zaví
távají sem hlavně ve svátky Marianské a v soboty postní, které zde
úplně jako den nedělní neb sváteční jsou oslaveny, hlavní však a úctě
sv. Panny především posvěcené slavnosti jsou v sobotách říjnových,
které zlatými sobotami se zovou a od nešpor dne pátečního až do
nedělní odpolední pobožnosti trvají.
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Soboty tyto byly hlavně v dřívějších dobách slaveny, pokud ve
(Zlaté Koruně> cisterciácký a v Krumlově jesuitský byl klášter; tehdy
byla dvě kazaní vždy v Kájově, české i německé, a nejdůst. pan opat
ze <<Zlaté Koruny) míval v tyto dny slavnou mši pontifikální. Tehdy
počítáno bývalo poutníků až do 60.000.

Ač nyní, v nedostatku kněží, kázaní česká a německá nejsou,
poněvadž okolní velebné duchovenstvo sotva stačí návalu poutníků, kteří
svatou zpověď vykonati chtějí, jest přece počet účastníků v tyto dny
říjnové značný, což z počtů přijímacích nejlépe vysvítá.

Bylo pak kommunikantů v r. 1879. ve zlatých sobotách 5.499,
koncem roku . _ _ _ _ , _ _ 11.445,

v roce 1880. ve zlatých sobotách 4.538,
koncem roku _ _ _ _ _ . _ _ 10.518,

v roce 1881. ve zlatých sobotách 5.152,
koncem roku . . . . . . . . 11.267,

v roce 1882. ve_zlatých sobotách 4.023,
koncem roku . . . . . . . . 11.027.

v roce 1883. ve zlatých sobotách 5.372,
koncem roku . . . . . 10.512.

* *
*

Mimo tato posvátná poutní místa Marianskájmenujeme pro úplnost'
ještě: 12. Budějovice samy, 13. Bechyň, kde se vypravuje to památné,
že v dobách válek náboženských jistý nekatolický vojín ze záští proti
katolickému náboženství obraz Matky Boží chtěl zohaviti. Namířil na
hlavu chtě ji rozseknouti; náhle však neviditelnou mocí jsa stržen, klesl
k zemi a brzo na to zemřel. 14. Jičín, kde obraz starožitný jest ctěn,
pocházející prý z Řecka. Byl majetkem protestantského kazatele, který
jej daroval katol. knězi, čímž přišel v majetek oo. jesuitů jičínských.
15. Drahov u Veselí nad Luž., který již r. 1384. byl farním kostelem
16. Horaždovice. 17. Plán. 18. Římov. jakýsijan Gurré,rodeszrna,
z řádu jesuitů v Krumlově, vypravil jednoho duchovního z řehole kapu
cínů do jerusalema, aby tamní místa posvátná, jich vzdálenost' a položení
vyměřil. jan Gurré maje toto poměření v rukou a vida krajinu k tomu
způsobilou, počal na statku Římovském, který tehdy jesuitům Krumlov
ským patřil,'25 zastavení trpícího Krista tak stavěti, by jedno od druhého
v té samé vzdálenosti bylo, jak ta v jerusalémě leží. Při tom šetřil svě
domitě i polohy, kterou ta místa v jerusalémě bud k východu neb zá
padu, severu neb jihu mají. Tato křížová cesta uzavírá krajinku utěšenou,
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rozmanitostí výtečnou. Kdo chce předepsanou pobožnost' vykonati u každé
kaple, potřebuje bez mála 3 hodiny k obejítí. Kostel Římovský jest malý,
ale útulný, zasvěcený seslání Ducha sv., stojí na východní straně ambitů
či chodeb, které se vůkol Lorety rozkládají. Chodby tyto vyzdobeny
jsou překrásnými malbami, v novější době všecko obnoveno, ze života
P. Marie. Na stropu zobrazena jest Panna Maria v podobenstvích, jak ji
v litanii Loretanské nazýváme. Po stěnách na levé straně jest 35 vy
obrazení ze života Jejího, po pravé straně jsou zázračné obrazy Mari
anských poutních míst v Čechách. Třikráte do roka koná se zde Mariánská
pobožnost', a sice: 1. v neděli provodní, 2. v nejbližší neděli po slavnosti
Panny Marie Karmelské, 3. na neděli růžencovou, totiž druhou v říjnu. .
Hlavní poutě odbývají se zde v neděli po Nalezení sv. kříže a pak po
Povýšení sv. kříže. V tyto poutě bývá zde na tisíce poutníků z Čech,
Rakous a Bavor. Kázaní bývá před kostelem u sv. kříže, kde jest pěkné
prostranství, zdobené věkovitými lípami, a poutníky bývá přeplněno.

19. Severně od Římova, as hodin'u cesty vzdáleno, jest prastaré,
jindy velice proslavené, teď již bohužel zapomenuté poutní místo Doudleby.
Tam nachází se za hlavním oltářem 7 berlí, jež zde zanechali ti, kteří
zde na přímluvu P. Marie zázračně uzdraveni byli. Tento kostel jest.
prastarý, nejstarší mezi všemi okolními, ale v dobrém stavu vnitř i zevnitř,
je též pěkný, nedávno obnoveno v něm všecko a vkusně zřízeno. Škoda,
že není nikde obrázků P. Marie Doudlebské. Málo poutníků sem zavítá,
sotva z nejbližšího okolí. V neděli smrtelnou bývá tu hlavní pouť, pak
na Narození P. Marie.

zo. Sušice. 21. Saras v táborském kraji. 22. Vinterickou Horu,
a 23. Zelenou Horu.



Hlava XV.

Posvátná místa Marianská v biskupství Litoměřickém.

I. Chlum.

_, Místo ono slove (Maria v lískovci» nebo též

L'lw'W')(Maria na Chlumu.>> Pod návrším prostírá se městečko od
horníků založené, rovněž Chlum nazývané. Ctí se tam slavný

obraz Marianský, o jehož původu vypravuje se takto:
Bylo to o polednách za dusného dne letního, kdy-slunce jen jen

pražilo, když řezník jeden, jdoucí za svým obchodem, přišel na místo, kde
stojí nyní Chlum, a pod stinným lískovým keřem ulehnuv blaženě usnul.

V tom zdálo se mu, jakoby ho někdo třikráte po sobě volal jménem, a
neviditelnou mocí byv uchopen procitl. Před ním rozhlížejícím se, kdo ho
vzbudil, stál z nenadání Marianský obraz. (Co to P>>tázal se u sebe &
padl na kolena před nebeskou Matkou milostí. Obraz přívětivě mu
pokynul a on posilněn a povzbuzen jsa vzal jej pod paždí a nesl do
Falknova, kdež obýval, a uložil jej uctivě ve svém domě.

Ale netrvalo dlouho a obraz byl ten tam. Všecek překvapen i
zarmoucen ubíral se zbožný řezník opět k lískovému ořechu a vskutku
tam také našel obraz. Z toho poznal, že Maria Panna právě na tomto
místě a nikoli v domě jeho chce býti ctěna, a proto dal vystavěti při
lískovém keři chaloupku. Za čas však, když řezník již dávno byl zemřel,
spadla chaloupka a úcta onoho milostného obrazu jakož i samo vyvolené
místo přišlo v zapomenutí.

I stalo se po čase opět, žejeden bednářský tovaryš v parný letní den
pod lískovým ořechem ulehl a usnul. Zjevila se mu ve snách královna
nebeská, napomenula ho k pokání a vyjevila mu, že zatím co on dlí na
cestách, rodiče jeho doma umřeli. Zároveň vyzvala ho, aby z dědictví
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svého ]í ke cti vystavěl kapli. Milý chasník vyzpovídal se tedy zkroušeně
a brzo vystavěl pro milostný obraz kapličku. Od té doby nazváno místo
to (Maria na Chlumu,» protože stála kaple na návrší čili na chlumu.

Kaple ta byla pro každého otevřena a přístupna. Kol do kola
bujelo husté křoví a pr0pasti a jeskyně byly jako stvořeny pro lidi,
kteří v ústraní vzdáleni hluku a ruchu světského jediné Bohu v duchu
kajícnosti sloužiti chtěli. Ale za časů pěstního práva a věčných rozbrojů
staly se doupaty lakotných a krvežíznivých zlodějův a lupičů. Ti ovládali
celou krajinou a žádný pocestný se v končiny ty neodvážil. Loupežníci
cítíce se tam býti chaných všech zlo

\illlllllll/bezpečnýmizřídili
-—————————“i\\si nedaleko ka- *_*—%s činechaúkrytech.. Loupežnícitedy

pličky s milostným
obrazem stálé

bydlo. Mnoho lidí
jest od nich po

jsou od zbrojencův
obstoupeni, zajati
a pak popraveni.

V propastech
vražděno olou- , v

' horskych vsak na
peno a pak _do
hlubokých pro

lezeno mnoho

drahocenných věcí
a tolik těl a koster

lidských, že ani
nemohly všechny

pastí vhozeno.

Dlouho bylo
po nich pátráno,
ale dlouho marně. být; slušně po

hřbeny, ale mnohé
tam ležeti zůstaly.
Poklady, k nimž
nikdo se nehlásil,
byly na polovici

Až konečně poda
řilo se jednomu
rytíři zajati náčel
níka roty loupež
nické. Od tohoto

dověděli se o spá- rozdány chudým,
a z druhé polovice vystavěn krásný kostel. Od té doby mnoho a mnoho
poutníků putovalo na Chlum a nával byl ještě větší, když kostel obdařen
byl hojnými odpustky. Proto zbudována r. 1499. nová kaple a zasvěcena
sv. třem králům. Když pak r. 1647. císař Fedinand s vojsky svými do
krajin těch zavítal, bylo vše ještě nádherněji vystrojeno. Milostná soška
jest vysoustruhována ze dřeva lípového, představujíc Marii Pannu, ana sedí
na stolci majíc na klíně Ježíška, který pravicí žehná zeměkouli, či říšskému
jablku, jež P. Maria v pravici drží.

Panna Maria na Chlumu.
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Do bývalé peleše loupežnické sestupuje se po 15 stupních. Jest
tam teď kaple a v té obraz posledního soudu. Na klenbě jsou vymalovány
vražedné výjevy od bezbožné roty páchané.

Chlum jest podnes četně navštěvované poutní místo, proslulé
mnohými zázraky až do poslední doby. R. I884 nabylo zde slepé děvče
opět zraku, a sice po vykonané devítidenní pobožnosti.

2. Poutní místo Bohosudov čili „Maria Záře“ u Teplic.*)

Tam kde lesnaté vrchy Krušných Hor ku straně polední v mírné
pahorky s ovocným stromovím se mění, leží, obklíčeno líbeznými nivami
a úrodnými poli, jak uprostřed velikého rozsáhlého sadu, v krajině jako
ráj půvabné a krásné, znamenité poutní místo Bohosudov. Nad krajinou
klene se jasná modrá obloha, kteráž jen něco dále již halí se černým
dýmem, z četných dolů uhelných vycházejícím. Toť důkazem, že krásná
česká naše vlasť _nejen mocně plodnou svým povrchem, ale i svým jádrem
jest. Překrásný obraz doplňuje město Teplice, vzdálené hodinu cesty,
a známé světu svými lázněmi. jaký jest rozdíl mezi Teplicemi a Bohosu
“dovem a přece v jak milém souladu hlásají pospolu dobrotivosť všemo
ihoucího Tvůrce, jenž tam přirozeným, tu nadpřirozeným způsobem milosti
trpícímu lidstvu rozdává! Pohlížeje na věž Bohosudovského chrámu měl
jsem za to, že slyším s ní ve větru vání milý hlas: cPojd poutníče sklí
čený, co ti teplý nezhojí pramen, zhojí ti milost“ Boží.) A slov těch
svědectvím jsou tisíce a tisíce trpitelů, jimž Bůh na tomto místě neoby
čejných milostí popřál. Vyslyšené žádosti, splněné touhy jsou jedním
nepřetržitým článkem v dějepisu svatého toho chrámu. A to nebudiž
nikomu divno! Bůh sice všude a vždycky každého slyší — ale není-liž
jemu, rozdavači milostí, volno na jistých místech a v jistém čase hojněji
a štědřeji darů svých rozdávati?

A podobně se'děje zde, a to na přímluvu Rodičky Boží, kteráž
také tento koutek krásné naší země si oblíbila. — — Obraz, bolestnou
Rodičku Boží představující, dostal se sem z panenskéko kláštera Světec
ského u Biliny. Bylo to v době, kdy naší vlastí krvavá bouře husitská
hrozně zmítala. Husité, jak Balbin praví, zmocnivše se r. 1421 Světecského
kláštera, poplenili a vypálili jej. Řeholnice jednak povražděny jsou, jednak
se zachránily útěkem do blízkých Krušných Hor, do krajiny, kde nyní
kostel (Maria záře) s_tojí. Panny, kterým podařilo se. utéci, vzaly s sebou

*) Viz krátké dějiny a. popsání tohoto místa od B. H., děkana v H. cBlnhovčsb 1883.
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ze Světce nejdražší klenot, milostný obraz Rodič/ay Boží. Lze tedy za to
míti, že již tehdy soška předmětem zvláštní pocty byla.

Krajina kolem Bohosudova byla tehdáž hustě zarostlým hvozdem,
kterýž. mimo bezpečné útočiště ničeho neposkytoval. Jaká asi bída hlodala
na životu panenských vyhnanců, souditi lze z pojmenování, jakého za oněch
dávných dob místu se dostalo: „Mafia 2; bídě.) A bída ta vlekla se
celých dvanáct let. Neboť pokoj nezavládl v nešťastné zemi, pokud
vozová hradba neohrožených, ale také bezohledných Táboritů prolomena
nebyla. Tu ztroskotal Diviš Bořek z Miletinka s celou panskou stranou
30. května r. 1434. děje ji nesklamala.
u Lipan. Pokud '

strana Táboritův
v Čechách vrch

držela, nebylo lze
osobám klášterním

veřejně se okázati,
i nebylo jinak možno,

As okolo polo
vice patnáctého sto
letí děvečka jakás
zKrupky vydala se
o svátku Narození
P. Marie časně ráno

na trávu, poněvadž
nebyla 5 to, aby
sobě den před tím
zásoby nanosila.

Odebrala se ku

staré duté lípě, kdež
hojný pramen křišťá
lové vody půdu svla

než že naše panny
hladem a nouzí zmo

řeny záhy zmíraly,
z nichž poslední, očc
kávajíci svého života

skončení, poklad
drahé domoviny do

žoval a tak vzrůst

bujného pažitu pod
cluté lípy uschovala,
ponechávajíc další
o něj péči Božské „MatkaZáře" u Teplic. poroval. Co trávu
Prozřetelnosti. Ana- kosí, vyskočí had
a okamžikem o obnažené rámě se jí ovine. Hrůzou vypadl jí z ruky
srp a výkřik úzkostlivý z hrdla se jí vydral. Had schýliv hlavu
k stromové dutině, kdež obraz Bohorodičky ukryt byl, tak vztekle zasyčel,
že děvečce to samé, ač k smrti polekána byla, velmi nápadno bylo. A had
posyčev si, s ramene, aniž jí ublížil, se svezl a v trávě zmizel, žádné stopy
po sobě nezanechav. Děvče jato hrůzou pádilo domů a oznámilo tu věc
svému hospodáři, kterýž přibrav souseda, k lípě se odebral, aby pokladu,
jehož strážcem po jeho domnění asi had byl, se dopátral.

Prohledávajíce dutinu stromu přišlioba sousedé na poklad — vzácnější
nad zlato a stříbro — sošku to P. Marie. Z uctivé bázně ani sošky se nedo
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tknuvše domů se odebrali, aby svého faráře o celé příhodě zpravili. Tento ve
slavném průvodu sošku ze stromu do farního chrámu v Krupách přenesl.
Jaké bylo však všech podivení, když druhého dne sošky P. Marie v chrámě
nebylo. Nalezli ji zase v dutině stromu. A to do třetice se opakovalo. Kdo
ji přenášel? Byl někdo s to, aby podvodně po třikráte ji z chrámu odnesl,
aniž by to oko pozorných, divem tím vzrušených obyvatelů pozorovaloř
Nikoliv. Lid hned vyslovil se, že to andělé jsou, jenž svou královnu na
její oblíbené místečko přenášejí. Proto nechala se soška, kde byla. Oby
vatelé jen pro zbožné poutníky dřevěnou a později kamennou kapličku
vystavěli. A zbožných duší Rodičku Boží tam navštěvujících rok od roku
víc a více přibývalo. Albrecht z Kolovrat, pán na Libštejně, nejvyšší kancléř
království Českého, připojil r. 1500. ku kapličce podélnou stavbu, kterážto
k ní jako ku presbyteři locl' chrámovou tvořila.

Novoty náboženské, Lutherem v Němcích vzbuzené, nezůstaly bez
účinku na Čechy. Stará strana kališnická většinou stala se protestantskou,
již i přemnnzí katolíci následovali. Mezi těmi byli i obyvatelé Krupky.
Že pak Lutheráni obrazů nectili a.jich ve svých modlitebnách netrpěli,
octla se soška P. Marie v Bohosudově v patrném nebezpečí, kteréž tím
větší bylo, ano i majiteli pozemku, na němž chrámeček stál, zemanu
Albrechtu Kekulovi ze Stradonic, pánu na Kyšperku (Supí Hoře), muži to
mravů pochybných, rozkoší světských milovnému, bylo ctění obrazův a
poutě solí v očích. A co by na něm bylo, jistě byl by chrámeček jeho
vznešené ozdoby byl sprostil a modlitebnou učinil, kdyby katolíkův a
katolického krále byl dbáti nemusil. A divno věru, že soška v bouřlivých
těchto časech, „plných svévole a násilí, zkáze ušla.

Však brzo nastaly pro Bohosudov lepší časy. Šlechetný Jiří Popel
z Lobkovic koupiv r. 1584. od Albrechta Kekule statek Hrupku, dal
kostel již všecek vetchý řádně opraviti, kolem zdí obtočiti a sedm kaplí
pro znázornění sedmi bolestí Panny Marie zříditi. Toť byl počátek nynější
chodby křížové a její prostraných kaplí. Založil pak zároveň pobožné
nadací k pravidelnému sloužení _mšesv. v den sobotní na úmysl: vyhubení
bludařství a odvrácení všeho zlého od milého království Českého. Fundace

ta doposud jest v platnosti. Zbožný fundator nahlédl záhy, že jeden kněz
pro četné poutníky, sem denně přicházející, nedostačuje. Zlu tomu poradil
povoláním otců tovaryšstva Ježíšova, pro něž již byl dříve v Chomutově
kollegium zřídil. Těm tedy Bohosudov na věčné časy odevzdal.

Známost“ Bohosudova vzrůstala každým dnem a zvláště tehdy se
rozšířila, kclyž vysoká šlechta česká pod 'vedením arcibiskupa Karla
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z Lamberka sem pout' vykonala, dadouc takto povzbuzující příklad všem
věřícím. Než nedostávalo se posud přiměřeného pro řeholníky obydlí.
Bylot' jim až z Chomutova dle potřeby přicházeti. A zase to byla velko
dušnost' rodiny Lobkovické, kteráž o vhodnou budovu se postarala.

Ku prosbě otcův jesuitů propůjčil papež Pavel V. plnomocné od
pustky za obyčejnými výminkami těm, jenž o svátku Narození Panny Marie,
hlavní to pouti Bohosudovské, Rodičku Boží navštíví. Nadešel rok 1618
——rok to neblahý, počátek a pramen všech běd a svízelů, kterými po
třicet let vlasť naše trpěla a jichž následky ani celá potomní dvě století
nenapravila.

Stavové akatoličtí v zemi jsouce ve většině, odvrátili se od zákon
ního nástupce Matyášova, krále Ferdinanda a zvolili sobě Bedřicha
Falckého králem, a jsouce při vesle vládním, usilovali záhy vší mocí o to,
aby katolictví ze země vytlačili. Proto nejdříve obořili se na přední bo
jovníky katolictví, na tovaryšstvo ]ežíšovo, jež ze země vypověděli.
Rektor koleje Chomutovské P. Daniel Stigelius o bezpečnost' Bohosudov
ského, sobě svěřeného pokladu dříve než o svou a svých bratří se
se postaral. Požádav Duchcovského děkana jana Simonisa z Roseníelsu
o převzetí milostného obrazu pod svou ochranu, odebral se do Bohosudova.
Přišel také v pravý čas. Nebo sotva opustil s ostatními členy řádu chrám,
již přichvátal vzpomenutý Albrecht Kekule s ozbrojeným zástupem, aby
si svou zlost“ na milostném obraze a jeho služebnících vylil. Nenaleznuv
co hledal, chtěl kostel v protestantskou modlitebnu proměniti, než jakási
bázeň nedala mu to učiniti, tak že jen s jednou postranní kaplí pro účel
svůj se spokojil. Bitva na Bílé hoře (1620) zlomila moc strany nekatolické
v Čechách a že tvořila v národě Českém většinu, podvrácena jest bohužel
i síla celého nešťastného národa na dlouhá léta. Albrecht Kekule, který
21. srpna r. 1621. zemřel a statky jeho propadly komoře královské, od
níž je Alexander Regner z Bleilebenu, podplukovník Albrechta z Vald
štejna, koupil. Po krátkém vyhnanství navrátili se ]esuité již r. 162 I. ve
svá předešlá sídla. Milostivý obraz Bohorodičky zase octl se na starém
místě svém. Však ne na dlouho, neboť vojska tu sasská, tu švédská do
Čech vpády činivše, zle řádila. Proto milostný obraz musil se pro bez
pečnost' opět ukrývati a choval se v Praze, později v Chomutově, až
konečně r. 1651. zase do Bohosudova navrácen jest.

Paní Marie Anna Regnerka z Bleilebenu odkázala po smrti manželově
a synové statek Soběchleby s pustým již Kyšperkem řádu jesuitskému,
kterýž tu gymnasium zřídil a v letech 1702—1738 kostel v nynější
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nádherné podobě přestavěl. Řád jesuitský vládl zde až do svého zrušení
r. 1773. Tenkráte darovala Marie Terezie statek kostelu a jesuitské
gymnasium proměnila v hlavní školu. R. 1798 zřízeno zde bylo prolioštství.
Ale Litoměřický biskup Bartoloměj Hille vymohl, že proboštství toto
r. 1853 jesuitskému řádu, kterýž zase papežem Piem VII. již 7. srpna 1814
v celosti své obnoven byl, opětně navráceno bylo. Řád zde zí'ídil novou
velikolepou kolej a otevřel gymnasium a seminář pro mládež, která se
duchovnímu stavu věnovati chce. Pouť zkvétla a na tisíce jest těch, jenž
zdraví dušc i těla bolestné Rodičce Bohosudovské děkují.

Křížová chodba a chrám.
Zmínili jsme se již, že jiří Popel z Lobkovic kolem chrámu zed se

sedmi kaplemi vystavěl. Když zub času je až do rozpadnutí'se rozhlodal,
našlo se dosti dobrodinců, jenž je znova a nádherněji zbudovali a poznenáhlu
klenutou chodbou, nynější chodbou křížovou, spojili. Původně bylo v těchto
sedmi kaplích vypodobněno sedm bolestí Rodičky Boží; avšak noví stavitelé
tu a tam nový, jiný obraz na oltář postavili. Kaple jsou nyní všechny
stejného rozměru, dosti prostranné, tak že lze v jedné každé mši sv. sloužiti.
Nástěnné obrazy umělecky provedené, počtem 36, jsou jim překrásnou
ozdobou. Poutník přijda od Teplic neb Krupky a dav se po levici chodbou
křížovou, přijde, šestou kapli Oseckou (neboť každá kaple po zakladateli
jméno své nese) minuv, ke studni Mariánské. Pramen ten prýští z pod
hlavního oltáře v chrámu Páně, a to na témž místě, kde druhdy ona stará
lípa stávala, v níž milostný obraz ukryt byl. Právě na okraji této stu
dánky chystala trávu ona děvečka Krupská, skrze niž zázračný obraz
nalezen jest. Pramen se vede pod zemí, až na toto místo do chodby, a
teče právě prostředkem dláždění klenuté, oblé kobky. Čtyřmi kulatými
otvory, jež v podlaze tohoto loubí se nalézají, může čistá, čerstvá a chutná
voda z tohoto bohatého pramene nabírána býti. Klenutí té síně končí
kopulí, která na vrcholu podobiznou pozlaceného jelena ozdobena jest a
pamatuje na slova písma: (jako jelen dychtí po studnicích vod; tak dychtí
duše má po tobě, Božel>>

Loretánská litanie nazývá Marii Matkou Božské milosti a to proto,
že, jak svatí otcové jednomyslně učí, Kristus Pán skrze přesvatou Rodičku
svou, milosti na kříži získané rozdílí. A není—ližvoda po výroku písma
sv. obrazem milosti Boží? a obrazem-li jest milosti Boží, ztlaž i obrazem
Panny Marie zváti ji nelze? A opravdu, málo jest kostelů, v kterých
Maria obzvláštním způsobem se ctí, aby pramen křišťálové vody tam se
neprýštil. Tím nijak nechceme tomu rozuměti, jakoby podobný pramen
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vodu nadpřirozené síly vytryskoval neb účinků nadpřirozených mocen byl,
ale tím poukázati myslíme k tomu, že každý pramen marianského kostela
jest nám prostředkem, kterým na Pannu nejčistotnější a Matku Božské
milosti krásně upomínáni býváme. A neupře nikdo, že Bůh velmi mnohých
milostí uděliti ráčil zde těm, jenž srdce své hodným přijetím svátosti po
kání sobě očistili. Doklad výroku toho podává mnohé poutnické místo
a Bohosudovské zvlášť. Na stěně vedle studánky spatřujeme vyobrazené
děcko. Jak M. Barth, Mostecký děkan, r. 1671 vlastní rukou napsal a
začež svou kněžskou ctí ručí, má se vše s oním dítětem takto: (Pětiletý
chlapec, jménem- Konrad Frank, ochromnul na obě nohy a stal se po celém
těle velmi neduživým. Na jedné straně svého těla měl 17 ran a na druhé
sice jednu, ale velmi velikou; mimo to i jeho páteř jak oblouk ohnuta
byla. Pravý to Lazar. Mnozí lékařové vynasnažovali se mu pomoci, ale
všeliké prostředky lékařské byly marny. Konečně rozhodli se rodiče jeho,
že jej do Bohosudova ponesou a tam Rodičce Boží obětovati budou.
Když s ním tam pobyli a pobožnosť svou vykonali, ejhle! pojednou rány
jeho objevily se vyléčeny, ochrnutí nohou zmizelo, a on tak zdráv a posilněn
býti se cítil, že s rodiči svými cestu Zpět tři míle dlouhou pěšky konati mohl.
Ale Bůh ví, jak se stalo a ze které příčiny,— starý neduh chlapci se vrátil.
Matka plna zármutku vysýlala k nebi nejvroucnější modlitby za uzdravení
dítěte svého, přišla s ním opět do Bohosudova, a tonouc u veliké důvěře
v přemocnou pomoc a přímluvu Rodičky Boží, umývala rány dítěte u zá
zračného pramene, šla pak s ním do chrámu před zázračný obraz a prosila
Matku Páně, tu Matku bolestnou, ze vší vroucnosti mateřského srdce
svého, aby se nad ubohým dítětem smilovula a mocnou přímluvou svou
zdraví mu vyžádala. Když se tam byla pomodlila, šla s ubohým chlapcem
opět ke studni, aby rány jeho znovu čistila a vymývala. Avšak jak ztrnula
radostí, když po krátkém pobytu v chrámě všecky rány zahojeny býti
vidí; zároveň i páteř shrbená se narovnala a schromnutí noh úplně zmi
zelo; slovem: chlapec úplně byl zdráv a zdravým zůstal. Později byl
měšťanem Mosteckým a živ byl mnohá léta plnému zdraví se těše.

Takovýchto uzdravení velmi mnoho zaznamenáno jest v letopisech
Bohosudovských; a lékaři nevěděli udati přirozené příčiny, která by v tom
prameni byla a tak zázračně působila. Velmi zhusta vypravuje se 0 ne
mocích očních, které v Bohosudově, jmenovitě blahodárným pramenem,
vyléčeny jsou.

Avšak obraťme se od kaplí ke chrámu. Máme slavné průčelí
chrámové před sebou. Velebný a milý pohled, radostně překvapující!
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Nad krásným portálem stojí kamenná socha BolestnéRodičky Boží;
jí po boku rovněž dvě kamenné sochy představující anděly, v pravo pak
dále socha sv. Ignáce z Loyoly, vlevo sv. Františka Xaverského
hlásají, že strážcové této svatyně jsou učeníci věhlasných těchto mistrů.
Zcela na hoře na průčelí stojí sochy sv. apoštolů Petra a Pavla; na
straně jižní sv. Ludmily, sv. Vácslava, sv. Jana Nep. a sv. Prokopa;
ku severu sv. Anny, sv. Víta, sv. Josefa a sv. Vojtěcha.

Vstoupíme-li hlavní branou do chrámu, důstojnost' a něžnost', čistota
a vkus hluboce působí na nás.

Jak milé jsi ty místo ctné,
kde láska Marie září;

svítíš jak Slunko milostné
na trud v poutníka tváři.

Kde zem se s nebem v lásce pojí,

tu svou i srdce touhu kojí.

Souměrná stavba nedá ani tušiti nám, že kostel má 170 stop zdélí
a 82 zšíří. Poněvadž pak nad veškerou šířkou chrámovou pouze jeden
oblouk klenutý v závratné výši se vypíná, nahražuje majestátnost' stavby
gotické, nepozbývaje půvabu a něžnosti, jež Marianskému chrámu nikdy
scházeti nemají. Zařid'me kroky své přímo ku hlavnímu oltáři. Kteraký
tvar překvapující! Podoba vítězné brány, na čtyřech sloupech spočívající,
jest vznešena a důmyslna; připomínát' nám ona slova z litanie Loretanské,
kde Rodička Boží (bránou nebeskou) se nazývá. Krásné větvoví a listí
řezbářské práce, se nad těmi čtyřmi sloupy vzhůru pne, připomíná
onu starou lípu, jež druhdy zde stávala. Na hoření části hlavního oltáře
spatřujeme sochy čtyř sv. evangelistův a několika andělů, kteří nástroje
utrpení Pána našeho Ježíše Krista v rukou drží. Nejvýše pak jest koule
světa se sv. křížem svrchu, která oltář s klenbou spojuje; kříž pak na
ní připomíná slova Páně: (Nebojtež se, já jsem přemohl světl>

Obraťme však již veškeru pozornost' svou k nejpamátnějšímu
předmětu ve veškerém chrámu, totiž ku milostivému obrazu Bolestné
Rodičky Boží, který prostřed oltáře nad svatostánkem umístěn jest.
Jest to vlastně malá soška,_ asi pět palců vysoká a jednu libru vážící;
prostinká, jako všecky milostné obrazy Marianské, živé kázaní o pokoře.
Zhotovena jest z jílu, jaký v našich krajinách se nenalézá. Poněvadž
v 11. a 12. století nejvíce obrazů svatých z Palestiny k nám přinášeno
jest, ba řád řeholnic, od nichž soška tato pochází, v Palestině původ vzal,
odtud Saraceny vypuzen jest: snadno se domnívati a ne bezdůvodně,
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že soška ta rovněž ze sv. země pochází. Týž milostný obraz slove také
obrazem večerním, poněvadž to, co představuje, na večer se stalo, totiž
že Kristus Ježíš sňat byv s kříže Matce Boží do lůna položen byl. —
Jelikož soška ta poutníkům ku líbání se podávala, r. 1709., aby se před
poškozením uchránila, celá zlatou žestí potažena byla.

. Hlavní oltář jest krásná práce řezbářská Ondřeje Róbfela
z Prahy, dokonaná i s pozlacením r. 1714. Kolem oltáře stojí sochy
sv. apoštolův a mimo to, jakož i při vedlejších oltářích jsou skříně, jež
k uchování záslibních nápisův a darův určeny jsou, jaké věřící z vděčnosti
za vyslyšené prosby přinesli a obětovali. Dary z dřívějších dob, zvláště
zlaté a stříbrné, za císaře Josefa II. odtud vzaty byly.

Mimo uměle vyřezávan0u kazatelnu jest v chrámě ještě šest
postranních oltářů.

Tak jsme v krátkosti prošli památnosti svatého místa, na němž
nesčíslným osobám útěchy a pomoci v rozličných utrpeních se dostalo, jak
o tom letopisy vypravují. Jak veliký jest teprv asi počet oněch podivných
a zázračných vyslyšení, jež do veřejnosti nevnikají! Důležitější však než
zázračná vyléčení tělesných neduhů jsou nadpřirozené milosti nesmrtelným
duším udělené a zvláště těm, kteréž ve stínu smrti sedí, těžkou vinou

stíženy jsouce. — Mnohé osoby, a mezi těmi i z vyšších stavů, vyznaly,
že na tomto sv. místě zvláště v mysli pohnuty a milostí Boží osvíceny
byly, že ku poznání svých hříchů, k lítosti, pravému úmyslu, upřímnému
jich vyznání, a to až od mladosti, a ku zadostiučinění za ně přivedeny
byly. Svatí andělé strážní jediné mohli by udati, kolik ran duševních tam
uzdraveno, kolik nalezlo pokoj s Bohem a klid svědomí, a k vyššímu
nadpřirozenému životu duší svých opět povzbuzeno bylo.

3. Poutní místo Panny Marie Pomocnice ve Filipsdorfě.

Filipsdorf, vesnice s 1500 katolickými obyvately, v severovýchodních
Čechách, na rozhranní saském a pruském ležící, biskupství Litoměřického,
farnosti Georgswaldské (]irolesí), není nejmenší mezi Marianskými, zázraky
a poutěmi ve světě proslavenými místy, neboť již před 1000 lety proslulo
poskytnutím pomoci, a jest od r. 1866. novým pramenem milostí pro
nemocné a jakékoliv pomoci potřebné, tak že zde Maria vším právem
jako (Uzdravení nemocných) a (Pomocnice křesťanů>>jest vzývána a ctěna.

Když před 1000 lety zde přijata byla víra křesťanská, tehdy po
smrti sv. Václava při krutovládě Drahomířině sem se utíkali noví křesťané,
jimiž víra křesťanská zde u větší známosť přicházela. Biskup Bruno I.
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z Míšenska první v Jabloné zde víru křesťanskou kázal. Později se zde
usadil poustevník, jmenem Baldrian, jemuž říkali však bratr (Klaus: —
zkráceně ze slova ——Niklas, Nikolaus, Mikuláš, -— který cestující před
loupežnickými dobrodruhy' varovával a je pobočními cestami vodívával
& tak jejich majetek uchránil, ba i před zajetím a smrtí zachoval.

Bratr Klaus si založil v husté doubravě a bučině, která se táhla
západně v krajině, kde nynější Filipsdorf leží, poustevnu, a to na témž
místě, kde ondy pohanský háj býval & pohanský chrám stával; v té měl
své bydlení a oltář zdobený obrazem Matky Boží. Před poustevnou na
věkovitém dubu stevnu tu pro

konání pobožnosti
navštěvovali, byla
i Hedviga, dcera
hradníka Henne

bolda na Lampel

byl zvonek, jímž
poustevník oby
vately, po krajině
té roztroušené, k
modlitbám vybízel.

A tak se stalo,
že Filipsdorf již

burku, panna něžná
a Bohu oddaná,

před 1000 lety kterou proti její
nejsvětější Panně vůli otec zaslíbil
zasvěcen byl a že jistému Zehlovi,
na vroucí modlitby
křesťanů Matka
Páně toto místečko

sobě oblíbila, za
své přijala a pod
svůj hvězdnatý
plášt' do ochrany

tropovníku zbroj
nošů na Lampel
burku, kteréhož
Hedviga pro jeho
krutost' nenávi
děla. Dověděvši se

o tom Hedviga,
vzala. _ , ulekla a třásla

Mezi zbožnými ChrámMatkyboží Pomocní-ve Fůřpsdnríu se na celém těle.

věřícími, jenž pou- V této své tísni
spěchávala do poustevny k bratru Klausovi o radu. On jí radil, aby
učinila po vůli svému otci, že tomu tak chce čtvrté přikázaní Boží,
ale aby doufala, nebude-li v tom vůle Boží, že jí bude pomoženo,
a ostatek, že i on sám chce za ni u otce jejího prositi. Než všechno
nadarmo. I přiblížil se den svatební a. Hedviga byla jižjiž jako nevěsta
oděna rouchem svatebním. Než v tom, jakoby se jí zmocnila zoufalost',
prchla a utekla do poustevny. Tam vrhla se před oltář Matky
Páně a hořké slzy prolévajíc, prosila úpěnlivě Matku milosti, aby jí
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bylo pomoženo. Maria vzezřela milostivě na modlící se pannu, něžná
skvělost' zářila s obrazu a prorážela její bolestící srdce, jako slunečný
paprslek temné mračno, a vlévala útěchyplnou naději do jejího rozerva
ného srdce; nevyslovitelný cit zmocnil se její duše, a v tom, co její
mysl ve svatém rozechvění rozplývala v záchvatné blaženosti, slyšela
u líbezném hlasu tato pro ni nejvýš potěšitelná slova: (Mé dítě, tobě
bude pomoženol> Na to omdlela.

Mezi tím, co se tyto věci dály, bylo na Lampelburku živo. Hosté
se byli sešli, aby doprovodili zasnoubence do kostela k oddavkám a pak
při svatebním kvasu se veselili; — než nevěsty zde nebylo. I rozlítil se
neuprositelný otec Hennebold náramně a pádil do poustevny, aby mocí
přivedl dceru k poslušenství. Tu viděl vskutku Hedvigu ležeti na stupních
oltáře. l hnal se na ni, aby ji odvlekl. V tom však neviditelná moc
odrazila jej. 1 poznovu napínal své síly a opět odražen byl. Když pak
po třetí vrhnouti se chtěl na dceru, v tom setkalo se zdivočilé oko jeho
s obrazem Matky Boží, kteráž ve svatém hněvu naň zírala. Milost Boží
jako blesk projela jeho útroby, — on se stal jiným člověkem; klesl na
kolena a modlil se. Na to bez překážky přiblížil se k dceři své, která se
právě byla ze své mdloby probrala, u hlubokém pohnutí odpustil jí a
oba usmířeni brali se na hrad Lampelburk. Tu na domlouvání otce
Hennebolda a bratra Klause upustil ženich Zehla od nevěsty své, která
na to r. 1262. jako novicka do vystaveného tenkráte kláštera Cisterciárek
v Marienthalu u Ostřice vstoupila.

Než ruka všemohoucího Pána dosud není zkrácena a ten Pán, jenž
podivný jest v svatých svých a zvláště na přímluvu Rodičky Boží veliké
divy a zázraky činí, aby ji budoucí potomci blaženou nazývali, obnovil
v témž Filipsdorfu 1866. pramen milostí svých, což se stalo následovně:

Ve sprostičkém domku, který se stal stánkem milostí a v kapli
milostnou proměněn jest, žila a žije podnes, ač nyní ve zvláštním jí vy
stavěném příbytku, sprostá sice, ale zbožná panna a upřímná ctitelkyně
Rodičky Boží, Magdalena Kadeova. Narodila se 5. června 1835. a jest
manželská dcera r. 1848. zemřelého Josefa Kade, tkadlce a domkaře ve
Filipsdorfu, a matky též Magdaleny, která r. 1861. zemřela. Až do
svého 19. věku pracovala v otcovském domě dílem za stavem, dílem při
hospodářství, anit' rodiče něco pozemků měli. Od 19 let však rozstonala
se těžce na zánět plicní, žeberní i mozkový tak, že nejednou sv. svátostmi
zaopatřena býti musila. Ale všecko snášela trpělivěa s odevzdáním se do
vůle Boží. Poněkud se pozdravila, ale ne na dlouho, neboť již v listopadu
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r. 1864. cítila bezmála ustavičně na levé prsní straně silné píchání, při
čemž ji i křeče svíraly, tak že bývala často dlouho bez sebe. Mimo to
vyrazil se její vnitřní neduh i na vrch; naskákaly vředy, sbírající se pu
chýře na levé hořejší straně čím dále tím více hnisaly a se rozežíraly.
S tímto neduhem však chodila, vykonávajíc lehčí tkadlcovskou práci, ale
při ustavičných bolestech. Od r. 1865. užívala nepřetrženě lékařské po
moci. Dr. Ulrich máčel a mořil, pálil a prudil, jak nejlépe rozuměl, neduh
ten, ale bez výsledku; vředy se rozežíraly čím dále tím více. Mimo to
dostávalo se jí útržků, pomluv, na cti ulrhání, což se stejnou trpělivostí
snášela. Když se Magdalena nelepšila, povolala si jiného lékaře, jistého
Dra. Gr'ullicha z Gersdorfu, který jí rovněž neprospěl. Dříve měli to
za puchýřový lišej, pak za nezhojitelný zžíravý nežit, Eczema, a chtěli
operaci provésti na bolestných prsou, ale posléze prohlásili, že operace
se již provésti nedá a uznali nemoc tu za nezhojitelnou a do canserb'se
(raka) přecházející.

V týdnu Všech Svatých 1865 šla ještě do chrámu Páně, a od té
doby pak ležela pádem. Dne 21. prosince přijala sv. svátosti umírajících,
ale při velikém se namáhání a padání do mdlob, tak že kněz P. František
Storch od sv. úkonu nejednou ustati musil. Tak zmáhaly se její bolesti
a rozežíraly se rány až do dolního života, kde již život hníti se zdál, až
do 12. ledna 1866, a to bylo v pátek, kterýžto den byl pro Magdalenu dle

její výpovědi dnem nejbolestnějším. Magdalena naříkala, vzdychala, vzlykala
a v nevyslovitelných bolestech trávila i noc. Domácí právě spali tu noc
na půdě a Veronika Kindermannová hlídala Magdalenu. Okolo 2 hodin
ráno prosila .Veroniku, aby ji pokropila svěcenou vodou a s ní Memorare
sv. Bernarda k nejsvětější Panně se modlila, — což tato také učinila.
Na to řekla Magdalena polohlasitě: <<Bůhpřece na mne nesloží více než
snésti mohu, a když jest nouze největší, tu jest pomoc Boží nejbližší)—
a pak přiměla přítelkyni svou k tomu, aby si poněkud odpočala, což tato
i učinila až zdřímla. Magdalena zatím bděla v bolestech svých na lůžku
svém a trpěla muky při úplném sebevědomí, jak sama přísahou potvrdila.
Obraz bolestné Matky Boží, u její postele na stěně vísící, jí sloužil i
v této noci k veliké útěše, a nejedna slza bolesti vystoupila k této bo
lestné Matce.

Najednou asi o 4. hod. ráno dne 13. ledna, v sobotu, v den
Marianský, udělalo se 'v její temně osvětlené světnici jasno, a zvlášť
u postele její byla záře, jako za nejjasnějšího slunečního dne, tak že si
nemocná oběma rukama oslněnou 'tvář zakrývala a vedle sebe spící přítel—
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kyni zbudila, řkouc: (jen pak vstaň a dívej se, jak jest světlo ve světnici.:
'Co zatím tato vyskočila, viděla nemocná u pravé pelestě u nohou ve
likou, vznešenou, se skvoucí, bílým, stkvělým pláštěm celou oděnou paní,
s obličejem jako slunce zářícím a se zlatožlutou, třpýtící se korunou na
hlavě (rukou a nohou neviděla) — a v tom přišlo na nemocnou tak silné
třesení a chvění se, že ji přítelkyně její Veronika Kindermannová, která
o všem tom ničeho neznamenala, sotva v posteli udržeti mohla. Při tom
jí Magdalena řekla: (Vždyť pak přece klekni, nevidíš ji státi? Maria
jest zde.) Ale Veronika ničeho neviděla, a proto také neklekla, myslíc,
že nemocná v zimničném zápalu s cesty mluví. Záře pak, která od té
postavy, již nemocná za nejblaženější Pannu měla, vycházela, byla tak
veliká a oslňující, že si oči oběma rukama přikryla, a když Veronika
Kindermannová jí ruce s obličeje sejmouti chtěla, myslíc, že jest v ho
rečnosti, připustila Magdalena, na celém těle se třesouc a žasnouc, a se
pjavši ruce před zjevující se Matkou Boží, říkala hlasitě (Magnificat)
(Velebí duše má Pána) a když vyřkla slova: (A zplesal duch můj v Bohu
mém Spasiteli: — tu velebně stkvoucí se postava Mariina velelíbezným
a milostným hlasem promluvila k ní tato slova: ,Mé dítě, od nynějška
se to hojí.» Na to zmizela a s ní všecka záře a ve světnici bylo opět
jen světlo, jaké kmitající olejová lampa dává. Na otázku, jak asi dlouho
toto zjevení trvalo, odpověděla Magdalena: (Tak asi dlouho, co zapotřebí,
aby se tato událost' vypravila.» Na to domodlila se, ač se posud třásla,
však při úplném sebevědomí, chvalozpěv Panny Marie (Magnificat)

Od toho okamžení necítila již Magdalena pražádných bolestí ani
po straně ani kde jinde v těle. Na to dala zbudit bratra josefa a jeho
chot', a než tito přistoupili k posteli, volala již radostně: (jsem zdráva,
jsem zdráva, Ona mi to povídala.>> Z prvu myslili tito, že jest Magdalena
v zimničném snění; ale nápadna jim byla její silná řeč, anat' již mnoho
neděl hlasitě nepromluvila, nýbrž jen sípěla. Magdalena vidouc jejich roz
pačitost', ukázala jim rány zahojené, z nichž již žádný puch nevycházel;
načež i z postele se zdvihla a v plné síle a zdraví světnici přešla, čemuž
se všichni náramně divili a žasli, zvláště když jim Magdalena celé zjevení
vypravovala. Dne_14. ledna, v neděli nejsvětějšího jména Pána ježíše,
chtěla již do kostela půl hodiny cesty vzdáleného, tak silnou se již býti
cítila; — než na přímluvu domácích zůstala doma. Dr. Ulrich, jenž
o Magdaleniném uzdravení též již dne 13. ledna slyšel, navštívil dne
14. ledna. Při vkročení jeho do světnice, šla mu Magdalena vstříc, při
nesla mu stolici a na otázku, jak se jí vede, odpověděla: (jsem již zho—
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jena a zdráva;» načež lékař vece: (To by byl veliký zázrakla Na to
bedlivě ohledal zhojenou, a když se o pravdivosti její výpovědi přesvědčil,
pravil k domácím: (Toť velký div!» Mimo to řekl bratrovi: (To mi zů
stane hádankou, dokud živ budu.)

V pondělí dne 15. ledna, navštívil ji kněz P. František Štorch,
který ji byl sv. svátostmi zaopatřoval, a nalezl ji při tkadlcovské práci
tak veselou a čerstvou, jak ji již mnoho let byl neviděl. Na to v oktávě
jejího udravení, 20. ledna, navštívila Magdalena chrám Páně. Dle jejího
přání byla ohlášena slavná mše sv. Chrám Páně byl již v 8 hodin na
plněn. Magdalena vykonala svatou zpověd a po službách Božích přijala
u velikém pláči a děkování v svatém zanícení s mnohými osobami Tělo
Páně. Každý pak skládal událost' tu v srdci svém a povzdechl si se
žalmistou Páně: (Od Hospodina stalo se to, a jest divné před očima
našima.» (117,23.)

Věc tato nezůstala v skrytě, a již v prvním týhodnu po uzdravení
Magdaleny rozešla se pověst' ta po vší zemi, a nejen z Čech, ale i ze
Sas, z Pruska a odjinud přicházeli nejen katolíci, ale i nekatolíci, aby se
přesvědčovali o tom, co se bylo stalo, a na Magdalenu tak bylo nalé
háno, až vypravováním unavena, ochraptěla nejednou a každý se divil, jak
to vydrží a že opět nepadne do nemoci. Ona pak zůstávala silna a zdráva,
křeče ji více nestíhaly; uvykla si též mnoho hodin předříkávati modlitby,
a posud každý, kdo ve Filipsdorfě byl, slyšel její jasný hlas, jímž ona
pobožnost' Marianskou každodenně vede, tak že nové její neoncmocnění
za nový div na ní považovati se smí.

Na vyzvání vys. d. b. konsistoria litoměřického ze dne 2. února 1866
se na základě výroku sněmu Trident. sess. XXVI. de invoc. sanct. sestavila
vikariátní zpráva otom a dne 7. března zavedeno o tom přísné vyšší
duchovní vyšetřování, po ranní mši svaté Komise trvala po plných 8 dní,
denně 8—ro hodin, a všickni ke komisi přivolaní svá udání slavně svatou
přísahou ztvrdili. Duchovenstvo se zdrželo všeho vlivu a oba lékařové
podali svá dobrozdání písemně. Dne 14. března skončila komise svou
těžkou práci, která k sepsání všeho 46 archů vyžadovala. V pruské
válce neutrpěl Filipsdorf. Prusové sice přišli, ale ne aby rekvirovali,
nýbrž aby se pomodlili a milost' u Panny Marie si vyprosili. A vskutku
jeden z nich došel tam vyslyšení!

Uzdravení Magdalenino nezůstalo osamotnělé, ale každoročně od
téhož roku se mnohá zázračná uzdravení udávala, a to i v rozličných
odlehlých krajinách a zemích, konáním devítidenní pobožnosti, přikládáním
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na místě milosti dotýkaného plátna, neb užíváním tamní na místě milosti
rovněž v nádobě dotýkané vody. Jak se ústním podáním hojně sděluje
a v osmi brožůrkách vdp. Františka Storcha, ondy kaplana nyní faráře
]irolesského, vypisují, a ve (Škole Božského Srdce Páně,) v Brně vycházející,
každého měsíce v (Milodarech) uveřejňují, až do dnešního dne, tak že
tvrditi lze, že pramen milostný ve Filipsdorfu posud nevyschl a my již
věříme nejen pro zázrak na Magdaleně Kadeově učiněný, nýbrž sami
slyšíme a vidíme a víme, že ve Filipsdorfu Matka Boží divy tvoří.
Z počátku, a to hned po prvním zázraku, konaly se sem poutě do
sprostičkého domku milosti, kde se Magdalena Kadeova uzdravila a kde se
zjevení stalo_; ale brzy ukázal se domek býti nedostatečným pro návaly
těch tisíců lidí, kteří sem putovali. Domek byl odnešen a zůstal prázdný,
pro zbožné navštěvovately pak na jeho místě krásná kaple v byzantinském
slohu byla vystavena. Nad oltářem ve výklenku naskytá se socha (zjevení
se Panny Marie) z kararského mramoru, ve Vestfalském Můnsteru pra
cována, dar to od paní hraběnky Raczinské, rodem kněžny Čttingen
Wallersteinové; a oltář sám jest z předu otevřený, bez antipendia, tak
že každý k místečku tomu pohodlně se skloniti, je políbiti a na ně věci
k dotýkání položiti může. Na místečku tom jest čtverhranná deska
z bílého mramoru, s nápisem německým: (Mein Kind, von. nun an heilt's.>
<<Médítě, od nynějška se to hojí;>>— a každý zde mši sv. sloužící kněz
může říci, že stojí před místem Mariinými šlépějemi posvěceném. Dne
13. ledna 1873 byla tato kaple posvěcena.

Nuže došlo to na stavbu Mariánského dómu Božího, o kterémžto

vznešeném, krásném chrámu Páně se dvěma věžema pod názvem Panny
Marie Pomocniceřečjde, >že ten kostel vystavělo nebe.) A vskutku,
kdo uvážil, že ten kostel stavěl kaplan, vdp. František Storch, od loňska
farář ]irolesský, beze vší zálohy stavební, s prázdnýma rukama, a k tomu
že neřekl žádnému ani o halíř, a že přece provedl velkolepou stavbu
tu, jejíž náklad se páčí na 250.000 zl. nepočítaje v to drahocenné, mnoho
četné dary věcné, — ten uzná pravdivosť toho výroku, že Hospodin sám
postavil své Královně nebeské velebný, důstojný stánek, aby tu modlícím
se poskytovala ve všech potřebách pomoci a útěchy, a přesvědčení
nabude, že stavba tohoto kostela opět nový div divoucí jest. Tím si tento
Mariánský kněz nehynoucích zásluh pro nebe a pro oslavu Mariánskou
získal. A v pravdě: at' si někdo staví s holýma rukama dosti skrovničkou
kapli, bude brzy u konce a pozná pravdivosť slov žalmisty Páně:
(Nebude-li Hospodin stavěti domu, nadarmo pracují, kdo stavějí jej.>>(126.)
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já sám, jenž toto píši, jak jsem se ve svých trojích brožůrkách
(Marie Pomocnice křesťanů) na svém místě vyjádřil, jsem nejedno sto
poslal do jirolesí pro stavební zálohu Filipsdorfskou, aniž ty lidi znám,
kteří mi to po rozličných částkách přinesli, aniž jsem rovněž komu o
vindru řekl. Scházelyt' pak se příspěvky ty takřka z celého světa, nejen
z Evropy, ale i z daleké Ameriky přicházeli osobně ctitelové Rodičky
Boží do Filipsdoríu (a ti, kdož přijíti nemohli, písemně tak učinili), aby
Matku Boží nejen poctili, ale i o potřebnou pomoc v duchovních i tělesných
potřebách ji žádali a za obdržené zdraví a všeliké jiné milosti děkovali a
na důkaz své vděčnosti svůj dar dle možnosti na oltář lásky Mariánské
položili.

Den konsekrace této majestatné svatyně Mariánské určení své
má od nejdůst. pana biskupa Litoměřického na den 8. září 1885, odkud
také kaple ve Filipsdorfu ve farském direktáři pod názvem <Narození
Panny Marie» se uvádí; aneb v pádu překážky nějaké v den Panny
Marie přesv. růžence, čímž mnoholeté dílo konečné své koruny dojde,
z čehož bud' Pán Bůh pochválen a uctěna Panna Maria Pomocnice po
všecky nynější i budoucí časy.

Že se stavba zde na léta protáhla, přičísti dlužno nouzi o stavební
síly, ranyt' se na blízku v Sasích právě dílny stavěly a tedy se i mzdy
dělníkům přepláceti musily.

Končím to velevítanou zprávou pro všecky zdejší poutníky, jichž
počet velké tisíce obnáší, tak že se Filipsdorfk nejčetněji navštěvovaným
místům přidružiti může, že zde poblíže kostela klášter vystaven jest pro
velebné Otce Redemptoristy, kteří po konsekraci kostela ku konci
roku 1885 správu duchovní zde převezmou, což k velikému povznešení
slávy tohoto poutnického místa sloužiti bude, a poutníkům nesmírně pro
spěje, nebot' poutníci doposud sv. zpověd a sv. přijímání bud doma, bud
na cestě, buď v nedalekém Rumburku vykonávati musili, anit' farní du
chovní, ze 3 kněží pozůstávající, v kollatuře s 10.000 duší a při neznalosti
jazyka českého vyhověti nemohli, a jeden kněz český (obyčejně pensinovaný
na léto sem povolaný) nedostačoval. Z jakého nynějšího zařízení Bohu
čest' a chvála!

SpěChejte poutnÍCI k RoDIČCe BožÍ FILIpsDorfské!
Ona Vás VysLyšÍ Ve VšeLIkýCh potřebáCh VašÍCh.

]. sc. Křeček.
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4. Poutnický chrám Páně v Bozkově se sochou nejblah. P. Marie.

Dojemně působí zpěv k nejblah. P. Marii: (Tisíckrát pozdravujeme
Tebe,) když mohutné zástupy poutníkův ubírají se cestou před staro—
bylou sochu její ve chrámu Páně v Bozkově, aby před ní vzývali tuto
Královnu nebes o přímluvu u všemohoucího Pána. již nesčetní tisícové
jich byli se před nimi ubírali tou cestou, aby hledali tam útěchy pro
život v tomto slzavém údolí, a zajisté že potěšeni vraceli se domů.

Na vypuklině kotliny pohorské při hořejší jizeře rozkládá se upro
střed hojného stromoví půvabná vesnice Bozkov a na vyšším místě jejím
vypíná se mezi starými lípami chrám Páně, v němž na <hrubém> oltáři
uprostřed ve zlacené skříni nalézá se přes I m. vysoká socha nejblah.
P. Marie. Ačkoli pak nemáme písemných zpráv tak starých, abychom
z nich dokázati mohli zcela určitě stáří její, přiložíme-li však víry zbožným
pověstem, které se až podnes mezi mnohými lidmi starými zachovaly,
můžeme stáří její ceniti daleko přes pět set let, totiž až za první zmínku
o chrámu Páně v Bozkově před r. 1356.

Nejdůležitější pověst' vypravuje, že i do lšozkova přišel Žižka
s Tábory, kteří kostel vypálili a faráře místního v hnojnici utopili. Pověst'
ta naznačuje i místo, kde byl napotom pohřben (v místě nynější sochy
sv. ]osefa nad kostelem). Dle všech okolností podobal se první kostel
v Bozkově nepochybně dotud zachovalému, starobylému kostelíku sv. jana
Křtitele v Nudvojovicích u Turnova.

Při tomto řádění Táborů \; Bozkově, které nepochybně nějaký
jen oddíl jich vykonal, ježto o Žižkovi víme, že s jeho vědomím kostely
ničeny nebyly, nýbrž jen budovy klášterní, byla ještě, jak dí dále zmíněná
pověst', socha P. Marie v čas před nimi v zemi ukryta. V tutéž dobu
byl také asi zbořen zemanský hrádek, o němž se před tím děje zmínka,
ale nyní místo jeho jen jméno (na hrádku) připomíná.

Děj tento v Bozkově nepochybně převedl také osadníky boz
kovské z katolíků na mírné kališníky, nebot' zápisem císaře Sigmunda
z roku 1436. přidělen byl kostel v Bozkově straně pod obojí. Poněvadž
pak celkem mírná strana pod obojí nelišila se mnoho od katolické, byla
i socha Panny Marie při stavbě nového kostela nalezená zase na oltář
téhož kostela postavena. ]esti to tatáž socha, jak vyobrazena jest co
Královna nebes s ježíškem na ruce na <hrubém>>zvoně Panny Marie.

jediné jak naloženo bylo se sochou P. Marie v době protestantské
před bitvou bělohorskou, neumíme pověděti; zda-li ještě zůstávala na
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oltáři, že by v Bozkově setrvávali staří pod obojí, či zase snad byla od
některých zbožných ukryta, to neznámo. Tolik však víme, že již roku
1624., kdy Albrecht z Valdšteina působením svého komisaře v duchovních
záležitostech, pražského kanovníka, Jana Tiburcia Kotvy z Freifeldu, vydal
dne 6. května nařízení, aby všichni lutheránští predikanti i se superinten
dentem z panství fridlandského a libereckého odešli, kostel byl zase ka
tolickým a na věž vyzdvižen nový zvon (ukřižovaného Spasitele) s okolním
nápisem: ((Domine-ad te clamo, propera ad me, percipe vocem meam,
cum te invocavero>> ao. 1624, t. (Hospodine, k Tobě jsem volal, vyslyš
mne; pozoruj hlasu mého, když budu volati k Tobě.» Na jedné straně
pak: 'cjako Mojžíš
na poušti hada po

tomu svědčí nejen
četné pouti, které

výšil, tak povýšen sezase do Bozkova
musí býti Syn člo
věka, aby každý,
kdo věří v něho,
nezahynul, ale měl
život věčný.>>(Evg.
sv. ]anaIII. 14.-15.)

Že by snad
byla nová socha
Panny Marie na

dály podobnějako
již dříve i za doby
husitské, ale také,
a to ještě více,
svědectví vydané
od osmdesáti čtyř
lidí bozkovských,
mezi nimiž zajisté
také byli již starší
sousedé, r. 1670.,
jež zřejměukazuje

oltář postavena
místo starobylé,
bud již trvale na starobylost'
stojící, bud znova sochyPanny Marie
postavené, proti Socha nejbl. Panny Marie v Bozkově. „ Bozkové

K r. 1640. zmiňuje se zpráva o dřevěném kostele a o hojných
poutích, o nichž později, mezi 1. 1663—1676., nalézáme i výkazy
v zádušních registrech. Leč po r. 1640. nedlouho pobyla socha Panny
Marie na oltáři, nebo jisto jest, že před příchodem Švédů do okolí, kdy
tito r. 1645. obléhali nedaleký Návarov, uschována byla na Hrubý
Rohozec u Turnova, zámek hraběte Mikuláše des Foursa, držitele též
panství semilského a maloskalského, kde zůstávala až do r. 1663., kdy
syn a nástupce Mikulášův, Albrecht Maximilian, v pondělí, v den Na
vštívení Panny Marie (2. července), dal ji zasaditi v pozlacenou skříni a
postaviti zase na hlavní oltář v Bozkově, po Spůsobu sochy Rodičky
Boží v Pasově.
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Ještě jednou téhož století byla odtud sňata, když totiž druhá man
želka zmíněného Albrechta Maximiliana des Fours, Maria Polyxena, roz.
hraběnka oze Schónfeldu, jako vdova, dala postaviti nový, nynější ka
menný chrám Páně místo bývalého dřevěného, a sama položila k němu
základní kámen v sobotu, v den památky sv. Polyxeny (23. září) roku
1690. Při kopání základů k tomuto kostelu, jenž měl vystavěn býti
vedle hřbitova (bývalého) na místě příhodném, přišlo se na staré, za
chovalé ještě základy, jež zajisté náležely původnímu kostelu. Po třech
letech byl nový chrám Páně, jemuž měl býti staroboleslavský vzorem,
dostavěn, ale pouze o jedné věži a daleko za vzorem!

Pro nedostatek s jedné strany kněží, se strany pak druhé pro
řídkost' obyvatelstva následkem událostí po bitvě bělohorské byly mnohé
kostely z farních přeměněny ve ňlialní a přiděleny k sousedním. Tak se
stalo také s bozkovským, jenž přidělen byl k semilskému, jako farnímu,
byv dříve až potud sám farním. Teprve r. 1746 listinou ze dne 29. října
založil Ferdinand hrabě des Fours faru v Bozkově a nadal místo faráře.

Posledně sňata byla socha Panny Marie s oltáře za faráře Václ.
Duška, když císař josef ll. vydal dekrety, týkající se ozdob oltářův a
chrámův, a uschována byla na faře v bytu kaplanově. Leč nestalo se
tak na dlouho, nebo horlivý Dušek, jejž lid po smrti jeho nazýval mužem
svatým, nedopustil, aby starobylá posvátná socha chyběla ve chrámě. Týž
horlivý pastýř pečoval o ozdobu chrámu Páně a přičiněnímjeho vyobrazena
ve stropě litanie loretanská, kteráž byla po stu letech (1860) přičiněním
tehdy kaplana bozkovského, nyní vikáře turnovského, vdp. jos. Němečka,
znovu zase zobrazena. Nyní pak snahou vdp. vikáře semilského a faráře
bozkovského, jos. Al. Kouble, chrám Páně zevněi uvnitř dokonale opraven.

Dovedl by již dosti vypravovati nám ten chrám Páně v Bozkově,
již brzy dvě století čítající, a ještě více starší lípy kolem něho, jichž stálý
šum a šepot dokonale říci by nám mohl všeliké utrpení, bídu a strasti
lidu našeho v dobách minulých století, ale nade vše vypravovati by
mohla socha nejblahosl. Panny Marie, jak ve všelikých potřebách a ne
bezpečenstvích v tomto vezdejším životě každému hrozících před ní vzý
vána byla Rodička Boží o útěchu, pomoc a přímluvu! A ještě dnes jako
před dávnými lety plní se ve dnech Mariánských prostory chrámové
zbožnými poutníky, velebně zní zpěv Marianský a před sochou nejblah.
Panny Marie plyne zbožně ze rtů dojemná modlitba sv. Bernarda.*)

*)'Vizz cČCCha r. 1882. č. 195.
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5. Milostný obraz (Marie Pomocnice) v Křešicích u Litoměřic.

Na pravém břehu Labe, as hodinu cesty východně od Litoměřic,
leží farní osada Křešice s dvěma chrámy; u prostřed vsi stojí farní chrám,
na blízku pak osady vypíná se na východní straně přívětivý poutnický
chrám s milostným obrazem (Marie pomocnice,» kterýž opatřen paprskovým
věncem, za sklem v rámcích na hlavním oltáři sc nalezá, nad ním pak
v zadu listnaté větve olšové ze železa uměle zhotovené se rozkládají,
jejichžto kmen těsně na zadní části hlavního oltáře stojí a ve své dutině
pozůstatky oné'olše v sobě chová, na kteréž upevněn byl z počátku
onen milostný obraz.

Dějepisné listiny vyprávějí o původu chrámu poutnického a na
lezajícího se v něm milostného obrazu následovně:

Bylotovr.1679., , kterýž pak Kecher ve
své komůrcena před

městí (na Rybářích,>>
v tak zv. biskupském
dvoře, zavěsil a vroucně
jej ctil. Později stal se

když nábožný učeň řez
nický Jan Jiří Kecher
v jednom domě na před
městí v Litoměřicích
sochu (Marie Pomocné»

Kecher mistrem,přesídlil
do Křešic a vzal svůj

z hlíny vkusně zhoto
venou spatřil, která se
mu velmi zalíbila a

kterou také, jak listiny
vypravují, za dvě libry
masa koupil. Litoměřický

milený obraz marianský
jako nejdražší poklad
s sebou. R. r697 one
mocněl těžce a byl smrti

malířJan Světeckýdle _ -' nablízku;i vzalútočiště
této sochy zhotovil ži- """i£"*'4"'**“ff*$'i své ku Marii (uzdravení
výmí barvami ' obraz, 'hřeš'mb' nemocných: a ve své
nemoci ve zvláštní uctivosti měl obraz Matky Páně. Maria mu pomohla, mistr
Kecher se pozdravil. Pln radosti a vděčnosti přál sobě nyní, by také
obraz marianský od jiných ctěn byl. K tomu cíli zavěsil dne 20. června 1697
onen obraz na olši na blízku studánky u cesty, i dostavili se nábožní
ctitelé marianští, okolojdoucí modlívali se nábožné <Zdrávas» a v krátce
stal se, marianský obraz obrazem milostným a studánka pramenem milostí.
Mnoho nemocných a sklíčených hledalo pomoci v duchovních i tělesných
potřebách u (Marie pomocnice» nad studánkou a také ji našli zázračným
způsobem. Pověst“ o těch zázracích roznesla se daleko široko, proto
ustanovil tehdejší biskup litoměřický, Jaroslav hrabě Šternberg. by se
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sestavila komise ku prozkoumání a vyšetření oněch zázračných vyléčení.
Dne 24. dubna 1704 počalo vyšetřování a bylo věrohodnými svědky
18 zázračných vyléčení zjištěno, mezi nimiž bylo několik z Křešic a ze
sousedních osad Zahořan, Třeboutic a Polep. Úcta obrazu milostného
vzrůstala každým dnem. Veliké a četné byly dary, které plynuly do
pokladnice na olši zavěšené; tyto dary rozmnožil biskup hrabě Šternberg
a dal roku 1708 kamennou kapli vystavěti v tom způsobu, že olše
s obrazem marianským stála v' kapli za oltářem. Kaple byla slavně
vysvěcena a nyní hrnuly se davy zbožných poutníků ze všech stran,
nemocní všeho druhu hledali zde potěchy a pomoci, zvláště silný býval
nával poutníků v každou sobotu, an v ten den se slavily slavné služby
Boží v kapli a mnoho vůkolních kněží muselo býti pozváno, by zpověď
poutníků slyšeti mohli. Hlavní slavnosť ustanovena byla na svátek navštívení
Panny Marie; že však počet poutníků vždy vzrůstal, byla slavnost' na osm
dní prodloužena.

Každodenně po celou oktávu přicházela zbožná procesí, každodenně
bývalo kázání a slavné služby Boží konány. Po celou oktávu čítalo se
až 14.000 komunikantů mezi poutníky. Biskupové litoměřičtí obzvláště
milostný obraz měli v úctě. Biskup hradě Kónigsegg zjednal v Římě
plnomocné odpustky o slavnosti navštívení Panny Marie, kteráž milost' za
jeho nástupce biskupa hraběte Valdsteina roku 1763 také i na jiné dny
rozšířena byla. Biskup Adam hrabě Vratislav z Mitrovic (1722 do 1733)
čítával mši sv. nejméně jednou v týdnu na oltáři milostném v chrámu
Křešickém, on také roku 1725 chrám vystavěl a ozdobil tak, jak nyní
jest. Biskup Emanuel Arnošt Valdstein (1759 do 1789) byl zvláštním
ctitelem a dobrodincem milostného místa, dal chrám znovu opraviti, hlavní
oltář znovu zřídil, který pak roku 1763 vysvětil. Na tabulce mramorové
nade dveřmi k sákristii vedoucími vyryta jest památka onoho posvěcení.
Milostný obraz dal v zlaté rámce pod benátským sklem, které mu dříve
za zrcadlo sloužilo, jak posud lze spatřiti. Roku 1769 dal zhotoviti novou
kopii milostného obrazu z kamene, vysvětil ji a byla dne 23. června
onoho roku v průčelí chrámu postavena.

Tak stojí nyní velepamátný milostný obraz (Marie pomocnice>>
již skoro 200 let na svém místě a až podnes putují k marianskému
chrámu v Křešicích každoročně tisíce nábožných poutníků, jakož i četná
procesí z německých a českých dědin vůkolních, zvláště však v úterý
svatodušní, na den slavnosti navštívení Panny Marie, po celou oktávu a
o veškerých slavnostech Panny Marie v letě i na podzim až do slavnosti
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Všech Svatých. V německé i české řeči pozdravují a vzývají o přímluvu
Matku milostnou. Avšak i po celý rok otevřen jest chrám od rána do
večera, a jestit' to právě, jakoby Matka milostná volala k nám z chrámu:
<Pojdte ke mně všickni, kteří obtíženi jste, a já vás občerstvím!»

Josef pěstoun Kristův při Vás vždy stůJ
0chraňuj0de všehOZléhO
S milým dítkem .Svým požehnávejVás
ElyjskÉho by jstEdošlirájE
Fialu víry střež ve Vás svatý ]oseF.

6. Panna Maria Račická u Oseku.

V bouřných dobách nové moci říše německé zajíždělo vojsko
Rudolfa Habsburského, po porážce 'Otakarově, velmi často do vlastí
českých, hubíc a ničíc vše, co nemohlo unésti a upotřebiti. Nový země
správce, markrabí Otto, neblahé paměti, pamětliv časů budoucích i doby
svého krátkého vladaření, chtěl co nejvíce vytěžiti z těžce sklíčené země,
jíž měl býti otcem; proto ukládal časté daně a hojné, zvláště klášterům
a jmění kněžskému. V této těžké době postavil opat osecký Theodorich,
šestý opat od založení tohoto kláštera cisterciáckého, slibem se zavázav,
sochu Panny Marie Bolestné, pod "křížem se srdcem mečem proklaným
stojící, ve chrámě Račickém, cisterciáky oseckými spravovaném, v roce
asi 1280., která již tehdy stala se milým útočištěm a vydatnou potěchou
lidu okolního, těžce zlobou lidí i živlů navštěvovaného.

Kostel Panny Marie Račické' jest nevelká křížová, však pravi
delná stavba, ku které se chodba křížová, se šesti kaplemi na dvou
stranách, připojuje, ve kterých Bolestná Panna v různých bolestech
svých jest vyobrazena. Na postranní stěně jso'u vyobrazeny zázraky, jež
ku prosbě svaté Panny se na tomto dosti hojně navštěvovaném poutním
místě udály.

První původ milostné sošky Panny Marie, jíž hotovitel její zvláštní
výraz laskavosti vtisknul, neznámým jest, jak mnohé jiné z nejdávnějšího
věku pošlé; avšak jisto jest, že úcta k Matce Boží, jež v Račicích chce
býti ctěna, již jest prastará, a že vždycky byla živa, netoliko u obyvatelů
nejbližších, nýbrž že až z Plzeňského kraje sem mnoho poutníků ze slibu
chodilo. Kacířství poblízké Míšně až sem se vedravší usilovalo přede
vším tuto úctu k Bohorodičce udusiti a ze srdcí obyvatelstva vykořeniti,

26
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z dobré rady pekla, že vymizí-li úcta- k Boží Rodíčce — brzo, ba zároveň
všechna pravá víra v Krista Pána ze srdcí se vytratí; — avšak všechno
usilování bylo marno, stáli ve sv. víře, protože v úctě Bohorodičky zůstali
netoliko Račičtí, nýbrž i Likevíčtí a Bruchenští, jižto až dosud (1700) pro
svou věrnost“Marii nazváni jsou marianskými sedláky — marian
skými chlapy.

Za to ovšem neopomenula Panna Maria odměňovati tu zbožnou
úctu a vypravuje 'se o mnohých zázračných uzdraveních, která ještě v 17. sto
letí všeobecně byla známa, čehož znamením byly také mnohé dary a ve
svatyni na památku zanechané berle od neduživců. Tak chtěla blahosl.
Panna Maria sama sobě povinnou čest“ nahraditi a hojnější počet ctitelů
shromážditi, jimž " směla procesí do
pak chtěla býti i
ochranitelkyní a

Račic putovati, vy
stavěl nový chrám

pečlivou matkou. Páně ku poctě se
Horlivý ctitel dmero bolestí Bo

Panny Marie, opat horodičky a usta
Osecký Ben-edikt,
vyžádal si od arci
biskupa Pražského
Jana Bedřicha
z hrabat Wald

steinských a od
biskupa Litoměři

novil 3 klněze Ci

sterciáky Osecké
u této nové sva

tyně, kam nejen
na hlavní slavnost“

třetí neděli po Ve
likonoci, nýbrž po

ckého Jaroslava celý rok .přečetní
z hrabat Šternber- poutníci přicházeli,
ských dovolení, * tak že V jednom
aby Z celého okolí Bolestná Panna Maria v Račicích. tříletí na pět tisíc
komunikantů v Račicích se načítalo. Ještě více vzrostla úcta Marianská,
když tu roku 1697 bylo zavedeno bratrstvo sedmibolestné
Panny Marie, které hned za prvních tří let čítalo 4542 členů.
Věřící měli ovšem mnoho příčin, Pannu Marii tak vroucně ctíti a k ní se
utíkati, neboť Ona zajisté mnohonásobně odměňovala tu jejich důvěru, a
zaznamenáno v letopisech Oseckých mnoho vyslyšení — zejména matek
při porodu — zjištěných authentickými vysvědčeními, tak že jich
celou knihu sestavili. Papež lnnocenc Xll_. obdařil Račice mnohými
odpustky.
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7. Milostná socha Panny Marie v Chomútově.

Bylo to asi roku 1664., kdy Michal Bachmann z Chomútova sochu
tuto, celou zoha.venou, od luteránského rytíře Jana Joach. ze Švaninu
v Mišensku si vyprosil. Socha tato uschována byla na hradě Fenigsberg
v Mišensku, kde v odlehlém koutě hradním se nalézala. V dobách ne
blahých válek švédských byla různým způsobem pohaněna a zohavena,
oči Panně Marii vypíchnuty, brada a pravá ruka uříznuty, sošce Ježíškově,
— Jejž Panna Maria na rukou držela — levá ruka i n:)ha jsou uříznuty
a hlava pilou oddělena; na tomto zohavení však neměli vojáci dosti: po
všem tom na sochu koulemi sněhovými jest házeno, na stráž jest k ohňům
postavena a konečně do studny vhozena.

Jak opětně po těchto pohromách do hradu se dostala, nevěděl
ani její majitel ryt. Joach. ze Švaninu povědíti, věděl však, že zlotřilá
lůza velmi byla postrašcna, bylo-li jí jíti kolem oné sochy.

Michal Bachmann odevzdal vyprošený dar svůj v roce 1669 koleji
jesuitské v Chomutově, kdež po svém opravení a docílení velké úctě lidu
okolního se těšila: —

8. Socha Panny Marie v Udlicích u Chomútova.

Vestarém chrámu v tísni své vzývali
Udlickém byla prý
socha Panny Marie,
která do nově vy
staveného chrámu

téže svaté Panny
na hlavní oltář pře

Pannu Marii, jejíž
soška v nedostave
ném chrámě kdesi
v koutku stála.

Soška ona byla
potom na hlavní
oltář postavena a
těšila se velké přízni
lidu, který z blízkých
i vzdálených míst
hojně sem přicházel.
Nyní bohužel jest v
zapomenutí, uvádíme

nešena byla.
Při stavbě nového

chrámu spadli dva
zedníci s lešení mezi

kameny a klády ze
značné výšky,a nicse
neporouchali; když
se jich lid ptal, komu
že svů bezúrazný starých zápisků, aby,
pád přičítají,odpo- v., cožslušnojest,bylo

věděli oba, že Socha Panny Marie v Udllcich. obnoveno.

však tuto zprávu ze

":. 'l?

20*
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9. Socha Panny Marie ve Quině.

Na Mišenských hranicích, asi hodinu cesty od Chomútova, v obci
Quina, jest socha představující (Navštívení Panny Marie,_»která valné se
těšila úctě; když pak mor následkem slibu svaté Panně učiněn'ého.
v krajině oné pominul, byla- úcta její i na širší okolí 'rozšířena. Buďme vděčnil

IO. Obraz Svaté Panny v Klatovech.

Originál tohoto obrazu nachází se v Regio, v údolí Vigleti; zde
jistý spustlý člověk, jmenem Zukon, do obrazu ťal, načež ihned krev z čela
blah. Panny řinula. Bartoloměj Ritzolt
Na obraze napsána neměl s manželkou

svou Dorotheou

z Budějovic žádných
dítek, proto přijal

jsou tato slova: <:In
gremio Matris, sedet
sapientia Patris> t. i.
<<vlůně Matčině spo— jistou Annu Rime

rovu za vlastní.

Přijatá tato dcera
zasnoubila se pak
s Ondřejem Hirsch
bergrem, s kterýmž

čívá Otcova mou

drost'p jakož i 18
latinských písmen,
hvězdičkami odděle

ných. Otisk tohoto
obrazu donesl do
Klatov Ital Bartolo

měj thZOlt, který již
sám před tím než

obývali najatý byt
u Samuela Pronera,
sklenáře v Klatovech.

Zde bylo 8. července
obraz'krví se potil, roku 1685. na otisku
předvídal, že něco _. H - l- 'obrazu regiiského
neobyčejnéhosobra-" „vidětikapkykrve
zem tím se stane. zránynačeleprýštící.
Přivolaný místní děkan Vojt. Stodlár přenesl zázračný obraz do dě
kanského chrámu, žádaje poslem nejrychlejšího dobrozdání nejdůstojnějšího
pana arcibiskupa Pražského, jana Bedřicha hraběte Valdšteina, který ihned
vyslal členy konsistorní ku prozkoumání celé události.' Vyslaní komisaři,
seznavše, po. přísaze očitých svědků, zázračný zjev, uznali pravost“ zázraků
a dovolili,- ano přikázali, by obraz slavnostně byl ctěn. Dne 23. října 1685.
byl obřad církevní ve slavném procesí v chrámu Páně 'dovršen a obraz
k veřejné úctě vystaven a od té doby od četných ctitelů z daleka
zbožně uctíván.

_“ŠlE—í“



Hlava XVI.

Posvátná mista Marianská v biskupstvi Kralohradeckém.

1. „Na Horách“ u Ceské Třebové.

tna západ od Třebové jest poutní místo, zvané (Na Horách;
jl kdež zbudována jest Marianská kaple. Tam u oltáře Marie

“ “ (Pomocnice tisíce poutníků vysýlá důvěrné prosby.
Dle záznamů v památných knihách učiněných ode dávna již

prýští se (Na Horách» pramen léčivý a nikdy nevysychající. Ochu
\ ravěl-li kdo z okolních obyvatelů, přišel napít se vody 'k pramenu

léčivému a pomodlit se; když pak nabyl opět zdraví porušeného, po
ložil do pramene nějaký dárek peněžitý. Když bylo těch darů již hezky
mnoho, zlakomil se jistý člověk, jemuž bylo Jakub Pivoňka, vzal tajně
peníze a prohýřil je Než nedlouho bylo'mu těšiti se z kousku podvod
ného. Bylť náhle raněn slepotou, tak že i za dne málo jen viděl. Sám
považoval slepotu svou jako trest za spáchanou krádež. Činil. tedy pokání,
vrátil peníze odcizené a horlivou modlitbou jakož i častým umýváním
v řečeném pramenu dosáhl opět. dřívějšího zraku.

I jiných uzdravení zázračných událo se tam četně. Což divu tedy,
že pomýšleno na to, z vděčnosti vystavěti Marii Pomocníci útulný stánek.
A skutečně tesař Mikuláš, byv napomenut u vidění, aby počal se stavbou
kaple, i kdyby neměl naděje na náhradu, dal se chutě do díla a r. 1744.
byla první kaple šestihranná dobudována. Když pak r. 1777. od papeže
Pia VI. nadána byla kaple zvláštními odpustky, přivedeno ještě téhož roku
<Na Hory) první procesí. Než jakkoli přísloví české praví, že neštěstí
nechodí po horách, ale po lidech, přece zašlo si i (Na Hory,» neboť
r. 1787. zničena dřevěná kaple ohněm a označoval jen obrázek na stromě
toto památné místo. Avšak důvěra v Matku Boží byla se již silně vzmohla
hojnými milostmi u pramene prokazovanými, tak že i po této nehodě
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počet poutníků rok od roku se zvyšoval. Bylo tedy jen vyhověno vše
obecnému přání, když město Třebová, jakožto patron, dalo vystavěti
(Na Horách» r. 1811—1838. novou kapli z tvrdého materiálu a r. 1839.
na slavnosť Navštívení Marie Panny posvětiti. — Zároveň zřízeny jsou i
lázně, kde letní sídla svá si volí obyvatelé hlavních měst a neduživci.

V-kapli stkví se krásný oltář Panny Marie pod názvem (Maria
Pomocnice) Roku 1858. přistavěna i věž a opatřena i zvonkem, který
by do okolí hlásal slávu Rodičky Boží. ,

Od května až do pozdního podzimku veliký počet poutníků
schází se každou neděli v mnoha procesích (Na Horách,» a z těch ročně
přes 2000 přistupuje ke stolu Páně ve farním chrámě, protože v kapli
služeb Božích není. Žádné pročesí ubírající se touto krajinou do Vambeřic
nebo zpět neopomene navštíviti také Marii Pannu <Na Horách.)

2. Poutní místo Nová Paka.

Město Nová Paka nedaleko města jičína, rozprostírá se v podlouhlém
údolí malým pohořím kolkolem obklíčeném a má tři kostely, z nichž první
— farní chrám Páně k uctění sv. Mikuláše biskupa, druhý bývalý Paulánský
klášterní, nyní í'lliální, a náš poutní chrám Páně k uctění na nebe vzaté
Rodičky Boží, a ku poctě sedmibolestné Rodičky Boží zasvěcen jest.

K severu od okresního domu na náměstí se nacházejícího, na dosti
znamenitém pahorku, na kterýž vedou schody kryté, pětidesátkové, pro
nábožné poutníky ku vykonávání pobožnosti sv. růžence zřízené, velebně
trůní náš poutní chrám Páně na nebe vzaté Panny Marie, vůbec klášterní
nazvaný, předůstojná to svatyně římského slohu. Klenutí skládá se ze tří
mistrně a směle provedených kopulí, které již více znamenitých stavitelů
z blízka i z daleka sem přilákaly a veliké obdivení u nich způsobily.
Chrám tento má mimo hlavní ještě 7 postranních oltářů.

O vzniku chrámu toho vypravuje se toto: Za panování knížete
českého Boleslava II. Dobrotivého nalezen jest obraz Rodičky Boží léta
Páně 996. v stříbrných dolech na horách půlnočních blíže Stupné, osady
as 3/4 hodiny od Nové Paky vzdálené, a sice od jistého Paula Čimbulov
ského Uebermanna, vrchního telesníka z Nové Paky, a vystavěn byl
v lese nad studánkou, k němuž každodenně před prácí i po ní chodíval a
před ním kleče svou denní pobožnost' vykonával. Utrpěv však za svou
nábožnost' posměchu od některých pohanských havířů, přenesl r. 1019.
tento obraz do Nové Paky do-svého příbytku, ctil v něm, jsa nábožný
katolík, nebes Královnu, která mu u Boha té milosti vyžádala, že se mu
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všecko velmi dařilo, cokoliv jen začal, tak že v krátkém čase takového
jmění nabyl, že to tehdejším obyvatelům velmi nápadno bylo. Pavel
Čimbulovský obrátil se na svého duchovního správce do Hostinného
s prosbou, aby mu vymohl u vrchní správy církevní povolení, aby mohl
kapli vystavěti a sochu Rodičky Boží k —veřejnému uctění do ní dáti.
Vroucná prosba jeho byla vyslyšena od Šebíře VI., biskupa Pražského,
jenž od r. IO30.—I067. lid pravověřící spravoval. Na to vystavěl okolo
r. 1032. na svém pOzemku, a sice právě na tom místě, kde nyní hlavní
oltář stojí, slušnou _ _ _ Kaple tato byla
kapličkua sochumi- v, |!
lostné Rodičky Boží
do ní k veřejnému
uctění postavil.

V následujících
letech v polské vojně
obyvatelé Novopačtí

v pozdějších časech
tak rozšířena, že se
z ní stal dosti pro
stranný kostelíček.

Smutný osud
potkal poutní kapli
naši za Vácslava IV.

všelijak od nepřátel aza bouří husitských._
utiskovaní bai dran- Jako na mnohých
covaní, částo do ných místech zpustlá
této kapličky k Ro
dičce Boží se utíkali

kaple byla zavřena
a zůstala opuštěna
až do r. 1565., kdy
horlivý katolík Jaro
slav Trčka dal
opraviti a rozšířiti.

a byvše na mocnou
přímluvujejí od Boha
vyslyšení, mocného
zastáníproti vojskům

. Obraz Matky Boží v Nové Pace.
nepřátelským dosáhli. Do ba rozkvetu spada
do 17. století. Když totiž panství Kumburk darem připadlo hraběti Rudolfu
z Tieíenbachu, umínil si zbožný a šlechetný tento muž vystavěti při poutním
chrámu klášter Paulánský, aby takto postaráno bylo o důstojnou bohoslužbu
a duchovní správu potřebám četných poutníků přiměřenou. Nedočkal se
sice pán ten provedení svého záměru, ale manželka jeho odkaz poslední
mileného muže neotálela ve skutek uvésti.

Dne 8. května 1701. byl klášter Novopacký od Bohumíra Kapouna
ze Svojkova, biskupa kralohradeckého, vysvěcen a řeholníci Paulánští
slavně do něho uvedeni. Téhož dne přenesena také milostná socha Panny
Marie, která po delší čas přechovávána byla ve farním chrámě, do kostela
klášterního a na hlavním oltáři, kdež dříve stávala, k uctívání lidu
věřícího umístěna.



408 POSVÁTNÁ MÍSTA MARIANSKÁ v BISKUPSTVÍ KRALOHRADECKÉM.

Pobožných ctitelů Marianských rok od roku přibývalo, tak že
o svátcích Panny Marie na tisíce poutníků z blízka i z daleka tam přicházelo
Královně nebes 'vzdáti čest“a chválu, k ní v potřebách duševních i tělesných
se utíkat, prosit za mocnou přímluvu její a potřebných milostí si vyžádat.

Čím větší však byl nával poutníků, tím naléhavější jevila se
potřeba těsný'chrám rozšířiti. Ale z čeho? Než mysl důvěryplná nikdy
nezoufá a neleká se nižádných obtíží. — Poněvadž klášterníci sami
nevládli prostředky k stavbě dostatečnými, utekli se k nábožnému _lidu
prosíce o almužnu na nový chrám Páně. A zavedená sbírka vypadla
požehnaně.

již r. 1724. mohl milostný obraz, který po čas stavby. chován byl
v refektáři klášterním na kapli přeměněném, odtud býti vyzdvižen a u
veliké slávě do nově zbudovaného chrámu Páně býti přenesen a na
hlavní oltář opět postaven, kdež až na tento den se stkví.

Než nové pohromy přikvačily za nedlouho. Císařem Josefem 11.
zrušen klášter Paulánský a r. 1858. zničen i poutní chrám ohněm. Nelze
ani vylíčiti nářek a hlasitý pláč lidu, jenž se všech stran ku pomoci se
sběhl, ale pomocí nemohl; neboť celý chrám byl jeden přehrozný a strašlivý
plamen. Pročež po polích za klášterem na kolena padaly děti, ženy i muži
rukama lomíce a hořce oplakávajíce bolestnou ztrátu chrámu Páně.
Nejsvětější Svátost“ a milostná socha z hlavního oltáře byly ještě v čas
do farního chrámu přeneseny a k uctění věřícím na hlavním oltáři vystaveny.

Ale za nedlouho budova chrámová opravena tak, že již dne
14. října 1858. konána byla slavnost“ vskutku velikolepá nového vysvěcení
chrámu Nanebevzetí Panny Marie a přenesení velebné Svátosti a milostné
sochy Rodičky Boží z farního chrámu.

Poutě Novopacké jsou velice četné. Lze říci, že tam do roka na
25.000 poutníků, nesených na perutích lásky a důvěry, přichází, aby před
milostným obrazem uctili Královnu nebeskou, své těžkosti a bídy jí přednesli
a všecky potřeby své vypověděli. Avšak nejen cizí, ale i domácí přichá
zívali. a chodí až podnes milerádi do tohoto stánku Božího, aby v truchlivých
osudech životních u Marie P. útěchy, posily _a pomoci hledali. Obzvláště
pohlíží tam nebes Královna na všeliké neduhy duševní i tělesné, a kdo
se k ní s celou důvěrou utíkal a sloužilo-li to_ k větší cti a slávě Boží

a ku spáse duší, nikdy oslyšen nebyl.
Když r. 1586. morová rána v Nové Pace téměř polovici obyva

telstva zachvátila, utekli se sousedé Novopačtí před milostný obraz a
sepjavše ruce srdcem zkroušeným a okem slzavým prosili Marii Pannu,
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aby se jich ujala, jich zastala a pomoci u Boha vyžádala; A ejhle! hrůzy
plný mor přestal, jakoby uťal.

Podobně zachráněna jest Nová Paka od moru r. 1625.
Mimo to bylo by lze uvésti i více příkladů, kterak i jednotlivé

osoby sluch, zrak, řeč a jiné milosti 'na přímluvu Rodičky Boží obdržely,
neboť pravdiva jsou slova: <<Pojd'težke mně všickni, kteříž pracujete a
obtíženi jste, a já vás občerstvím.»

3. Poutní místo. Rokolí.

Mezi poutními a hojně co rok navštěvovanými místy v severo
východních Čechách prvé zaujímá místo Rokolí, blíže Nového Hrádku na
pokraji lesa se prostírající. Nad studánkou s čistou křišťálovou vodou
stojí malá kaplička, obrazy a soškami blahoslavené Panny takořka pře
plněná. Jsou to dary, jež sem průvody nábožného lidu, uzdravení zázračnou
vodou a jednotliví šlechetní dárcové byli darovali. Tak viděti růžence,
medaile z Vambeřic, křížky, škapulíře a jiné samé to důkazy projevo
vané lásky Rokolské Marii Panně. Uprostřed větších menších sošek stojí
zázračná Bohorodička s]ezulátkem na ruce, všechna téměř dary zasypána.

Na levé straně nízkého oltáře v koutě stojí dvě berly a několik
úvazků, jež tam byli uzdravení zanechali na památku. Po stěnách plno
obrazův a jen mariánských napočítal jsem 52, mezi nimiž (CzenStochovsk'á
aVambeřická» přední zaujímají místo. Na pokraji připsáno, od koho dar
onen pochází, na př, od mládenců a panen z Krčína, od poutníků z Ma
chova, jisté osoby z Kunštátu atd. Naproti kapličce stojí na kamenném
sloupě zasklená socha Bohorodičky, původní to a od dávné šedověkdsti
tuto stojící sošky. Kolem svatostánku vine se jako věnec po stráni kří
žová cesta, od jednotlivých rodin a sousedních obcí darovaná. Památníky
jsou kamenné, důkladné, s pěknými obrazy. Pověstí o uzdravených vodou
ze studánky Rokolské koluje několik. Tak na př. muž od maličkosti slepý
popudem Božím sem s poutníky přišed a oči vodou umývaje, opět viděl;
jiný chromec a opět jiný s bolavou rukou odtud vyšli uzdraveni na dobro,
cjako by se jim nikdy nic nebylo stalo.»

Jednou v den Narození blahosl. Panny Marie (8. září 1879) jakási
Františka Kubečková, chalupnice z Machova, přinesla láhev vody od kaple
Rokolské. Když voda velikým mrazem byla zmrzla, láhev se roztříštila,
uprostřed ledu objevil se krásný a zcela zřetelný obraz Rodičky Boží
v dlouhé říze, s korunkou na hlavě a s děťátkem na levé ruce. Obraz
tento byl dutý, kolkolem s mnohými k obrazu sbíhajícími paprsky v ledu.
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Zjev tento byl mnohými ohledán a ztratil se teprve v druhé polovici
února následujícího'roku. Nad lesem, na jehož pokraji stojí dotčená
kaplička, vysoko strmí zubovité trosky hradu Frimburka a celému místu
jakési vážnosti dodávají.

Před dávnými, dávnými časy, z hradu toho ke studánce Rokolské
přišel nadlesní .a přemýšlel o osleplěm svém jedináčku a v duchu modlil
se, aby Bůh pomohl, když lidská pomoc nebyla platna. Co takto se
modlí, přiletí podivný pták a semo tamo poletuje. Nadlesní viděl. že
pták jest slepý,*i chtěl ho chytiti. Co ho chytal, spadl pták do vody,
ale hned zase vy- _ " V W __ 'A obdrženou milost'
letěl a vedle na : dal nadlesní vysta
strom se usadil a věti kapličku dře
radostně zazpíval
— neboť již viděl.
Nadlesní vida v

věnou přistudánce
a do ní dal obraz

Panenky Marie. —
tom pokyn vyšší, Když se to roz
rozradostněn spě
chal domů, vypra

neslo, mnoho lidí
tam putovalo a
zdraví nalezlo.

Časem kaplička

voval manželce

své, co se bylo
stalo, a pak oba zpustla, ale našli

dvavedlislepého _. *Žijfí, se vždyckylidé,
synáčkake stu- -» kteříz vděčnosti

, , .:. “. -—'—.. '
daonce.fam když za obdržené mi
ho umyli, prohlédl „ ., _ , losti ji dali opra
a odté chvíleviděl. " ' " * ' či ' viti a okrášliti.
Na poděkování za Obraz Panny Mariev Rokolí. Posledně se tak

stalo r. 1859. a kaplička také posvěcena na svátek Nanebevzetí Panny Marie.
Od té doby také obnovila se úcta k Marii P. Rokolskě, ale jen z okolních
vesnic tam putovali, a to jen v neděli neb o svátcích Marianských. Ale
majitel onoho pozemku nechtěl vydati klíčku od_ kapličky, že prý mu
poutníci šlapou po louce. Než r. 1871. přece povoleno postaviti před
kapličkou kamenný sloup & na ten zasklenou sochu Bohorodičky, jak prý
si to Maria Panna přála a zbožné- jedné ženě zjevila. Od té doby také
poutě víc a více se vzmáhají.

Od nedávna zbudováno tu několik boud kramářských a letní
hostinec; kapličku vzal si na starost' stařec, <<aby tak to Boží světlo
opatroval a ve službě Marie Panny život dokončil.» SdělilA. Dostál.
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4. Panna Maria Dešenská.*)

Všude na každém místě pokorná k nebes Královně prosba„dochází
vyslyšení, jenom celým-li srdcem, celou duší pod mocný její plášť se utí
káme, jí cele se odevzdáme. Neslýchánot', aby koho byla opustila, zraků
svých od tonoucího v strastech života tohoto byla odvrátila. Není kře
sťanského státu, země, kostela, dědiny, ba ani rodiny právě pobožné, kde
by nebyla ctěna Matka toho, jenž svět ráčil vykoupiti, od smrti věčné
vysvoboditi. Jet' úcta k Bohorodičce všeobecná.

Než. Maria vyvolila si některá místa, by tam zvláště, především
prosby lidu k ní se vinoucího vyslyšela, v potřebách tělesných i duchovních
pomáhala. Toť místa Mariánská, poutnická. Ve světě katolickém míst
takových množství převeliké, anat' Rodička sv. v každém téměř národě
vyvolila sobě místečko“ anebo více míst, která jsou jako stánky jejího
slitování a jako důkaz, že je ona matkou národů a všechny bez rozdílu
jazyka a jejich tak zvané osvěty a civilisace do říše své na zemi, do
církve své volá.) (Mariologie. Dr. Ant. Lenz. Str. 256.)

A k těmto tak hojným pramenům milosti Boží jako žízniví ke zřídlu
studené vody, spěchají poutníci na dráze života tohoto, by načerpajíce
hojnost' darů Bohem seslaných, říše nebeské bezpečně došli.

I krajina dešenská těší se hojnosti míst poutnických, i tuto Maria
své věrné ctitele ke zřídlům své milosti volá. Blíže Hrádku Nového Rokolí,
Rumpuše u Liberka a Deštná na hranicích českokladských jsou oblíbená
místa poutnická, kam ročně několik průvodů, vezdy četně navštívených,
pod ochranu Bohorodičky se utíká.

V kotlině, kolkolem homolemi obklíčené, na svahu příkré stráně,
uprostřed polí a luk, mezi domky pohorskými, jako na skály přilepenými,
stojí onen (dům zlatý,) ona (věž Davidovap ono (útočiště naší radosti.»
Pod strání splývají dva potoky, jichž. bělavé vlny zprvu jakoby nechtěly
se Spřátelitš a v jeden proud spojiti, čeří se a odpírají; posléze však

' ladně v jediný spojivše se tok, jako bratr s bratrem vesele putují do
světa. Na východě tvoří Deštná (nn m'. vysoká) s protější horou
černou, lesem porostlou úžlabinu, v levo vypínají se věže kostela, rovněž
Deštným nazvaného, na pravo k nebesům pní nízká, sražená, cibulovitá
věž kostela Jedlovského.

Tu samota, tamo několik nakupilo se sousedův a narazilo na kraji
lesa, v údolí, onde mlýn, pila, myslivna. Než obrat'me zraků svých od

*) Viz: Škola „B. S. P.“ r. 1884 str. lz., kamž zprávu podal Al. Dostál.
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velikolepého díla tohoto Stvořitele přemoudrého k malé, dřevěné kapličce,
sídlu Královny nebeské!

Uprostřed <<Ka1varie,>tesaných to pomníků s obrazy, oné trnové
cesty Spasitelovy na místo naší spásy, našeho vysvobození ——ano na
věnci této bolestné dráhy stojí kaplička na pohled chudá, nepatrná, a
přece takový skrývá v sobě poklad, takový milosti zdroj! <<Křížovácesta,)
z darův od poutníků věnovaných roku 1870. zřízena apo stráni umístěna.
Svatostánek je zbit z prken, nevysokou věží zakončen a po každé straně
vede do něho tré oken, za nynější doby v zadu sakristií opatřen a půda
kolem srovnaná se skály do trávy
pískem posypána.' odtéká. Tuto onen
Vchod do kapličky pramen, jejžMaria
vede od východu.
Chudý to vnějšek,
chudé přístřeší, ale

(Pomocnice kře

sťanů) oživuje
duchem, naplňuje

i pod chatrným,
šarlatovým tímto

mílostmi, činí zdro

jem své pomocí,
pláštěm skryt Syn útěchy a posily.

Každý poutník do
sklípku vstoupí,

Boží, pod špatným
oděvem skryto
srdce šlechetné,
duše čistá, nepo

pokřížuje se na
čele, ústech, prsou,

skvrněná! nabéře vody _a
Napravéstraně s dychtívostí a

svatyně je malý
sklípek, na jehož

úctou posvátnou
požívá několik

dně prýští se kří- douškův ochlazu
št'álová, jako led ] jící vody. Tuto

studená voda, _ přednáší vroucnou
která přebytečně Panna mana DešenSká' prosbu, otvírá své
srdce, prosí, by Maria, ona mocná Královna, ona Spomocníce, uzdravila
ten či onen úd nemocný, by dala očím zrak, sluch uším, útěchu strápe
nému srdcí, aneb vzpomíná na své milé doma, jimž něco vody do nádoby
nabírá, by jí zdravým či nemocným domů jako převzácnou cpout'» od
Marie přinesl. Místo útěchy plné, místo podpory, mocné ochrany!

Malou síňkou vejdeme do kapličky. Až mrazivý chlad ovane nás,
a přece pod pláštěm matky všech tak útulno, tak mílo, tak sladko! Stojít'
kaplička nad jezem dosti mohutným, jedinou stranou do.otevřené krajiny
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oproti mrazuplné Deštné hledí, odtud tedy ten chlad, ta zima ve svato
stánku. Po stěnách plno obrazů, malá Kalvarie, dva kruciňxy na předních
lavicích připevněny, strop _modře natřen a hvězdami posázen, několik
lustrů, kruchta a pozlacený oltář — toť všechen nábytek kostelní. Bylo
prý obrazův a křížků, růžencův a medailií mnohem více— samé to dary
zbožných poutníků — než že stěny á oltář takořka přeplňovaly, jsou
sňaty a nyní dary více na opravu a vykrášlení slušné, tak posvátného
místa hodné, jsou obráceny.

Na levé straně oltáře přímo nad sklípkem stojí na malém sloupku
oltáříček, a na něm umístěna zázračná soška Bohorodičky, rukou ovšem

neumělou vyřezaná. Tato, prý a obrázek na oltáři, k veřejnému uctění
vystavený, jsou původní památky z dob dávnověkosti, kdy stál na místě,
kde nyní svatostánek vybudován, strom a pod ním pramének vody kři
šťálové se prýštil. Obrázek malého čtverce visel na suku na stromě.
Co tedy příčinou, že právě k tomuto stromu, jemuž podobných na horách
na sta, na tisíce, že právě k tomuto praménku, nad nějž větších a stu
denějších prýští se na Deštné co krok, že právě k tomuto obrázku tak
malému, nepatrnému, braly se a dosud berou lidu houfy, nábožných kře
sťanů průvody s vůdci, se svými duchovními pastýři a často i s hudbou?
Co sem lákalo a láká jako magnet, jako světlá bludička zbloudivšího
poutníka, jako oasa pouští beroucí se karavanu, jako maják těkající lod
v bouři ve vlnách mořských? Spomocnice křesťanů, mocná ochrana Marie
Panny, to jest to světlo, ta oasa, ten maják bloudících a po dráze světa
tohoto těkajících poutníků, jež začasté příliš hojně neštěstí stíhá, že
hledají podpory, ohlížejí se po paveze, spěchají ku zřídlu milosti,k Matce
Spasitelově.

O původu pouti k Dešenské kapličce vypravuje-se takto:
(Kdysi ukázal se na _smrku u proudu zázračného, malý, čtver

hranný obrázek a nikdo nevěděl, odkud se vzal. Byl tu, a lid přilnul
k- němu láskou svojí jako k jiným soškám a obrazům na rozcestích a
krajinách lesních. Stalo se, že jeden pohorský tkadlec měl od narození
slepého syna, jejž zbožně vychoval &.najmě k Marii ruce spínatia modliti
se byl naučil. jednou zdálo se otci slepého pacholete, by pilně celý
týden tkal a co vydělá, vezma Chlapce s sebou, Marii Panně v Deštné
na obrázku obětoval. I pracoval pilně, vší silou, a vydělal pět zlatých,
jak tenkráte říkali <<šajnů.» V neděli, vzav syna na záda, ubíral se
k Deštné, by výdělek na oltář nebes Královny položil. Když vystoupili
na kopec a místu dotčenému víc a více se blížili, zvolal najednou slepý
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chlapec na bedrách otcových: (Tatínku, tamhle se něco blýštíl) Otec
touto řečí dítěte od narození slepého všechen poděšený, popatřil ku
předu, a hle! příčinu onoho blesku vlastníma očima zhlédl: byl to obrázek
Marie Panny na stromě nad potokem. Syn nejen obrázek ale i otce,
stromy, slunce, slovem vše dobře rozeznal, úplně ozdravěl a po boku
otce k Bohorodičce kráčel. Radosť chudého tkalce, chvalořeč přítomného
lidu, velebení moci Boží toho dne není prý k vypovědění. Pověsť o zá
zraku tomto šířila se dál a dále a od toho dne trvají poutě k Dešen
skému obrázku nejprv na stromě a později k malé kapličce nad jezem,)

jiná ještě vypravuje se příhoda o kapličce Dešenské: Komusi se
zdálo, že Maria velikou zahořela proti němu_záští, a aby usmířil Boho
rodičku, ať vydá se na pouť (na Deštnoua I šel. A hlel když se tak
se sepjatýma rukama modlí před oltářem a upřeným zrakem na sochu
hledí, div divoucí — pousmála se naň a od té doby byl upokojen, maje
pevné přesvědčení, že se Maria naň již nehněvá.

Vůbec koluje mezi lidem tamějším _mnoho pověstí o zázracích,
jež v Deštné se udály, a na sta je těch, jimž tuto v srdci se ulehčilo,
jimž na rány nalito hojivého balsámu. jak úzce přirostla ku srdci okolním
obyvatelům, viděti z tohoto jediného'příkladu. Jednoho roku bylo na
všechny Mariánské svátky velmi deštivo, tak že z městečka S . . . . .
nevedeno žádného průvodu <<naDeštnou,> a hle! jednotlivci ubírali se i
ve všední dny na pouť, a když se jich kdo tázal, proč? dali za odpověd:
(já v te nemoci, já v jiné nouzi slíbila roční pouť k Marii Dešenské a
není-li procesí společného, putuji sama. Neopomenula bych ani nevím zač.)

Majít' poutě. (na Deštnou: také mnoho nepřátel, protivníků, tupičů,
pronásledovníků. Co tedy lidem tohoto druhu říci? Pouť v duchu církve
sv., v modlitbě, pouť slušně, s myslí čistou, se srdcem k Bohu obráceným
konaná, pouť s vroucími chvalozpěvy, v lásce, svornosti, střídmosti od
bývaná, pouť bez obmeškání prací, povinností, pouť, (kdy před celým
světem Boha chváliti a vyznávati se nestydíme,> pouť s výlety a zába
vami nezaměňovaná — ano taková a podobná pouť nás posvěcuje,
v utrpení posiluje, k Bohu povznáší. Vždyť i pohané putovali do Gallie,
Epidaura, Libie, Indie, vždyť předkové naši opouštěli své statky, panstvo
tvrze, králové trůny, své přátele, chotě, dítky a putovali na svatá místa
— do svaté země, by mečem vydobyli památek křesťanům drahých
z rukou nepřátell Pro poutníky zařizovali špitály, pro ochranu putujících,
zbožných křesťanů zakládány řády a z poutě nosili si srdce spokojené,
útěchu a na další dráhu života mocnou posilu. Elkana a Anna konali
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pouť do Silo, komorník královny Kandace do Jerusaléma, židé třikráte
putovali do chrámu a obětovali HOSpodinu. I Spasitel náš, vzor skutků
našich, již ve dvanácti letech bral se do chrámu.

Putujme tedy i my na místa posvátná, (nebo tuto Bůh bezpočtu
kráte otevřel nepřehledný pramen milostí svých, aby z něho každý pří
chozí navážil, jak mnoho potřebuje.» (Katolické učení a legendy od Ludv.
Mehlera, přel. od Fr. Klinkáče. Str. 561.)

Na poutích nechť umřeme neposlušnosti k rodičům, tam ať setřeme
vše, nad čímž anděl nevinnosti oči zahaluje, slzy prolévá, tam ať od
mítneme nesvornosti & odtud ať palmu pokory a míru si přineseme, svě
domí očistíme a srdce čisté, bohumilé sobě i jiným <poutí» přinášímel

5. Poutní a lázeňské místo Svatoňovice.

Ona čásť panství náchodského, ve které ves a při ní na blízko
lázeňské, nyní však i hojně navštěvované p_outnické místo Svatoňovice
leží, byla ještě v r. 1006. temným lesem, rejdištěm divokých zvířat a
četných lupičů, kteří okolí znepokojovali, bezbranné, ničeho zlého netušící
pocestné přepadali a obírali, ba i usmrcovali. Velké škody, které tito
lupiči nejednou spáchali, byly takové, že tehdejší vévoda český Oldřich
si umínil, těmto neplechám učiniti konec brannou mocí.

Albrecht z Trautenberka, udatný velmož, obdržel rozkaz, aby ony
tak krutě navštěvované kraje těchto nemilých hostí zbavil. Poslušen toho
vzkazu vyrazil s četou dobře ozbrojených vojínů mimo četné spojence
proti lupičům, překvapil je v jejich skrýši, zajal a vydal skoro všecky
soudu Pražskému, kde i popraveni byli. Moudrý Albrecht z Trautenberka
dal na to husté a takřka neproniknutelné lesy kříž na kříž prosekati, na
příhodných místech vystavěti strážné domky, a vyhubil příčinlivostí svou
a svých druhů zbytky rozprášených loupežníků, kteří se po prvním pře
padení ze svých skrýší zachránili.

Udatný rytíř Albrecht z Trautenberka položil v těchto dobách
základ k nynějšímu královskému městu Trutnovu, jež po něm bylo po
jmenováno. Zároveň přiměl své spolubojovníky, kteří k vyhubení lupičů
byli přispěli, aby se v okolní krajině usadili, což se též s povolením
knížete Oldřicha a německého císaře Jindřicha stalo.

Los přiřkl každému z nich jistý kraj a tak obdržel Bartoloměj
Svatoň, jeden z předních spolubojovníků Trautenberkových, onu čásť
země, na které r. 1009. založil ves, jmenovanou po něm Svatoňovice.
Sám si vystavěl pevné sídlo hned při nynějším kostele sv. Bartoloměje
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v Zálesí, a ohradil je pevnými a vysokými hradbami a náspy, z nichž
podnes zbytky se nacházejí. '

Roku 1284 vymřela rodina Svatoňovic a její zboží připadlo
pánu ze Sunabenth, jenž byl nejbližším příbu2ným Svatoňovým, a od tohoto
přešlo dědičně k pánům 'Náchodským, kteří se později stali hrabaty.
Pocházeli z rodu Berků z Dubé, drželi i znamenitý zámek W'eissenburg,
jehož smutné zříceniny sotva půl míle od Svatoňovic podnes lze spatřiti.

Tolik o původu jména <Svatoňovice.» m'
Vesnice sama leží na úpatí známého pohoří v údolí velmi utěšeném

a úrodném, obklíčena jsouc lesnatými vrchy a pahorky, ve kterých jsou
vydatné uhelné doly, quelle.: O vlastním
vzdálenost' její od jejím původu však

krajského“ města neví nikdo. R. 1709
Hradce Králové ob

náší pět mil, dvě
připevnil na onu
třešeň tehdejší její

míle od města Ná
choda a míli od

majitel skleněnou
skřínku se soškou

královského města
Trutnova.

Blízko této vesnice

Panny Marie ze
dřeva vyřezanou a
dobře malovanou.

stála na jistém poli Koupil ji ve Vodo
lově od jistého rol
níka Kraška, který
jakožto samouk

v dobách prastarých
třešeň, pod jejímiž
kořeny se prýštila
voda sedmi prameny; pěkné sošky řezal
studánka tato byla a prodával. Jmeno

:Mm
WJĚ'ŽÉQw/ěaw ... .* = Čili/:s.
45—Í'l aeg—%žíže/Lm* _ __ ' „.

již za nepokojů hu- vaná soška nabyla
sitských známa pod později jména zá

zračné, i má z Říma
udělenou relikvii z roucha Panny Marie a dává se poutníkům k líbání.

Jména <zázračné» nabyla soška i voda následující událostí.
Ve Slavětíně, — vesnici náležející pod panství Adersbašské, — so_užen
byl občan David Dr'oschel již po několik let padoucnicí. V této své
nesnází, nemaje důvěry v pomoc lidskou, utíkal se v modlitbách k Bohu
samému o pomoc. 1 měl jednou zvláštní sen: zdálo se mu, že jest ve
Svatoňovicích u jakési třešně, na které jest upevněn obraz Matky Boží,
a hlas jakýs jakoby k němu volal: <<Jdik této studánce, modli se
vroucně, napij se vody této, důvěřuj pevně, že s milostí

jménem <Rinnel
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Panny Požehnané zdraví nabud-eš.> Ve slavnost'Všech Svatých
dal“ se doufající nemocný dovésti do Svatoňovic, klesl u pramene, vykonal
svou modlitbu, napil se pak vody ze studánky a umyl se jí. Toto opakoval
několikrát s důvěrou v milosrdenství Boží, načež svého zdraví opět nabyl,
své berly u studánky ponechal a pověsť léčivé vody té všude, kamkoliv
přišel, rozhlašoval, — za Božskou pomoc, které se mu dostalo, s chvaloře
čením děkuje. To se stalo roku 1715.

Od té doby se tam stalo zázraků stvrzených i nestvrzených na
tisíce, nebo místo ono stalo se hned po prvé zázračné události velmi
četně navštěvovaným místem poutnickým. Mnozí nemocní dosáhli po
koupeli několikrát ve vodě té vykonané a při pevné důvěře zdraví, ba
skoro žádný neduživec neodcházel bez úlevy od studánky S vatoňovick é.

V Náchodě sídlila tehdy (1715) Anna Viktoria, ovdovělá
kněžna Piccolomini de Arragon, vévodkyně z Amalphi. Tato
si umínila s povolením biskupského konsistoria Kralo-Hradeckého vy
stavěti u oné, nyní tak známé studánky pěknou kapličku.

Za hlučného jásotu konaly se k tomu přípravy: bez prodlení
položen základ k budoucímu stánku Božímu, avšak dokončení stavby
odevzdala zbožná kněžna svému šlechetnému synu Oktaviovi, říšskému
hraběti Piccolominimu de Arragon. Ve svatém nadšení pro dobrou věc
spojili se obyvatelé Svatoňovič'tí s občany okolními, dováželi stavivo a
složili mimo to 20.000 českých grošů na uhražení výloh stavebních.

Knížecí rodina, která v Náchodě sídlila, dokončila stavbu kaple
úplně, dala mimo to vystavěti též hlavní oltář, obdarovala kapli hojně
potřebnými nádobami a liturgickými rouchy. Na hlavním oltáři však byla
umístěna ona soška Marie Panny, která bývala upevněna ode dávna
na třešni u studánky. Kaple pak byla nazvána kaplí asedmiradostné
Panny Marie» a slavně posvěcena. _

Avšak i u studánky měl zůstati památník ku vděčné upomínce.
Proto byla pokryta pevnou klenbou a na ní upevněn obraz třešně se
soškou Matky Boží. Voda vydatně se tam prýštící vtéká do velké nádržky
z křesaného kamene vystavené, z této se' vede troubami do blízkého
domu lázeňského, a tam se opět po jednotlivých komůrkách bud' studená
nebo teplá — dle přání koupajících se — rozvádí.

Brzy se několik'rodin usadilo na blízku onoho lázeňského domu,
a tak povstala nová, krásná vesnička, jménem Malé Svatoňovice, na
rozdíl od Velkých Svatoňovic, založenýchod Bartoloměje
Svatoně

27
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Spanilými zahradami, vábnými místy ku procházkám okrášleny a
vonným stromovím zastíněny, jsou Malé Svatoňovice místem četně
navštěvovaným, jak lázeňským, tak poutnickým. Pramen léčivé vody jejich
jest velepožehnaným, místem, které svému účelu, jaký mu sama příroda,
láska Boží a zbožná vděčnost“ vyměřila, úplně vyhovuje.

Nechť i na dále poskytuje úlevy trpícím a klidu svědomí rozhára
nému, at' zkvétá víc a více pod záštitou .svých mocných ochranců.

SVatoňoVICká Panno sVatá: neCht' z TVýCh praMenů
řIne Láska BožÍ pro nás Věrné DÍtky TVé.

6. Poutní místo na Chlumku.

Maria Maximiliána Hieserlová, roz. hraběnka ze Žďáru, jejíž životopis
na konec chceme položiti, jsouc od mladosti zvláštní ctitelkyní Marie Panny,
nalézala více zalíbení v pobožnosti a skutcích dobročinných, nežli ve světských
rozkoších; proto zdržovala se raději na osamělém hradě svém Košumberku
než u' dvora.

R. 1665. povolána byla ku svému nemocnému bratru Frant. Adamovi,
hraběti ze Žďáru, na rodný hrad Kladenský, kdež jako klenot nejdražší chován
byl milostný obraz Marie Panny. Obraz ten dal jejich předek Florian jetřich
ze Žďáru na svých cestách v Inomostí dle tamějšího původního obrazu
Marianského od téhož výtečného malíře malovati, který tentýž obraz pro
stoličný kostel Pasovský nápodobil. — Nemocný bratr dal tento obraz
nad své lůžko zavěsiti. Maria Maximiliána, sedíc u lože bratrova, hned
na obraz pohlížela, jakoby od Marie Panny uzdravení bratrov'o a od něho
milostný obraz sobě vyprositi chtěla. Laskavý bratr seznav tajnou žádost“
její, daroval jí obraz, jakkoliv ho měl u veliké uctivosti, a potom toho
želel. Maria, přijavši radostně obraz a rozloučivši se s pozdravujícím
se bratrem, zavezla obraz na Košumberk, kdež jej v domácí kapli za
věsila. Tam s čeledí svou vykonávala pod správou kněze misionáře svou
denní pobožnost'.

Když v této pobožnosti i Lužští a jiní obyvatelé podíl brali, malá
však kaple, pavlač a hradní dvůr takové množství pojmouti nemohly,
uzavřela Maria Maximiliána založiti prostrannou kapli na blízkém Chlumku
dle vzoru světoznámé kaple StarocOetingské, ku kterémuž účelu 1500 zl.
věnovala.
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K posvěcení základního kamene byl od zakladatelkyně požádán
Matěj Ferd. z Bílenberku (rodák rajhradský, benediktin), v ty dni 2 bi
skupa kralohradeckého na arcibiskupství Pražské povýšený. Základní
kámen nesen byl z hradu Košumberského v slavném průvodu a při pro
zpěvování písní Marianských od 6 zvláště k tomu cíli oděných mládenců.
Stavba, vypravuje latinská pamětní kniha Košumberská, vzrůstala vůčihledě;
nebot' vzácní a urození hosté pokládali to za zásluhu, když stavivo řemesl
níkům donášeti a podávati mohli, ba jedna chudá žena přinesla zaklada
telkyni poslední své stříbrňáčky s prosbou, by je na stavbu vynaložila.
I říkávala prý Maria Maximiliana, že stavba těmito penízky více urychlena

, hrad Košumberský,
kde milostný obraz

byla, než jejími
příspěvky. Což divu,
že stavba řízena Marie Panny vy
otcem jesuitou P.
Mikulášem Koze

liusem, který od

zdvižen, na vůz k
tomu účelu zvláště

zhotovený a věnci
r. 1667. úřad mis- ozdobený vložen a
sionářský tam za- za střelby, hudby
stával, v roce do
končena byla.

a zpěvu, u přítom
nosti nesčetného

Slavnéposvěcení lidstva -od 6 ozdo—

kaple této ustano- „ v _, _, bených koní až pod

venona slavnosť ...;.Chlumekvezenbyl;
NarozeníP.Marie. f;-g tam Přilalojej
RánoVYSVětlljme' Í“ A šestbíleoděných

měšťanských dcer,
novou kapli, načež _ v __ _ _ _ které jej až k hlav

se navrátil v slav- _ , _ nímu oltáři donesly;
Mllostny obraz Panny Marie na Chlumku. , _ _ ,

ném průvodu na kdyz pak jej tentyž
arcibiskup byl posvětil a P. M. Kozelius na oltáři zasadil, následoval
radostný zpěv: <<TěBoha chválíme) a s četnou assistencí od arcibiskupa

novaný arcibiskup

samého sloužena zpívaná mše sv.
Radosť zakladatelkyně z díla šťastně dokonaného byla nevýslovná,

pobožnost' pak věřících tak nelíčená, že vojín v Luži ubytovaný, vyznání
kalvínského, nábožností a slzami lidu dojat, zvolal: (Vyznávám, že víra
katolická pravá jest, ana se tajemství její tak nábožně konají a tak
hojně přijímajíp nebot' toho dne přijalo nesčíslné množství lidu svátosti
kajících.

z7*
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Nábožná zakladatelkyně pojistila již 12. září 1667. na svém zboží
Košumberském 500 zl., aby farář Lužský každou středu mši sv. v této
kapli sloužil. Dále opatřila kapli kolkolem prostranným kamenným
chodníkem a takovým zábradlím, v němž bylo osm kaplí tajemství
Marianská představujících. — K pohodlnému vstupování ku kapli po
loženy byly prostranné hlavní a jedny poboční schody kamenné se zá
bradlím; stupňů bylo tolik, kolik malých zrnek a tolik pohodlných odpo
činků, kolik velkých zrn v růženci Marianském jest, aby poutníci po nich
vystupující růženec se modlili a tak Marii Chlumeckou pozdravovati mohli.

Prve nežli se arcibiskup Pražský po vykonaném obřadu svěcení
z kaple vzdálil, založil při ní nábožné bratrstvo Narození M. P., položiv na
oltář ozdobně vázanou matriku k zaznamenávání spoluúdův a sám první
své jméno do ní zapsal. — První neděli každého měsíce scházeli se čle
nové v kapli ku konání Marianské pobožnosti, kdež jim od otců jesuitů
vždy přiměřená řeč aneb rozjímání konáno bylo. Ku pohřbu spoluúdů
scházeli se podle možnosti všickni členové, nesouce rozžaté svíce; z ročních
dobrovolných příspěvků podporováni byli chudí.

Za takového zkvétání pobožnosti při kapli Chlumské a za velikého
návalu poutníkův odhodlala se Maria Maximiliana postarati se o přimě
řenou správu duchovní. Proto r. 1679. dala se do stavby residence pro
otce jesuity a šťastně dílo počaté dokončivši, nové duchovní správce
hojným zbožím nadala.

Když takto více kněží při kapli Chlumecké přisluhovati mohlo,
založené při ní bratrstvo, zvláště pak štědrá zakladatelkyně dary svými
mnoho ku zvelebení služeb Božích přispívaly. Když biskupové Kralohradečtí
k rozmnožení vykonávané tam pobožnosti napomáhali a okolní kněžstvo
za čest“ sobě pokládalo při slavnostech Marianských spolupůsobiti, nebylo
divu, že počet poutníků co rok vzrůstal, tak že dle zachovalých zápisů
mimo osadníky přes 20.000 poutníků svátostmi kajících ročně tam
občerstvováno bývalo.

Dnou víc a nebezpečněji trápená Maria Maximiliana znamenajíc,
že posavádni kaple farníky času nedělního, zvlášť však četné poutníky po
jmouti nemůže, usnesla se podniknouti stavbu velebného a potřebám
místním přiměřeného chrámu Páně. Umluvivši se s otci jesuity a vy
dobyvši si povolení arcibiskupského, započala v květnu 1690. posavadní
20 let teprv starou kapli bořiti, připravivši již r. 1689. v residenci kapli
ke cti sv. jana Křtitele, kam milostný obraz na čas stavby přenesen byl.
— Zbožná a štědrá zakladatelkyně neviděla však toto od ní započaté
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dílo ukončeno; bolestnou, mnoholetou dnou utrápena, vydala 17. října 1690
nesmrtelnou duši do rukou Spasitele. Po její smrti nepokračovala stavba
s žádoucí rychlostí, a protáhla se celých osm let; později ještě bylo
přistavovati poboční oltáře, varhany a —

Při tomto poutnickém chrámu došli nejedni v důvěře své žádoucího
uzdravení, pročež také mnohé vzácné dary na oltář kladeny byly. —
Počet poutníků býval neobyčejný; r. 1773. navštívilo 151 procesí tento
chrám; přes 300 mší sv. zde sloužiti dali; počet pak kajících, kteří při
stoupili ke stolu Páně, bylo toho roku 49.000.

Po zrušení řádu Jesuitského stal se Marianský chrám náš z rozkazu
arcibiskupa Pražského r. 1781. Lužským farním kostelem. R. 1826. ko
nána tam přeslavným způsobem stoletá památka založení tohoto chrámu
Páně; roku pak 1868. konala se o slavnosti Narození Marie Panny dvě
stěletá památka přenesení milostného obrazu Marianského na Chlumek a
založení první kaple. .

Památný tento chrám Páně byl roku 1878. bleskem zapálen a
bohužel bez mála zničen.

Životopis Marie Maximiliany Hieserlové.
V nerozlučném spojení se s_vatyní Marianskou na Chlumku jest

Maria Maximiliana, dcera Floriana hraběte ze Žd'áru, o jejíž vzorném
životě plném úcty k Marii Panně tuto chceme se zmíniti.

Narozena jest 8. září 1637. v Praze; po narození nalezena jest mrtva.
Matka její slyšíc ve vedlejší komnatě sténání a pláč, kázala dítě živé
nebo mrtvé do své ložnice přinésti a vedle'bydlící otce kapucíny zavolati,
kteří, vykonavše pod výminkou obřad křestní, s matkou slzící pobožnost'
k Marii Panně a sv. janu Křtiteli konali; po skončených litaniích Marianských
dalo dítě znamení života, z čehož rozradovaná matka soudila, že budoucně
zvláštní ctitelkyní Marie Panny a sv. Jana bude.

Sotva patnáctiletá provdala se za Jindřicha hr. Slavatu z Chlumu
a Košumberku a po smrti jeho za Frant. Krištofa Hieserle, c. k. komořího
a nejvyššího komořího nad stříbrem, s nímž ve Vídni přebývala. — Po
smrti druhého manžela uzavřela ve vdovském stavu Bohu sloužiti a slo

žila na den Narození Panny Marie roku 1666. slib vdovské čistoty do
rukou svého zpovědníka P. M. Kozeliusa. Po—složeném slibu vzdala se
všech klenotův a ozdob a odstranila ze svých pokojů vše, co by ji
k světu poutati mohlo; oblek její byl jednoduchý, barvy černé.

Žijíc při dvoře nádhery a rozkoše milovném neopomíjela denně své
modlitby kleče vykonávati, mše sv. slyšeti a sv. svátosti přijímati; denně
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rozjímala sv. pravdy dle navedení sv. Ignáce. Jak vroucí ctitelkyní Marie
Panny byla, poznali jsme již výše.

Jak se zachovávala k bližnímu, poznáváme z toho, že při kapli
školu k vychování mládeže založila a nadala, domácích ku pobožnosti
slovem i příkladem povzbuzovala, nemocné osobně navštěvovala, těšila,
léky, pokrmem opatřovala; dítkám potřebné knihy a oděv, poutníkům
růžence a obrázky rozdávala, chudým nohy myla, je pokrmem, oděvem
opatřovala, slušný pohřeb jim obstarávala, s poddanými šetrně jednala,
jim při smrti své dluhy odpustila a čeled svou hojně obdařila.

Ač slabého byla těla a vetchého od mladosti zdraví, přece byla
na sebe přísna, krotíc tělo dlouhou modlitbou, rozjímáním, lačněním a
chůzí; hosty skvostně častovala, sama jsouc nad míru střídma, posty
přísně zachovávala, v dlouholeté traplivé nemoci byla nad obyčej trpěliva
a do vůle Boží odevzdána. V poslední nemoci neustále se modlila a
před smrtí složivši vyznání víry přijala kajicně a odevzdaně svátosti umí
rajících. Zbožnou duši svou odevzdala právě v tom okamžiku do rukou
Tvůrce svého, když kněz slouže mši sv. za její šťastnou hodinku hostii
pozdvihoval, i lze bezpečně nadíti se, že duše její od Krista na milost“
byla přijata a na přímluvu Marie Panny Chlumecké korunou věčné slávy
ozdobena.

7. Posvátný obraz Matky Boží ve Smiřicích.
Obraz tento obdržela od sv. Otce Benedikta XIV. zbožná hraběnka

Marie Terezie z Gastheimu, rozená hraběnka ze Šternberků.*) (Její otec,
Jan Josef hrabě ze Šternberků, putoval r. 1699. po vystavění a dokonání
zámeckého kostela, jak svědčí nápis na klenutí téhož chrámu, do Říma
pro povolení k založení kláštera, — na moři však zahynul.)

Nápis zní takto: Orientalibus
tribus Regibus Salvatorem

adorantibus haec Ecclesia aediňcata est
ab lllustrissimo Domino Domino loanne

Iosepho scr. Reg. Comite de Sternberg
Suae Caesareae Majestatis Cammerario

et Domina conjuge ejus Maria
Violenta, nata Commitessa de

Preusing
anno 1699.

*) Obraz tento pochází od slavného malíře Brandla n cení se na 25.000 zl.
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Obraz jest podle známého obrazu sv. Lukáše na prkně malován.
Pro tak vzácnou památku na Řím dala hraběnka později zhotoviti

drahocennou, diamanty a perlami ozdobenou korunu, a' druhou menší
stejně skvostnou na hlavumalého Ježíška a přivezla ji do svého Smířického
zámku, kde ji v domácí kapli v úctě chovala, a napotom poručila, by
tento vzácný obraz, jakož i také jeden hřeb z kříže Kristova a mnohé
jiné posvátné ostatky v tomto kostele sv. tří králů na hlavním oltáři
k veřejné úctě vystaveny a tak v blahé paměti zachovány byly.

Táž zbožná hraběnka věnovala r. 1747. jmenovaný obraz kostelu
ss. tří králův, aby věřící ve svých potřebách k Matce Boží s tím větší
důvěrou se utíkali Smířice poutním
a útěchy iposily místem, a nával
u Ní nalezali —

ba v roce 1755.
přičinila se, aby
při zámeckém ko
stele arcibratrstvo

posvátného rů

poutníků byl tak
veliký, že zvlášť
o slavnosti Navští

vení Panny Marie
a o generální slav
nosti sv. přijímání
dne 8.prosince dva

kněží Minorité

duchovní správě
Holohlavské při
posluhování sv.
svátostmi každo

žence bylo zalo
ženo a štědře je
nadala I0.000 zl.,
ustanovivši též
zvláštního kněze

růžencového při
zámku, který pod ročně vypomáhali
dozorem děkana — až konečně
Holohlavského o

arcibratrstvo péči

dekretem dvor

ským v Praze dne
měl. Tím se staly 7. září 1797 arci
bratrstvo toto zrušeno a nadační kapitál na čtyry díly k účelům ovšem
jinak dobrým a prospěšným rozdělen byl. Od té doby přestaly poutě
do Smířic a bratrstvo růžencové jen živořilo; avšak úcta k Rodičce Boží
a Matičce Šternberského domu nevyhynula v srdcích katolíků Smířických

Posvátný obraz Matky Boží ve Smiřicích.

a vůkolních, tak že v roce 1858. ve spolek růžencový opět sestoupili a
novou mešní nadaci v roce 1874. za živé i zemřelé spoluúdy učinili.
Ačkoli horlivost“ v modlení posvátného růžence není za naší doby taková,
jako bývala dříve, ačkoli svobodářství hluboké kořeny zapustilo a v po
slední době mysl mnohých opanovalo — přece Matka Boží ve Smířicích
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bdí nad městem tímto a má zde mnoho věrných ctitelův — a doufati
lze, až přestane nedostatek duchovenstva, že i Smířice opět slavným
poutnickým místem se stanou.

8. Poutnický kostel na hoře Marianské u Čermné.

Nad městysem Čermnou, půl hodiny cesty ke straně polední, jest
hora, jindy zvaná horou Čepovou, nyní však ji neuslyšíš jinak jmenovati,
leč horou Marianskou. S hory této jest přeutěše_ná vyhlídka na vše
strany, zvláště pak do Moravy. Od roku as 1790. shromáždují se na ní
každoročně zbožní poutníci Cellenští z celého dalekého okolí, loučíce se
zde s vlastí milenou a po vykonané pouti posvátné opět zde domů se
rozcházejíce. S těmito poutníky ubíral se odsud již jako 14letý pacholík
i zakladatel nynějšího kostela Marianského, Leopold Fiala, do Maria Celly.

již nazačátku tohoto století okolo roku 1810. viděl znamenitý
rolník a obchodník František Čepa z Horní Čermné č. 128. v podzimním
čase po dvakráte z večera na této hoře neobyčejné světlo, a proto již
rok na to dal na památku tohoto vidění postaviti nákladný kříž a jej
nadací opatřiti.

Zvláštní však znamenitosti nabyla hora tato následující událostí,
která až podnes v živé paměti u lidu se udržuje, a kterou i obraz na
pravé straně pod kůrem zavěšený poutníkům znázorňuje.

Roku 1814. Antonín Keprta z Kunvaldu, dávný ctitel Rodičky
Boží Marie Panny Cellenské, k níž dvakráte byl už putoval, veza mlýnský
kámen z Pruska na Moravu, musel jeti po té hoře. Cesta byla velice
neschůdná, tma pokrývala Chtěje toho večera ještě doraziti ku blízké
známé hospodě v- Třešňovci, popoháněl koně a vůz jak mohl držel. Ale
na výstupku, kde nyní kostel stojí, vůz naň se skácel a on přišel pod něj.
Nemoha se dovolati lidské pomoci, volal k Panně Marii Cellenské o ni,
aneb aby mu aspoň šťastnou hodinku smrti vyprosila; V tom 'však roz
jasnilo se mu v očích, tma ustoupila záři; před ním stojí Panna se
svítilnou, a ani slova nepromluvivši zdvihá vůz, on pak zcela zdráv 2 ne
bezpečí povstává. Světlo tak dlouho viděl, až vůz na dobrou cestu
vyjel; načež Panna i se světlem zmizela. Poručiv se Bohu jel dále, bez
ustání velebě Boha, jenž ho na přímluvu Rodičky Boží z osidel smrti
vysvobodil. Přišed ke zmíněné hospodě jal se ihned vypravovati, co a
jak se mu na hoře Čepově přihodilo. Také ihned slibem Bohu se zavázal,
že dokud Bůh života mu popřeje, každoročně putovati bude do Mariánské
Celle, kterémužto slibu i věrně dostál, neb dvanáctkráte ještě od toho
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roku tam putoval. Za upomínku na své zázračné zachování před jistou
smrtí dal na lípu obrázek, jenž onu událost“ vypodobňoval. Roku 1857.
tu péčí Leopolda Fialy s úředním povolením od ctitelů Marianských a
poutníků Cellenských postaven památník kamenný s obrazem Panny Marie
Cellenské. Že však poutníci tuto konajíce svou pobožnosť nezřídka cele
promokli, vystavěl týž vůdce poutníků na jejich povzbuzení roku 1864 as
pro 200 lidí kaplu kamennou, kteráž ještě téhož roku na slavnost“ Naro
zení Panny Marie s povolením biskupské konsistoře v Hradci Králové
ze dne 25. července t. r., č. 5993, důstojným panem farářem' místním,
joseíem Tupcem, posvěcena jest.
Fiala rok na to

slušný příbytek;
neb až dotud vše

řídil z Ústí n. Orlicí,
kdež od roku 1857.
blíže tamního Ma—
rianského kostela
zůstával.

Než brzy ukázala
se kaple tato býti
malou, anat' zvláště
kdykoliv tu mše sv.

U této kaple zbudoval sobě Leopold
níků tudíž ihned za

nášel se myšlenkou,
rozšířiti dosavadní

kapli; od ní neustal,
dokud nezbudoval

nynější svatyni.
Netřeba zmiňovati,
že mnoho a mnoho

jistě tu bylo ne
snází, nežli zbožný
záměr byl dosažen,
ale vytrvalost“ a po

sloužena bývala, mocmnohých přátel
návštěva tak veliká spolupůsobily s mi

lostí Boží.

Kostelíček jest
byla, že množství
lidí venku zůstati
muselo. V horlivosti * __ „ , vystavennahvězdě,
Marianské neuna- . _ na patero rozcestí,

, „ Milostný obraz Panny Marie u Cermné. . .„ ,
veny vudce pout- ježna rozlicnamísta
vedou, a na rozhraní vodním, ježto jedna čásť k východu, druhá k zá
padu odtéká. Hlavní oltář jest sice zasvěcen nejsvětější Trojici, u něhož
bývá sloužena slavná mše svatá na den Narození Panny Marie, uprostřed
však kostela jest kaple na způsob jako v klášterním chrámu Páně v Maria
Celle, kde jest milostný obraz Panny Marie, zvláště milý poutníkům
Mariacellenským. V původní kaple bylť nad hlavním oltářem. K obsluze
kostela a za jeho strážce jsou terciáři svar., tak zvaní marianští bratří,
kteří dbají o čistotu, denně ráno i odpoledne _konají modlitby a živí se
velmi skromně z nadace zakladatele Leop. Fialy.
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Že chrám i mnoho čelnějších dobrodinců nalezl, netřeba se diviti,
béřeme—lizřetel na velkou oblíbenost“ místa a na mnohá vyslyšení modliteb,
jež jsou zaznamenána ve farním archivu.

CeLenská RoDIČko BožÍ na hoře MarIanské, prosIž za obráCenÍ

hřÍšnÍků, ať se ku KrIstu ]ežÍšI naVrátÍ I V praVé VÍře kajÍ.
]. St. Kř.

9. Milostný obraz M. B. v chrámu OO. piaristů v Litomyšli.

Bylt' tento chrám původně zasvěcen blh. P. M., (Matce milostí»
(Mater Gratiarum, vel Mater Thaumaturga), kam již ke konci Iótého
století poutníků ve velkém počtu přicházelo, že museli státi před kostelem,
ano po celém židovském kopci až k bráně městské (nyní poště), nemohše
se vtěsnati do kostela. Spatřiv o pouti Mar. hrabě Trautmannsdorf ne
sčíslné množství poutníků před kostelem, připověděl řádu piaristskému
v Litomyšli, že vystaví jim nový velký chrám, by vyhověti mohl poža
davkům zbožného lidu. Což se také stalo. Roku 1722. byl dostaven
nový chrám, jak nyní až doposud jest.

An hrabě Trautmannsdorf ostatky sv. kříže obdržel, daroval je 1
tomuto chrámu, který také (nalezení sv. kříže» zasvěcen byl. Obraz
Panny Marie, který v malém dřívějším kostele byl na hlavním oltáři,
nyní v tomto nynějším chrámu nalézá se na tak zvaném kredenčním
stole vedle hlavního oltáře. Obraz není velký. V 17. století obdrželi
piaristé pro dotýčný chrám plnomocné odpustky od papežů.

IO. Zobrazení Panny Marie na vrchu Králickém.

Zobrazení toto pochází asi—ze 16. či 17. století. Jistá paní
obdržela je od příbuzného svého jesuity z Říma a darovala je studu
jícímu, později biskupu Kralohradeckému, Janu Tobiášovi. Když Jan
Tobiáš ještě na Hradčanech meškal, jsa kanovníkem a vyhlášeným ka
zatelem u sv. Víta, stalo se, že pustý kopec u městečka Králíků často
za noci jasně byl osvětlen, rozlévaje záři svou i na Králíky, rodiště To
biášovo, dále pak i mládež, ještě před vystavěním chrámu, chodívala
procesím na' zmíněný kopec.

jan Tobiáš vida v tom prst Boží, zasadil se o to, by kostelík ku
cti nejsv. Panny na kopci byl vystaven, v čemž i hrabě Václav Althann
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značně jej podporoval. R. 1700 byl obraz na horu slavnostně přenesen
za přítomnosti četného duchovenstva.

Když Jan Tobiáš biskupem Kralohradeckým od Leopolda I. byl
ustanoven, založil i klášter při kostele na vrchu Králickém, a svěřil jej i
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milostný obraz péči řádu Servitů. Když však tento řád pro nedostatek kněží
vždy méně vyhověti mohl potřebám duchovním poutnického chrámu a
zbožným poutníkům, usazeni na Králíkách roku 1883. 00. Redemptoristé,
kteří brzo dovedou toto posvátné místo k nové proslulosti.

PřesLaVná, VyVýšená Matko Páně na GruLIChu,
zbaV sVět trpÍCÍ na sLepotu DušeVnÍ!

II..Kaple Rodičky Boží Marie Panny „u studánky“ u Dobrušky.

As hodinu cesty na jihovýchod od Dobrušky za lesem Cháborským
(druhdy hradišťským zvaným) stojí uprostřed několika stavení milá, útulná
svatyňka Marianská, které lid v okolí cu studánky) říká. Jméno svoje

\
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má od pramene, jenž asi 30 kroků pod kaplí v nehluboké roklince ze
země vyvírá a těsnou úžlabinou vine se na jihozápad k Cháborám,
kde po kratičké pouti do Zlatého potoka se vrhá.

Kaple sama vystavěna jsouc v čistém slohu renesančním, má
v půdorysu podobu pravidelného šestiuhelníka, měřícího 792 m. zdélí a
770 m.zšíří.*)O původu jejím necháme zde vypravovati kněze Jos. Spirocha,
jenž kolem'polOvice minulého století v Dobrušce kaplanoval a paměti
svatyňky <<uStudánky) sepsal.**) Hodnověrný svědek píše doslovně takto:

(Když roku 1699. Jan Tmej, jinak Karaňátnazvaný, sládek města
Dobrušky, muž dobrého života a chvalitebné pověsti, jednoho dne pivo
vařil, docela nevidomým učiněn byl. Ve své těžké slepotě postaven a celý
zkormoucen všelikých prostředků k nabytí zraku užíval; však nic mu ne
prospívaly.

Vzal tedy útočiště své, jakožto dobrý křesťan, po Bohu k Marii
Panně. Stalo se, že jedné noci měl sen, jakoby někdo na něho volal a
jemu radil, by šel do lesa Hradišťského, že tam nalezne listím zasypanou
studánku, ze které aby sobě po několikrát oči vymyl, a tak že ztraceného
zraku zase nabude. — Ráno vypravoval ten podivný sen své manželce,
která mu pravila: (Sen je sen; z toho sobě nic nedělej; nebo kdo snům
věří, stín lapá.» — On pak druhou i třetí noc byl zase jako mocným
hlasem napomínán, aby k té studánce šel. Počal tedy svou manželku
žádati, aby ho k té studánce dovedla. Tu ona na jeho snažnou žádost“
s ním do lesa odešla a nevědouc, kde by ta studánka k nalezení byla,
hajného, který tam na blízku chalupu měl, se dotazovala. On vzav hrábě
listí z toho místa odhrabal a studánku ukázal. U té studánky nevidomý
Karaňát k Pánu Bohu a k jeho nejsvětější Matce Marii Panně vroucně
se pomodlil, tou vodou po několikrát oči sobě vymyl a tam u hajného
noclehovati umínil, manželku pak svou do'Dobrušky odeslal žádaje ji,
aby mu druhého dne něco k jídlu přinesla. Když pak ona druhého dne
jemu oběd nesla, on 'jí naproti vyšel, nebo hladov byl, ají vypravoval,
že jako v stínu a jako skrze nějakou mlhu znamená obrázek Marie Panny.
Na to třetího dne, když zase manželka jemu oběd nesla, on zdaleka ji
přicházející znamenal. Vidouc jej beze všeho vůdce, velice se
zaradovala. Z—té pak veliké milosti oba Pánu Bohu a Marii Panně díky
vzdávali a s potěšením do Dobrušky se navrátili.

*) Na ní naskýtá se báňka s lucernou (věžička), v níž libozvučný zvonek věřící na mši svatou
a k průvodům zve. Před kaplí po obou stranách vchodu rostou listnaté lípy.

“) jeho rukopis chová se v městském archivu na radnici Dobrušské.
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A tenkrát nejprve přišla ta studánka lidem ve známost'. Brzo
přišlo sem mnoho lidí z rozličných i_vzdálených míst, kteří všichni ve
svých neduživostech úlevy a zdraví vyhledávali a skutečně také nabývali,
jakož mnohých při té studánce uzdravených lidí písemné a pečetí stvrzené
svědectví dokazuje.

Prvního toho příběhu, který se stal s nadjmenovaným janem Ka
raňátem, svědkové hodnověrní mimo jiné mnohé jsou následující: Slovutný
p. jiří Baltazar Reit, hraběcí rychtář Dobrušský, p. jan Michálek, radní,
p. David Peigr, radní, & p. Florian, zasloužilý a věkem sešlý soused
Dobrušský.

Že však také osoby duchovní, jak církevní tak řeholní, při té stu
dánce v neduživostech svých pomoci vyhledávaly, aby tehdy oběti oltářní
Bohu obětovati a mše svaté tam sloužiti mohly, povolila dobrotivě biskupská
konsistoř na žádost“ pana hraběte Rudolfa de et in Colloredo, aby se tam
při té studánce pod jménem Narozené Rodičky B. M. P. kaple vystavěla,
na kterOu velebný a vysoce učený pán, pan Samuel Hein-Šmidberský,
tehdejší děkan Dobrušský, ve své poslední vůli 300 zl. odkázal, a nad
jmenovaný Excel. pán, pan hrabě nejen potřebná materialia, fůry, ná
denníky, ale i také z důchodu svého 150 zl. obětoval. Kteroužto kapli
josef Killinger, děkan a spolu vicarius foraneus, vlastenec Dobrušský,
roku 1755. u přítomnosti množství lidu řádem církevním posvětil.

Když se taková pověst“ o té podivným způsobem vyjevené
studánce roznesla, přijeli sem roku 1741. dva páni učení lékaři,
totiž: p. jan Ventel z Nového Kolína a p. josef Fentizel z Mittelvaldu,
hrabství Kladského, kteří u přítomnosti p. Františka Bartáka, tehdejšího
Dobrušského chirurga, tu vodu vyšetřili a nad jiné mnohé minerální vody
vychválili; úmyslu také byli, písemné svědectví o ní vydati, kdyby válečné
časy na překážce nebyly bývaly a nepřítel půlnoční, Prus, do země
české byl vpád neučinil. Pokudž tedy pramen na Hradišti takové ne
rosty v sobě obsahuje, co můžeme jiného souditi, nežli že ve všelikých
lidských neduživostech velmi prospěšný jest?

Následuje nyní 25 svědectví osob různými neduhy stížených, které
vesměs (před Pánem Bohem a před obrazem blah. Panny Marie přiznání
činí,) že u studánky Hradišťské Královnu nebes za přímluvu vzývajíce a
lázní tamějších užívajíce způsobem, at' nejméně díme, přímo neobyčejným
a nápadným žádoucího zdraví došly._

Případy zde vypsané udály se v čase od r. 1700. do r. 1749.
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Milerádi tudíž dáváme za pravdu knězi Spirochovi, jenž zprávu
svou zavíraje, takto píše: (Nepochybuj tehdy, kdokoliv toto čísti budeš,
že svrchovaný Bůh (jak dí Sii-ach v kap. 38., v. a.), ((od něhož jest vše
liké lékařství,» ne každé vodě stejnou moc a účinlivost' uděluje; ale jako
některá země jest úrodnější nežli druhá, tak také některá voda k nabytí
zdraví jest prospěšnější nežli jiná, — obzvláště však ta voda, ve které
nejen všeliké nerosty s'e obsahují, nýbrž které také Bůh všemohoucí na
přímluvu své milé Matky, Marie Panny, i jiných svatých svých obzvláštní
účinek k uzdravení všelikých neduhů uděluje.»

Opatství benediktinů v Broumově.

Z <<Pamětí» Spirochových vychází na jevo, že místo kolem pra
mene <<naHradišti» původně lesem bylo porostlé. Když pak nával
poutníků se vzmáhal a kaple se vystavěla, byl les vymýtěn, studánka při
kryta výklenkem, v němž zavěsen obraz Bohorodičky Janem Karaňátem
pro památku sem věnovaný, na blízku vystavěno několik příbytků, a ku
potřebě i pohodlí příchozích, jenž u pramene Mariánského uzdravení hle
dali, byly zřízeny lázně a hostinec na tehdejší poměry slušně upravený,
tak že někteří nemocní i z lepších stavů po kolik neděl byt a opatření
zde nacházeli.
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Podivuhodná uzdravení, podobná oněm, o nichž svrchu zmínka se
děje, během pozdějších let neustávala, nýbrž dosti četně se opětovala.
Svědčí o tom několik berel, které druhdy za oltářem v kapli se chovaly,
jakož i dva obrázky na dřevě s nápisem (Ex vot0) t. ze slibu (jeden
z r. 1772. a druhý z r. I774.). Uzdravením těmto přičísti sluší, že lid po
celém okolí zvláštní zbožnou úctou a důvěrou ke kapli <<ustudánky>>
přilnul. Vypravujít' podnes ještě starší pamětníci zdejší s opravdovým
nadšením o slavných průvodech a poutích, které ještě v prvé polovici ny
nějšího století z Dobrušky, Opočnai jiných okolních míst ke Studánce se
dály. Zejména roku 1832., když po celé krajině cholera krutě řádila,
vodívána kněžími z - nebezpečí ohrožo

valo, nějaká potřeba
tísnila, pokaždé ke
studánecké Rodičce

Boží útočiště jest
bráno.

Po roce však

1850. dřívější vše

Dobrušky za neoby
čejného účastenství
věřících třikrát týdně
procesí ke studánce;
a jen mocné pří
mluvě nebes Krá

lovny přičítáno, že __

mezi tím, co v okolí * , ? obecná horlivost'
' a značně ochabla a

svatyňka, nemajíc
pražádného základ
ního jmění a jsouc
odkázána jen na do
brodince, během časů

lidé četně umírali, v
osadě Dobrušské ze

mřely na choleru
pouze dvě osoby,
což i zdejší matriky
úmrtní dokazují. Vů
bec pak kdykoli
zdejšíobec nebo i
jednotlivce nějaké , >. ' ' " i bylakaplenákladem
70 zl., které sbírkou mezi dobrodinci se sešly, znova šindelem pokryta,
aby zdivo před hrubším poškozením bylo uchráněno. Od roku 1877.
počínajíc, bývají sem rok co rok na svátek Narození nebo Jména Panny
Marie od kněží v Dobrušské duch. správě nyní ustanovených voděna
procesí, a po přiměřeném kázání a vykonané pobožnosti dějí se sbírky
na opravu kaple. Mimo to sloužívá zde, pokud počasíjest příznivo,každou
sobotu zámecký kaplan z blízké Skalky mši sv. Z výnosu oněch sbírek
byl během letošího roku vnitřek kaple vkusně a slohu přiměřeně opraven,
věci bez ladu a skladu sem darované lepšími jsou nahraženy, a z pře
bytku tvoří se základní jmění k udržování kaple ve slušném stavu.

velice zpustla. Te
prve roku 1869.
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Ke jmění tomuto značnější částkou 60 zl. přispěl 1- Jan Vaněk, soused
Myškovský; 26 zl. sešlo se od jiných tří dárců, tak že nyní základní jistina
i s úroky na 90 zl. se páčí. Jiným velmi štědrým dobrodějem kaple
Studánecké na Hradišti jest veledůst. pán Jan Št. Křeček, vik. tajemník,
bisk. notář, vyznam. osobní děkan a farář v Písečné u Žamberka, rodák
Dobrušský, jehož nákladem krásná křížová cesta letos jest zřízena. l
máme doufání k Bohu, že i v jiných srdcích zbožných podobnou obětavost'
roznítí a nedopustí, aby oblíbený stánek milé Rodičky Syna Jeho zůstal
kdy opuštěný a zašlý.

Asi na 300 kroků před kaplí studáneckou stojí podle cesty ve
stínu lip socha sv. Jana Nepomuckého. Nepamatujeme se, že bychom
kde jinde sv. patrona Českého v takové podobě byli spatřili. Světec
náš jest tu vyobrazen v rouše poutnickém na poslední pouti své k Matce
Boží do St. Boleslavi. Chrám St. Boleslavský jest zde zastoupen kaplí
xu studánky,» k níž socha tváří jest obrácena, což vskutku myšlénkou
velmi pěknou jest. Socha jest mistrovské dílo umělce sochaře; zvláště
zbožná touha ve tváři a neobyčejný chvat v celém držení těla překrásně
jsou znázorněny. Pískovcová tato socha postavena jest r. 1760. Zpravodaj
náš, kaplan Spiroch, píše o tom takto: (Blíž té studánky postaven jest
obraz nebo statua sv. Jana Nepomuckého od jistého u velikém nebezpe
čenství ztráty cti a dobrého jména postaveného hospodářského officira
(úředníka), který již skutečně na pevnost“ Brněnskou (Spielberg) odsouzen
byl. Když ale útočiště své vzal k sv. Janovi Nepomuckému a jemu se
zaslíbil, na mocnou jeho přímluvu divnou prozřetelností Božskou té hanby
jsa sproštěn na dokázání vděčnosti tu statui postaviti dal.>>—

Podstavec sochy nese velmi krásné nápisy; na straně severní
čteme: (Quo graditur non est peregrino meta Joanni; plus ultra aethereos
scandit aditusque polos>> — a chronogram: <<VaDe CVM hoC angeLol>>
(Místo, kam kráčí, není cílem poutníku Janovi; mnohem dále až za nad
hvězdné končiny stoupá. Putuj s tímto průvodčíin !) Na jižní straně pod
stavce jest napsán rok postavení 1760. a rok obnovení sochy: 1877.
Strana východní nese nápis: <<Devoto hunc divum cultu, qui transit,
honoretb — a na západní straně jest vyryto: (Esse solet merces hujus
honoris honorl» — což kněz 'Spiroch takto přeložil: <<Kdopři dobré po
věsti chce vždy zachován býti, ten hled svatého Jana ctíti! Neb kdo
toho divotvorce ctí a vzývá, ten při dobré pověsti zachován bývá.»

Matko BožÍ StuDáneCká prosIž V nebI za našI
praVoVěrnou koLLaturu sVatoVáCLaVskou!
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12. Milostné obrazy Matky Boží v Broumově.

Diviti bychom se musili, kdyby v Broumově, kde starobylý jest
klášter benediktinský, nenalezalo se také útulné místečko, věnované zvláštní
úctě Bohorodičky. Zajisté jsout' tam dvě taková místečka, kde od pra.
dzívna zbožní obyvatelé ve svých tísních a souženích k Matce Boží se utí

kali a kde opravdu _, _ . A , jest, že hned z po" čátkukláštera.Ze
starých však tradic
benediktinů nedě

láno mnoho řečí,

vždy útěchy a ne
zřídka vyslyšení do
cházeli ;jest to obraz
(Matky Milostné>>
a Panny Marie <<Pod
lipami>> na neda

lekém hřbitově.

Mnohé tabulky z
vděčnosti zde vy
věšené svědčí, že
nadarmo zde žádný

ani z patrných po
divuhodných vy
slyšení modliteb,
protože učení ka
tolické samo tvrdí,
že žádný Matku
Boží marně nevzý
val. Bez okázalosti,
bez mnohé světské

slávy uctívá se zde
Matka Boží a ona

nevzýval <<Matku
Milostnoup Matku
Spasitele. Kdy asi
počala zde úcta
Bohorodičky, kte- hojných vyprošuje
rého roku, neví od svého Syna
se určitě, ale jisto Milostný obraz Matky Boží „Pod lípami." milostí,

Nedaleko Broumova, v majetku jeho a v jeho péči nachází se
jiné místo, Matce Boží zasvěcené, které navštěvováno bývá nejen od
zbožných duší, nýbrž i od lidí, kteří zotavení těla i ducha hledají, a
málokdy odtud odcházejí aspoň bez zbožné nálady, jest to:

13. Hvězda u Police.

Od pradávných časů vedla z Police do Broumova pěšina přes vrch
<<Klůček>>zvaný, skrze vesnici Hlavňov, přes Stěny úzkým průsmykem.
Vedle tohoto průsmyku na samém hřebenu skalním vystavěl Broumovský
Opat Otomar linka z velikých pískovců v r. 1733 osmihrannou kapli ku
poctě Panny Marie. Dne 5. srpna onoho roku byla vysvěcena. Téhož
dne připadá slavnost' B. P. Marie Sněžné. I zavedena na ten den vý
roční slavnost', o níž bývalo dvoje kázaní německé a české a několik

28
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mší sv. slouženo. Hned z počátku zamiloval si okolní lid toto osamělé místo.
Z daleka putoval sem zbožný křesťan, bera- útočiště k Panně Marii
Sněžné. Také mimo výroční slavnost' poutní přicházeli na Hvězdu kněží
z Broumova a z Police sloužit mší sv. Bylyt' to tehdáž zbožné časyll —

Neblahý však rok 1786. učinil konec pobožnostem na Hvězdě.
Z rozkazu císaře Josefa měla kaple ta sbořena býti. Ve veřejné dražbě
byla se vším zbožím prodána. Kapli koupil za 70 zl. jistý Polický měšťan
Ferd. Ther s podmínkou, aby ji sbořil. Avšak prozřetelnost' Boží ne
dovolila tomu. Kaple byla tak pevně stavěna, že nemohla sbořena býti.
Co odnésti se dalo, bylo odneseno a ostatek ponechán spustošení. Téměř
beze střechy a bez dveří stála tu Opuštěná a vší krásy zbavená, jako

Kaple na Hvězdě u Police.

hromem roztříštěný dub, o samotě. I přestaly poutě, přestaly mše sv.
přestal putovati lid zbožný, umlkly zpěvy Marianské. A když někdy
zemdlený chodec tudy šel, bylo mu s žalem Jeremiášovým zvolati: (Cesty
na Hvězdu kvílí, protože nejsou, kdoby přicházeli ke slavnosti! Odešlat'
od dcery Sionské všecka krása její!>>Opodál kaple stála chaloupka, v níž
přebýval poustevník Kristian Goldstein. V roce 1826. zmizela i tato, když
byl její obyvatel, stár jsa 104 leta zemřel. Bylo tu nyní pusto a děsno.
A zabloudila-li sem některá stařena, která dříve sem chodívala k uctění
Panny Marie, bylo to jen, aby se vyplakala u zohavené svatyně. — Než
zpustošení její nemělo trvati stále. Syn Boží povzbudil srdce Broumov
ského opata, Dra. Nepom. Ig. Rottra, na přímluvu Matky své, aby
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opět navrátil bývalé její službě. V roce 1854. koupil ji dotčený opat
zpět a dal ji řádně opraviti a zříditi k opětné úctě Marie Sněžné. Již
v r. 1855. dne 5. srpna byla znovu posvěcena. Po 70 letech zapěli tu
opět zbožní ctitelé marianští: <<Tisíckráte pozdravujem Tebe, ó Matičko
Krista Ježíšeb Radostí a plesem zaslzelo mnohé oko. Nedaleko kaple
dal tentýž zbožný opat vystavěti nádherný dům švýcarský z pouhé lásky
k cestujícím a poutníkům, aby na té'samotě nalézti mohli v něm odpoči

Panna Maria na Hvězdě u Police.

*—'"*—a'rvP—sv'
6\*(0 *'a - 

nutí a občerstvení. Na domě vystavena též věžička a zavěšen v ní
zvoneček 150 liber těžký, aby hlas jeho s výšiny volal do nížin a zval
k pobožnostem v kapli. Od té doby jest na Hvězdě opět živo. Pouť
výroční zase obnovena v bývalém pořádku a od jara až do zimy koná
se tu týhodně 3—4kráte oběť novozákonní. Přicházel sem stařičký kněz
z kláštera Bro'umovského, P. Leonard Lichter, věrný ctitel bl. Panny Marie.
Z Broumovska i z Policka přichází ke mši sv. dosti nábožných křesťanů.
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Aby cesta z Broumova nahoru nebyla tak obtížná, jako bývala, dal ji
opat Rotter též řádně upraviti, tak že nyní pohodlněji nežli druhdy lze
na Hvězdu se dostati. Z Police vede cesta při malém stoupání dosti
pohodlně až na místo. Ba is povozem může se jeti nahoru. Kdo Hvězclu
jedenkráte navštívil, touží po ní často, neboť jest to místo přeutěšené.*)

14. Poutní místo Kukus.

Panství Hradiště, ku kterému i Kukus náleží, patřilo v I3tém
století Templařům, po vyzdvižení však řádu Templařského připadlo
v roce 1307. c. k.

komoře; napotom
pánům z Turgova

Piccolomini, jemuž
i panství Náchod
přináleželo, po šesti
letech hraběnce

Černínové, která
a spřízněným

s pány Krušinskými
z Lichtenburku; po
bitvě pak Bělo

horské připadlo
dne 8. listOp. 1620.
opět c. k. komoře
a v r. 1621. patřilo
hraběti z Valdštýna,
vojvodovi Fried
landskému, později
však v Českém dě

jepisu povědomé
hraběcí rodině

Trčka, pak hraběti Poutní místo Kukus.

toto panství v roce
1662. Janu hraběti
ze Šporku prodala,
jenž jako nejsta
tečnější bojovník
proti Turkům svou
udatností tak se

vyznamenal, že i
královští synové,
jako Karel Lota
rinský a Ludvík
Badenský v jeho
řadách bojovali. —

Tento zemřel dne 6. srpna 1681. v Heřman-Městci; jeho tělesné po
zůstatky odpočívají v rodinné hrobce v Kukusu. — A to byl onen dů
stojný otec našeho vznešeného zakladatele ústavu Kuksovského, totiž
Frant. Antonína hraběte ze Šporku, 9. března 1662. v Lysé na
rozeného. ———Tento František Antoním sv. římské říše hrabě ze Šporku,
pán panství Lysá, Konojed, Hradiště a Heřmanic, zasnoubil se s Františkou
Apolonií, rozenou šlechtičkou Schwertsovou, s kterouž 4 dítky zplodil;
dvě zemřely v mladosti věku svého; druhorozená dcera Marie Eleonora,
která mimo jiných dobrých skutkův i rozšiřováním nábožných knih velmi

'n
v'“ " ..l i' (ni! ' n' .“ .'"'“""" -- *\.l.' . .... .B.: 
llll_Illlllll |IIIll)Il[U!lllIUlllllllllllllílllllulllllllllllllllllllllmlllllll' \'lllllllllllllllllllllllll lillllllIlÍÍl-lL

*) Viz: „Škola u. s. P.“ r. 1880.
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mnoho dobrého způsobila, jakožto představená (jmenem Kajetana) Cole
stinek v klášteře Hradišťském dne 29. ledna 1717. v 29. roce svého
věku zemřela. Po její smrti zakoupil její otec dům v Praze v jindřichové
ulici a v klášter proměnil, v němž přeložené Cólestinky l—lradišt'ské až
do svého vyzdvižení bydlely.

Tento český pán bydlev na svém Hradišťském hradě a procházeje
se v lesích překrásného labského údolí, spatřil bystrý, ze země prýštící
pramen. I uzavřel lázně zde zbudovati a úmysl svůj brzo provedl; vystavěl
také krásný zámek a na protějším kopci svou hrobku právě tak, že ze svého
zámku rovně do ní viděti mohl; mimo to vystavěl také nádherný chrám
Páně a prostranný klášter, v němž sto zasloužilých chudých, v poctivosti
věkem již sešlých obzvláště“ o jich

spásu duše posta
ráno bylo, nadal

ještě zvláštního

mužů z tohoto a

Lyského panství
pohodlného obydlí,
přiměřené šatstvo, kněze, aby jim v

určitý čas slovo
Boží hlásal, nej
dražší oběť mše

dokonalou stravu,
náležité ošetřování,
v čas nemoce lé

kařské rady i po
třebných léků do
stávají. K tOmu cíli
povoláno bylo 12
milosrdných bratrů,

svaté konala s nimi
namodlitbáchtrávil.
— Ustanoviv tuto

poslední vůli, do—
končil běh života

mezi nimi dva du- vezdejšího dne 30.

chovní. — A aby _ března 1738. v
nejen o tělo, ale Obraz Panny Mariev Královém Dvoře. Lysé; a 3. dubna

do této od něho vystavené hrobky položen byl. — Mnohé jeho smrtí
zakalené oko se vyjasňovalo pomyšlením na ten blahodárný ústav chu
dobinský.

Avšak nastojte! sotva vznešený ustanovitel ducha vypustil, tu
vystoupila jistá s několika židy srozuměná slečna z Obernitz, vykázala
se jistinou, jakýms dlužním úpisem na 300.000 zl. r. č., které na panství
Lysá a Hradiště má prý zaručeny. Jaké to bylo užasnutí! Nahlíželo se do
knih — a vše nalezeno v pořádku. Každý se náramně diví, jak by tento
bohatstvím oplývající člověk něco, tím méně tak mnoho, dlužiti mohl.
Ale že dlužní úpis docela správně byl vystaven, nemohl zrušen býti;
proto měl chudobinský ústav zničen a dědicové tak bohatého rodu bez
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všeho podílu býti. — Nastal soud, který trval přes 5 let; slečna žádného
smíření a slevení nepřijala, a jakkoli všichni představení podvod tušili, jej
však odkrýti a dokázati nemohli: byl den již určen, kdy panství mělo
býti prodáno a dluh zaplacen. —již byli všickni pohromadě; předsedící, drže
rozdělaný dlužní úpis v ruce, přemýšlí a nepochybně prosí Boha, by tento
podvod najevo vyšel; a hle, moc prozřetelnosti Božské! — sluneční
paprsky dorážejí na papír, i viděti lze v papíře vtlačená léta, která
mladší byla, nežli spis dlužní vystaven byl, a tak hanebný podvod Božským
řízením vyzrazen a vinníci na smrť odsouzeni byli; avšak na snažnou
žádost' dědiců trest ten Maria Terezia '— právě trůn nastupujíc — pro
měnila ve vězení na čas života a nadjmenovaní dědicové totiž: František,
Karel a Anna, Kateřina ze Schwertsů a Šporka založili na poděkování
Bohu jistinu, z jejíž úroků by 14 dospělých osob, totiž 7 mužského a
7 ženského pohlaví, placeno bylo, a ti aby denně v Hradišťském kostele
před hlavním oltářem ke cti a chvále bolestné Rodičky Boží a 7 řeholních
zakladatelů růženec a litanie se modlili; což až podnes od 7 ženských
se koná. — Připomínáme ještě v této diecési Králové Dvory, Kaclířov a
Vět. Jeníkov.

Mimo poutní místa rozdělená na čtvero biskupství, dlužno za
znamenati ještě následující:

Týnice u Plas. Na sever od královského města Plzně, na břehu
bystré Střely, uprostřed bohatých lučin, lesův a zahrad, rozprostírá se
druhdy proslulý cisterciácký klášter Plas y. Není tušíme kláštera
v Čechách, jenž by se tomuto bývalému klášteru rovnati mohl co do
výstavnosti a malebné polohy.

Založen byl roku 1146. vévodou Vladislavem ll., potomním králem
českým, proto, že povinností jest každého, ckdož od Boha dosáhli bohatství,
slávy a vyznamenání . . . podporovati muže, kteří pohrdajíce marnostmi
světa, s horlivou láskou slouží Bohu, a vynikajíce přesnotou mravův a
bezúhonným životem, shromáždili se ku poctě Boží, skrze něž lze sobě
vymáhati milosrdenství Boží a doufati v odpuštění hříchů.)

Klášteru tomuto tedy r. 1230. Roman baron z Týnice odkázal
na záduší statky některé se vším příslušenstvím a mezi těmi byla i Týnice.
Od nepamětných dob ctil se ve chrámě tamějším obraz Matky Boží, před
stavující Navštívení její. Nazývá se pak milostný obraz onen také Marie
Panny (deštivé,) protože zvláště za velikého sucha lid okolní do Týnice
putoval vyprosit na přímluvu Marie Panny vláhy nebeské — zlatého
deštíčka. již r. 1186. udělil papež Urban Ill. pro Týnici odpustky. Po
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nešťastné válce husitské uvázla i Týnice jakož i jiné statky klášterní
v cizích rukou. Nejprve měli ji hrabata Kolovratové, pak Griesbekové,
až ji r. 1612. _Plaský Opat Bartoloměj Laibelius na právní cestě dostal
zpět a služby Boží, úctu k Matce Boží tam obnovil. Veliké škody tam
opět nadělali Švédové, vtrhše v kraje ty od Chebu. Roku 1699. pový
šena Týnice na proboštství od opata Ondřeje Trojera.

Nynější, ovšem již hynoucí chrám, vzdělaný na způsob kříže, stavěli.
v minulém století tři opati. Opat Fortunat přistavěl chodby křížové, ku
kterýmž z kostela troje dvéře vedou. Nad hlavními dveřmi jest vymalována
Rodička Boží, jak pod svůj mateřský plášť béře údy řádu cisterciáckého,
a pod tím stkví se nápis: (Já ochráním a obráním řád ten až na konec
světa.) Nade druhými dveřmi viděti sv. Bernarda, zakladatele řádu cister
ciáckého, an obstoupen bratry umíraje dí: (Dobrá jest poslušnost'; nikdo

Týnice u Plas.

z řádu tvého nezahyne, zamiluje-li sobě řád; buďto očistěn bude v smrti,
budto brzo po smrti.» Nad třetími dveřmi jest Syn Boží, an vyhrožuje
bleskem, kdežto Matka Boží zadržuje ruku jeho: (Ušetř jich, synu milý!
ušetř jich! třeba ne k vůli oněm, ale aspoň k vůli přátelům mým, členům
řádu cisterciáckého.>

Proboštství nádherné, které posud stojí, má 13 pokojův a mnohé
malby na obmítce jakož i nápisy. Vystavěl je roku 1768. opat Plaský
Fortunat Hartman. V refektoriu je vyobrazena Matka Boží, ana z ná
dobky vonné koření od anděla přijímá: <<Výšepatřte, bratří moji! Vůně
její jsou dary milostí)

Služby Boží se konávaly v Týnici nad míru slavně. — Poutnický
průvod z Kralovic tam chodíval každou první neděli v měsíci a o všech
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větších svátcích jmenovitě Mariánských. Na slavnost' sv. škapulíře museli
všickni patronátní kněží s processími se dostaviti a při udělování sv.
svátostí vypomáhati.

Ale to vše přestalo, když s klášterem Plaským i proboštství
Týnice zrušeno _bylo. Dne 7. srpna roku 1786. byla u slavném, ale
truchlivém průvodu přenesena skvostná socha Panny Marie do Kralovic,
kdež se nalézá a ctí podnes.

Sbírá se však družstvo, po příkladu družstva sv. Hostýnského,
které bohdá se postará o znovuzřízení tak slavné památky zbožné mysle
našich předků.

Poutní místo Tuřany. Jako na Moravě, tak máme i v Čechách
znamenité poutnické místo Marianské, Tuřany, jež jsou stejně oslaveným
sídlem královny nebes. 'jména jsou stejna, a kdo ví, zdali založení obou
míst nějak spolu nesouvisí. Tuřany České nacházejí se as půl hodiny od
města Slaného, ve vikariátu či dekanátu Slánském, jako i Družec neb
Družice (na str. 352. zmíněné), slavnější jméno než Družec.

Tuřany jsou farní ves, ležící při silnici Karlovarské; na malém
návrší nachází se chrám a na hlavním oltáři za sklem jest milostná soška
Rodičky Boží s děťátkem. Hlavní tak zvaná velká pouť koná se zde na
slavnost' Navštívení P. Marie, a tu se zde 8 až IO tisíc lidí schází, což dů
kazem, že v celém vůkolí lid k Matičce Boží Tuřanské velkou důvěru chová.

Kdy místo toto založeno bylo, neví se; v památní knize Tuřanské
se praví, že založení kostela toho padá do šedé dávnověkosti, a uvádí
se v té památní knize píseň, podle níž před 600 lety sedláček viděl na
kopečku v trní něco se lesknout',— byla to soška Panny Marie. On ji jako
poklad vzal domů, ale přes noc mu zmizela. Hledali ji, a opět na tom
samém místě ji našli; občané chtěli stavěti kapli, ale Panna Maria stavivo
odnášela do toho trní, a proto počali stavěti kapli na tom kopci v trnía
říkaliobrazu tomu Panna Maria Trňanská. Kaple se potom zvětšovala a
zřízena při ní fara, neb se uvádí (libri errectionum) již v r. 1352. jako
fara. Na to po reformaci byl kostel jako hlialní přidělen děkanství na
Smečně. Roku 1786. byl opět opatřen duchovním správcem, a r. 1855.
opět na farní povýšen.

Ze starých dob měli obyvatelé celého okolí velkou důvěru v P. M.
Tuřanskou a mezi mnohými zvláštními milostmi uvádí se také osvobození
Odolana Pětipejska z otroctví, jehož okovy dosud v kostele lze spatřiti.

Hrabě Michal Martinic, pán na Smečně, učinil znamenitou k tomu
kostelu fundaci.



Hlava XVII.

Marianská poutni místa v krajích druhdy přináležejících
ku království Ceskému.

Matka Boží jest opravdu hajitelka lidu křesťanského, jest vítězkyně
nade všemi bludy. Kdo věří v její neposkvrněné početí, v její božské
mateřství, ten zajisté se neodchýlí ani od ostatních pravd křesťanských.
Kdo v Ni doufá a k Ní se utíká, zvláště v ohledu svého spasení, ten
může se jistě těšiti její pomoci. Národ český jest od severu obklopen
protestantismem, jest v ustavičném nebezpečí polehčiti, ba i úplně ztratiti
svou víru. Tu jako nepřemožné útulné hradby jsou některé svatyně
Marianské, kde věřící lid útěchy, posily a nebeské pomoci dostává. Od
doby zrušování klášterů zhoršily se namnoze poměry katolíků v těchto
krajích, nicméně pevnou stráží jest jim nejsv. Panna a častá a hojná vy
slyšení modliteb jsou jim zárukou jisté a neustálé její ochrany. Uvádíme
jen tři místa Bohorodičce zasvěcená.

1. Vambeřice v Kladsku.

Vambeřice jsou nejproslulejší poutnické místo v Pruském Kladsku,
kam ročně na 80.000 věřících ze Slezska a Čech putuje. Rok 1218. za
původní tohoto místa se udává. Tehdáž žil ve vesnici chudý, slepý kmet,
jmenem Jan, který od dobročinných duší svůj chléb vyprošovati musil.
K tomu cíli vyvolil si za vsí lípu za své stanoviště, kudy mnoho lidí
chodilo, na nichž žebral almužnu. jeho zbožná dcera Brigita každého rána
ho tam dovedla, dokud tomu pěkné počasí dovolovalo, a odvedla ho zase
večer domů do jeho nízounké světničky. Ibylo často slyšeti tohoto
stařečka nahlas se modliti a zpívati nábožné písně, na důkaz, že tiše a
odevzdaně svůj osud snáší.

jednoho dne, když dle obyčeje svého opět ve chválení Boha a
ctění panenské Matky Boží Marie svou pobožnost' skončil a jeho vůdkyně,
jak se zdálo, prodlévala, dlouho nepřicházela, chtěl zkusiti, zdali by sám



442 POSVÁTNÁ POUTNÍ MÍSTA MARIANSKÁ.

domů odebl'ati se mohl, o své ujmě; ale kročil mimo, zavrávoral, upadl
a narazil hlavou silně na lípu tak, že bez vědomí sklesl. Když za nějaký
čas opět se vzpamatoval a o své nehodě přemýšlel, počal hořce plakati.
Ne však v netrpělivosti, ale v milujícím požalování se rozplynulo srdce
jeho: có Panel) zvolal běduje, <<dokudještě meškati budeš, mne ze tmy
této země do krajiny svého věčného světla přenésti, když mi dopřáno
není díla rukou Tvých na zemi patřiti, a pro Tvou čest' a dle Tvé
dobrolíbezné vůle pracovati, jak mé slabé síly stačí?> — Také k Marii,
nebes královně, povznesl on své volání o pomoc a vzýval ji co nej
vroucněji, aby přímluvkyní za něho u Boha byla, aby v trpělivosti svůj
smutný osud nésti se naučil. Slzy zármutku kanuly po jeho vráskovitých
lících a hoře naplnilo srdce jeho.

Ale v tom okamžení, co on ještě naříká a žaluje, padá světlý
paprsek do jeho nevidomých očí. On hledí vzhůru, na zelenou stínící
lípu, pod níž leží, a pociťuje, že se mu do očí vrací" zrak a že zázračnou
mocí Boží světlo denní, bez něhož tak dlouho býti musil, opět vidí. A
když on posud v hluboké dojatosti trne a v udivení svém na lípu do
zeleného jejího listí oči vráží, vidí, celý u vytržení, na stromě obraz
milostné Matky Boží, již on vzýval, u níž o pomoc volal a která mu
takovou milost' u Boha vyjednala.

Mezi tím, co on posud celý udivený a zároveň rozechvěný zde
leží, přichází jeho dcera Brigita, aby ho dovedla domů. kterak milé
dítko se svým dobrým i starým otcem asi se radovalo, kterak oba asi
Bohu a svaté Panně děkovali!

Ihned rozhlásil se ten zázrak, který se u obrazu Matky Boží pod
lípou na známém stařečkovi udál, po celém okolí. Mnoho zarmoucených
se svými těžkostmi na srdci, mnoho neduživých a trpících přicházelo a
hledalo v důvěrné modlitbě útěchu a pomoc 'na místě, kde dobrý stařeček
veliké milosti nalezl. Nával byl čím dál tím větší, milosti plynuly hojněji.

A tak přišla o tom také zpráva k Ladislavovi, vévodovi Munster
skému, majiteli hrabství Kladského. Když tento na lovu k lípě přišel a
tam mnoho zbožných modlitelů zastal, těšil ho pohled na tyto dobré
lidi tak velice, že oltář kamenný u lípy postaviti kázal, jejž dva veliké
kamenné svícny a kropenice zdobily. Mariánský obraz se pečlivě na tom
místě na lípě uchovával, květinami krášlil, a jak možná nejvíc oslavoval.
Místnost' ta byla ke cti navštívení Panny Marie zasvěcena a zbožní kněží
přicházeli sem mši sv. sloužit; poutníci z daleka putovali, aby na tomto
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místě své zármutkem sklíčené srdce před Bohem a Marií otevřeli a zbožné
dary obětovali.

Oltář tento se posud ve Vambeřicích nalezá, v tak zvané kostnici,
nedaleko nynějšího pěkného kostela. Při vstupu do této kaple pojímá sice
člověka hrůza: neboť jen kosti umrlcův a tichá pustota vítají vstupující:
ale zbožní křesťané se toho nestrachují, aniž lekají, oniť pohlížejí na kříž,
kterýž se nad kostmi vypíná, věříce, že smrť skrze kříž přemožena jest
a že blažené vzkříšení nás čeká.

Vstoupivše tam, vidíme oltářní stůl z hrubého pískovce, na jehož
kraji v levo následující letopis vytesán jest: MCCIB; rovněž poznati i
ještě jeden svícen z téhož kamene a tolikéž i kropenku.

Zrno hořčičné zbožné cesty svaté Matky Boží bylo do země
zbožných srdcí zaseto: ono klíčilo, zelenalo se, počalo ve strom vzrůstatí
a daleko své větve rozkládati. Povždy větší nával poutníků ze všech
stavů, ze všeho věku, z blízka a daleka, jenž zázračné místo navštíviti a
tu uctiti přicházeli, která se královnou nebeskou nazývá, byl toho příčinou,
že se vynasnažili blíže u lípy kostelíček dřevěný postaviti. Rok vystavení
tohoto kostelíčka byl 1261., a stál zaznamenaný nad oltářem, kam i obraz
Matky Boží přidělen byl.

Tehdejší pán Vambeřic, jmenem Ludvík z Panovců, byl velmi
zbožný muž a ctitel nejblaženější Panny. Ten vystavěl tento výšepo
psaný kostelíček, který od biskupa Olomouckého ke cti navštívení Panny
Marie dle prvního oltáře vysvěcen byl, jakož i obraz s lípy, který na
veliký oltář se dostal.

O stavbě kostelíčka se následující zbožná pověsť vypravuje:
Kostelíček měl do svátku navštívení Panny Marie hotov býti, ale

při všem úsilí nebylo to možná. Stavitel naříkal a vzýval Boha o přispění,
aby mu pomohl k dosažení cíle; neboť daleko široko bylo povědomo, že
dostavení kostelíčka má se slaviti vznešenou slavností.

Když v sobotu dělníci, učinivše svatvečer, domů se brali, potkali
šlechetného, krásného mládence, který je uctivě pozdraviv k nim pro
mluvil, že má poručení v tom čase, co oni budou odpočívati, v práci
jejich pokračovati a ji dokončiti. Dělníci se sice podivili této řeči, ne
mohli však a nechtěli tomu věřit, co jim mládenec řekl, i šli. svou cestou
a zapomněli na mládence. Ale když v pondělí svou práci opět začíti chtěli,
viděli kostelíček, který až po krovy hotový měli, zc'ela dokonaný před
očima svýma. Všickni žasli nad pěkným domečkem Božím. Stavitel pán
z Panovců, který v hlubokém žalu nad svým milým kostelíčkem, že do
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svátku nedokonaný zůstati má, do postele se odebrav, měl veselý sen.
—Zdálo se mu, jakoby byli andělé přišli, kteří v krátké době a ve vší
tichosti stavbu dokonali. Kterak tedy velice žasnul, když kostelíček vskutku
dostavený spatřil! Nyní se rozpomenuli i dělníci na o_nohopodivného mlá
dence,'jehož bez povšimnutí odejíti nechali, i divili se a velebili Boha.

Domeček Boží stál v jednoduché kráse hotový, a nesčíslně mnoho
poutníků-hrnulo se sem, aby andělský kostelíček viděli, tam se modlili,
a těch milostí Božích účastnými se stali, které zde ruce svaté Panny
hojně poskytovaly. A až podnes vypravují sobě nábožní poutníci na cestě
o milých andělích a krásném mládenci, jenž první kostelíček ve Vambe
řicích dostavěli.

jak nám písmo sv. svaté město Jerusalém popisuje, vidíme toto
město Boží spočívati na dvou horách: na hoře Sionu a na hoře Moria.
Na Sionu stál ten vznešený hrad, který David, praotec nejblahoslavenější
Panny, svým útulkem nazývá, a ve svých žalmích v roznícení o něm pěje:
<Chval jerusaléme Hospodina: chval Boha svého Sione.> 147, 12. <<Bůh
zachová Sion.» 68, 36. (Vzdělá Hospodin Sion a viděn bude ve slávě své.
101, 17. ((Ty povstana smiluješ se nad Sionem: nebo libost' mají služeb
níci Tvoji v kamení jeho, a nad zemí jeho lítosť mají.» 101, 14. 15.
(Vypravovati budou na Sionu jméno Hospodinovo: a chválu jeho v je
rusalémě.» 101, 22.

I ve Vambeřicích vidíme horu Sion jak náleží smyslně a pěkně
upravenou. Jako v onom jerusalému hrad Sion se vynášel, tak vidíme i
na jednom vrchu ve Vambeřicích, Sion jmenem, pěkný Marianský kostel
se vypínati. A jako David tam chválu Boží ve svých žalmových písních
přednášel, zavznívají zde zbožné zpěvy poutníků k Bohu a Marii vzhůru
k nebesům. Srdce nábožných rozplývají se, a slzy pohnutí kanou po lících
v Bohu a Marii potěšených.

Dlouho stál andělský kostelíček, a mnoho nábožných těšilo se zde
z nabytí hojných milostí; ale dokonalé veliké to dílo ještě nebylo, které
Bůh zrakům věřících ukázati chtěl. Nábožných navštěvovatelů bylo víc
a více, prostrannost' kostelíčka příliš malá, skrovná, tak že se musilo
pomýšleti na stavení většího kostela. I byl tedy r. 1695. dne 27. května
základní kámen položen k nynějšímu pěknému kostelu. K vůli prostranství,
a aby se domu Božímu dala pěkná poloha, byly památky na oltář
u lípy a na kostelíček tam co nejvíce možná uchovány a nový nynější
kostel vystavěn. Obrazy v chodbách kostela ukazují tak mnohé ještě ze
starožitnosti pocházející památky.
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Kostel jest dle vzoru chrámu Šalomounova vystavěn a místo
Vambeřice samo představuje Jerusalém s jeho svatými místy. Dvanáct
bran vede do místa, které protéká'po'tok Cedron; a i rybníky Bethsajda
a Siloc se naskytají. Ale nejznamenitější jest hora Kalvarie.

Danieli z ()sterbergrů, ondy majiteli Vambeřic, nábožnému pánu,
napadla ta zvláštní myšlénka, přehořké umučení Páně v názorném obraze
představiti. Položení Vambeřické mezi pahorky a vrcliy vidělo se mu
býti velmi vhodným ku provedení této myšlenky. Před prováděním svého
plánu putoval dříve do jerusaléma, navštívil tam svatá místa, kde Spasitel
chodil, a pojal jejich obraz do srdce svého, aby je ve Vambeřicích též
tak představil. On Devadesát pět
shledal, že Vambe kuplí a představení
řice ve svých kopcích ukazuje svaté dějiny

ježíšovy na hoře
Kalvarii, k níž, jako
i k jejím 3 křížům
na vršku 47 stupňů
vede. V Božím hrobě
nachází se i částečka

pravého kříže Kri
stova a jiné svaté
ostatky.

S hory Kalvárské
naskytá se Mariánský
kostel zrakům poutní

_ kovým ve své _celé
každého křesťana a _ nádheře a vzneše
Ctitele Matky B o žL Panna Mana ve Vambencichu Kladska.

náramně nápadnou
podobu jerusaléma
mají, a vrátil se v
duševním uspokojení
s veselou domů, kde
se ihned do práce
dal, aby stavbu ku
zřízenísvého svatého

jerusaléma začal. On
ji provedl šťastně,
jak ji podnes viděti
jest, k pravému du
ševnímu potěšení

nosti. V kostele sa

mém jest- nejpamátnější Marianské milostné vyobrazení. Stojí na velikém
oltáři v kapličce se sklennými tabulkami opatřené. Ačkoliv jest malé,
přece je patrně viděti lze. Soška jest řezaná z cedru a velikého stáří.

Ke kostelu vede 33 náramně širokých stupňů. Těchto 33 stupňů
znamenají 33 let, která Pán ježíš na světě žil. Stupně ty se nazývají
velké svaté schody. Tyto schody přelezou přicházející poutníci a nábožní
věřící po prvé když do kostela jdou, na kolenách s velikou uctivostí, a
na každém stupni se kratičkou modlitbičku a jednou Otče náš a Zdrávas
Maria pomodlí a pak se ten stupeň uctivě políbí.
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Nad těmito velikými svatými schody jsou pak ještě troje sv. schody
s 15 stupni, které Marianské schody zovou, na památku těch 15
stupňů, po nichž Maria při svém obětování ke chrámu v jerusalémě šla,
jakož i na památku 15 let panenské Matky Marie, když své nejsladší
dítko v Betlémě porodila. Někdo se domnívá, že Panna Maria po nanebe
vstoupení Páně byla ještě 15 let živa na zemi, a tedy by těchto 15
schodů i na tato léta pamatovati mohla.

Pod velikými svatými schody nalezá se zázračně hojící Marianská
studně, r. 1648 nalezená. Rok po jejím objevení bylo viděti kostel po
jednou světlou září obklíčený, z níž odpoledne a večer veliké paprsky vy
cházely. Studně má hojnost“ výborné vody; když poutníci po daleké cestě
umdleni sem přijdou, okřejí chladícím se napitím, a mnozí nalezli již zde
v důvěře v přímluvu Panny Marie zázračné pozdravení od neduhů svých.

V místě Vambeřicích, jak již praveno, nalezá se napodobený
rybník Betsajdy, u něhož Pán Ježíš 38 let nemocného uzdravil. I ve
Vambeřicích chvátají zemdlení poutníci k tomuto rybníku, a myjí si tam
nohy. Síla a moc víry a důvěry působí i tu již zázraky na chřadnoucích
a neduživých.

Mimo horu Kalvárii přičinil se nábožný Daniel Osterberger i mládí
Ježíšovo poutníkům před oči postaviti, aby jejich srdce k pobožnosti roz
nítil. On rozdělil totiž představení dětství a mládí Ježíšova do chodeb
kostela.

Nuže, rozjímejme sobě v duchu s nábožnými poutníky tato vzdělá
vatelná představení.

Při prvním uzření kostela padají všickni uctivě na kolena a modlí
se vítací pozdravení. Líbají posvěcenou půdu a prosí Pána, aby jim dal
všem hodně vstoupiti do sv. chrámu. Na to zavzní pěkný chvalozpěv
ke cti Matičky Boží, a průvod ubírá se dále ke svatému místu. Přichází
se ke svatým schodům, po kterých poutníci po kolenách lezou. Vylezše
na horu, vstupují všickni do milostného kostela. Jak medle všickni Bohu
díky vzdali, Marii za svou orodovnici vyvolili, sebe její mateřské lásce
poručili a obtíže své pouti Bohu obětovali, přijímají sv. svátost“ pokání
a svátost“ oltářní.

Od vůdce prováz'eni vstupují nyní do sv. domu v Nazaretu. Tu
vidíme Marii od anděla pozdravenou a učíme se od Marie, která v hlu
boké pokoře se děvkou Páně nazývá, od srdce pokornými býti.

Druhé představení nám ukazuje, kterak Maria přes hory k Alžbětě
chvátala, aby ji navštívila, při čemž poutníci svou cestu Rodičce Boží obětují.
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Třetí představení ukazuje přeutěšeně a krásně jesličky dítka Je
žíška, a všecko, co se s dítkem Ježíškem přihodilo. Klanění se pastýřů
a sv. tří králů, obřezání, obětování v chrámě, útěk do Egypta, a svatou
rodinu v domě Nazaretském. — Při posledním představení vidíme Ježíška
v dílně se sv. Josefem pracovati. Při tom zpívají poutníci starou píseň,
plnou dětinné sprostnosti.

Poutníci rozjímají křest Spasitelův v řece Jordánu, slavnostné, blažené
se loučení Matky Boží a její nanebevzetí. V kapli nanebevzetí jest také
hrob sv. Josefa a sv. Joachyma představen, jak je viděti v údolí Josafat.
V nejbližší kapli nachází se hrob Panny Marie a sv. Anny, její sv. matky
představen. V milostném kostele jest na hoře korunování nejblaženější
Panny vyobrazeno, uprostřed kostela viděti devět kurů andělských,
slávu nebe. U všech štací čili zastavení zpívají a modlí se poutníci,
a ve zbožném zápalu nastupují cestu na horu Kalvarii, zpívajíce a modlíce
se, až na vrchol její, kde Ježíš na kříži visí.

Pro každého poutníka jest skutečně takový den rozjímání ve
Vambeřicích dnem spasení, jest to pravá misie. Se zbožnými city a
s nejlepšími předsevzetími, potěšeni a posilněni vrací se do svých do
movin, aby pod ochranou Marie Panny, jíž se zcela oddali, svou životní
práci dokonali, již jim Pán uložil až do dne odplaty.

VaMbeřICká RoDIČko BožÍ, sVé Věrné

poutnÍky proVázej ku sLáVě VěČné!

2. Varta nad Nisou v Pruském Slezsku.

Jistý mládenec z české posádky Burdumšovy, později Vartecké,
konal jedenkráte na pahorku mimo hrad svou modlitbu. Pohleděv vzhůru,
zpozoroval Matku Boží, která mu svůj obraz, jak dosud stává, podala
řkouc: (Vezmi si svou Matku.» To se stalo roku 1100. Pln radosti,
zvěstoval mládenec všudy milost', jakéž se mu za podíl dostalo, a hned
se měl k tomu, aby obdržený obraz na tomtéž místě, kde vidění měl,
a kde v nynějším chrámu české zpovědnice stojí, na dřevěném sloupku
vystavil. Zpráva o této události roznesla se po sousedních zemích a při
vábila lidi z blízka i z daleka na to místo. I Maria neprodlévala vyřčení
mládencovo vzhledem na její sv. obraz potvrditi. Dosti dojemně mluvila
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do každého srdce lidského množstvím přepodivných, nápadných událostí,
čili lépe řečeno, zázraky, které rychle po sobě následovaly. Mohlo-liž se
věrohodnějšího, mocnějšího svědectví žádati? —

Ale při všem ctění tohoto sv. obrazu nacházel se tento posud na
venku: tu slíbil, u vnitřním puzení, jistý český šlechtic, že poputuje do
Varty, kdyby jeho zlámaná noha se uzdravila. Maria prokázala se muži
tomu milostivou.

Aby nebyl nevděčným, dal ihned nad obrazem, který posud venku
na větru byl, dřevěnou kapli vystavěti, a když se v krátkosti kaple malou
býti ukázala, musila pouti, vypravuje, že
ustoupiti většímu, ty tabulky svýma

očima viděl a tedy
dosvědčiti může, že
původ kostela ve
Vartě tak se stal.

K tomu byly pa
mátníky z onoho

mohutnému kostelu,
k němuž i jiní pout
níci svými dárky —/f=:- I'
přispěli.Tot“původ -
prvního kostela Var-
teckého. Pro jeho
věrohodnost“ dávají času, kteréž se ve
svědectví našemu Vartě nacházely, ne

pouze od jednoho
viděny neb popiso

pochybujícímu, víry
se štítícímu věku dvě

kamenné tabulky, vány: a hned po
v kostele zavěšené, zjevení datovalo se
jedna s latinským ná- mnoho odpustků
pisem od r. 1521, udělených nově po
druhá s nápisem ně
meckým od r. 1523.

stavenému kostelu

od papežů, kardi
nálů a biskupů.Bohuslav Balbín, po

pisovatel Vartecké
český dům Boží, jehož hlavní oltář tam stál, kde se zjevení událo, a kde

Milostnýobraz Panny Marie ve Varté. Tento původně

nyní česká zpovědnice stojí, byl roku 1241. od Tatarů rozbořen. Po
opětném vystavění byl jako prve ve zříceniny obrácen, když r. 1277.
blíž Varty divé půtky panovaly.

Po třetí povstal kostel asi okolo r. 1301; osvědčil se však býti
malým, a tu ve vzdálí asi 6 střevíců jižně od tohoto kostelíčka vystavěli
opatové Jan a Mikuláš z kláštera Kameneckého nový kostel pro Němce,
který r. 1421. dostavěn byl.
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Byly tedy ve Vartě od r. 1421. dva kostely; jeden německý a
druhý český. Než již r. 1428. obrátili divocí husité oba kostely v ssutiny
a teprv když od svých loupeživých návalů ustali, vystavěn opět kostel
pro Němce; kostel pro Čechy zůstával ve zříceninách. Později mnohočetní
poutníkové čeští vystavěli svůj kostel také, ale jak český, taki německý
kostel ještě častěji ztroskotány, až do r. 1682., kdy se začal stavěti místo
dvou kostelů jeden. R. 1704. byl dokonán a stojí podnes. jeho zbu
dovatelé byli opatové Augustín a Gerhard, a posvěcen byl od světícího
biskupa Vratislavského Františka Engelberta. Tento velkolepý chrám,
ozdobený dvěma vysokými věžmi a zvonicí, leží 68 stř. nad řekou
Nisou. Délky má 200 stř., šířky 87 stř., výšky až po klenutí 80 stř.
Presbyterium (kněžiště), v polokruhu, jest od kostelní lodi železnou, dvěma
pilířema přetrženou mříží odděleno. V lodi kostelní, jehož klenutí na
8 silných a 4 rohových pilířích spočívá, jest po obou stranách po třech
kaplích, nad nimiž veliké, otevřené kůry jsou. Oken má toto vznešené
krásné stavení 36, dveří 5.

Když Varta roku 1711. vyhořela, přišel kostel jen o střechu a
o všecko dříví ve věžích, kteréž od té doby menší jsou; ostatně ne
utrpěla žádných dalších škod. R. 1852. byl cinkem znovu pokryt. Má
10 oltářů; tři obrazy, na nich jsou od Willmanna, a především zasluhují
všeho povšimnutí vznešené, krásné varhany. Bedřich VI., král pruský,
přišel totiž s opatem Tobiášem o druhé slezské vojně do Varty a slíbil
mu, dopadne-li pro něho válečné tažení šťastně, že pořídí pěkné, nové
varhany do kostela. jeho zbraně vítězily a on nezapomněl na svou
přípověd'. R. 1759. zavzněly nové varhany, které ve Slezsku druhé na
dobrotu jsou a povrchně ceněny za 21.000 dolarů stojí. Služby Boží
ve Vartě zastávali zprvu johannité; od r. 1210. Augustiniané; r. 1248.
Cisterciáci z Kamence, a když tito r. 1810. byli vypuzeni ze svého domu,
odevzdala se správa duchovní 'světskému duchovenstvu.

Co se zázračného obrazu týká, jest to socha ze dřeva, jehož druh
nedá se určiti. Kouř začernil svatyni. Skladatel poutnických dějin Varteckých
dí: <<Vzhledem na látku, 7 níž socha nejblahoslavenější Panny záleží, není
nic levnějšího, vzhledem na panovnickou důstojnosť, nic vznešenějšího, a
vzhledem na zázraky skrze ni vykonané, nic dražšího k nalezení.

Panna sedí na stolici; hlava jest okrášlena korunou, oko spočívá
na božském dítku, kteréž na klíně sedí. V pravici drží Maria Panna
zemskou kouli, a levicí objímá ježíška. Nebeské dítko samo se zdá, že
žehná, a drží v levé ruce svatou knihu. jak Balbín dí, neodevzdává si
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mnoho tento zázračný obraz, jehož celá výška asi Ill.a stř. obnáší, od
onoho, který se na hoře Montserratské ctí.

Od r. 1100. nachází se, vyjímaje několik mezer, v nichž odstraněn
byl,— ve Vartě. První mezera nastala, když Tatarové r. 1241. do Varty
vrazili. Kostel byl spálen a obraz musel uschován býti. Když r. 1428.
Husité do Varty vtrhli, byl zázračný obraz v kostele tak dobře skryt, že
veškeré jejich namahání, aby jej nalezli, marné bylo. Před svým odchodem
však zapálili oba kostely, ajelikož se obraz v kostele českém nacházel,
tedy bylo se co báti, aby ho plameny nezasáhly. Aby se to zamezilo,
obětoval cisterciák Jakub svůj život, aby jej uchránil. On vrazil do ho
řícího již již kostela, uchopil obraz a hleděl utéci, ale marně; dům Boží
se sesul a pohřbil ho i se zázračným obrazem. Hořekovali-li obyvatelé
Vartečtí nad ztrátou svého majetku, tedy hořekovali tím více nad do
mnělou ztrátou vysoce ctěného milostného obrazu; ale když druhého dne,
ač se ještě z rumu kouřilo, tam byli přišli, aby kosti zbožného, obětavého
cisterciáka hledali, nalezli obraz neporušený a rovněž i ruku kněze, jíž on
svatý obraz uchopil. Později otevřeli zadní stranu stolice, na níž milostná
Matka sedí, a uschovali tam potomstvu ruku kněze Jakuba. Dokud trvaly
husitské války, byl obraz milostný na jistém místě ukryt. Později opět
donešen byv do německého kostela, musil opět r. 1577. uschován býti, ant'
Luteráni uzavřeli jej zkaziti. Opatrný však opat Antonín dověděl se ještě
v čas o jejich úmyslu, a donesl pronásledovaný obraz do Kamence.
R. 1606. byl opět ve slavném procesí do Varty přenesen. Ještě dvakrát
potom musil z Varty se ukliditi. Jednou r. 1640., kdy Švédové se objevili,
a r. 1644. když Varta hořela. R. 1715. vrátil se na své staré místo a
zůstal tam až podnes.

Nesčíslní a velicí jsou ti zázrakové, jenž se u tohoto milostného
obrazu, aneb následkem vzývání milostné Matky ve Vartě udály. Ačkoliv
Husité roku“ 1428. veškeré památné tabulky v kostele rozbili, přece se
r. 1655. přes tisíc zázraků počítalo, které se udály na posedlých, nevě
řících,zajatých, mrtvých, polomrtv ých, se smrtí zápasících, slepých a němých,
a v jakémkoliv nebezpečenství postavených. A i v novější době vidělo
se mnoho důkazů o zázračnosti milostného obrazu.

Vznešená kráLoVno VarteCká! obLaž a buf) outoČIště VšeM,

jenž V ané VÍře k Tobě se utÍkajÍ. Šs. r. Kř.
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roputovali jsme již valnou čásť světa křesťanského,vyhledávajíce
'svatyně Matce Boží zvláště milé a od lidu věřícího navštěvované,

JU měli jsme příležitosť pozorovati vznik, rozkvět a nezřídka i klesnutí
)Ě proslulosti těch marianských míst a nelze nám se uzavříti přesvědčení,

že obyčejně na nepatrných místech, za nepatrných okolností a pro
střednictvím prostých, neučených osob Nebeskrálovna zvláštní úctu si
vyžádala a, že vůli Boží v tom, nápadnými, zázračnými skutky osvědčila.
Svět nevěrecký této <<lehkověrnosti> (jak to nazývá) lidu křesťanského
se sice směje a jí pohrdá, nám to však nic nevadí a nevšímáme si ta—
kových úsměšků, jsouce rádi, že Matka Boží, po příkladu všemocného
Hospodina, libuje si v poníženosti 'a že co pohrdlivým jest v očích světa
— vroucná přítulnost' a úcta k Ní — povyšuje a hojnými dary nebeskými
odměňuje. Vizme, kterých míst si na Moravě vyvolila, a před kterými
sochami a obrazy svými chce býti uctěna.

A. V arcibiskupství olomouckém.

I. Sv. Hostýn.
(Ve vlasti, kde Olommíc vévodí,
jesti tamo hora. nevysoké,
nevysoké, Hoátajnov jej imě,
Máti Božia divy tamo tvoří.:

Rukopis kral.

<<Sv. Hostýn!» _—Jaké city ovládají Moravana, uslyší-li slova tal
Zaplesá a v duchu již dlí na hoře, na kterouž od doby, kdy rozum bral,
pohlížel s úctou, kamž opět a opět pospíchá, kdež nejdéle se modliti umí.

Hostýn u předků našich již tenkráte, když ještě byli pohany,
u veliké byl vážnosti; neb na něm modle obětovali. Ale když svatí

29'*"



452 POSVÁTNÁ MÍSTA MARIANSKÁ v ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉM.

věrověstové Cyrill a Method ve vlastech našich začali _hlásati víru Kri
stovu a v brzku Kristu Ježíši předky naše získali, padla modla na Hostýně
a dle podání sami sv. apoštolové naši na jejím místě kapli postavili a
posvětili Matce Boží, kterouž předky naše naučili tak vroucně uctívati. l
vzdávala se zde čest a chvála Královně nebeské, kteráž dle slov ruko
pisu Kralodvorského tamo divy tvořila. Roku 1241. stal se Hostýn na
vždy přepamátným, neboť poraženi tu na přímluvu Matky Boží Mongolové
čili Tataři, což hned v mládí matka dítěti připomíná ukazujíc svatou
horu a důtklivými slovy mu vykládá: (Hle, dítě, tamť jest Hostýn, onen
krásný a vysoký kopec, na němž stojí velebný kostel Panny Marie. Tam
se před mnoha lety Boha vyprosila. A
utekli křesťané, naši me, Bůh je posunu
předkové,předukrut- na přímluvu Panny
nými Tatary, kteří Marie čerstvou vo

všudy pálili a hubili, dou, seslal blesky na
lidi, hrozně mučili a Tatary, z nichž mnozí
zabíjeli, ba ani dětí
nešetřili. Tak chtěli
učiniti i křesťanům

na Hostýně; jaký

zahynuli, ostatní pak
od předkův našich
s pomocí Boží z naší
vlasti vyhnáni byli.)
Tak vypravuje po
hnutým srdcem ma
tka dítěti o Hostýně.

Stručně takto
zázračnou událosť dí

strach je pojímal,
když na ně hrozní
Tataři ustavičně do
ráželi a oni velikou
žízní zemdleni ani
brániti se nemohli.
V této bídě a úzkosti

utekli se k Panně se památným. Ve
Marii a ji prosili, aby * ' ' * třináctém stoletítotiž

Panna Mariazna sv. Hostýně.

těti přednáší, kterouž
Hostýn na vždy stal

jim pomoci od Pána vyřítili se ukrutní
Tataři, když byli sobě podmanili celou takměř Asii, jako zhoubné kobylky
i do Evropy. Strach a hrůza zmocnily se všech křesťanův, neboť známy
byly ukrutností a zločiny,jakéž páchali Tataři ve všech zemích podmaněných.
Ve krátké době přemožena byla knížataruská; mečem a ohněm klestili
sobě cestu skrz ubohé Polsko k nám do Moravy; ale zde ve vlasti naší
zlomena byla moc Tatarů na vždy. Moravané, spojeni s Čechy, porazili
je úplně ve krutém boji, ne tak svým udatenstvím, nýbrž hlavně 5 po
mocí Boží, na přímluvu Matky Boží.
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(Ve vlasti, kde Olomúc vévodí,
'jesti tamo hora nevysoká,

nevysoká, Hostajnov jej imě,
Máti Božia divy tamo tvoří.»

Sem na Hostýn utekli se předkové naši před krutými nepřátely;
zde v kapli před milostným obrazem Matky Boží volalo úpěnlivě množství:

(Vstaň, ó Hospodine, v hněvě svojem,
i povyš ny (nás) v krajinách nad vrahy,
vyslyš hlasy k Tobě volajúciel
Oklúčeni jsme lutými vrahy,
vyprosť ny (nás) z osidl krutých Tatar,
i daj svlaženie utrobám našim;
hlasonosnú oběť Tobě vzdámy.
Potři v zemiech našich nepřátely,
shlad je u věk a věky věkomal)

A volání jejich vyslyšáno; nebo:

(Aj, hle, na vznojeném nebi mráček!
vzdujú větří, zahučie hrom strašný,
chmuráše sě tuča mračna po všem nebi,
blsky ráz ráz bijú v stany Tatar.
Hojný přieval pramen chlumský zživí.»

Tak slavně objevila se moc Hospodinova na přímluvu Mateře
Boží na Hostýně. Blesky obrátily stany tatarské v plamen; v témž
okamžení vyprýštil se ze skály hojný pramen, kterýmž křesťané byvše
občerstveni, vrhli se na poděšené Tatary, kteříž“ v divokém zmatku
z vlastí našich utíkali.

Od oné doby stal se Hostýn světoslavným pomníkem naší vlasti;
neb na něm Bůh podivně ukázal, kterak patrně s lidem svým byl a jej,.
ano celou Evropu z jařma a ukrutenství pohanského vysvobodil. Každý
Moravan s uctivostí pohlížel k této hoře a žádal spatřiti místo, kdežto
pro Marii učinil veliké věci Všemohoucí, a tam pokleknouti ku díkůčinění
Svrchovanému a k oslavě Marie Panny. Ký div tudíž, že počet poutníkův
každoročně se vzmáhal, tak že kaple zvětšiti se musela. Na oltáři v kapli
postaven byl obraz Rodičky Boží, držící v náruči božské dítě, z jehož
rukou blesky na Tatary a stany dole vyobrazené srší. Sem pospíchali
mladí i staří, aby Marii děkovali, s ní se radili, ji o pomoc ve všech
svých záležitostech prosili.
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Když děti povyrostly, první jejich tlelší cesta byla _pouťna svatý
Hostýn; tam ve své nevinnosti pozdravovaly Marii Pannu. Když po
vyrostly a voliti sobě měly stav, opět pospíchaly na sv. Hostýn, aby
tam s Marií Pannou o stavě svém se radily. Než jinoch do světa se
odebral, tamo zašel, na Matičce Boží šťastnou cestu, šťastné navrácení
sobě vyprosil. Zastíhla-li osadu, krajinu nějaká pohroma, vše pospíchalo
k Matičce Svato-Hostýnské; ji prosili, aby ustál Hospodin ve hněvu
svém, a pak povzbuzeni, potěšeni, navrátili se ke svému domovu. Po
žehnal-li Pán nivám moravským, nezapomenuto od Moravanů na Hostýně
díky vzdáti. Stařec, seznal-li, že již již k otcům odejde, o hůlce pospíchal
na sv. Hostýn; tam očistil svědomí své; dlouho, dlouho tam klečel, ani
s místem posvátným se rozloučiti nemohl, neb již naposledy tam klečel,
kde jako dítě, jinoch, muž prosby své přednášel Královně nebeské. Oko
jeho se zarosí, líbá zemi, stírá slzy a pln odevzdanosti do vůle Boží kráčí
ku svým, ku svému domu.

Tímto způsobem i zvětšená kaple pro množství poutníků byla
nedostatečnou; pročež roku 1658. vystavěl hrabě jan z Rottálu, pán na
Bystřici, ještě dvě nové kaple ke starému kostelíčku a jednu u pramene,
jenž se byl na prosbu křesťanů ze skály vyprýštil. Na počátku XVIII.
století zavázal se Jan Sigmund z Rottálu slibem, že na Hostýně nový
chrám ke cti a chvále Panně Marii vystaví; dříve než mohl splniti slib
svůj, překvapen byl smrtelnou nemocí. Před smrtí svou uložil synu a
nástupci svému, Františkovi Antonínovi, aby hned po nastoupení panství
slib učiněný svědomitě vyplnil.

Hrabě František Antonín také hned po smrti svého otce, který
roku 1717. zemřel, dal ku stavění nového kostela všecko nachystati, tak
že r. 1721. základní kámen od tehdejšího hradišťského opata Bernharda
Vanka položen byl, a po 27 letech zdobil temeno svaté hory krásný a
velebný chrám, jakých málo na Moravě bylo. Stavení bylo kulaté a
dvěma báněmi a se šesti okrouhlými okny, uvnitř šesti nádhernými oltáři
ozdobené, které byly blahoslavené Panně Marii vítězné, jejímu Nanebevzetí,
sv. ]anu Nep., blahosl. Janu Sarkandrovi, sv. Anně a ukřižování Páně
věnovány. Na.dvou věžích, v průčelí k západu postavených, byly pěkné
čtyry zvony, z nichž tři sám hrabě, čtvrtý pak kroměřížský měšťan Ant.
Tomášek zjednal. Střecha byla pokryta bílým plechem. Kolem chrámu
byla dosti prostranná, krytá chodba na sloupech, v nížto poutníci nocovali.
V levo od kostela přistavěl hrabě František Antonín roku 1749. kapli
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sv. jiljí zasvěcenou a v pravo příbytky pro tři kněze, kostelníka a varhao
níka. Kostel i se všemi staveními ohražen byl vysokou zdí.

Až po tuto dobu odpravovaly se bohoslužby na Hostýně od du
chovenstva bystřického; ale nyní uznáno za potřebno, k novému kostelu
zvláštního kněze ustanoviti. již roku 1740. poručil bystřický úředník
Karel Fr. Fróhlich 4ooo zl. na fundaci administratora na Hostýně. Hrabě
Rottál pak připojil jiných 4ooo zl. k založení kaplanství, načež nový
administrator jan Hubner a kaplan Fr. Albel 12. máje r. 1748. několik
neděl před posvěcením nového chrámu na Hostýn uvedeni byli. Slavné
svěcení konati se mělo 28. července, jako na neděli osmou po sv. Duchu.
Již dne 27. července chystalo se všechno k odchodu na Hostýn, kamž i
olomoucký biskup a kardinál hrabě Trojer se 3 preláty a 3 kanovníky
přijíti měli. K významnému zvelebení této slavnosti zřídili bystřičtí úředníci
sbor tři sta mužů na koních, kteří dle'způsobu Tatarův oblečeni a ozbro
jeni byli dlouhými pikami, kušemi, šípy a šavlemi. Celý sbor byl na tři
prapory rozdělen, jeden stál u paty hory, dva ostatní uprostřed hory na
louce, u cesty na horu vedoucí. Pak sestavena setnina Rottalovských
Valachův, tesáky a valašskými puškami ozdobených, kteří s bílým pra
porem a bubnem na horu vedeni byli. Když Jeho Eminence na sv. horu
se ubírala, uvítána byla nenadále v Brusném dotčeným praporem Tatarů,
kteří jej až ke druhému praporu doprovázeli, načež jej tento až k oněm
hradbám, jež křesťané před 500 lety byli udělali, doprovodil; tam přibyv,
uvítán byl 24 ranami z děl a hmoždířův. Ale na hoře byl hlaholem
všech zvonův, bubnováním a hudbou zmíněných a hraběcích vojínův a
Valachů poctěn, před okrášleným bytem pak od bystřického faráře a obou
hostýnských duchovních i od veškerého přítomného duchovenstva a lidu
nadšeně pozdraven. Krátce před příchodem pana kardinála byly ostatky
svatých mučeníkův v slavném průvodu do chrámu Páně přenešeny.
Večer uspořádal mladší hostýnský duchovní P. Albel před kostelem krásné
osvětlení jména Marie mnohými lampami. Při kteréž příležitosti také
několik ohňostrojů k radosti všech přítomných zapáleno.

Druhého dne, 28. července, o 6. hod. ráno odebral se jeho
Eminence ze svého bytu pod baldachýnem, kterýž čtyři duchovní v ro
chetkách nesli k posvěcení nového chrámu, jež do devíti hodin trvalo. Po
ukončeném svěcení zakročilo se ku přenešení zázračného obrazu Marie Panny
ze starého kostelíčka do nového chrámu Páně, ku kterémuž výkonu dle
nařízení konsistoře šest děkanství. totiž: holešovské, kroměřížské, pře
rovské, lipnické, novo-jičínské a meziříčské v průvodu přijíti mělo; již po
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půl šesté hodině z rána jeden průvod druhý stíhal, tak že se nepře
trženě zvonilo a hora lidstvem tak natlačena byla, že se nebylo lze ani
hnouti. Čítalo se pak na 150 kněží a řeholníkův_a přes 30.000 duší,
z nichž přes 1800 k stolu Páně přistoupilo, ačkoli ještě více než tolik
této milosti pro velký nával účastným býti nemohlo.

Jeho Eminence přišed do starého kostelíčka, nakadil-milostný obraz
a po vykonání modlitby ke cti Rodičky Boží započal chor chvalozpěv
k Panně Marii, načež se svatý obraz na krásný podstavec postavil. Na
to vzali čtyři páni děkani: přerovský, meziříčský, novojičínský a milotický
v pluviálích památný obraz a započal průvod překrásný.

. 'ŽDÍF ř.?zZ'í.

Bývalý klášter Velehradský.

S velikou slávou milostný obraz do kostela přenesen a v kostele
na připravený překrásný trůn postaven. Na to kázáno v kostele ivenku
a slouženy mše sv. Byla to- slavnosť, jaké doposud Hostýn neviděl.

Od té doby, co nový kostel posvěcen a zvláštní kněží při něm
ustanoveni byli, poutě na Hostýn se množily; přečetné docházely tam
průvody; 30 až 40 tisíc a více poutníků přistupovalo ke stolu Páně.
Od 2. února 1748. až do 14. února 1787., kdežto právě na den svatého
Valentina kostel odsvěcen byl, úhrnem v kostele Svato-Hostýnském od
slouženo 49.653 mší sv., připutovalo 959 průvodův a I,262.029 přistou
pilo poutníků -ke stolu Páně.
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Nestál dlouho tento chrám Páně v první kráse své; už 24. září 1769.
udeřil při strašné bouři do věže blesk, oheň obě věže a střechu ztrávil
a zvony se rozpustily. Ale právě při tomto neštěstí ukázala se uctivost'
a láska moravského lidu k tomuto svatému místu, neboť ve dvou letech
se tolik štědrých dobrodinců nalezlo, že nejen nové zvony zavěseny,
nýbrž i nové varhany z Olomouce opatřeny byly. Tato strašná pohroma
byla však jen předehrou mnohem záhubnější bouře, která se za císaře
Josefa II. nad Hostýnem stáhla. Tak zvaná osvěta, jsouc všeho pravého
náboženství a úcty před tím, co svatého a historického jest, prázdna,
rušila za_tehdejších časů všecky kostely, které se jí zbytečnými zdály, a
tudíž uzavřeno zrušiti i Hostýnský chrám, který jednak pro svou krásu,
jednak jako drahocenný pomník- proslaveného vítězství nad- Tatary, jako
poutnický chrám, kamž tolik lidí ke chvále Boží a Marie i ku vlastnímu
spasení chvátalo, u moravského lidu ve velké vážnosti & úctě byl. Léta
P. 1787. dne 14. února byl tento velebný a nádherný chrám k žalosti
všech nábožných odsvěcen a obraz Panny Marie do bystřického kostela
přenesen, kdež až posud jest. jeden z'von přišel do Bilavska, ostatní do
Bystřice, kde se však roku 1833., když kostel vyhořel, rozpustily. Kostelní
nářadí, šatstvo a nádoby dostaly okolní kostely, varhany se přenesly do
bilavského kostela, dle jiných do Soběchleb, křtitelnice do Prusinova. Co
nedalo se z chrámu odnésti aneb upotřebiti, zrušilo a zničilo se. Všech
šest krásných oltářů sbořili, chor a kazatelnici shodili, skvostné sochy
roztřískali, ba i střechy s příbytků a s chrámu strhali; železem a dřívím
zakryla se ovčírna, nedaleko od kostela vystavená. Dvéře, okna, dlažba
zmizely; co pak lidská svévolnosť nezničila, o to se přes půl století déšť,
sníh a větrové pokoušely. A přece nejen hlavní zdě, nýbrž i obě kulatá
klenutí po celý ten čas neporušena zůstala. Časem se na obojím
klenutí tolik země nasadilo, že tam bujná tráva narostla, i množství mla
dého stromoví, mezi kterým jednou i liška od myslivce zastřelena byla.
Místo, kde stál hlavní oltář, poznačeno bylo velikým kamenem.*)

Ohavnosť spuštění odevzdala drahý tento pomník slávy otcův
našich zkáze, rozboření a na podíl liškám, aby v zapomenutí přišel; než
Moravanů srdce díků plná nebyl žáden s to stroskotati. Tisícové přece
neunavně chvátali na horu předrahou a zasvěcovali díků vřelou slzí dům
Páně spuštěný. Neozývaly se sice v něm lidumilé zpěvy církevní, tím
rázněji v rozsáhlých prostorách chrámových však zvučely horoucí vzdechy

*) Zachoval se obrázek představující zříceniny kostela, jak zevnitř i uvnitř tehdejší doby vypadal.
Zříceniny tyto věrně nápodobené lze viděti na hoře na obrázku Svato-Hostýnském r. I88I. vydaném.
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poutníků přemnohých a truchlozvučná ozvěna vytýkala žalně nevděk po—
tomkům nevěrným. Bůh vyslyšel vzdechy nábožných poutníkův a vzbudil
v srdcích některých horlivých ctitelů Mariánských touhu, aby spustlý dům
Boží aspoň tak se poopravil, aby docela se nesbořil, by poutníci bez
nebezpečenství života svou pobožnosť v něm vykonávati mohli. Touž
touhu v srdcích jiných vzkřísila a vzbudila šestistoletá památka vítězství
nad Tatary dobytého, která již již se blížila. \ Již r. 1828. počali jedno
tlivci sice přispívati, než ku konci r. 1840. sešlo se toliko 1400 zl. v. c.
Nicméně však pověst“ o znamenitém kostele vždy víc a více se rozšiřovala
a nových příznivců vzbuzovala. Sám císař Ferdinand 300 zl. na stříbře
přispěl, načež po tak vznešeném příkladě příspěvky se množily, tak že
10. května 1841. na Hostýně práce započala. Dne 22. května 1841.
arcibiskup olomoucký, Maximilian Josef, zvláštním listem nařídil, aby každý
duchovní ve své farnosti sbírku pro kostel zařídil. Roku 1844. sbírka
opětována. I z brněnské diecése hojné příspěvky docházely. Hojný
výnos těchto sbírek nasvědčuje, jak ochotnými a štědrými jsou Moravané,
když se jedná o čest“ Boží a zvelebení Marie Panny. Mezi tím chrám
Páně se pilně opravoval a to s velikou ochotností a nezištností. Oby
vatelé bližších osad okolo Hostýna dříví, cihly, vápno, písek a jiné věci
větším dílem darmo na horu dováželi a nádennickou práci bez platu ko
nali. I poutníci jdouce na horu, po jedné, dvou i více cihlách anebo písek,
kamení brávali a na vrch nesli, a to i vícekráte po sobě, aby též podíl
měli v díle tak bohumilém. Veliké zásluhy sobě získal tehdejší farář
bystřický, v. p. Bernard Reger, který veledůležité dílo nejen slovem a
skutkem všemožně podporoval, nýbrž také památní knihu zřídil,do kteréž
všechny dobrodince, příjmy a výdaje zevrubně zaznamenával.

Básník Vinc. Furcha stavbu Hostýnského kostela ve svých Svato
Hostýnských básních následovně opěvuje:

(Chrám se staví na Hostyně!»
Roznesla se zvěsť.

Všemožně přispívej každý,
Kdože křesťan jestl»

Z blízka — z dálky nápomocně
Přihrnul se lid,
Každý při stavění chrámu
Chtěl zásluhu mít.
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Aj, tu nastal závod krásný:
Nosí k stavení
Vzhůru bez rozdílu stavu

Cihly, kamení.

Staří, mladí — žebrák, boháč
Velkou nosí tíž

Podle Pána, jenž též nesl
Na Golgotu kříž.

Dokázal tím lid moravský
Mysl nábožnou,
Od pradávna po svých otcích
Zbožnost' zděděnou.

Hle, chrám dostavený hlídá
Do Moravy zas —
Slyš! — lid k modlitbě vyzývá
Jeho zvonů hlas!

Dokud bude chrám ten státi,
Dokud Hostýn sám;
Národ bude vypravovat',
Jak se stavěl chrám.

Na začátku července roku 1845. byl chrám Páně již tak dalece
opraven, že se v něm služby Boží opět konati mohly. Na oltáři, kterýž
jistý dobrodinec na své útraty vystavěti dal, stkvěla se opět socha též
podoby, jako předešlá.*) Kazatelna od brněnských dobrodinců zjednána.
Na věži byly opět zvony. Přemnohé věci potřebné ještě scházely; dlažba
byla jen v presbyterium.

K posvěcení tohoto krásného a přepamátného chrámu Páně usta
noven svátek navštívení Panny Marie, 2. července 1845. Ačkoli v pondělí
před slavností celý den pršelo, přece již odpoledne přemnoho poutníků
se všech stran na horu pospíchalo, aby byli svědky znovuzrození Hostýna;
u vroucí pobožnosti prozpěvovali chvály Bohu a Panně Marii. Večer

před slavností byly slavné nešpory v bystřickém kostele. Večer již bylo

') Řezbář Edel tuto sochu přivezl po železnici do Hulína; obyvatelé hulínští sebrali 30 koní,
zapřáhli po šesti pěkných bělouších do vozu a s radostí a velikou ochotou sochu, jakož i jiné dovežené
věci na sv. Hostýn zavezli.
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tolik poutníkův, že ani noclehu v Bystřici dostati nemohli. Na Hostýně
bdělo v kostele asi 4000 poutníkův, kteří při světlech na hůlkách
upevněných před oltářem celou noc chválu Boží a Marie prozpěvovali.

[
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VnitřekchrámuPáněnaVelehradě.
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Nastalo ráno 2. července. Ranní čeFvánky zvěstovaly den krásný;
zasmušilé chmury včerejšího dne byly zmizely a nebesa lesklým oděna
rouchem napomáhala oslaviti den, který Hospodin připravil nám. Změna
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počasí nemalou způsobila radosť. Věrul bylo jako by včerejším po
šmourným dnem byly se ukončily smutné a strastiplné doby předešlé, a
jako by dnešní rozjasněný den věstil dobu novou, blahoplodnou jak pro
církevní, tak i pro život národní. A hle! Hostýn povstal slavně ze
zřícenin svých k životu novému a blahověstil i nám brzké vzkříšení k no
vému životu církevní i národní svobody.

Časně ráno slouženy v bystřickém kostele mše svaté. O 6. hodině
sloužil slavnou mši svatou probošt Peteani, po kteréž opat rajhradský
Viktor Šlosar průvod na sv. Hostýn vedl. Množství lidu bylo tak veliké,
že průvod od hory až do Bystřice se táhl. Byltě to vznešený pohled na
tuto pestrou směsici našeho zbožného lidu: tu obyvatelé požehnané Hany
ve svém malebném kroji, tam' Slováci a Valaši ve svátečních šatech,
šediví starci, jakož i nedospělé dítky, všichni oživeni týmž citem víry,
jako jedno srdce a jedna duše chvátali k posvátnému chlumu. Byl to
zajisté jeden z nejvznešenějších výjevů náboženského života našeho. Když
poutníci k malému oddechnutí se zastavili a zraky své na hemžící se zá
stupy obrátili, mimovolně zvolali: Toť může jen víral

U studánky se průvod spořádal, napřed cechové s četnými ko
rouhvemi, pak veliký počet panen s rozžatými svícemi, za nimi 79 kněží
z celé Moravy v rochetách a štolách. Chlum hory byl nábožným lidem
tak naplněn, že_ daleko široko nebylo viděti než hlavu na hlavě; počet
jich vzrostl na 50.000. U dveří chrámových počal prelát rajhradský chrám
Páně světiti; vstoupiv pak do vnitř, posvětil oltář jakož i sochu Panny
Marie. Po skončeném svěcení měl baron Ehrenburg, kanovník olomoucký,
slavnostní kázaní, mimo něž ještě venku tři česká a jedno německé ká
zaní bylo. Po kázaní sloužil prelát rajhradský slavnou mši svatou. Nyní
nastala doba vážná a svatá. Tisíce nábožných poutníků zaníceni vroucí
pobožností, jedněmi ústy a jedním srdcem oslavovali milosrdenství a po
divné cesty Páně. Když pak jemný hlas zvonku u oltáře a velebný hlahol
zvonů na věží a hřmění hmoždířů přítomným i vzdáleným radostnou
zvěst“ dávaly, že opět Beránek Boží sestoupil na oltář ve svatyni Ho
stýnské, z níž půl století od nevděčníků vyhostěn byl, padalo veškeré
množství na kolena svá a doprovázelo tuto čistou oběť lkajícími vzdechy
až před trůn Svrchovaného, smiřujíc vinu předků nevděčných. Po do
konané pobožnosti sestupovali poutníci s plesáním a radostí se svaté
hory a občerstvivše se a naplnivše baňky své posvátnou vodou z po
divné studánky, chvátali k domovu svému, aby s pohnutým srdcem vy
pravovali svým domácím o slavnosti znovuzrozeného Hostýna, tak že
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žáden z poutníků nezapomněl po celý život na den 2. července 184.5,
na den navštívení Panny Marie.

Krásná tato slavnosť vlila nové horoucí city hluboké úcty k Ho
stýnu v srdce všech Moravanův, a každý sobě přál nějakou oběť na oltář
Marianský k oslavě znovu vzkříšeného Hostýna položiti.

Přemnohé doposud scházející věci od spanilých dobrodinců zjednány.
Dne 2. července 1846. byl kříž, před kostelem stojící, kterýž zakoupil
Jan Konečný z Jarohňovic se synem svým a kterýž v nejkrutější zimě,
21. ledna, od kojetínských farníků na horu dovežen byl, posvěcen od
preláta rytíře z Peteani za velikého účastenství ctitelů Marianských, při
které příležitostikázal vlp. Pochyla, farář lešenský,a prelát rajhradský Viktor
Šlosar mši sv. za všechny dobrodince kříže i chrámu sloužil. Téhož roku byl
kostel bílým kamením vydlážděn. — R. 1848. dovezli starojičínští farníci
objednané varhany od novojičínského varhaníka ]ana Neusera. Ipozdější
léta od jednotlivých šlechetných Moravanů pamatováno na kostel Ho
stýnský.

Dne 4. září 1881. konána byla pouť od poutníků římských na sv.
Hostýně na poděkování za šťastně vykonanou pouť římskou. Že pouť
ta měla býti ozvěnou přepamátné pouti římské, manifestací katolického
jména, veřejným svědectvím katolického jména na Moravě, že měla býti
osvědčením vděčné mysli za papežský list (Grande munus» (Vznešený
úkol) a _důkazem přítulnosti ku stolici papežské, súčastnila se pouti té
celá Morava, vyslavši k ní zástupce své. Když pro pouť tuto prošen
byl sv. Otec o plnomocenství pro udělování apoštolského požehnání, vy
žádal sobě podrobnou zprávu o pouti té.

Při pouti té pověšen obraz, kterýž sv. Otec při pouti Cyrillo
Methodějské posvětil jakožto památku pro sv. Hostýn. Později posvětil
jiné dva obrazy rovněž pro sv. Hostýn. Obrazy ty na paměť nám uvá
děti mají, což vše nám ve zmíněném okružním listě sv. Otec na srdce
vložil. Zde na tom třikrát svatém místě, kdež brána nebeská otevřena,
vyslyšány budou prosby podobné.

Družstvo Svato-Hostýnské, pozůstávající z několika horlivých a
obětavých mužů, docílilo svým ustavičným naléháním tolik, že poměr mezi
kostelem a pánem velkostatku Bystřického, v jehož obvod zaujat i sv.
Hostýn, na jisto postaven, a že na základě toho blízko u kostela klášteřík
postaven pro řeholníky, kteří by byli strážci svatyně, a lidu věřícímu sv.
svátostmi přisluhovali. Dne 15. srpna 1885. má býti stavba hotova a
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řeholníci tam uvedeni. Zaplesá sv. Hostýn, zaplesá s ním Morava a celá
vlasť slovanská. Nadějeme se časů lepších než byly i ty nepříznivější
časové minulí.

2. Na posvátném Velehradě.

Nepochybno, že zde ponejprv na Moravě počala se uctívati Boho
rodička, protože zde napředžrozsvitlo světlošsvaté víry křesťanské, s kterou

nerozlučně jest spojena úcta Bohorodičky. Svatý Method se svým bratrem
Cyrillem vštěpovali záhy našim praotcům známost“ o důstojnosti, svatosti
a dobrotě neposkvrněné Panny Marie a zasvětili první chrám ku poctě
této nejsv. Panny, a jak legenda praví, chtěl sv. Method na pravé straně
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oltáře Marianského v hrobě odpočívati. Když kamkoli tito naši blaho
zvěstcové přišli, s vírou Krista Pána také úctu k Panně Marii hlásali,
když všude na svých cestách po slovanských krajích tolik kaplía kostelů
ke cti nejbl. Panny založili a k novému budování jich podnět dávali,
netřeba se diviti, že i na Velehradě založili chrám Páně ke cti Bohorodičky
nanebevzaté, a že lid věřící, tam putující, úctu patřičnouvždy jí vzdával.
Když markrabě moravský Vladislav Jindřich r. 1198. ke cti sv. Cyrilla
a Methoda na blízku, ba v obvodu bývalého Velehradu Rostislavova
a Methodova klášter založil a jej odevzdal řádu cisterciáků (odvětvi řádu
benediktinského), který výhradně jest řádem Mariiným a všechny své

Bohorodičky »na nebe
vzaté: zasvěcena roku
1228. dne 27. listopadu,
a když r. 1718. dne 16.
července požárem velice
poškozena byla, tak že
obnovena byvši nákladem
více než 100 tisíc rýn
ských, znovu byla posvě
cena 2. října r. 1735.,
zůstala jí stará dedikace
»Panně Marii nanebe
vzatéa a spoctou, kterou
zde na Velehradě vzdá

váme ss. Cyrillu a Metho

kostely nejsv. Panně za
svěcuje, nebyla-liž tím
úcta marianská na Vele

hradě i pro budoucí časy
pojištěna? Proto nepoza
stavuj se žádný nad tím,
že poutníci Velehradští
prozpěvují tolik písní
Marianských, a na Vele
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thoda a opěvujíce nebes
-:T*EDkrálovnu, ctí nejlíp i své

věrozvěsty, jsouce jim
poslušni. Prvá svatyně Oknoprůčelní, ctímei Bohorodičku, kte
Velehradská ku cti nejsv. “"5 "doba“hfňm“V'l'lfulimo- rou oni zároveň se Synem

dov1 svym apostolum,

jejím naučili nás znáti a milovati jako útočiště všech strádajících a v ne
bezpečenství postavených.

Z Velehradu rozšířena úcta Bohorodičky všude do krajin, kde řád
cisterciácký měl duchovní správu a kde podle pravidel svých působil.

Na Velehradě královském k Panně Marii vedli všechny Slovany
ss. bratří Cyrill a Methoděj; na Velehradě klášterním uctívána Panna
Maria popředně a vedle ní ss. Cyrill a Methoděj každoroční slavností
a poutí; na Velehradě nynějším oslavujeme tutéž Pannu Marii jakožto
patronku chrámu Páně i spolu vlastnostmi velkolepými a poutěmi
oslavujeme veliké apoštoly Slovanů ss. Cyrilla a Methoděje. Posvátný
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Velehrad jest zajisté Mariansko-Cyrillo-Methodějským. Odtud lze vysvětliti,
proč i losy věcné loterie, kteráž r. 1879. zařízena byla »na obnovu
poutníckého chrámu Páně na Velehradě,< a r. 1880. dne 6. července
skončila, proč losy tyto měly po stranách ss. Cyrilla a Methoděje, nad
nimi však uprostřed jméno »Mariaa (monogram) Odtud lze též vyložiti,
proč hlavní oltář ozdoben jest obrazem Raabovým »nanebevzetí Panny
Mariea a proč uprostřed kostela dvě protilehlé kaplice věnovány jsou
ss. Cyrillu a Methoději a to již od dávné doby nepamětné. Ku hlavnímu
obrazu Panny Marie příhodně namalovány jsou na klenbě v oboltáří
mnohé chvály její z litanie loretánské. K tomu táhne se nová okrasa
chrámu Velehradského, okno v průčelí. Uprostřed na trůnu sedí
nebeskrálovna Panna Maria dle dochovaného starého znaku klášterního,
držíc na klíně Synáčka svého rukou pravou a pod ní klečí ss. Cyrill
a Method, dle nákresu architekta G. Meretty. Nade trůnem vyobrazen
Duch svatý a Bůh Otec a pod obrazy ss. Cyrilla a Methoda umístěn
znak cisterciáků velehradských, pocházejících z linie normondské ve Francii
(MORS), ostatní okrasu doplňují andělé' a kvítí.

3_.Svatý Kopeček u Olomouce.

Morava má několik svatyň Marianských, které valné úctěi návštěvě
nábožných poutníků se těší; má svou Matku Boží, která divy tvoří.

Chrám Panny Marie i nynější i onen původní a pravý, který na
svatém Kopečku stál, jakož i obraz ve svatyni se nacházející, nesáhá sice
původem svým v doby šeré minulosti, dosahuje však i počtem poutníků
místo navštěvujících i počtem milostí na přímluvu svaté Panny dosažených
veškerá poutní místa moravská. O původu tohoto nyní proslaveného
poutního místa Marianského vypravují pravdyhodné zápisky následující:

jan Andrýsek, syn zbožných rodičů, měšťan olomoucký, ale narozený
v Ratiboru ve Slezsku, jel do Rakous pro víno a zastaviv se se svou
družinou v malé dědince, přenocoval na blízkém kopečku, kdei v malém
kostelíčku mši sv. obcoval. (Nepochybně byla to Lulč a hora sv. Martina.)
Líbezností místa a nepochybně i zvláštním vnuknutím Božím byl tak dojat,
že ráno v duchu slib učinil, že, přijde-li ku penězům, ke cti Panny Marie
na podobném kopečku kostel vystaví. Když pak svůj úmysl sdělil svým
soudruhům, slíbili oni jemu, že jakmile svůj slib bude plniti, oni bezplatně
cihly, vápno a kamení dovážeti budou. jak jan Andrýsek sám vypravuje,
přišel zvláštním řízením Božímkmajetku nejen jakého si přál, nýbrž ještě
k většímu; nicméně však opomenul slib učiněný splniti.

30
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Tu jej však Matka Boží sama ve snu dvakrát napomenula, aby
neváhal slib splniti, a ukázala mu místo, které si oblíbila. Když konečně
i jeho zeť na smrtelné posteli jej za dědice prohlásil a dostatečné jmění
mu zanechal, aby do stavby kostela se pustiti mohl, koupil si Jan Andrýsek
koně od jistého vojenského kaplana a vydal se r. 1629. v únoru do
blízkých lesů na hledání místa pro zamýšlený kostel Panny Marie. Nedaleko
Drozdína nalezl nesmírné množství sněhu; přece však bral se dále do
hlubokého lesa, spoléhaje na ochranu Panny Marie a chrabrost' svého
koně. Na jednom místě počala zuřiti divoká vichřice, kůň se vzpínal
a Andrýsek byl donucen slézti s koně a jej na uzdě veda, chlácholiti.
u v k n ' dno Vůči/,', ' " '

Tv ša . aje , rianskoustavet'1,patrí
vsechnav1chr1ceut1- Ě —. klašteru hradist'ské

mu,*) vyžádal si od
opata hradišťského
dovolení ku stavbě

i od biskupské kon
sistoře olomoucké,

chla a nikde nebylo
ani známky po ní, —
stromy sněhem obře
meněné stály tiše, ja
koby ničeho nebylo
bývalo. Andrýsek
poznal, že tu jest to
místo, kde slibem za
ručený kostel Panny
Marie má státi; i
děkoval vroucně za

aby do stavby se
dal. Základní kámen

byl r. 1629. v měsíci
květnu s velkou slá

vou položen a roku
1 33. kostelíček za
svěcen.

První zázrak udál
zjištění a vrátil se
blažen nazpět do
Olomouce. Dověděv

se, že hora a lesy,
se na synu svob.
pána Alexandra z

kde měl svatyni Ma- Bury, který na obě
oči byl slepý/a na vroucnou modlitbu'úplného zraku tu nabyl.

Odkud však vzal se obraz Matky Boží, který od počátku
kostelíčka na sv. Kopečku se uctívá? Zprávyz té doby vypravují,
že dřív než první kostelíček na sv. Kopečku byl dostavěn, vyskytl se
tam'zbožný poustevník, jemuž Andrýsek šplnou důvěrou svěřil klíče
kostela a jej splnomocnil, aby již nyní hojně sem přicházejícím poutníkům
posluhoval.

*=)Klášter Hrndiůť u Olomouce byl od Břetislavovn syna Otty, příjmím cKrásnéhm založen
& roku 1078. odevzdán řádu benedikúnskénuh který jej iněl až do r. 1|49. pod 3 opnty.l(oku 1151.

jej odevzdal kníže moravský. Otto III. premonstrátům, kteří tehdy od knížat velice byli odporučováni
:: podporováni.
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Tento poustevník slyšel jednoho dne ráno na úsvitě, když ještě
na loži odpočíval, mnohohlasný, líbezný zpěv, jako zpěv procesí sem
přicházejícího. I vstal rychle a chvátal ke kostelíčku; jak se však podivil,
vida kostelíček otevřený a zástup bíle oděných mládenců nesoucích obraz
Matky Boží, který když na hlavní oltář byli uctivě vložili, zrakům poustevníka
zmizeli i se světelnou září, kter-á je zahalovala. Obraz představoval nejsv.
Pannu, ana drží na pravé ruce Ježíška a v levé rajské jablko.

S jakou radostí a vroucnou zaníceností mysle náš milý poustevníček
na obraz patřil, nedá se popsati, Aby svou radost“ rozmnožil, chvátal ihned
i s obrazem do Olomouce k Andrýskovi, by mu vše, jak se to událo,
vyložil. Netřeba do— koho nám neznámé

kládati, že Andrýsek "' ' » ho zvláště byla ctěna
apřátelé svatého K0- a pro zásluhy toho
pečka se postarali svého ctitele neměl
o slavné přenesení
divně objeveného

ani obraz v zapome
nutí přijíti. Pro jeho
snad zásluhy chtěla
Bohorodička, která
nikomu nechce zů

obrazu zpět do nové
svatyně Marianské.

Odkud obraz

pochází, jak do těch
lesů přišel a kým

stati dlužnicí, světu
křesťanskému hoj

přenešen, to jsou ných udělovati mi
lostí a k tomu cíli

vnuknula Andrýsko
otázky, jež ani tehdy
r. 1632. nikdo zod
pověděti nemohl.
Snad byl to obraz
z nejstarší křesťan- _ zařízení kostelíčka

ské doby, před nímž Panna Maria na sv. Kopečku. sama podporovala.
Bohorodička od ně- Chrám ke cti

Bohorodičky byl vystavěn a poutníci hojně sem se scházeli, tak že pro

vi stavbu kostela a

jej k tomu nutila a

stora brzo byla malá, nedostatečná.
Jako však na přemnohých místech smutné pomníky zanechal

výbojný Švéd, ruše a niče vše, zvláště katolické zbožné památky, neušetřil
ani svatyně u Olomouce se nacházející, svatého Kopečku; dvanácte teprve
roků stála, jsouc útočištěm celé dálné krajiny, když v roce 1644. oloupena,
zapálena, ba docela sbořena byla a posvátný obraz tehdy beze stopy zmizel.

Zbožný lid však nezapomněl dobroditelky své; ve krátké době
byl kostelík opětně vystavěn a obraz, o' kterém se myslilo, že jest ztracen,
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mužem neznámým zpět přinesen; počet poutníků množil se vždy víc a
více, tak že nutná byla potřeba, vystavěti svatyni obsáhlejší anákladnější,
by ukojena býti mohla touha zbožného lidu.

Ku nové stavbě bylo však teprve v roce 1685. přikročeno pů
sobením důst. opata hradišťského Bedřicha II., který však chrámu doho
tovení již nedožil. Chrám tento dochován jest až na naše časy, jest v podobě
kříže stavěn a uvnitř hojně a vkusně vyzdoben.

Nad tabernákulem hlavního oltáře jest ve stříbrném rámě obraz
Panny Marie, z kamene tesaný, postaven, na pravici drží svatá Panna
jednorozeného svého Synáčka, v levici pak zapovězený plod rajský.

Tot“ krátký nárys původu a úcty svaté Panny na sv. Kopečku,
kdež nyní kněží řehole sv. Norberta s hory Sionu z Prahy bohoslužbu
vykonávají a četným poutníkům obětovně svatými svátostmipřisluhují. —
Za neblahé doby josefínské byl sice sbor kněží premonstrátů odtud
vypuzen, duchovní správa však nepřestala — ač byla po dlouhou dobu
velmi skromná — a když pak nastaly církvi příznivějšídoby v Rakousku,
odevzdán sv. Kopeček opět řádu premonstrátů ze Strahova (v Praze),
kde podnes působí blahodárně k oslavě Bohorodičky aku blahu zbožného
lidu moravského. _

4. S t i p a.

Na nevelké vysočině severovýchodně od Zlína, blíže Kostelce
u Fryštáku, uprostřed nedalekých lesů stojí velebný, prostranný chrám
Páně ku poctě Narození Panny Marie, který ročně od tisíce poutníků
z Moravy a ze Slovenska navštěvován bývá. jak chrám Páně nyní umístěn
a upraven jest, vyhovuje takřka úplně potřebám a přáním zbožného lidu, jsa
uvnitř čistotný a ve všem k pobožnosti povzbuzující a venku maje veliké
prostranství, kde i sebe větší zástupy se rozložiti mohou. Nedaleko odtud
strmí z lesa zříceniny starého hradu Lukovského a z poblízké obory kyne
nám přívětivý letohrad hrabat ze Seilernů, k němuž cesta ozdobena jest
sochami sv. Floriana, sv. Ignacia z L., sv. Alžběty král., sv. jana Ne
pomuckého, sv. Antonína Pad. a Anděla Strážce, a ve vzdálenosti asi
100 kroků stojí Boží muka, již z hluboké úcty k utrpení Páně dal hrabě
jan Bedř. Minkvic vystavěti — samá to pro poutníka přemilá znamení,
že jest tu Matka Boží mezi svými ctiteli a zbožný katolík že přichází
mezi své.

Vždycky to však takto, milý čtenáři, nebylo; nynější chrám,. tak
jak jest, stojí teprv od r. 1762. a socha Matky Boží Štípské jest podle
podání již z 11. neb 12. století. Kde byla tedy dříve?
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Nedaleko od nynějšího chrámu Páně, uprostřed na hřbitově jest
hrobka nynějších majitelů panství Lukovského, hrabat ze Seilernů, a na
tom místě byl prvotný Marianský farní kostel, v němžza
starých dob byli také pochováváni členové slavné tenkrát rocliny Stern
bergů, kteří Matky Boží Štípské byli vroucní ctitelé amnoho skvostných
darů jejímu chrámu věnovali, jak to také vysvítá ku př. z nadačních
listin z r. [390., aneb z nápisu a erbu Sternbergů zr. 1464. na monstranci
kostelu Štípskému darované, která ještě okolo r. 1808 na faře frýštácké
se nacházela. O vysokém stáří kostela svědčí také tři listiny z r. 1384.,
1389. a 1393., které, když kostel bourán byl r. i782., nalezeny byly.
Ještě r. 1516. byl samé sošce Boho

' "7 rodičkya lidnepře
stal tam putovati,
zejména o slavnosti
Narození P. Marie.

onen starý Štípský
kostel farním, ale
v nastalých bouřích
ztratil své kněze a

již roku 1530. byl
jako í'lliální přidělen
kostelu fryštáckému
a polnosti a ostatní

Duchovenstvo frý
štácké zastávalo tam

jak jen mu možno
bylo, po celou dobu
osiření Štípy svědo
mitě služby Boží,

zevnější majetek
jemu ocl dřívějších
ctitelů darovaný po- netoliko na slavnosti
brala si vrchnost'. Marianské, nýbrž i
Nicméně však neod
vážila se žádná
svatokrádežná ruka

v obyčejné neděle;
a za to dostával kněz,
který ty služby Boží
odbýval, 7 českýchtaké na skvosty a Panna Maria na Štipě.

okrasy věnované grošů na oběd. Tak
to bylo až k roku 1616., kdy první základní kámen k novému nynějšímu
chrámu Páně položen byl.

Tehdá byla majetnicí panství Lukovského jistá paní Lukrecie
Nekešova z Landeku, poslední to ratolest“ druhdy slavného a mocného
rodu, která po smrti svého prvního manžela A. Prusinovského z Vičkova,
aby po její smrti nepřipadly statky její nekatolickým dědicům, pojala za
druhého manžela slovutného Albrechta Václava Waldsteina, pozdějšího
vévodu Fridlandského, a když pak brzo, hned r. 1614. v 2. roku svého
manželství zemřela, nemajíc žádných dětí, zanechala všechny své statky
Albrechtovi s tou však podmínkou, aby vystavěl ve Štípě nový chrám
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Páně a při něm klášter založil a slušně jej nadal. Tato šlechetná Lukrecie,
jak byla v životě pravou šlechtičnou, tak zůstala i po smrti ve svých
odkazech. Ona chtěla křesťanskému lidu, svým poddaným, v trudných
dobách kacířské neplechy a ustavičných rozbrojů, živě na oči postaviti,
kde ve všech potřebách bezpečné pomoci dosáhneme, chtěla Matce Boží
důstojný stánek zbudovati a jí takto snad ještě více nakloniti, aby
moravský lid obhájila proti bludu a válečným pohromám.

Hrabě Waldstein byl by rád ihned splnil přání své manželky
a proto vyjednával s rozličnými kláštery a nabízel jim nově zamýšlený
klášter v Štípě, až konečně asi po 3 letech odhodlali se 00. kartusiáni
z Údolí josaíat u Olomouce toto nabídnutí přijmouti a poslali r. 1616.
P. Fišera do Štípy, aby ku stavbě kostela a kláštera dohlížel a jí řídil.
Za ním příštího roku ještě 3 jiní následovali, a prozatímustarého kostela
jako v poustevnách bydleli. Hrabě Waldštein, odevzdav řádu kartusián
skému budoucí klášter a kostel, stvrdil to listinou ze dne 1.května 1617.
a nešetřil pak ni výloh ni práce, aby jen započaté dílo brzo a důstojně
Matce Boží vystavěno bylo, povolal stavitele a umělce ze Vlach a dal
jim rozkazy, aby co nejpilněji a nejdokonalej pracovali, by poslední vůle
zbožné Lukrecie plnou měrou se splnila. Avšak Pán Bůh usoudil jinak:
náboženské rozepře zachvátily bohužel ikraj holešovský a okolí lukovské,
odbojníci byvše brzo upozorněni na zbožné mnichy kartusiány ve Štípě,
dali 3 z nich pod záminkou jakéhosi politického spiknutí do Olomouce
přivléci, kde je i do žaláře uvrhli. jak se podivili tito ustrašení řeholníci,
uzřevše v témž žaláři uvězněna ztýraného sv. kněze jana Sarkandra
faráře holešovského, jehož katané z rozkazu kacířských nepřátel a odbojníků
Pikardů právě byli na smrť mučili. l sdíleli s ním žalář v Olomouci až
do jeho smrti (17. března 1630 mezi IO. a 11. hod.), povzbuzovali se
jeho svatým hrdinstvím, modlili se s ním a prozpěvovali chválu Boží
a těšili se vespolek. Po smrti sv. jana byli naši 3 kartusiáni z vazby
sice prozatím propuštěni, avšak ještě téhož roku v srpnu opět ze Štípy
vyhnáni, načež nalezli v Holešově u pána Ladislava Popela z Lobkovic
útulek po celý rok.

Ty pohromy a ustavičné pronásledování, které katolickým kněžím,
zejména řeholníkům, bylo od kacířů Pikarditů na Moravě snášeti, a snad
i ostatní rozbroje v zemi pohnuly Waldšteina, že všechny své statky na
Moravě prodal a tělesné pozůstatky zbožné své choti Lukrecie r. 1625.
2. srpna ze Štípy odvezl na své panství do jičína v Čechách, kde na
blízku vystavěl a založil klášter kartusiánů, klášter )Valdickýc — nyní
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státní vězení — aby-tak aspoň 2 části splnil poslední vůli Lukrecie.
Ejhle, jak svatou byla našim předkům poslední vůle zemřelých!

Za takových poměrů byla ovšem stavba nového kostela, která
sotva po klenutí dostoupla, přerušena a po celých 127 let všem nehodám
počasí v dranc vydána, až konečně r. 1743. zbo'žná ovdovělá paní hrab.
z Rotálů, jíž od 1710—1724. Lukov patřil, na ozdobu starého kostela
Štípského zooo zl. odporučila, které však fryštácký farář P. Straka
raději věnoval dostavení kostela nového. Jeho nástupce však,
]. Schubert, dokonal pomocí mnohých dobrodinců toto dílo, tak že
r 1762. 29. září nový chrám Páně děkan holešovský, Kraus, požehnal,
a r. 1765. 7. července olomoucký biskup, hrabě ze Scherfenbergů,
slavně zasvětil ku nou mši svatou a 4

děkani nesli sochu

Panny Marie u pří
tomnosti 36 jiných
kněží a nesčíslného
množství věřícího

poctě Narození
P a n n y M a r i e,

když před tím 30.
září 1764. zázračná
socha Matky Boží
ze starého kostela

tam již byla pře
nesena.

lidu, jenž z půl Mo
ravy tam byl při
chvátal.

Při té příležitosti
ukázal Bůh před

„1 zrakoma všech zá

Toto pře'ne- , __
senídělose slávou
dosud nevídanou: " '_
Olomoucký biskup-
skýgenerálnívikář příjemnaoslavaP.
Leopold hrabě Pod- ' . _ ' >" Marie. U přenášení
statský sloužil slav- Starý kosmnčekStípsuý' sochy a mezi slavnou
mší svatou, když slunce nejvýše stálo a nebe bylo jasné jako rybí oko,
ukázala se na blízku samého slunce jasně zářící hvězda, což všichni

stupů, jak jest mu

přítomní viděli a duchovní a vznešen'ější osoby stavu světského ve zvláštní
listině, opatřené svými podpisy, slavně stvrdily; ostatní však poutníci
vypravovali o tom svým dětem, a tak se dochovala památka toho zázraku
až do dneška v živé paměti. —

Sošku Panny Marie, před kterou zajisté již v pradávných časech
kterýsi zbožný ctitel Matky Boží mnoho se modlil za sebe a za celou
vlasť, ku které po více než sedm set let putovala celá východní polovice
Moravy a Slovenska, a v potřebách těla i duše útěchy i pomocí zde
nalezala,— ale zejména od bludu očistěna byla a v pravé víře
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utvrzena, tuto milostnou sošku postavili u veliké úctě na hlavní oltář
nového kostela do schránky velmi ozdobně dělané a ze všech stran
zasklené. Soška sama jest z lípového dřeva as 3 stř. vysoká, Matka
Boží drží na levém loktu Ježíška a v pravé ruce žezlo. Hlava jak Matky
Boží tak i Ježíška jest o'krášlena pozlacenou stříbrnou září a podobnými
korunami, ozdobenými brillanty a českými drahokamy; šat obou jest ze
vzácné látky, prošívané zlatými hvězdičkami a ověšený mnohými skvosty
z vděčnosti za vyslyšení modliteb. Za starých dob, ještě r. 1672., měla
soška mimo 2 stříbrné koruny a stříbrné tabulky ozdobu z koralův
i těžký zlatý řetěz; z posledních let však najdeš tu mnohé dary: stříbrné
ručky, nohy atp. na poděkování za dosažené zdraví a vysvobození z nesnází.

* * *

Starý chrám Páně byl z nařízení vlády r. 1782. majiteli statku
lukovského, hraběti Seilernu, ve prospěch náboženského fondu jako
stavební material prodán a později rozbořen, při které příležitosti ve zdi
presbyteria nalezeny ony svrchu zmíněné listiny z r. 1384., 1389. a 1392.,
jednající o udělení vyššího posvěcení jistému janu Adelovi z Tišnovic,
a na jeho místě vystavena klenutá hrobka rodiny hrabat ze Seilernů.

Vedle nového chrámu Páně byla r. 1760 zbudována u přízemí
fara, která r. 1822. dopravena na 1 patro spolu s větším domem, který
hrabě Jan Seilern určil pro redemptoristy, jichž dosazení na toto místo
bohužel se nedocílilo. Od té doby byla duchovní správa zastávána od
jednoho kněze fary fryštácké, až do r. 1784., kdy byla tato expositura
povýšena na samostatnou lokaliia 1834. na samostatnou far u. Vedle
ní jest vystavena z bývalé poustevny kaplánka a od r. 1774. živnost“její
dosti zabezpečena.

Štípu dlužno nyní vřaditi mezi nejlépe zařízenáanejvhodněji uspo
řádaná poutní místa a průvody každým rokem se množící jsou živými
doklady, jak si náš lid toho dobrodiní všímá a jak umí čerpati ze zdroje
milosti, když přístup k němu není zamezen. Náš lid nemá sice ve zvyku,
mnoho do světa rozhlašovati, když byl od Pána Boha na přímluvu Matky
Boží ve svých prosbách vyslyšen, on jeví svou vděčnost“ více tichým,
vždy vroucnějším přilnutím k Panně Marii a častějším navštěvováním
toho místa milosti, kde mu bylo spomoženo; ale že právě Štípa jest
takovým milostným místem, to dosvědčují mimo jiné i ty hojné, třebas
méně drahé dárky, věnované Matce Boží. Každý dá, co má, aten chudák
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třeba jen svíčičku voskovou, která však v očích Božích, jenž zkoumá
srdce, větší má cenu, než hromady zlata a stříbra od boháčů tohoto světa
z pouhé chlouby tu onde věnované.*)

5. Provodov.

Historie Marianského poutního místa Provodova nesahá sice do
dávné minulosti, avšak důstojně se druží ke zprávám o původu jiných,
Panně Marii zvlášť zasvěcených svatyň —: tatáž prostota a podivuhodnost'
v událostech, stejně nevyzpytatelné, zázračné účinky.

Provodov leží na svahu kopce <Komonce>> na pásmu Karpat, po—
rostlého lesem jehličnatým, a lid nazýval tu stráň <Malenisko,» což podnes
ještě slýchati. Na začátku století osmnáctého, když divoké uherské tlupy
Rakoczyho loupežné vpády až do Luhačovic, Poslovic a ostatního kraje
dělaly, kostely plenily a obyvatelstvo ubíjely, skrýval se stařičký Poslovský
farář Jan Mlčák v hlubokých lesích Provodovských a v jedné jeskyni,
která od té doby má jméno <Mlčačka,> konal služby Boží obyvatelstvu
z krajin vypleněných zde se skrývajícímu. Zde se týraný lid těšíval
pravdami náboženství katolického a utvrzoval proti jizlivým jinověrcům,
a také se radíval a umlouval, kterak by se nepřítele mohl zbaviti, — až se ho
konečně zhostil, poraziv ho v tak zvaném průsmyku vlarském u Brumova
a vyhnav až za hranice. V této bouřlivé době žili v Provodově dva
zbožní chudí manželé, Pavel a Anna Vlaštovicovi, věrni jsouce svaté
víře. Manželka Anna mnoho trpěla velkým bolením hlavy a žádné po
moci nikde nenalezala; konečně částečně i oslepla. Té doby, r. 1705.,
zdálo se jí jedenkrát v noci, že k ní přišel anděl v bělostném rouše a
pověděl jí tři modlitby, kterým měla lid naučiti. Modlitby jsou následující:*)

1. Nejsvětější a nejblahoslavenější Panno Maria, pros za nás
u Toho, jehož jsi svými prsy kojila, zachovej nás ode všeho nebezpečenství
tohoto světa a od svatých andělů dej nás přivésti do života věčného!
Amen.

Il. Nejsladší a nejmilejší Pane ježíši Kriste, Synu Boha věčného,
pojmi mne pro své přehořké utrpení & smrť do počtu svých vyvolených,
které jsi svou drahou krví vykoupiti ráčil; nikoli pro mé zásluhy, neb
jsem jen prach a popel, hříšný člověk, jehož jsi dobrovolným nesením
kříže a svou smrtí vykoupil, Pane ježíši! Ty's zlomil okovy mé, Tobě

") Viz »Šk. B. S. P.: r. 1879.
") Vyňaty z (Památelu v Luhačovicích, jež sepsal jistý úředník statku L.
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obětovati budu oběť chvály, jméno Hospodinovo vzývati budu vždy.
Přijmi mou hříšnou duši ve své svaté ruce a sprovod'ji k životu věčnému!
Pane Ježíši, přijmi mne na milost“ svou!

III. Aby ukřižovaný Pán Kristus nade mnou se smiloval, mou
bídnou duši od zlých duchů vysvobodil, nechat“ rány jeho jsou mým ' vykou
pením, jeho kříž mým vítězstvím, jeho umučení mou radostí, jeho krve
prolévání hříchův očistěním a jeho smrť mým životem věčným. Téhož
Ježíše Krista proste, sv. Jene a Joseíe, za hříšnou duši mou, abych Vás
spatřiti mohl tváří v tvář u Otce, Syna i Ducha svatého. Amen.

Jak jí bylo uloženo, sdělila Vlaštovicová tyto modlitby sousedům
a vůkolnímu lidu a naučila jej modliti se je.

Později, roku
1711. měla Vlašto
vicová opět sen: přišel
k ní bíle oděný stařec
a kázal jí, by ho ná
sledovala. l vedl ji
lesem až k místu, kde
v zemi zastrčena byla
hůl: (Zde jest místo,
pravil,kde prýštívoda,
která nemocné uzdra
ví.» Na to zmizel.

Druhého dne,
když šla do kostela
do Poslovic, pohledla
na místo, kudy ji ve

snu stařeček byl vodil,
a hle! spatřila hůl v
zemi zaraženou a ko

lem ní prýštící se
pramen. Pomodlila se
odporučené jí tři mo
dlitby a umyla se vo
dou nového „ tohoto

pramene. Ku svému
udivení pocítila ihned
jakýs příjem-ný pocit,
bolesti v očích se

umírnily a také vše
vůkol jasněji spatřo
vala. S velkou radostí

chvátala do Poslovic,
aby v kostele Hospodinu díky vzdala. Toto uzdravení považovala za zázrak, a
lidé, kteří ji znali, nejinak nežli zvláštní milostí Boží mohli si vysvětliti, že tak
najednou plna života a veselosti práce své vykonává. Nicméně však
byla věc dosti tajně držána, zvláště duchovenstvo Poslovské pranic si
toho nevšímalo z příčin závažných a dobrých. Ale když podobně. divně
touže vodou uzdravila se Barbora Nádeníkova a Pavel Borain, rostla
důvěra ve vypravování Vlaštovicové, a když tato opětným viděním ve
snu napomenuta byla, aby se starala o vystavění kapličky nad pramenem
ke cti Bohorodičky, odhodlala se tato k nějakým krokům pro to, ač celý
majetek její a manžela pozůstával z domku, 2 kravek a některé slepičky.
Brzo na to ozdravěla pomocí vody z pramene na Malenisku jistá Dorota
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jahodova z Pošovic a dala z vděčnosti a na památku ve Vídni malovati
obraz (Matky Boží kojící,» který podnes jest <<zvláštním»Provodovu. Že
však kaple ještě vystavena nebyla, upevnila jej Vlaštovicová na habru
blíže léčivého pramene.

Toho času onemocněl majitel statku Luhačovického, k němuž i
Provodov patří, hrabě Volfgang Serényi, který největšítčást' roku dlel
v Uhřích neb ve Vídni, a vzdor vší lékařské pomoci nemohl se zbaviti
prudké zimnice. Opět měla Vlaštovicová podivný sen či vidění, ve kterém
jí poručeno, aby nemocnému hraběti sdělila, že se uzdraví vodou z Ma-i
leniska, když slíbí nad pramenem vystavěti kapličku. Farář POSlovský,
Tobiáš Kotásek, vyřídil tuto zvěst“ hraběti a ten, jelikož v žádný lék již
více důvěry neměl, učinil slib, že vystaví kapličku k uctění Panny Marie

—děťátko kojící. Po devět dní pak konal modlitby a umýval se vodou
ze zázračného pramene a devátý den byl úplně zdráv, o velkonocích
roku 1713. Podivné ozdravení hraběte nemálo rozhlásilo se; že však
bylo od mnohých připisováno výhradně přirozené léčivosti vody, dal hrabě
Serenyi tuto prozkoumati a shledáno pramálo přirozeně léčivého v ní.
Nicméně však teprv za 6 let vystavěna slíbená kaplička roku 1719., od
které doby uzdravení vždy více se množila.

Vypravuje se, že r. 1722., kdy velké zavládlo sucho, obraz P. M.
v kaple zavěšený krví se potil a opětným vyšetřováním dokázáno, že
ani vlhkost“ místnosti ani látka obrazu toho nebyla příčinou. Vypravuje se
také mezi lidem o nevysvětlitelných zjevech vzduchových a o výstražné
události, když jistý kněz r. 1735. při svěcení nové rozšířené kaple starý,
tenkrát již novým nahražený obraz z kapličky — ovšem v nejlepším
úmyslu—přenésti hodlal. Onen kněz dal pak vystavěti oltář poboční, na
němž starý obraz, darovaný Dorotou jahodovou, poopravený, vyvěšen
byl. Novou kapličku, na místo první dřevěné, dal vystavěti svrchu
zmíněný pán z Luhačovic, hrabě Volfgang Serényi, a vymohl u arcib.
konsistoře Olomoucké, aby každoročně na památku svěcení té nové kaple
ve výroční den svěcení mše sv. sloužena byla, dne 5. srpna. Farnímu
archivu odevzdal jmenovaný p. hrabě listinu, kterou dotvrzuje své zá
zračné uzdravení. Kaplička byla, jak to stařeček ve snu nařizoval, sku
tečně vystavena, poutníci sem přicházeli velečetně a povzbuzováni byli
novými nevysvětlitelnými uzdraveními, mezi které dlužno přičísti také
uzdravení dcery hrab. Serényi-ho, Elišky.

Tato Eliška, dědička panství Luhačovického, provdala se za
Amanda, druhé linie rodu Serényich, a oba manželé učinili fundaci na
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Provodov pro kněze, který týdně 2 mše sv. byl povinnen za ně na Pro
vodově sloužiti, v ostatních však církevních záležitostech přináležel
k faře Poslovické.

Roku 1785. zřízena v Provodově samostatná lokalie pro pohodlí
poutníků, která trvá až doposud.

Lid věřící z blízka i z daleka rád sem se schází a tak se stal

Provodov jedním z nejoblíbenějších míst poutnických na Valaších.

6. O milostivé Máteři Boží v Kojetíně.

Milý čtenáři, jel jsi již někdy po železnici od Přerova k Brnu?
Konal-lis již někdy tuto cestu, snad povšímls si úhledné kapličky po
pravé straně železnice, as půl hodiny za Kojetínem na silnici k Měrovicím
zbudované, kterou z daleka viděti lze uprostřed košatých stromů. Lid
říká nyní kapličce té »u sv. Anny.» Místečko to zdálo se ti sice nepatrným,
opuštěným, ale místečko to přece vzácné a památné jest v dějinách
okresu kojetínského. Místo ono před půl druhým stem let bylo místem
hledaným, nebot' Matka Boží Maria Panna vyvolila si je za sídlo svých
milostí, kamž nemocní a strastmi všelikými stížení spěchali, aby si vy
prosili pomoci a potěchy od Máteře Boží divy zde tvořící. —

Rád bys snad věděl, kdo vybudoval kapličku a jaký byl původ
a podnět úcty, která zde milostivé Máteři Boží se prokazovala? Zajisté
nikdo jiný, leč zbožný ctitel Rodičky Boží! A takovým vroucným ctitelem
Panny Marie byl zbožný měšťan a po mnohá léta primátor kojetínský
Tobiáš Demarco se svou manželkou Annou i se svými šesti dítkami,
z nichž nejstarší František byl knězem a později děkanem holešovským.
Zbožný náš Tobiáš chtěl tuto úctu svou ku královně nebeské nějakým
byt' i skrovným skutkem osvědčiti' a zároveň i jiné k úctě Marianské
povzbuditi, a proto po dlouhou dobu zanášel se myšlenkou zjednati
nějaký obraz Marie Panny a ku poctě jí nějaký stánek vybudovati. Ne
věděl však v jaké podobě obraz by měl zakoupiti.

Jistého dne, když zase podobnými myšlénkami se zabýval, sedě
na náměstí před svým domem, aby pookřál na vzduchu svěžím, uzřel
jakéhos cizince táhnoucího vozík, uzřel, jak cizinec zabočuje k domu jeho,
aby si odpočinul. Vstane a jde mu vstříc a hle! na vozíčku spatří sošku
Marie Panny. S chvatem táže se cizince, kam že tu sošku veze, a když
slyší, že na prodej ji přiváží, pln radosti koupí ji a jako u vítězoslávě
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přenáší jí do svého příbytku. jak soška vypadala, vidíš na obrázku.
Znázorňuje tajemství veliké: ((Onat' potře hlavu tvou.> I. Mojž. 3, 15.

Brzy na to — okolo roku 1700. — vystavěl zmíněnou kapličku
a na oltáři v ní dal postaviti sošku svou k veřejnému uctění. A vroucných
ctitelů Mariánských u zbožných našich předků zajisté se dostávalo. Dobře
vědělit' oni, že Maria Panna ne nadarmo nazývá se Matkou a Pomocnicí
křesťanův, a proto také ve všech duševních itělesných potřebách utíkali
se k ní jako k Matce své. A mohla-liž milostivá Máti dítek svých
zanechati sirotky, mohla-liž nevyslyšeti vřelých proseb jejich? Neměla-liž
nějakým zjevným které byli marně
skutkem ukázati, . f “ u lékařů hledali.

Důkazem toho bylyjak mila jest jí
zbožnost' ctitelů její?
— Ano, Matka Boží
to také učinila. Onat'

zjevnými skutky
ukázala, že ti, kteří

mnohé dary záslibné,
které z vděčnosti v

kapličce té zavě
seny byly ještě za
doby, kdy sepsána
byla zpráva o ka
pličce te, ze které ti,

ji milují, nikdy ne
bývají opuštěni a
zahanbeni. Onať čtenáři milý, toto po
lásku svou ku cti- dávám; 0 mnohých
telům svým zjev- takových vzácných
nými skutky uká- darech zmiňují se i
zala na tom místě,
které se ti zdálo

nepatrným. Ano
mnozí v kapličce
té dosáhli v ne

kostelní účty na za
čátku tohoto sto
letí. —

Ano na tomto

místě u mnohých

moceCh SV)/Ch & Panna MariavKojetině. vyplnila se Slova
těžkostech pomoci, Písma sv.:<Slepí vidí,
kulhaví chodí, malomocní se očist'ují, hluší slyší.» —

Lékárnou pro všechny nemoce jest Maria, která všechno
dovede zahojiti ne léky přirozenými, ale nadpřirozenými. Kdyby z hrobu
vstala, s radostí jako druhdy by nám to dosvědčila Veronika, vdova
Vavřince Jonáška z Polkovic. Mělať dcerušku dvanáctiletou Mariánu, která
v kapličce naší /na přímluvu Rodičky Boží veliké dosáhla milosti. Dívka
již přes rok trpěla pudoucí nemocí, tři- i čtyřikráte do měsíce napadala
ji tato hrozná nemoc takou prudkostí, že téměř bezducha padala na zem
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a zmítala sebou tak, že se děsili, kdož to vídali. Ubohá máti prostředky
rozmanitými hleděla vyléčiti dceru svou, u rozličných lékařů hledala pomoci,
než vše bylo nadarmo — nemoc nepřestávala. Pozbyvši již všeliké naděje
v pomoc lidskou, hledala pomoci u Máteře Boží — obětovala dcerušku
svou Panence Marii — a hle, dcera její byla uzdravena; od té chvíle
netrpěla již nemocí padoucí.

Dosvědčila toto výrokem svým matka zmíněná na faře v Kojetíně,
25. září r. 1763.

Berlou chromých jest Maria; doznalitohoasvědectví výroku
vydali jak osadníci Bezměrovští, tak i očití svědkové z Kojetína u Anny,
vdovy Michala Koláře z Bezměrova. Ubohá vdova všecka oteklá a dnou
sklíčená nemohla choditi a jen o dvou berlách z místa na místo se vláčila;
opuštěná ode všech a beze vší pomoci lidské s velkým namáháním
dovlekla se do kapličky naší k milostivé Máteři a zde po čtrnáct dní na
ustavičných trávila modlitbách, a hle, ku podivu všem, ozdravěla a na
důkaz toho, berly své v kaple zavěsivši, domů se vrátila. Dotvrzena byla
tato zázračná událost“ svědky hodnověrnými r. 1763.

Slepí vidí. Na doklad toho uvádíme za svědky jakoba Motala
a manželku jeho Mariánu z Měrovic. Měliť dcerušku Anežku, která po
čtvrť roku na obě oči byla slepa. jsouce chudobni, nemohli hledati pomoci
lidské, a hluboce se rmoutili ;] bědovali nad žalostným stavem dcery své.
Zbaveni pomoci lidské, hledali pomoci nadpřirozené; zavedli dcerku svou
do nedaleké kapličky k milostivé Máteři a zaslíbivše dcerušku svou
Panence Marii, shledali, že v naději své se nesklamali. Neboť sotva slib
učinili, hle, dcera okamžitě prohlédá, vidí Pannu Marii a poznává rodiče
své — slovem: uzdravena jest od nemoci své. Dotvrdili to tři vážení
občané Měrovští výpovědí svou dne 11. února 1764.

Panovnicí všech živočichů jest Maria. Na důkaz toho
uvádím Jana Mináříka, předměšt'ana v Kojetíně, kterému jednou, když
byl nájemníkem hospody v Měrovicích, v noci vlezl jakýs brouček do ucha
a velké způsobil mu bolesti. Nevěda si rady, vydal se k lékaři do Ko
jetína, aby od něho v žalostném svém stavu a nepokoji úlevy dosáhl.
Zarmoucen kráčí cestou a přichází ku kapličce známé, vzpomíná si na
mnohé milosti, jichž mnozí u milostivé Máteře dosáhli a vnitřním jakýms
hlasem pobádán, kleká před sochou a s důvěrou pevnou vzývá Matku
Boží za pomoc. A hle, sotva začal prositi Panenku Marii, již bolest“
z hlavy mizí, hučení přestalo — brouček mrtev vypadl z ucha jeho.
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Poděkovav díky vroucími, pln radosti vrací se k rodině své. Dotvrdil to
výrokem svým r. 1764.

Uzdravení nemocných jest Maria. To jasně viděl Martin
Skroňák z Biskupic na dcerušce své Marianně. Než slyšme, co nám
s manželkou svou vypovídá ve svědectví svém ze dne 4. prosince r. I766.:
<My nížepodepsaní vyznáváme v pravdě ke cti a rozšíření chvály nejsv.
Rodičky Boží Marie Panny a to s dobrým naším svědomím potvrzujeme,
kterak naše dceruška, jménem Mariána, půl roku bez třech neděl stará,
celý čas tak suchá & nedolična byla, že každé okamžení k smrti (se)
schylovala, nám ale rodičům že velmi milá byla, já s mojí manželkou
k této Panně Marii Kojetínské na to svaté místo i s dceruškou jsme
putovali a do ponížených modliteb ji obětovali, po vykonané pobožnosti
navrátíce se domů, od kterého dne zdravá bez užívání všech lykův jest
a zůstala. Pročež za milost' tu po Bohu nejsvětější Rodičce Bož díky
vzdáváme. Že tomu všemu tak jest, s naším dobrým svědomím potvrzujem
a vlastní rukou podpisujem.>>

'liito & mnozí jiní, o nichž nám psaná svědectví nevypravují,
zakusili v míře vrchovaté, že ten nejlepší stránku, jak dí sv. Evangelium,
volí, kdo zbožně ctí a vzývá Rodičku Boží. A proto také hojně putovali
k Panně Marii Kojetínské, aby Panenku Marii na tom posvátném místě
uctili. A když rok od roku počet poutníků se zmáhal, 'tehdejší dp. farář
František Zvach uvažoval, nebylo-li by záhodno pro pohodlí poutníků
místo kapličky vystavěti chrám poutnický z milodarův obětovaných.
Sešlo však s toho z rozličných příčin, hlavně pak proto, aby chrám farní
nebyl zanedbán. Aby však poutníci mohli obcovati službám Božím, proto
nařízeno nejdůst. biskupskou konsistoří olomouckou, by soška milostivé
Máteře Boží do farního chrámu Páně se přenesla, což se dne 11. února
r. 1767. tehdejším děkanem Kroměřížským důst. p. Jindřichem Hofferem
stalo. Po slavných službách Božích toho dne byla soška prozatím dána
na oltář sv. Josefa. Z milodarů však, které od zbožných poutníkův
obětovány byly, vystaven brzy na to 'krásný mramorový oltář a soška
milostivé Matky Boží postavena na oltáři, jak ji až podnes viděti lze,
a která až podnes s oltáře toho úsměvem nebeského půvabu oblažuje
každého příchozího do chrámu. A tímto vzácným a drahocenným darem
chrám zdejší slávy široko daleko nabyl po veškerém vůkolí. Bratrstvo
Panny Marie na nebevzaté, při chrámě již dříve založené, vzrůstalo a vždy
více nových údů do středu svého přijímalo; svátky Mariánské slaveny
s nábožným plesem a radostí; slavnost' střídala se se slavností. Takováto
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slavná Matky Boží úcta v tomto chrámu nezůstala ostatnímu světu tajna;
pověst' o sošce milostivé Máteře Boží roznesla se. po končinách dalekých
a průvodové slavní přicházeli ku poctě Marie Panny do chrámu tohoto.
Aby poutníci zbožní hojných milostí zde nabyli, udělil sv. Otec Klement XIII.
r. 1768. dne 25. června plnomocné odpustky všem, kteří chrám tento
navštíví, skroušeně z hříchů se vyznají, hodně nejsv. Svátost' oltářní
přijmou a za zdar církve sv. se pomodlí. l nestačila svatyně naše, aby
pojala všechny poutníky zdaleka sem přišlé! —

A kam, kam se ta sláva poděla? Kdo zaplašil nábožné ty zástupy
ode dveří chrámových? Kdo to zavinil, že ani cizincové, ani domácí sonou
nábožnou útulností do svatyně této již se neuchylují? Příčinu žalostivého
opuštění svatyně Máteře Boží nelze hledati jinde, leč jediné v srdci
lidském, které zvláště za dnů těchto upustilo od Boha, ustoupilo od
chvalitebných obyčejů sprostných předků svých, zavřelo se upřímné víře
a pokoře, a dalo se ovanouti jedovatým dechem nevěry a pýchy duševní.
Brzy na to, když soška milostivé Matky Boží přenesena do chrámu
íarního, nastal čas pravé zbožnosti nepříznivý, poutě na posvátná místa
a zvláště na místa Mariánská zakázány a přestupky proti tomu i vězením
trestány; vše tehdy provanuto bylo zásadami zednářskými a lid druhdy
zbožný, čím dál tím více nasákal lhostejností náboženskou a Máti Boží
čím dále tím více odvracela od lidu ochrannou pravici svou; kromě toho
nastaly doby bouřlivé, doby válečné, jež zhubily naši vlasť a vyhladily
docela památku na posvátné místo Kojetínské. —

Dejž Bůh, abychom duchem zbožnosti pravé se obrodili a opět
jako druhdy předkové naši s dětinnou důvěrou k Panence Marii se utíkali,
pak ona zajisté opět ukáže se nám Máteří milostivoul*)

7.\Marianské poutní místo v Zašové.

Bylo to na začátku tak zvané třicetileté války, když jistý rytíř
katolický po boji v hlubokých lesích kolem Nového jičína zabloudiv, slib
učinil, že jestli št'astně odtud vyvázne, kaplu vystaví ku cti nejblahosla—
venější Panny Marie. Dlouho bloudil hvozdy nepřekonatelnými, až hladem
a unavením s_klesl k zemi a v hluboký spánek upadl. Zdálo se mu, že
Matka Boží mu kyne, aby šel za jejím znamením a vyšel z bludiště
lesního. Probudiv se', uzřel se v cizí obývané krajině a mezi vysokými
jedlemi uzřel tentýž obraz, který se mu byl objevil ve snách. l padl na

*) Viz .Sk. B. s. P.. r. 1883.
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svá kolena a s vroucností pravil: (Ano, zde má státi chrám Páně ke cti
Panny Marie)) — a postaral se o to, aby také byl dostavěn. Ovšem
byl to chrám nevelký, který vystavěl, avšak četná dáila se zde vyslyšení
modliteb a proto množili se i poutníci sem putující.

Léta P. 1722 založen jest zde klášter Trinitářů (řád pro vykou
pení zajatých) pro I3 členů a sice hlavně příspěvky: Ludvíka hrab. ze
Žerotína, Rud. Magra z Podstatských, Ant. Zeno-na z Dannhausu, V.
Přibického z Richenburka, V. Al. Neupauera, Trhalíka, faráře a děkana
v Uh. Brodě a jana Fresty, občana Meziříčského. Císař Karel VI. po
tvrdil toto založení r. 1742 a tak zde blahodárně působila tato řehole,
až r. 1784 v neblahé tak zv. josefínské době vyzdvižen byl a správa
duchovní faře byla přidělena.

Původní ochranci svatyně jsou sice rozptýleni, ale Matka Boží
bdí sama nad ní a neumírnila se ve svých dobrodiních až podnes.

8. Zázračný obraz Matky Boží v Dubé.

Mezi katolickými chrámy naší vlasti moravské vyniká nemálo
velkolepostí svou chrám Páně dubský, jehož štíhlé věže široko daleko po
požehnané Hané viděti jest. Ve chrámě tom, jenž zasvěcen jest na počest'
Očist'ování nejbl. Panny Marie, stkví se nad hlavním oltářem zázračný
obraz Matky Boží, hojnými dary ze zlata a stříbra vyzdobený. Zbožní
předkové u veliké úctě chovali obraz ten a až podnes přicházejí v hojném
počtu horliví poutníci jak z blízkého okolí tak i ze vzdálenějších končin
milé Moravěnky, aby vyprosili si potřebných milostí na Královně nebeské.

O původu a osudech zázračného obrazu vypravuje se následující:*)
Muž, jejž vyvolila si nebes Královna, aby zhotovil obraz, na němž

by se ukázala ctitelům svým jako pokorná a dobrotivá Matka nemocných
a sklíčených, jmenoval se jiří Bušlík a byl synem jakéhos vojína. Ve svém
mládí vychován byl v Brně, ve věku pak dospělejším odebral se do
městečka Kunovic blíž Uh. Hradiště, kdež skrovně z toho žil, co rukama
si vydělal. jedenkiáte vyryl nástrojem chatrným na desku obraz Rodičky
Boží, v pravo se zářícím měsícem, v levo se stkvícím se sluncem, a
otiskuje jej na- papír, za čtvrť groše ctitelům Marianským prodával. jeden
z obrazů těch koupil rolník jiří Opálka z Nenakonic a ve svém příbytku
jej choval. Brzy však _jakous zvláštní úctou k obrazu byv naplněn, vzal
jej a pověsil na lípu, která stála za osadou naproti zámku nenako

*) cŠkola B. S. P.» 1884, čerpal P. Kachník ze spisu dm. ]. Zhanělu, děk. v Dubé.
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nickému tam asi, kde nyní socha svatého anděla strážného stojí. Bylo
to v měsíci červenci r. 1727. Poněvadž stála lípa u cesty veřejné, za
stavovali se kolemjdoucí před obrazem a modlili se.

Netrvalo dlouho a Matka Boží počala odměňovati ctitele své mi
lostmi přehojnými. Po několik nocí po sobě následovavších obklopen byl
obraz zvláštní oslňující září, což vidouce ctitelé Marianští, blížili se ku
lípě, avšak nespatřili, než známý obraz Rodičky Boží. I přicházeli věřící,
jižto rozličnými nemocemi, zvláště zimnicí, sklíčeni byli, a hle, pomodlivše se,
uzdravení jsou. Tak žena jakás z Věrovan, 45 let Istará, jež po pět let
slepotou stížena , bohoslužba v dub
byla, ztraceného ' ' skémfarnímchrámu

Páně trpěla. Teh
dejší farář dubský,
Frant. Ferdinand

Formánek, podal

zraku opět dosáhla, .., , ._
když byla ,ně- :Ífiii-
kolikráte modlitbu ' * i

svou před obrazem
opětovala. Sama to
veřejně hlásala a

zprávu o věci té
arcibiskupské konsi
stoři olomoucké,
kteráž nařídila, aby

dosvědčili to i svěd

kové, kteří žili ještě
za času horlivého obraz bez všeliké
děkana a faráře slavnosti do farního

dubského, dra. jos.
Zhaněla.

Zástupy lidu,

chrámu přenésti dal.
Duchovní správce
svěřil záležitost' tu

jež se shromaždo- svémukooperatoru,
valy před posvát
ným obrazem, den

jenž obraz u večer
před svatým Václa

Ode dne se mnOŽily) Panna Maria v Zašová. (Vizstr. 480.) vem svrChu uve'
takže tím nemálo deného roku s lípy
sňal, do farního kostela přenesl a na evandělní straně poblíž hlavního
oltáře na zeď připevniti dal.

ještě větší láskou zahořeli ctitelé Marianští k obrazu posvátnému,
a proto počalo se vyjednávati, nebylo-li by s prospěchem pro lid věřící,
aby obraz veřejně za zázračný prohlášen byl. I zkoumány jsou přísně
dle zákonů církevních milosti, jež věřícím, obraz uctívajícím, zázračným
způsobem uděleny byly. A když shledalo se, že vše tak se má, jak
svědkové vypověděli, a že způsob, jakým uděleny byly obzvláštní milosti
ctitelům posvátného obrazu, síly lidské přesahují, prohlásil tehdáž panující
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biskup olomoucký, Wolfgang kardinál Schrattenbach, dekretem daným na
konsistoř v Kroměříži dne 19. listopadu r. 1729. obraz za zázračný a
nařídil, aby prohlášení veřejně s kazatelny se stalo, jakož i aby konsistoř
způsob prohlášení ustanovila. Konsistoř určila slavnost' prohlášení na
neděli XXI. po sv. Duchu, která padla tehdy na 22. den měsíce října
roku 1730.

Slavnost' konala se velmi okázale. Ze všech stran přišla procesí;
ráno v den slavnosti přečten byl s kazatelny biskupský dekret, jímž se
obraz za zázračný prohlašoval, a kazatel vysvětlil význam dekretu toho.
Potom nesen byl ský a infulovaný
obraz veslavnostním probošt kathedrál
průvodu kolem ko- ního chrámu Páně

olomouckého, jakož
i hr. Leopold Eghk,
probošt u sv. Mořice
v Kroměříži a ka

stela a na hlavní oltář

postaven jest. Ná
sledovalo druhé ká

zaní & po něm byla
slavná mše svatá, již novník olomoucký.
u hlavního oltáře Mimo tyto sloužilo
konal hrabě Jos.
Vratislav z Mitrovic,

u jiných oltářů téhož
dne mše sv. 5 dě

kanovníkolomoucký, kanů, 14 farářů a
jiných kněží 21.

A od onoho.dne
rostla úcta obrazu

dubské Matky Boží
vždy víc a více.

později biskup Krá
lové-Hradecký. Té
hož dne sloužili ještě
u posv. obrazu mše
svaté: hrabě Otto

Honorius Eghk, bi ' , Každoročně přichá

skup thermopolitam Zazracny obraz Matky Boží v Dube. zela procesí se svými
duchovními správci: z Olomouce, z Přerova, z Tovačova, z Kralic,
z Kojetína, ze Vsetína, z Bystřice, z Fryštáku, z Frenštátu, z Němčic,
z Klenovic, z Kostelce, z Velké Senice, z Dolan, z Velkého Týnce,
z Kokor, z Předmostí, z Duban, z Drahanovic, z Otaslavic, z Charvat, ze
Smržic, z Ratají, z Bohuslavic, z Vrahovic, z Olšan, z Vlkoše, z Tršic,
z Břestu, z Hněvotína, z Holice a z jestřabí. Některá léta i slavnostní
procesí z Prostějova, z Litenčic, z Březovic, z Ivanovic, ze Slatenic a
ze Zdounek.

, A Matka Boží odměňovala hojnými milostmi ty, jenž se utíkali ku
zázračnému obrazu jejímu. Dr. jos. Zhaněl napočítal přes 33 případů,

31*
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kdy rozličnými nemocemi sklíčení ctitelé Marianští na přímluvu dubské
Matky Boží uzdraveni jsou. Případy ty písemnými osvědčeními ztvrzeny
byly. Nejsou to však případy všecky. Bylot' jich mnohem více, jakož
svědčí rozličné votivní dary, které ctitelé Marianští na poděkování za při
jatá dobrodiní před obraz dubské Matky Boží přinesli. A kdo spočítá
všechny milosti, které od té doby udělila Matička Boží zbožným
poutníkům?

Vděční ctitelé Marianští neotáleli též vzácnými dary dokazovati
velikou úctu svou ku obrazu zázračnému. Sám biskup olomoucký, kardinál
Schrattenbach, stkvělé poslal dary ze stříbra, aby na obraz zavěseny
byly. Hrabě Ferdinand Oedt mimo jiné dary položil základ ku velko
lepému chrámu Páně nynějšímu. Farář Ferdinand Formánek šesti tisíci
rýnských zlatých ku stavbě přispěl. Hrabě Honorius Eghk dvě překrásné
sochy, sv. Floriána a sv. jana Nepomuckého, v Dubě vystavěti dal.
Rytíř Karel Mayerswalclt hlavní oltář ve chrámě zbudoval a nad to
hojnými dary ku stavbě přispěl. jiří Tomášek, občan dubský, blíže ko
stela uměleckou sochu sv. Josefa postaviti dal, a hrabě Peteani novým
oltářem chrám Páně ozdobil.

Mimo uvedené jest však ještě mnoho jiných šlechetných dobro
dinců, jižto přispěli ku vykrášlení kostela dubského, který zvolila si'Boho
rodička za zvláštní příbytek svůj. —

Bohužel, že pohromy časové příliš dotkly se posvátné budovy té.
Klenutí, jež se r. 1853. sesulo, porouchalo mnoho oltářů, čehož známky
až podnes viděti jest, poněvadž pro nedostatek peněz nebylo lze na
opravy pomýšleti.

Od té doby ovšem mnohá se již stala oprava, avšak na důkladnou
obnovu svatyně chystají se její strážcové a bohdá brzo ji započnou.

9. Zázračný obraz blahosl. Panny v Opavě.

Obraz ten je v bývalém chrámě tovaryšstva Ježíšova. jest dílem
polské panny, jež měla otcem malíře Poláka; otce svého však uměním
převyšovala. Bohorodička má na levém rameni jezulátko spanilého obličeje.
Tomu posvátnému a zázračnému obrazu velmi mnozí měšťané děkují
zdraví tělesné i duševní; obraz ten jest společné jejich útočiště, jejich
útěcha v dobách nebezpečí a hrůzy. jisto jest o dvou pannách, jichž oči
po mnohou dobu světla zbaveny byly, že temnotu s očí rukou Mariinou
setřely (neboť oči o ruku její třely) a světlo zářivější než dříve očima
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uzřely. Obětních darů za dosažené uzdravení jest tam velmi mnoho. Tak
píše P. Boh. Balbín tov. jež.

Nedaleko Opavy jest velmi oblíbené poutní místo Hrabín, kde
se uctívá Panna Maria před obrazem Častochovským.

IO. Poutní místo Panny Marie pomocné (Mariahilf) u Cukmantlu.

Ode dne 20. až do 24. měsíce září roku [728. bylo kanovníkem
vratislavským janem Neudeckem a dvěma přísežnýma lékaři za přítomnosti
faráře z Gurschdorfu započato ve zkoumání po původu poutního místa
Svaté Panny po- kterém se zrodil,
mocné (Mariahilf) 3 w *
blíže Cukmantlu ve

východním Slezsku.

obraz Panny Marie
pomocné, který dne
26. září 1718. na

hoře (Gottesgabe)
u Cukmantlu na

Uvádíme z toho ná

sledující. Za bouřlivé
doby válek švéd
ských odešla 2 pol
ského Nového města

(Neustadtl) žena
stého řezníka v po

stromě byl pověšen.
Brzo stal se obraz

předmětem zbožné
úcty lidu, který četně
sem putoval, poně\

\ vadž na přímluvu
PannyMariemnohé
přání tam bylo vy

že_hnaném stavu do

pohoří cukmantel
ského, kdež porodila
chlapečka. Když ho
šík dorostl v muže,

Jill , \ \_ -„ \llW' \\ “= x*.
ll

\

\.
9

plněno. Když na pří
mluvu svaté Panny

a stal se radním v r. 1727. hluchoněmý
a později i slepý
uzdraven byl, a ijiná

Novém městě, od

hOdlal se Věnovatl Panna Mariana Bilévodě(Weisswasser).
na ono místo, na dvě podivuhodná
uzdravení se stala, která kanonicky i lékařsky za zázračná byla prohlá
šena, byla na onom místě postavena dřevěná kaplička, ve které posvátný
obraz_byl zavěšen. Poněvadž však mohlo v odloučeném lese zneuctění
obrazu se státi, byl tento s povolením nejdůst. ordinariátu do chrámu
Páně v Cukmantlu nad hlavním oltářem umístěn, a do kapličky dána
byla kopie.

Poněvadž počet zbožných poutníků den ode dne se množil, musilo
se konečně pomýšleti na zvětšení kaple, s kterýmž se započalo teprve
v roce 1834., kdy základní kámen ku nové kapli jest položen. Potřeby
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stavební byly od zbožných poutníků na strmý vrch vynášeny. Stavba sama
byla v roce I84I. dokončena, tak že dne 8. září téhož roku mohla kaple
býti vysvěcena. Od té doby bývá vždy v týž výroční den kázaní a slavná
mše svatá v kapli,_kolem které se na tisíce zbožných poutníků nachází,
kteří z okolních dědin a zemí Moravy a Pruska sem se dostavují, by své
potřeby Panně Marii přednesli.

Kolik vyslyšení proseb asi zde se událo, možno nejlépe souditi
z votivních dárků zde se nalézajících.

Když svatý Otec Řehoř XVI. seznal veškery milosti na přímluvu
Panny Marie udělené, viděl se nucena uštědřiti plnomocné odpustky všem
těm, kteří v den Narození Panny Marie, a po celý oktáv po svaté zpovědi
svátosť oltářní přijmou, a v poutní kapli svou pobožnosť vykonají.

I jindy bývá poutní toto místo četně navštěvováno, tak sice, že
počet poutníků až 60.000 dosahuje, když zima nepřeruší delší čas pouti.

Poutníci naleznou vedle milostí tutoi zdravý horský vzduch, který
dobře prospívá tělesnému občerstvení.

Pobožnosť sama podporována jest 103 obrazy, které v tak zvaných
<skrýších> rozestaveny jsou, obsahujíce výjevy ze života Krista Pána a
Marie Panny.

Vedle těchto poutních míst slušno pro Slezsko uvésti ještě Horu
uhlířskou (Kóhlerberg), Krnov (Jagerndorí) a Bílou vodu (Weiss
Wasser), kde vždy četně poutníků se schází.

n. Milostný obraz Matky Boží v poutnickém kostele Frýdeckém.

Nedaleko karpatského pohoří ve Slezsku leží uprostřed krásné
krajiny město Frýdek. V něm na nevelkém pahrbku vznáší se velebný
chrám, poutnický to kostel Marianský, do něhož četní poutníci ze Slezska
ze sousední Moravy, z Uherska a z Haliče každoročně putují. Na tom
místě, kde nyní kostel stojí, byla roku 1666. socha Panny Marie na ka
menném sloupu postavena. Za nedlouho zpozorována, zvláště ve svatvečer
před svátky Marianskými, neobyčejná jasnost' okolo sochy. Kromě toho
udávala se i zázračná uzdravení na přímluvu Marie Panny. Rychle roz
šířila se vědomost“ o tom po celém okolí, a nábožný lid chvátal ze všech
stran u velikém počtu na toto zázračné místo. Roku 1706. vystavena
byla zde dřevěná kaple. Od té doby udávalo se častěji a častěji, že
modlitby mnohých vyslyšány byly. Dle svědectví starého rukopisu nale

zacího se ve Frýdeckém kostelním archivu dosáhli zde mnozí lidé ze
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Slezska, z Moravy i z Polska i z Uherska následkem vykonané pouti, neb
následkem učiněného slibu ke cti a chvále Rodičky Boží ve Frýdku
mnohé milosti. Jedni uzdraveni jsou z neduhů tělesných, jiní jsou očistěni
od málomocenství na duši. Svědčí o tom četné votivní tabulky, které až
podnes u oltáře zavěseny spatřuješ. Biskupský komisař Havel Twaruška
uznává v úřední listině od roku 1713. sochu Matky Boží ve Frýdku
za zázračnou.

. * »“ ' „ ,
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Milostný obraz Matky Boží ve Frýdku.
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Za času frýdeckého íaráře a arcikněze Valentina Přibyly
(1732 [739.) podán seznam veškerých u sochy Marianské se událých
zázraků s patřičnými důkazy k biskupskému úřadu vratislavskému i
s prosbou, by u apoštolské stolice korunovace tohoto zázračného obrazu
vyžádána byla. Bohužel přišly tyto předůležité spisy v čas válek, které
brzy po tom i v našem Slezsku zuřily, na zmar.

S počtem dosažených milostí rostl počet poutníků. A tak počítáno
od 2x. dubna [712. až do 12. října 1713., to jest v běhu 18 měsíců
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143 větší procesí a 66.550 přijalo sv. Svátosti. Kaple již byla těsna pro
tolik poutníků, pročež započala se pomocí domácích dobrodinců, a při
spěním ofěr poskytovaných od nábožných poutníků stavba nynějšího ko
stela. Roku 1740. se stavba započala a ukončila se r. 1759., načež ná
sledovala ještě téhož roku konsekrace kostela biskupem vratislavským
Filipem Gotthardem ze Schafgotschů u přítomnostinesmírného
zástupu lidu z- blízka i z daleka. Od toho času vzrůstal stále počet

E _'_Íll),ll.
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poutníků, a nyní počítá se jich ročně na 60 až 80 tisíc, a při hlavní
pouti o Navštívení a Narození P. Marie bývá jich u sv. přijímání okolo
12 tisíc. Mnozí dosvědčují i-nyní, že na přímluvu Rodičky Boží ve Frýdku
velkých milostí docházejí. I církev sv. otevřela duchovní poklad jí svěřený,
a na základě breve sv. Otce Pia VII. od 12. listopadu 1819., může
každý jednou v měsíci, v kterýkoliv den plnomocné odpustky získati, a
také i duším v očistci věnovati.
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12. Poutní chrám na Hrádku u Krnova.

jakož téměř pravidlem bývá u chrámů Marianských, že se strmých
výšin pohlížejí na rozlehlé nivy, a zbožného poutníka již z dáli k pobožnosti
pobádají, že štíhlými věžemi do mraků ční, tak tomu též při chrámu Páně
na Hrádku.

Po jedné straně jest vrch lemován květnatými lučinami a úrodnými
rolemi, v jichž pestré zeleni usadily se útulné vesnice a přívětivé město
Krnov, kdežto po straně druhé pnou se lesnaté vrchy k modrému nebi.
Různotvárné ptactvo oživuje lahodným zpěvem les i háj, pestrobarevná
květena rozložila se po nivách, a nedaleké zčernalé zříceniny hlásají po
tomstvu pomíjejícnost' všeho pozemského. —

Za krále českého Přemysla Otakara II. stála na kopci, na němž
nyní Marianská svatyně se pyšní, neúhledná dřevěná soška, představující
sedmibolestnou Pannu Marii, a tehdy přicházelo tam hojně trpících a
zarmoucených každého stavu i stáří prositi—za pomoc a přímluvu v tísni
své. Pověst' nám vypravuje, že za pradávných dob bydlel tam zbožný
poustevník, jenž si tam sošku onu přinesl, a ji uctíval, a tak ujala se
úcta a důvěra k ní též u všeho okolního obyvatelstva. Než budiž původ
úcty té jakýkoliv, tolik jest jisto, že za 14. století socha bolestné Máteře
Boží na Hrádku již uctívána byla.

Za náboženských rozbrojů, kdy mnozí chytali se protestantských
bludův i v krásném Slezsku, ztratila se milostná socha, a teprv později,
kdy za vlády knížete Karla z Lichtensteinů víra katolická v lidu opět
kořeny zapustila, znovu ujala se též úcta Marianská.

Aby důvěru v Marii Pannu v srdci lidu se probouzející více roz
nítil, umínil si farář Krnovský, učený to minorita, jménem Ko'rnel
Ottveiler, zbudovati svatyni na tom místě, kde dříve stávala milostná
soška. A úmysl svůj jal se prováděti, podporován jsa zbožnými příspěvky
věřících, tak že r. 1681. stál na Hrádku dřevěný chrám, při němž du—
chovní správu konal minoritský konvent z Krnova. Čtyřikrát do roka
ubírával se z města slavný průvod k novému stánku Marianskému.

jindřich Tauber, tehdejší radní Krnovský, okrášlil r. 1680. chrám
ten obrazem bolestné Matky Boží, jejž sám byl maloval, a opět po desíti
letech dal na poděkovanou za št'astné uzdravení své dcerušky malovati
nový obraz od proslulého malíře, a daroval jej roku 1690. poutnímu
chrámu našemu.
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Oba obrazy posud tam se chovají; starší obraz umístěn jest
na zadní straně hlavního oltáře, novější pak na přední straně nad
tabernáklem.

Od té doby přibývalo poutníkův a ctitelův Marie Panny na Hrádku;
každý svátek přicházelo jich víc a více, tak že kostelíček za nedlouho
nestačil pojati všechno. to množství zbožného lidu.

Tomu odpomoženo novou stavbou prostrannějšího chrámu, jenž
byl dokončen r. 1727. *

Ale nedlouho stkvěl se stánek ve vší kráse a velebě, nedlouho
zvaly zvony ladným zvukem poutníky do síně chrámové. již roku 1786.
zrušen jest chrám na rozkaz císaře Josefa II., poutě jsou zakázány, a
milostný obraz přenesen do farního kostela Krnovského; budova chrámová
u veřejné dražbě prodána sice, ale na štěstí koupili ji čtyři šlechetní
měšťané Krnovští, kteří se smluvili, že ji tak dlouho zachovají neporušenou,
až bude chrám opět moci býti odevzdán bohoslužbě.

A příležitosť k tomu naskytla se nad očekávání brzo. Neboť za
devět let zažádala obec Krnovská u vlády, .aby v kostele na Hrádku
směla se konati bohoslužba pro nedalekou osadu Mariino pole. Prosba
jejich došla splnění. *

Na zprávu o tom snažil se kde kdo, mladýi starý, bohatý i chudý,
přispěti hřivnou svou, a byť to byl i peníz vdovin, k obnově chrámu
a okrase jeho, tak že ještě téhož roku 1795. přikročilo se k jeho
vysvěcení

Za hlaholu zvučných zvonů stoupali na Hrádek nesčíslní zástupové
lidu, modlíce se, a Bohu chválu prozpěvujíce; jásot a radostný ples rozléhal
se po horách, když poprvé opět přinesena v obnoveném chrámě nej
čistší oběť Nejvyššímu.

Roku 1865. ztrávil požár sice střechu a věže svatyně, ale ne
úmorná obětovnosť zbožného lidu nahradila v brzce i tuto nehodu.

Od r. 1869. zřízeny jsou z příspěvků poutníkův pohodlné schody
ke kostelu a krásné křížové cestě vedoucí. K úhlednému chrámu putují
hojné davy ctitelů Mariánských zvláště o svátcích Panny Marie. — Kéž
dlouho, dlouho ještě tak se děje!
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B. Posvátná mista Marianská v biskupstvi brněnském.

I. Matka Boží u sv. Tomáše na Starém Brně.

Asi před sto lety byl tentýž obraz, který nyní jest na Starém
Brně, uctíván v městě ve chrámě sv. Tomáše, kde tehdy byl klášter
Augustiniánů. Když pak tito řeholníci ustanovením vlády císaře Josefa II.
měli se odstěhovati na Staré Brno, byl také milostný obraz z rozkazu
téhož císaře na Staré Brno přenesen. V letech třicetileté války a za
obléhání Švédů byl tento obraz v největší úctě; zajisté více si ho všímáno
nežli nyní, čehož příčinu nemíníme zde uváděti. Podle starého podání,
dle mapparia kláštera OO. Augustiniánů, jest milostný obraz Matky Boží
jeden ze sedmi, které podle starého podání sv. Lukáš skutečně sám
maloval. .

Vytasili se ovšem také tak zvaní <kritičtí> badatelé, kteří všechny
podobné obrazy chtěli odvozovati z jakýchsi kritických názorů, načež
abychom zde odpovídali, jest až příliš směšno. Dokázáno jest nepopíra
telně, že sv. Lukáš maloval mnohé obrazy Matky Boží a že podle jeho
nákresů nové udělali zvláště mniši na hoře Athosu a jinde, a že odtud
mnohé nákresy, kopie, do celého světa přišly. O našem však obrazu dí
podání, že jako, zvláštní poklad, proto že pochází od sv. Lukáše,
r. 513. byl odvezen do Milána v předměstí od biskupa sv. E_ustorchia a zde
k veřejné úctě byl vystaven až do roku 1163., kdy město Milán bylo
zpustošeno císařem německým Bedřichem I.

Císař Bedřich daroval mimo jiné vzácnosti i tento obraz českému
králi Vladislavovi za odměnu jeho velikých služeb ve válečném tažení
proti Italům. Od té doby byl obraz vystaven ku veřejné poctě v“ Praze,
až pak Karel IV. r. 1356. jej daroval markraběti janu, aby jej věnoval
nově založenému klášteru OO. Augustiniánů u sv. Tomáše v Brně.
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Od té doby proslul obraz ten přemnohými zvláštními událostmi;
podivuhodná vyslyšení modliteb udála se a zvláště za obléhání Švédy
byl od obyvatelstva brněnského vroucně uctíván a v slavnostních prů
vodech nošen. Z této příčiny a pro mnoho znamenitých milostí, jichž lid,
modle se před tím obrazem, dosáhl, bylt' ten obraz slavnostně korunován
za souhlasu sv. Otce kardinálem \Nolfg. hrabětem ze Schrattenbachů a
sice korunou, v níž vsazeno bylo 500 drahokamů, a oltář nový zbudován
za 60 tisíc zlatých. .

2. Zázračný obraz blahosl. P. Marie v Brně.

První, ne- obrazů poslal bla
mýlíme-li se, dí Boh.
Balbín, byl svatý
František z Borgie,
druhdy kníže v
Gandii, později třetí

hoslavený generál
do Brna novicům

tovaryšstva, aby
proň práce těšily
novice; zázraky ne

generál tovaryšstva jsou, pokud vím,
ježíšova, jenž od tiskem vydány, ale
papeže vymohl si přece podáním

velmi věrným se
tvrdí, že se hojně

dovolení, aby obraz
P. Marie, dílo sv.
Lukáše, směl býti
nápodoben. Stávalo
se tak častěji, tak

zázraků přihodilo.
Jeden týká se P.
Tomáše Lutringa,
pozdějšího předsta
veného profesního

že bys nyní po vší
Evropě sotva nalezl
katolíka, jenž by
nebyl takový obraz

domu pražského.
__ __ u __ Tomu, když byl

viděl. jeden z prv- _ ._ _ novicemv Brně, rá
ních nápodobených Panna Mariau sv. Tomáse na Starém Brne. mě mu Zdřevěnělo,
čemuž žádný lékař zabrániti nedovedl. Z nemoci stala se nehoda; neboť
mladíkovi ohlášeno, že jest pr0puštěn z řádu, a tu druhého dne mladík
vrhaje se před obraz vyprosil si náhlé uzdravení ramene, jež lékaři za
nezhojitelné prohlásili, na Bohorodičce; uzdravení to bylo náhlé, poněvadž
bylo meškání proň nebezpečné. Od té doby až po dnešní den obraz
tento velmi jest ctěn.
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3. Tuřany u Brna.
Jak se socha ponejprv do Moravy dostala, věděti se nemůže. Toliko

jisto jest, že kníže František z Dietrichsteinů, někdejší biskup olomoucký,
ve svých kázaních, která v Tuřanech míval, ze starých knih a písem,
jakož iz hrobových kamenův a pamětných nápisů dokazoval, že od
příchodu sv. Cyrilla a Methoda na Moravu socha Panny Marie svůj
původ má. Tak soudí i jiní, že tato socha od sv. bratří apoštolů novým
křesťanům a věřícím k uctění představena byla. Když však v čas válek
na Moravu záhuba přišla, byla od nábožných křesťanů před pohany do
trní a křoví uschována. Svědčí tuřanský farář Jiří Pistorius, když léta 1610.
na poručení a ná- z Chrlic, jménem
klad svrchu jmeno- ' _— »
vaného knížete dal

kostelíček, jehožto
zdi se již bořily,

Horák, z polní prá
ce na večer domů.

Tu vidí blíž cesty
velké světlo v trní.

opraviti: že našel lšyl to oheň bez
na zdi poznamená
no, že již před 600
lety založen a vy
staven byl. Z toho
soudíme, že tuřan

dýmu, bez plame
ne a bez praskání.
Domnívalse hned,
že by se tu něco
nebeského krylo.
Řekl snad s Moj
žíšem (Exod 3.)_

<Půjdu 'a spatřím

ský zázračný obraz
Matky Boží jest
jeden z nejstarších
na Moravě a v Če- vidění toto ve

liké.>> Přistoupil

k trní a spatřil

chách od lidu uctěný
?. zázraky oslavený.

Vypravuje se, krásnou sošku P.
že okolo roku 1050. Marie. Na kolenaPanna Maria u Jesuitů v Brně.

šel nábožný rolník padnuv ji pozdra
vil — a pak v náručí s velkou radostí domů odnesl. Svolav domácí
vypravoval, co se přihodilo, a napomínal k uctění Matky Boží. Všichni
ji srdečnou a vroucnou pobožností přivítali a dlouho do noci zpěvem a
modlením čus trávili.

Brzy ráno vstane hospodář Horák a chce Rodičku Boží pozdraviti,
ale již jí na svém místě nespatřil. Všude v domě hledáno, však nic
nenalezeno. Domnívali se, že ji někdo ukradl. Hospodář vzal s sebou
některé z domácích a chtěl jim místo, kde ji ve křoví nalezl, ukázati.
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Hle! Maria zase na témž místě byla. 5 větší radostí než včera nesli
sošku jako o procesí domů. Druhou noc opět obraz se ztratil. Ráno
hospodář již beze všeho rozpakování přímo k trní běžel a po třetí Marii
vzav domů pospíchal. S nejhlubší pokorou a s pláčem prosili obyvatelé
Chrličtí, aby sobě u nich zůstati oblíbila.

Tak podivné příhody pověst“ netoliko u Chrlických, ale i v okolí
se roznesla. Každý chtěl očitě obraz spatřiti. Navštěvovali dům Horákův
jako nějaký kostel, a dosahovali od Marie Panny mnoho dobrodiní. Umínili
si tedy v osadě vystavěti chrám. Kamení sváželi, základy kopali, i peníze
od zámožných ku stavbě obdrželi. Avšak nelíbilo se Marii jiné místo než
mezi trním; neboť vše, co se ve dne navozilo, v noci k onomu trní se
přestěhovalo. [ uznali všichni moc a vůli lšoží, že jinde trůnu svého Maria
míti nechce, než mezi trním. Pročež tam nové základy kopali, a na tom
se usnesli, aby oltář pro obraz Marie přišel na místo, kde ve světle
nalezena jest. Až do začátku tohoto století stál onen kostelíček, ovšem
vícekráte opravený. Nynější chrám Páně jest o několik kroků dále a
dokončen roku 1806. Na místě, kde nalezena byla socha Marie Panny,
jest malá kaple s nápisem tímto: <<ZdeTuřanským k radosti nalezla se
matka milosti 1050.»

Zvláštní ochraně Boží přičítati dlužno, že soška Rodičky Boží
před mnohými houfy kacířů, kteří kostely loupili a pálili, neporušena
zůstala. Snad nábožnost' Tuřanských a Chrlických obyvatelů, kteří nikdy
od katolické víry neodstoupili, ji v čas nebezpečí chránila. Chrám Páně
byl sešlý a ve válkách zpustošen. R. 1510. julius .II., náměstek Kristův,
dověděv se s bolestí, že by ten starodávný kostel a s ním pobožnosť
hynula, listem svým věrné křesťany k bývalé pobožnosti a k opravě
chrámu napomínal — a aby tím účinlivěji' se stalo, odpustky udělil.
Opraven sice byl, ale sotva 100 let přečkal, zase r. 1610. byl na spadnutí.
Proto výše jmenovaný kard. František z Dietrichsteinů, velký toho místa
milovník, hned jakmile na stolec biskupský dosedl, jej opraviti dal.

Když Švédové na Moravu a k Brnu přišli, odnesena jest socha
Panny Marie do Vídeňského Nového Města, a zůstala tam, až mír uzavřen
jest. Po vyhlášení míru — navrácena jest do Brna. Že pak ještě nebylo
stálého a bezpečného obydlí, postavena socha do chrámu tovaryšstva
ježíšova. Tam byly vedeny ve velkém počtu slavné průvody jak z vyšších
tak i nižších stavů. Tam ctěna jest Maria Tuřanská až do té doby, kdy
farář Matěj Petrasius kostel, od sběře švédské v peleš obrácený, vyčistil
a Opravil. Byl totiž dříve od Švédů užíván za konírnu.
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Od papeže julia II. na žádost' tehdejšího faráře Prokopa Kropáčka
roku 1510. uděleny jsou chrámu Páně odpustky, a sice na slavnosti
neposkvrněného Početí Panny Marie, Zvěstování a Navštívení P. M., na
den sv. Anny a posvěcení chrámu Páně 100 dní odpustků těm, jenž _by
se zde zpovídali, svátost' oltářní přijali a k opravě chrámu přispěli. To
na věčné časy. Máme knížečku o Marii Tuřanské přes 200 let starou,
ve které doslovně stojí o těchto odpustcích: (Takového nadání jest ještě
list před rukama.) -— Pokladem sv. odpustků i jiní papežové toto
svaté místo obdařili.
Na žádost' knížete bi

skupa olomouckého
Karla z Liechten
steinů udělilKlement

X. všem poutníkům

jednou v roce plno
mocné odpustky.

V nebezpečí
byl chrám Páně r.
1605. a 1606., když
Tuřany od vojska
uherského a od Ta

tarů vypáleny byly.
Nejvíce však r. 1645.
když Švédové Brno
obléhali. Chrám Tu

řanský byl jim za
hlídku, poněvadž na

Panna Maria v Tuřanech.

vyšším místě stojí.
Když vojsko od Brna
odtáhlo, zapálili také
Tuřany. Že chrám
Rodičky Boží zůstal,
stalo se zázračně.

Neboť ač plno slámy
okolo chrámu bylo,
a fara několik kroků

vzdálená shořela,
přece zůstal chrám
neporušen. Očitý
svědek P. Matěj Pe
trasius, íarář 'liuřan
ský, s mnohými jiný
mi díval se na tento

div, což také před
smrtí potvrdil, řka,
že sláma ke vsi obrá

cená shořela, ostatek stébla ke chrámu obráceného zůstal.
Když panny kláštera sv. josefa v Brně, u nichž socha Rodičky

Boží Tuřanské uschována byla, po spálení a vyvrácení kláštera utíkati
musely, dostaly obydlí v Rakousích ve Vídeňském Novém Městě. Pověst'
o tom roznesla se vůkol a došla i ke dvoru císařskému — ano až k císa

řovně Eleonoře, manželce Ferdinanda ll., kteráž potom častěji Rodičku
Boží navštěvovala, ctila vroucně i štědře obohatila. Poroučela jí dům
rakouský a veliké jeho toho času potřeby. Císařovnu následoval celý
dům císařský. Visel z úcty a vděčnosti ve chrámu Tuřanském velký
pamětný peníz, na jehož jedné straně jest obraz Leopolda I. císaře a
Eleonory císařovny s nápisem:
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Leopoldus et Eleonora
neosponsi (novosnoubenci)

na druhé straně letopočct 1676:
VIrtVte athe Malestate,
ConsILIo et InDVstrIa.

(Ctností a velebností,
moudrostí a důmyslem.)

Rajhradský rodák a sirotek Matouš Ferd. Sobek, později příjmím
z Bílenberku, který z řeholníka benediktinského stal se biskupem kralo
hradeckým a konečně i arcibiskupem pražským, měl již od maličkosti
v největší úctě Matku Boží a zasvětil se jí zejména ve chrámu Páně
Tuřanském. V této úctě trval po všechny dny života svého, a proto,
potvrzen jsa od papeže Klimenta IX. za arcibiskupa pražského, vyvolil
si právě chrám Tuřanský, aby mu zde plášť čili pallium arcibiskupské od
knížete kardinála olomouckého Karla z Liechtensteinů uděleno bylo. jaká
to vzácná a velikolepá slavnost“ v Tuřanské osadě! Nebylo nikdy takové
a sotva kdy bude. Slavnost tato konána roku 1669. v neděli provodní
dne 28. dubna. Mši svatou sloužil biskup olomoucký, jeho assistenti byli
Godefríd Olenius, opat zábrdovický a P. Adeodatus, převor u sv. Tomáše
v Brně. Přítomno bylo mnoho lidu všech stavů, mnoho duchovních i
šlechticů.

Kněz joannes Dilatus píše, že pamětihodná věc jest, že morová
rána, ač vůkol panovala, Tuřany nikdy nezasáhla.

Roku 1679. a 1680. a opět roku 1715. mnozí do Tuřan přišli
morovou ranou stížení — utekli se k Marii —.nabyli zdraví a žádného
ani z obyvatelů ani zpovědníků nenakazili. Ochranu proti morové ráně
připisoval Marii Panně r. 1680. tehdejší velitel pevnosti na Špilberku
v Brně, když pevnost“ při nakaženém celém městě nakažena nebyla.
Poněvadž slibem se zavázal, že pokud se svými vojáky nakažen nebude,
bude do Tuřan putovati, jakmile mor přestal, slib vykonal a pěšky sám
do Tuřan putoval. —. O zázračných uzdraveních mluvily mnohé tabulky
v předešlém století na památku zavěšené u P. Marie Tuřanské. Balbín
píše, že mladý hrabě Dubský jiří Vilém, jsa 11 let stár, v Brně zimnici
dostal, která jej 3 roky sužovala, tak že byl jen kost“a kůže. jeho matka
utekla se k Rodičce Boží Tuřanské, a hle! synáček hned uzdraven.

Nebezpečný jest živel ohně, avšak neméně nebezpečný živel vody.
Spíše před ohněm utečeš než před vodou. Panna Maria Tuřanská po
mohla zvítěziti svým ctitelům i nad vodou. V letním čase r. 1674. jel
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čeledín Antonín Uher ze Židenic přes* most u Zábrdovic, který tehdy
velkým rozvodněním řeky potopen byl. Prudká voda vyzdvihla vůz a
s mostu shodila. Pod vodou si vzpomenul Antonín na Tuřany a Rodičce
Boží se zaslíbil. Dopadnuv větve olšové, ač již unaven byl, všecku sílu
sebrav, mrštil sebou šťastně na břeh, a tak život zachoval.

Roku 1690. spadlo tříleté děvčátko Kateřina pod kola u mlýna
Severov nazvaného. Mrtvá vytažena byla z vody. To spatřivše zarmoucení
rodičové utekli se k P. Marii do Tuřan, dcerušku tam zaslíbivše. Po malé
chvíli dítě k sobě přišlo, jakoby se znovu narodilo. — Kounického mly
náře [Iletá dceruška podobně do vody spadla, a již pod 3 kola pode
hnána, ke čtvrtému, jež stálo, přišla a zadržena byla. Více než čtvrt hodiny
byla ve vodě potopena. Hledali ji a více mrtvou než živou vytáhli. Otec
zděšený vykřikl: (Ježíš Maria!» — Po otci také dceruška najednou ta
nejsvětější slova opakovala. Donesena byvši do světnice volala na matinku,
která pro žalost' do mdloby padla: (Potěšena budte, matičko! já jsem ten
celý čas pod vodou na klíně jedné velmi milostné Panny spala'.> _
Podotknouti sluší, že děvčátko toho dne na pouti v Tuřanech bylo. Divili
se všichni, že na celém těle nikde porušeno nebylo, jen' šrámek nad okem
mělo. To se stalo roku 1701.

Roku 1706. povstala nad Velkým Meziříčím velká bouře a déšt'
takovou povodeň způsobil, že 13 rybníků strženo bylo. Řeka Oslava se
rozvodnila, po městě se rozlila a mnoho domů sbořila, při čemž 13 osob
se utopilo. Maria Šulerova a Magd. Řehořova v podobném nebezpečí
byly. Když již voda je pryč nesla, zaslíbily se Rodičce Boží do Tuřan.
jedna z nich mčla to štěstí, že se nad sklep dostala — a ačkoliv půl
sklepa se sbořilo, ten však díl, na kterém stala, neporušený zůstal. Po
dobných událostí čteme na tisíce, a všecky se staly z důvěry v Rodičku
Boží Tuřanskou. '

Sv. Bernard, miláček Rodičky Boží, napomíná, abychom ve všech
svých potřebách a nebezpečenstvích vzhlédli k Marii jako ku hvězdě,
jistě netoliko v nebezpečí ohně, vody a povětří, ale i na zemi velikou
pomocnicí jest P. Maria Tuřanská. Zkusil toho r. 1657. šlechtic jan Václav
Tobšic ze Zoplavy, pán na Stražovicích, když jel na koní z Vídně. Na
posledním mostě u Vídně splašil se kůň, vzpínal se a padnuv na znak na
pána se překotil. Tím tak těžkým pádem 3 hodiny za mrtvého považován
ležel; povolaní lékaři o jeho životě pochybovali. On přišed ponekud
k sobě v duchu Marii Tuřanské se zaslíbil. Po malé chvíli se pozdvihl
ku podivu lékařů, kteří to za patrný zázrak uznali. — R. 1679. uzdravena

32
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7letá dceruška vznešené paní, jménem Kolumbanové. jeli s pouti Tuřanské,
na cestě nenadále dceruška z vozu vypadla, a kolo jí přes prsa přejelo.
Každý se domníval, že má prsa rozmačkána a žebra polámána; neboť
ležela jako mrtvá. Zarmoucená matka nevědouc si žádné lidské pomoci,
mysl k Rodičce Boží do Tuřan obrátila. Po malé chvíli děvečka k sobě
přišla a matku sama těšila, řkouc, že Maria Tuřanská ji uzdraví. Ležela
ještě nějaký čas doma a vždy tvrdila, že jí nic nebude. Tak se stalo;
ku poděkování a na památku zavěsila matka tabulku s vymalovaným
příběhem. — Mnohé a nesčetné jsou případy a zázraky, v nichž se ukázala
Maria Tuřanská u Boha přímluvkyní. Nebylo slýcháno dle slov sv. Ber-
narda, aby koho opustila, když kdo v nemocích tělesných, ve slepotě,
němotě, v bolestech hlavy a srdce — i v nemocích duše, to jest hříchy
jsa obtížený, k ní se utíkal.*)

4. Stará Matka Boží a úcta nejblah. Panny Marie ve klášterním
chrámu Páně v Rajhradě.

Svatý Benedikt od nejútlejšího svého mládí něžnou choval úctu a
lásku k nejblahoslavenější Bohorodičce Panně Marii. ji sobě zvolil za
vzor a učitelku, od ní učil se již jako mladík všelikým ctnostem. Na
cházeje se v Římě na učení uctíval zvláště obraz Panny _Mariev domácí
kapličce. Ukazujet' se tento obraz nejblah. Bohorodičky v kostelíčku sv.
Benedikta za Tiberou. Před tímto obrazem konával své modlitby a roz
jímání, u něho hledal útěchy a rady ve všech záležitostech, jemu netoliko
své práce, nýbrž i duší svou zasvěcoval, před ním též, jak se tvrdí, učinil
slib ustavičné panické čistoty. A Bohorodička neopustila věrného ctitele
svého, ba častěji snad jemu se zjevila, jej těšila a sílila. Ona mu vnuknula
myšlénku a upevnila v něm předsevzetí, že opustil Řím a na poušt' se
utekl, kde jediné obcoval s. Bohem a těšil se svou rozkoší, nejblahosla
venější Bohorodicí. A k této vroucné lásce a úctě Královny nebes na
—vodiltéž duchovní syny své v Subjaku i na Monte Kasině. Úcta nejblah.
Bohorodičky Panny Marie stala se pak drahým odkazem a dědictvím řádu
sv. Otce Benedikta, a Panna Maria uctívána vždy jakožto (deliciae benedicti
norum,» jako rozkoš a potěšení benediktinův; i není snad a nebylo řehol
ního domu, v němž by zvláštní pobožnosti ke cti a chvále nebes Královny
se nekonaly. Některé kláštery & chrámy Páně jsou světoznámy četnými
divy a zázraky, které se tam udály na přímluvu nejblahoslavenější Boho

*) Viz cŠkolu B. S. P.: r. 1881.
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rodičky; dlužno jen připomenouti: Monserrat ve Španělsku, Einsiedeln ve
Švýcarsku, Mariacell ve Štýrsku.

Otcové benediktinští přinesli úctu nejblahoslavenější Bohorodičky
také do Rajhradu. Roku 1267. vymoženy od kardinála Kvidona čtyřiceti
denní odpustky pro čtvero slavností Marianských, z čehož souditi lze, že
úcta Marie Panny v okolí rajhradském již hluboce zakotvena a rozšířena
byla. O soše P. noval, vzal zbožný
Marietvrdíse,že _“ * břevnovskýopat
prastará jest, což Bavor se svou

bratí benediktin
skou útočiště své
k Bohorodičce

Panně Marii; a
poněvadž důvěra

se poznati a sou
diti dalo také z

celého útvaru po
svátné sošky, že
od starodávna,
aspoň již od roku jejich byla vrouc

ná a dětinná, byla
také odměněna;
nebot' úrodné léto

1320' a ustálené
poměry v Čechách

1270., stávala na
hlavním oltáři ve

dřívějším kostele.
Ve velikých

tísních utíká se lid

křesťanský k Ma
tičce Boží, k po

a na Moravě při
čítali bratří jediné
přímluvě nebes
Královny. Ze hlu
boké vděčnosti, a

mocnici křest'anův,
o ochranu a po
moc. Když na po
čátku čtrnáctého
století následkem

stálých válek hlad

& mor v ČeCháCh Panna Maria v klášteře Rajhradském.
a na Moravě pa- Bavor roku 1321.,
aby v Břevnově v tamější kapličce Marianské každodenně ráno sloužila se
mše svatá ke cti a chvále Panny Marie na úmysl, (aby nejblahosl. P. Maria
jednání naše i všech dobrodinců našich šťastně řídila, a přání i povzdechy
naše i zakladatelů našich svému nejmilejšímu Synu přednášela, nejvyššímu
všeho Tvůrci.< V Břevnově až dosud tato mše sv. každodenně se slouží;
ale _i v Rajhradě se to děje, ačkoliv rajhradští benediktini podle znění
listiny-zavázáni k tomu nebyli; nicméně závazek ten převzali ze zvláštní
úcty a vděčnosti ke Královně nebeské.

aby bída i pomoc
z ní v paměti po
tomstvu se zacho

vala,ustanovil opat

32*
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Týž závazek obnoven byl za horlivého opata Diviše r. 1404., a
sice, jak zní v listině, aku zvelebení služeb Božích a ke cti a chvále pro
slavené Panny Marie.»

Byly tenkráte smutné časy. Kacířství se šířilo a vzmáhalo. Ale
Rajhrad zůstal nedotknut; ba sem uchýlili se zbožní &učení mužové, mezi
nimiž jan z Holešova, onen mocný odpůrce Husův, jenž nazýván byl
kladivem bludařů. Tento horlivý a nábožný učenec benediktinský sepsal
mimo jiná znamenitá díla tuto v Rajhradě u vysokém již stáří <<chvalo
řeči o nejblahoslavenější Panně Marii.» Zajisté spis ten nezůstal ležeti
ladem, alebrž bratří pilně jej čítávali, aby sebe i jiné povzbuzovali
k úctě nebes Královny. Vždyť toho bylo velmi potřebí, jak ve století
patnáctém, tak tím více ve století šestnáctém, kdy se rozličná kacířství
po krajích našich rozlézala a rozličné nehody klášter rajhradský i jeho
okolí stíhaly. S pomocí Boží a pod ochranou nejblahoslavenější Boho
rodičky zotavil se pokaždé klášter s okolím ze všelikých škod a pohrom
živelních i nepřátelských.

Na počátku sedmnáctého století ustanovil probošt Michal Biliňski
(1607—1613), aby ku včtší cti a chvále Panny Marie rorátní mše svatá
v adventě slavně se konala..

Probošt jiří A. Kotelík (1623—1643) byl horlivý ctitel Marianský
i zastával až do své smrti místo ředitele arcibratrstva nanebevzetí Panny
Marie, kteréž na Moravě velmi bylo rozšířeno, a zajisté jak ve klášteře
rajhradském tak i v okolí četné počítalo členy a horlivé ctitele nejblaho
slavenější Bohorodičky.

Roku 1653. ve slavné schůzi přednostů benediktinských, jíž zúčastnil
se probošt rajhradský Viktorin, obnoven závazek dřívějších dob, aby ranní
mše svatá sloužena byla ke cti a chvále Panny Marie na výše zmíněný
úmysl. Na později v Římě podanou žádost' byla tato záslibní mše sv.,
vyjma některé dni a svátky v roce, rozhodnutím kongregace obřadů ze
dne 19. dubna 1749. výsadně povolena.

Při slavné schůzi roku 1676., jíž přítomen byl rajhradský probošt
Celestin, mimo jiné ustanoveno: ve svatvečer slavností Panny Marie, a
sice očist'ování, zvěstování, navštívení, narození a neposkvrněného početí
zachovávati půst; před slavností nanebevzetí Panny Marie již dávno se
půst držíval.

Krásný důkaz zbožnosti a horlivé úcty k Bohorodičce podali bratří
rajhradští r. 1677. Usnesli se totiž ?. hluboké vděčnosti za podivuhodné
zachránění všech členův a věřících na celém panství před nákažlivou ne—
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mocí, která v letech 1675 a 1676 v okolí strašně řádila, že obětovati
budou Panně Marii v Tuřanech záslibní desku, na níž klášter a k panství
patřící místa vyryta byla s latinským nápisem letočetným: (Pia virgo et
mater sis nobis clientibus tuis Raihradii propitia,> to jest: dobrotivá Panno
a Matko, budiž nám chráněncům svým v Rajhradě milostiva. Záslibní
průvod pak od té doby koná se „každoročně až dosaváde třetí neděli po
velikonoci.

Vnitřek klášterního chrámu Páně v Rajhradě.

Tolikéž z vděčnosti obnoven r. 1682. v Rajhradě starý kostelíček
ke cti a chvále sv. kříže a sedmibolestné Panny Marie, aby, jak zní
v listině, nejlaskavějšího Boha a nejblahoslavenější bolestné Panny Marie
sláva, čest' a chvála k útěše duší našich rozšiřována byla.

Když ku konci sedmnáctého století chrám Páně i klášter sesutím
hrozil, snažil se zbožný probošt Benno Brančavský pro služby Boží
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potřebné místnosti opatřiti; i zřízeny dva oltáře, jeden nejblahoslavenější
Bohorodičky.

Probošt Anton Pirmus (1709—1744), jehož vším právem dlužno
nazýv'ati druhým zakladatelem kláštera, vystavěl klášter i kostel v ny
nějším způsobě. Na kostele pracováno od r. 1721—1739. Jsa horlivý
ctitel Bohorodičky, obstaral r. 1732. probošt Anton pro čtyry boční oltáře
vzorky zázračných sošek Panny Marie z klášterů benediktinských, a sice:
Mariacellenskou u sv. Gertrudy, Ettenthalskou z Bavorska u sv. Barbory,
Einsiedelnskou u sv. Ondřeje a Monserratskou u sv. jana Nepomuckého.
Bohužel, nebylo mu dopřáno 'dohotoviti nynější kaplu pro (starou Matku
Boží rajhradskou.» Válka s Prušáky překazila zbožné jeho zámysly.

Častokráte byl klášter rajhradský za svého trvání od nepřátel na
vštíven, zpleněn a zpustošen. Ale málo který nepřítel, ba snad žádný
tak ukrutně a hanebně s posvátnými věcmi nenakládal, jako Prušáci
r. 1742. Zvláště z úcty Panny Marie úsměšky si tropili. Poutníkům na
svatou horu u Olomouce se ubírajícím posmívali se řkouce: (Ta vaše
Maria vám mnoho pomůže; vždyt' sama tak nestatečna jest, že nemá
odkud by roztrhaný plášt' svůj opraviti si dala !» Takové a podobné řeči
častěji prohazovalí ti bezbožníci proti nejsvětější Bohorodičce a jiným ne
bešt'anům, což horliví katolíci mlčky sice, ale se slzami donuceni byli po
slouchati. Ale co říci k tomu, co všecko páchali v Rajhradě? Kde které
posvátné místo znesvětivše, ostatky svatých rozmetavše, obřadní roucha
roztrhavše, zkrátka všecko zplenivše a zprznivše neměli na tom dosti.
Ani prastaré sochy nejblahoslavenější Bohorodičky, která za stavby chrámu
Páně v prozatímné modlitebnici na oltáři byla. umístěna, neušetřili ti divo
chové! Modlitebnici Marianskou proměnili v konírnu, drahocenné roucho
Panny Marie strhali, posvátnou sochu s oltáře do kalu koňského shodili,
kopími zbodali, Bohorodičce i ježíškovi ruce usekali! Tak nalezli duchovní
otcové, kteří od nepřátel v jedné komůrce po celou noc byli uzavřeni,
ráno Královnu nebes se svým božským dítkem v trusu a kalul S pláčem
a velikým hořem bratří zdvihnuvše a očistivše posvátnou sochu na oltář
ji opět postavili.

Když pak za měsíc po této hrozné události rakouský vojevůdce
Karel, vévoda lotarinský, na pochodu k Brnu v Rajhradě noclehem byl,
uslyšev o Spáchané svatokrádeži, přál si sám od sebe posvátnou sochu
viděti, a ačkoliv mu chtěli sochu přinésti, nesvolil k tomu, nýbrž pOSpíšil

do svatyně _a vzdav nejblahoslavenější Bohorodičce úctu políbil
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Na to byla socha Panny Marie do chrámu Páně přenesena a na
oltáři svaté rodiny čili svaté Anny postavena.

Zatím bylo horlivě pracováno na nynější kaple. Roku 1749. na
slavnost' narození Panny Marie byla pak (stará Matka Boží rajhradská»
co nejslavněji do kaple přenesena, na oltář postavena a tam sloužena
pontifikální mše svatá. Ku tehdejší ozdobě sochy Marie Panny a kaple
přispěli četní ctitelé Marianští z okolí i z Brna. Roku (778. byla při
příležitosti svěcení hlavního oltáře také kaple Panny Marie posvěcena
arcibiskupem olomouckým.

Roku 1765. zařízena také v prelatuře malá kaplička ke cti a chvále
nejblahoslavenější Bohorodičky, jejíž starožitný oltářní obraz prý snad
pochází z Bělehradu.

Také na oltáři v kaple kapitolní nachází se obraz Bohorodičky
Panny Marie.

Roku 1845. byla nynější kaple Marianská ozdobně obnovena a
tam od té doby konány pobožnosti ke cti a chvále nejsvětějšího Srdce
Pána Ježíše a nejsladšího Srdce Panny Marie.

Když pak r. 1881. při prohlídce starožitné posvátné sochy zpo
zorováno, že ačkoliv po onom hnusném prušáckém činu rouhavém obno
vena byla, nicméně velmi jest chatrna, umínilo si -velebné duchovenstvo
klášterní posvátnou a převzácnou tuto sochu důkladně opraviti, což se i
pomocí a dárky horlivých ctitelů Marianských stalo.

Tím odevzdána překrásná socha (staré Matky Boží rajhradské:
opět veřejné úctě. Předkové Rajhradčanů, jak řeholníci tak farní i okolní
věřící lid katolický, byli po všechna staletí trvání kláštera rajhradského
vroucnými a horlivými ctiteli nejblahoslavenější Bohorodičky Panny Marie,
a Královna nebeská své věrné ctitele vždy ochraňovala a za ně u Syna
svého se přimlouvala.

Dlužno tudy, aby potomkové nezůstávali za svými zbožnými předky,
aby úcta a láska k nejblahoslavenější Bohorodičce neutuchla, neochabla,
alebrž nově oživla, se zakořeňovala a šířila ke cti a chvále nebes Krá
lovny a ke spáse a blahu věřících, zvláště ctitelů Marianských. Otcové
připomínejtež dětem svým, že v kaple Panny Marie u starožitné, ze
šestnáctého století pocházející křestitelnice křest svatý obdržely; matky
pak kladte miláčkům svým na srdce, že jste je při úvodu v kaple Marii
Panně obětovaly. Všichni jsouce horlivými ctiteli nejblahoslavenější Boho
rodičky vespolek se povzbuzujtež ku ještě vroucnější úctě (staré Matky
Boží rajhradské.>>
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5. Poutní místo Křtiny.

Asi tři hodiny cesty od Brna k severu rozkládá se v rozkošném,
a zvláště letního času půvabném údolí poutní místo Křtiny, o němžto
netoliko Moravané, nýbrž i Čechové a Slováci z Uherska severního
dobrou známost' mají. — Není divu, že toto posvátné místo tak věhlasné
a oblíbené jest; vždyť již téměř po celých šest set roků veliké poutě do
Křtin se konají, a tudíž se honosí takovým stářím, jímž málo které
poutnické místo v naší milé vlasti vykázati se může. Mimo veliké a cti
hodné stáří přispívají k oblíbenosti poutí Křtinských také ncvšední půvaby
přírody Boží, jimiž toto poutní místo bohatě obdařenojest; údolí, v němž
Křtiny se rozkládají, jest pokračováním pověstného údolí Adamovského,
kamž každého léta tisícové milovníků přírody ze všech zemí, zvláště pak
z pobllzkého Brna přicházejí,. aby se velikým skutkům Božím v přírodě
vnadné obdivovali. a po lopotných prácech celoročních zotavili. Také
údolí Křtinské tak jest utěšené, že každého znatele a přítele krásy přírodní
překvapuje a potěšuje. Údolí Křtinské jestit' obklopeno a takořka ověnčeno
třemi horami, a podobá" se velikému trojhranu, z něhož vybíhá troje
údolíčko jako vidlice, neboli větve; jedno táhne se k severu, druhé směřuje
k východu, a třetí kloní se k jihu a slučuje se s údolím Adamovským.
Uprostřed onoho velikého trojhranu rozprostírají se Křtiny, jichž domy
na patě oněch tří hor tak velebně se rozkládají, že soudný divák, na
některé z nich stoje, snadno sobě přcdstaviti může krásnou ves v horách
Švýcarskýchf K tomu sluší při-pomenouti, že hory zmíněné až na jednu
nejsou lysé, holé a pusté, nýbrž bujným stromovím porostlé, což
krásu veškerého údolí 'zvyšuje, a tvářnost' krajinky té zvelebuje zvláště
letního času, kdy nábožní poutníci po horách a v lesích na zeleném
trávníku ve stínu se ukládají, aby pobožnost' svou vykonavše a nesmrtelnou
duši nasytivše, také unavenému tělu potřebného odpočinku dopřáli.

Zrakům příchozích poutníků nejprv objevuje se svatyně Křtinská,
kteráž daleko široko na venkově sobě rovné nemá.

Chrám Křtinský vzdělán jest na mírném pahorečku, a jest podivu
hodný pro svou velikost', nádheru a krásu. Vystaven jest ve způsobu
kříže, jenž tvoří podlouhlý čtverhran. Sestává ze čtyř vespolek spojených
a klenutých kaplí, jichž středem jest hlavní loď chrámová, nad kterou se
velebně k nebi vypíná hlavní klenutá, kulatá báně chrámová. Pobočné
kaple čili lodě jsou o něco nižší nežli střední lod. — V průčelí chrámu
vystupuje na východní straně chrámu štíhlá věž k oblakům, a má na
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zevnější straně asi v polovici nad hlavními dveřmi chrámovými v obrovské
velikosti jméno Panny Marie. O něco výše po obou stranách věže jest
viděti dvé obrovských soch kamenných, z nichžto jedna sv, Norberta,
druhá pak sv. Augustina představuje.

Vnitro chrámu Křtinského malováno jest na obmítce slovutným
malířem Etgens'em. Malba ta vyobrazuje obcování svatých. A?: r. 1844.
velikou škodu ohněm utrpěla, jenž byl střechu v popel obrátil, tak že
následkem toho déšť na klenutí dorážel, a malbu částečně poškodil: přece
na mnohých místech, kam déšť neměl přístupu, zrakům našim doposud
velmi živě se obje- nají: (V plnosti
vuje. — Na oblou
cích, jenž .pobočné
lodě čili klenby s
hlavním klenutím

spojují, viděti lze na
modré půdě zlatými
písmeny tento nápis
v jazyku latinském:
„In plenitudine
Sanctorum detentio

mea. Ego mater
pulchrae dilectionis,
& timoris, & agni
tionis, & sanctae
spei;“ kterážto slo
va vyňata z knihy
moudrého Siracha,

svatých zdržování
mé. já Matka krá
sného milování a

bázně a poznání a
svaté naděje.»
(Sirach 24, |6. 24.l

Ve chrámě sa

mém jest šestero
oltářův. Mile pře
kvapuje poutníka
hlavními dveřmi do

kostela vstupují
cího velký oltář, na
kterém se nalézá
zázračná socha P.
Marie. Oltář sám

jest z načervenaPanna Maria ve Křtinách.
\: v v'/

v nasí rec1 zname- lého mramoru, a
nad ním vznáší se šestero zděných a mramorem vykládaných sloupů,
kteréž nahoře klenutý a také mramorovaný baldachýn spojují. Uvnitř
baldachýnu objevuje se v prostředku Duch svatý ve způsobě holubice
září zdobené, kteráž pozlacena jsouc vznáší se právě nad hlavou milostného
obrazu Panny Marie Křtinské; nebot' mezi těmi šesti sloupy stojí na pevném
mramorovém podstavci pod baldachýnem zmíněným socha milostné Panny
Marie Křtinské, která jsouc kolkolem okrášlena pozlacenou září
uprostřed dvou velkých rovněž pozlacených cherubínův stojí a jednou
nohou půlměsíc šlape. Socha tato kamenná jest sedm stop vysoká. Zá
zračná socha Panny Marie Křtinské jest toho způsobu, „že náleží k nej
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pěknějším sochám. Umělec, at' byl kdo byl, zajisté veliký byl, neboť dovedl
sochu Rodičky Boží způsobiti vznešenou, krásnou, v panenské milostnosti
spanilou, a konečně takovou, kteráž se počítá k nejkrásnějším zázračným
obrazům Panny Marie. — Na hlavě má císařskou korunu, v pravé ruce
královské žezlo, roucho dlouhé, až na paty sahající, plášť nad sukně o
něco delší a pod krkem záponou ozdobně spojený, bedra pasem pře
pásána, vlasy na obou stranách po ramenou splývající; na levé ruce
nese Božské dítě své, Ježíška, jenž, maje v ruce jablko, ukazuje ho Matičce
Své na znamení, že jest před ní celé, a od ní neokusené. Tvář zázračné
sochy jest nad míru krásná, velebná a neobyčejnou milostí zářící;
svou důstojností pak působí nevýslovně sladký dojem na poutníky ná
božné, a budí v nich lásku, úžas i útěchu; hříšníkům pak vlévá do srdce
spasitelný strach a léčivou hrůzu.

Dlužno ještě povšimnouti sobě kazatelny, jejíž spodní část' ze
samého mramoru zhotovena jest. Horní část' jest ze dřeva krásně mra
morovaného; a nad kazatelnou jest baldachýn dřevěný, rovněž mramo
rovaný, na němž stojí dva andělé, kteří ukazují zlacenou září zdobené
slovo: (jehovab

Také lze čísti za hlavním oltářem několik latinských nápisů na
plochách kamenných, jichžto pro důležitost' místní opomenouti nelze. Předně
upozorňujeme na hrobní kámen opata Zábrdovického Kristofora Matušky,
jenž byl chrám Křtinský dostavěl, a jehož tělesné ostatky ve chrámě
odpočívají, jakož vidno jest z následujícího nápisu, jenž také rok dostavení
chrámu Křtinského, rok přenesení sochy Panny Marie z kaple sv. Anny do ny
nějšího. kostela, a rok úmrtí onoho opata udává. Tento náhrobní kámen
jest na straně evangelia blíže oltáře sv. jana a Pavla před oratoriem a
zní takto:

Quaeris, quem calcas viatorP
Frigida Christofori tegit abbatis ossa,

Cujus corda pie concaluere in eo,
QVo InDefesso, lntento sVo ornatV sVrreXerVnt eXCeLsI

parIetes teMpLI. Eccl. 50. (1750. rok dostavení chrámu.)
PosItVsqu est thronVs MatrI regls

ln qu a festo PhlLIppl & IaCobl stat nobILI aDornata plgnore,
serVato perpetVo Vlrglnls honore. '(1750., rok přenesení sochy P. Marie.)
Hunc nobiscum venerare, precibus concomitare, Quem bis audis jubilaeum,
tulisse & sic trophaeum Nunc de votis canonicis, post pane, vino mysticis,
Huic dic beatam requiem in saeculorum seriem.
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FatIs reLIgIose CessIt tertla NoVeMbrIs, terrae ConDltVs seXta.
(1777., rok úmrtní opata Matušky.)

Což se do naší řeči takto přeložiti.dá: (Ptáš se, poutníče, čí to
hrob, jehož se nohou dotýkáš? Chladné tělesné ostatky opata Christofora
kryje kámen tento, v jehož útrobě zbožné city plápolaly, a jehož ne
unavenou pílí ve své ozdobě povstaly vznešené zdi chrámové.»

(Postaven jest tu trůn Máteři Boží, na\němžto stojí od slavnosti
sv. Filipa a jakuba okrášlená vzácným rouchem, a vždy jsouc jako
Panna ctěna.:

(Tomuto muži poctu s námi vzdávej, prosbami svými jej provázej,
a slyše o něm, že měl dvoje druhotiny, i slibův řeholních i jako kněz,
přejž mu věčné odpočinutí. — Zemřelt' dne 3. listopadu a pochován dne
6. listopadu.)

Kromě toho náhrobního kamene jest viděti pod oratoriem jiné dvě
kamenné plochy zazděné, z nichžto jedna, na straně evangelia, naznačuje
rok slavného posvěcení chrámu Páně 1771.

Z pobočné lodi na straně epištolní vchází se do dvou krytých
chodeb čili podloubí, kteréž asi 21 sáhů dlouhé v podlouhlém kruhu
k veliké kapli svaté Anny vedou. Kaple ta severně od chrámu velebně
pne se k nebesům; jestit' neobyčejně vysoká a v tomtéž slohu budována,
jako' chrám. Uvnitř zdá se býti cele kulatá, avšak zevně objevuje se po
zorovateli jako dokonalý osmihran. Nežli chrám dostaven byl, sloužila
kaple ta za farní kostel, v němžto se služby Boží pro farníky rozsáhlé
farnosti Křtinské konaly. Uprostřed kaple stojí jedinký oltář, na kterémž
v životní velikosti ve skleněné schránce stojí dřevěná socha svaté Anny,
anaž na rukou svých drží Pannu Marii jako útlé dítko. Za oltářem visí na
stěně ohromný obraz na plátně malovaný, představující (Navštívení blaho
slavené Rodičky Boží, Panny Marie.)

jak daleko sahá původ pouti Křtinské, a kdy nábožní poutníci
v údolí Křtinském scházeli se, a Rodičku Boží vzývati počali, nelze
sjistotou udati pro nedostatek pramenů. Tolik však z některých zacho
vaných listin vysvítá, že již ve 13. století chrám tamější ke cti a chvále
Marii Panně zasvěcen byl, a že tedy pouť Křtinská prastará jest.

O zázračném obraze vypravuje se, že byl okolo r. 1210. velikým
bleskem v houští nalezen, a sice u dědiny Malé Bukoviny, která asi
hodinu cesty od Křtin jest vzdálena a k panství Zábrdovickému náležela.
V dědině té byl kostelíček, v němž lid věřící z daleka přicházející a pou—
stevníci při kostelíčku obývající od nepamětných dob zázračný obraz ctili.
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Poustevníci neopustili chrámečku ani tehdy, když r. 1212. zázračný obraz
Panny Marie z Malé Bukoviny do Křtin přenesen byl, než na původním
místě zázračného obrazu bez přestání obývali, a ve svém chrámečku po
božnosti své konali.

Zbožná pověst' vypravuje, že zázračný \obraz za oněch neblahých
dob, kdy obrazoborci řečtí posvátné obrazy ničili a pálili, andělem pře
nesen byl nejprve do Uher, a odtud do našich vlastí, jako podobně vy
pravuje se v dějinách církevních 0 domě Rodičky Boží v Nazaretě nyní
Loretánském. Odtud lze asi vysvětliti, že zvláště Slováci ze severních Uher
vroucí úctu k Panně Marii Křtinské chovají, a ve valných průvodech
tam putují.

Dosud ukazuje se v Malé Bukovině ono místo, kde Panna Maria
na velikém kaštanu se zjevila; nyní však jest na místě kaštanu sloup,
na němž spatřiti lze obraz Marie Panny.

jak již bylo praveno, byla milostná socha asi přičiněnímpana Lva
z Klobouk, zakladatele kláštera Zábrdovického, pána hradu Zábrdovického
a panství Křtinského, okolo r. (212. do farního kostela Křtinského pře
nesena, tam na pobočním oltáři 'k uctění vystavena, kdež dle letopisů
klášterních až do r. 1651. stála, až pak v roce tom pro lepší pohodlí
poutníkův na hlavním oltáři zvláště k tomu účelu zbudovaném jest umístěna

Ze zázrakův, které se tam udály, zvláště jest pamětihodno, že
jeden chlapec po mnohá a mnohá léta nevidomý od rodičů svých,
ačkoliv nekatolických, Marii Panně Křtinské byl obětován a zázračným
způsobem úplného zraku nabyl. Vděčnost' svou projevil tím, že přijal naši
svatou víru a sloužil Bohu až do posledního vzdechu v klášteře Zábrdo
vickém jako řeholník — praemonstrát. — ještě se vypravuje, že když
jednoho dne několik loupežníků z Valašska vrazilo do chrámu, tak byli
zastrašení zlobivými zraky a posuňky milostného obrazu, že okamžitě vy
klidivše se z kostela, úprkem na útěk se dali.

Co se bylo dále postupem času ve Křtinách přihodilo, o tom
letopisy nepodávají zpráv. jenom to z nich najjevo jde, že veliká úcta
k divotvorné Marii Panně Křtinské panovala v 17. století, a že k ní
lidé ve všelikých potřebách života svého se utíkali. Tak když okolo
roku 1648. v měsíci září morová rána v Brně a v jeho okolí byla vypukla,
vydal se opat kláštera Zábrdovického na pouť do Marie-Celly, ostatní
údové kláštera pak museli k rozkazu opata na počátku měsíce října do
Křtin k Marii Panně putov'ati, kdežto až do vánoc prodlévali na modlitbách.
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Není se diviti, že i v lidu úcta k Marii Panně Křtinské rostla,
což zvláště v posledních letech 17. století nejvyššího stupně dosáhlo, kdy
se tak velicí zástupové do Křtin valili, že místní farář i s kaplanem vy
hověti jim nemohli; tak že roku 1665. návodem opata a celého kláštera
Zábrdovického ještě dva kněží na pomoc dáni byli.

Okolo roku 1718. započala se stavba nové kaple ke cti a chvále
Navštívení Panny Marie, která až doposud stojí, a kaplí sv. Anny se
nazývá. Do této kaple byla roku 1733. zázračná socha Panny Marie ze
starého farního kostela slavně přenesena, a tamto zatím až do vystavění
nynějšího skvostné— „ A“ _. __ synů svatého Nor
ho chrámu Páně : i ' v. . berta byly příčinou,
ctěna. aby se zbudoval ke

cti Panně Marii a

k rozmnožení po
Zbudování ny

nějšího překrásného
chrámu Křtinského

umožnila velikomy
božnosti jiný, mno
hem větší a skvost

nější chrám nad
předešlý ve Křti
nách. Bez meškání

slná paní Susana ze
Zástřizlů,kteráž roku
1690. svůj statek
Jesenec zázračnému zhotovil se návrh

chrámu toho, a sice
takto: K severu a

obrazu Panny Marie
Křtinské v dar a

obět' dala.. Dílem k jihu měly státi

znamenitýtentodar, dVěkaple:jedna
dílempořádrostoucí ***,. ' *, dOposudstOjícíke
nadšenOSť pro úCtu Vnitřek chrámu Páně ve Křtinách. Cti svaté Anně! &
Marianskou horlicích druhákecti svatému

josefu; uprostřed těch dvou kaplí měl se k nebesům pnouti skvostný a přenád
herný chrám Páně. Na zad od chrámu k západu mělo státi krásné stavení
pro převora a jiné pro kněžstvo. Chrám Páně s dvěma kaplema a 5 nad
řečeným stavením pro kněze, obyčejně residencí zvaným, mělo tvořiti do
konalý čtverhran.

Pod opaty kláštera Zábrdovického, Maximilianem a Engelbertem,
konaly se přípravy k nádherné stavbě, a jejich nástupce Hugo šťastně
ono veliké dílo započal. Počátek učiněn jest s residencí čili s budovou
k západu od chrámu ležící, která doposud nedohotovena stojí, a jejíž část'
místnímu faráři za obydlí slouží. Roku 1718. započata byla stavba kaple
svaté Anny, ježto po vyzdvižení starého chrámu. Křtinského po dlouhý
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čas za farní kostel sloužiti musela. Teprv roku 1728. položen jest základ
k nynějšímu chrámu Páně a jmenovaný opat Hugo vyhnal stěny a po
kročil se stavbou dle obecného podání až k dolejším oknům, což se stalo
roku 1736 , jakož souditi možno z některých starých nápisů čas udáva
jících, jenž mezi starými spisy nalezeny byly. Znějít' takto:

Stat aDornata nobILI pIgnore MarIa
Voto HVgonIs AbbatIs VeLVt aVrora
ConsVrgens (1736), QVae ante saeCVLa
qVInque seDeM eLegIt posVIthe
KIrItaInae (1736.)

Což se dá asi takto přeložiti: <Stojí okrášlena vzácným rouchem
jako dennice vycházející Maria slibem opata Hugona, anaž před pěti sto
letími sídlo své ve Křtinách sobě vyvolila a obrala.:

Hugonův nástupce, roku 1738. zvolený opat kláštera Zábrdovického,
Christoforus Matuška, neunavně pokračoval ve stavbě nákladného chrámu
a jeho obětovností a snahou stavba se ukončila roku 1750., jen že místo
dvou věží, jakož původně navrženo bylo, jen jedna věž se zbudovala, a
to proto, aby klášteru Zábrdovickému nějaké úlevy se dostalo, jelikož
nebyl s to, aby dalších výloh na nákladný chrám Křtinský nesl, utrpěv
v sedmileté válce od Průsův nemalé škody, a jiných důtklivých ran. Tudíž
i zdokonalení a další okrášlení chrámu Páně, jakož i vnitřní ozdoby, po
krývání střechy mědí, dohotovení krásných schodů před chrámem, a ostatní
dokončení na pozdější časy odloženo. '

ježto pak roku 1784. klášter Zábrdovický podobný smutný osud
zastihl, s jakým se mnohé jiné kláštery bohužel potkaly, tím se navždy
nepřemožná překážka v cestu položila konečnému provedení všech při
chrámě obmýšlených okras a ozdob.

Dohotovený chrám brzy potom opatem Kristoforem Matuškou
církevně byl požehnán, a roku 1771. zvláštním povolením jeho Eminencí
kardinála Hamiltona, biskupa Olomuckého, dne 21. dubna slavně vysvěcen
důstojným pánem Františkem, hrabětem z Chorynských, světícím biskupem
Sa'mařským, tehdejším skutečným infulovaným prelátem a děkanem
v Brně na Petrově, kanovníkem Olomuckým, zároveň i s hlavním oltářem
ke cti a chvále jména blahoslavené Rodičky Boží Panny Marie, menší
oltář na zad od hlavního oltáře postavený pak ke cti svatému Norbertu
posvěcen.

Po vyzdvižení kláštera Zábrdovického stalo se panství Zábrdovické,
dříve premonstrátům náleževší, majetností císařské komory, a zůstalo jí
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až do roku 1830., kdy je vysokorodý pan František Xaver hrabě
z Ditrichsteinů kupem sobě a svým potomkům přivlastnil, čímž patronát
fary a kostela Křtinského na sebe přijal. Doposud jsou dědicové jmeno
vaného hraběte Františka v držení patronátu toho pod jménem hrabat
z Mensdorffů.

Veliké neštěstí zastihlo poutní místo Křtiny roku 1844., kdy na
slavnost' svatodušní v nocí s neděle na pondělek vypukl strašný oheň,
jenž nejen umělecky sestavený krov na chrámě tom a střechu kaple
svato-Anenské v popel obrátil, ale také zvony na věži rozlil. Ještě téhož
roku dal nábožný pan František hrabě z Ditrichsteinů střechu vystavěti
a zvony uliti.

Není sice ani jedné neděle v celém Božím roce, aby milostná socha
zázračné Panny Marie Křtinské jednotlivými ctiteli navštěvována nebyla;
což zvláště o slavnosti Očist'ování Panny Marie platí, s kterýmžto prvním
jarním svátkem Marianským nábožné návštěvy jednotlivcův počínají roz
hojňovati se; avšak hlavní doba, v nížto se pout' Křtinská po celé léto
koná, má dvě oddělení. První sahá od Nanebevstoupení Páně až do
slavnosti nejsvětější Trojice Boží, a druhé obsahuje všecky neděle a svátky
od slavnosti svatých apoštolů Petra a Pavla až do slavností jména
Panny Marie.

PodotknOuti dlužno, že kromě nadřečených neděl a zasvěcených
svátků slavná pouť se koná na den Navštívení Panny Marie a na den
svaté Anny, kdy přichází velký počet poutníkův k zázračnému obrazu
Křtinské Rodičky Boží.

Nedá se však říci, že by čas poutí Křtinských slavností jména
Panny Marie ukončen byl, jelikož i po léto slavnosti ještě několikero
slavných průvodů z. celé Moravy do Křtin přichází; ba i po slavnosti
Posvěcení chrámů Páně bývají tu sbory poutnické, tak že právem lze
tvrditi, že se pouť Křtinská teprve zimou končívá.

6. Sloup u Blanska.

Mezi milostiplná zřídla, jichžto Duch Páně postupem věků vyvodil
po zahrádce sv. Cyrilla a Methoděje na milé Moravě, náleží ode dávna
pout' přeblahoslavené Panny Marie bolestné ve Sloupě u Blanska. Ny
nější chrám' Páně dostoupil rokem 1854. právě sta let květu svého, ač
pout“ ku někdejší kapličce bolestné Rodičky Boží mnohem dříve již za—
vlažovala údolí Sloupské. Připadát' tedy pout“ Sloupská době novější a
nemůže ovšem co do národní starobylosti nikterak se rovnati tisícověkému
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Velehradu, Betlému to moravskému, ani našemu Táboru, svatému
Hostýn u: přece však valně již proslula ve zbožném lidu moravském,
tak že do roka okolo 60.000 poutníkův uvítá ve svatyni své; ano, jako
řeka, čím dále se valí, Pořád vzrůstá přítokem nových potůčkův a vod,
tak i zdejší pouť každým rokem nových zástupův k sobě vábí.

Poutní chrámové zdobívají obyčejné temena vysokých hor, panujíce
jako strážní duchové nad okolní krajinou, a nábožný poutník již na mnoho
hodin cesty z daleka poklekává a pozdravuje vyvolený stánek Boží. A
když tamto na hoře posvátné se byl octnul, vidí se v duchu takořka již
v samé předsíni živého Boha. Izhnusí se mu prach pozemský, do něhož
opět sestoupiti má, a toužil by, kdyby možná bylo, jako druhdy apoštol
Páně sv. Petr, na věky bydleti na Táboru. svatém.

Tak mocně působí již pouhá poloha chrámu na pahorku neb kopci.

Svatyně Sloupská zatím na odpor jiným chrámům po horách kra
lujícím, uschována jest až na málo jen krokův nedočkavému zraku
poutníkovu v roztomilém údolíčku ze všech stran ověnčeném skalami
a lesy.

Než právě tato poloha v hlubokém údolí má do sebe tu vlastnost',
že probouzí v poutníkovi myslivém citův bolných i sladkých, příbuzných
stánku Matky bolestné.

Kdežto již obyčejný cestovatel krásou přírody Boží jako omámen
u vytržení padá: kterak by neměl nábožný poutník se rozplynouti citem
svatým, an dvojí moc zároveň na jeho srdce doráží — moc živé víry a
velebnost' skutkův Hospodinových? Ocitnuv se v malebném údolí tom,
všudy jako zabedněném, a zhlédnuv velkolepý chrám Máteře bolestné,
kterak by neměl unesen býti srdcejemnou myšlénkou, jakož církev svatá
jejvybízí modliti se: <My k tobě (Maria) voláme vyhnaní synové Evy,
k tobě vzdycháme lkající a plačící v tomto slzavém údolí)!P

Posvátná socha Sloupská jest umělecká práce z lípového dřeva.
Představuje pak v životní velikosti Matku Boží, anaž pod křížem sedí, na
klíně majíc usmrceného Synáčka, nad nímžto s pláčem spíná rukou svých,
na důkaz nesmírné bolesti, prorývající mateřské její srdce.

Spanilá tvář podobá se více sličné panně nežli zarmoucené matce.
I zdá se, že umělcovi, an toto posvátné dílo tvořil, živě na' mysli tanul
výrok sv. církve katolické: <<ŽeMaria podosáhla důstojnost' matky, čistoty
však panenské nepozbyla; že tedy před porodem i po porodu neposkvr
nénou zůstala pannou.)
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Socha ta pochází z klášterního chrámu ctihodných otců Minoritův
Brněnských, kdež před časy na zvláštním oltáři k veřejné úctě vysta
vena byla. Když pak roku 1728. dotčený kostel opravován býti musel,
stalo se, že oltáře \i veškeré nářadí chrámové vyklizeno, tudíž i milostná
socha Matky Boží prozatím odstraněna byla do chodby klášterní.

O tom dozvěděv se Karel Ludvík, hrabě z Rogendorfu, pán
v Rájci a v Jedovnicích, jsa vroucím ctitelem Rodičky Boží, vyžádal si

Panna Maria ve SlouPé.

posvátnou onu sochu od Minoritův Brněnských, začež skvělým darem
k opravě jich chrámu velkomyslně byl přispěl. Pomodliv se za milost'
obdrženou, naložil svou drahocennou kořist' na krytý vůz a dovezl ji přímo
bez zastávky až do Sloupa.

Nebylo tam však posud nižádného chrámu ani kapličky, kde by
bylo bývalo lze sochu důstojně uhostiti. I odevzdal ji tedy zbožný hrabě

33
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prozatím do domu Sloupského mlynáře tehdejšího, bohabojného starce,
jménem Vavřín Severa.

Tento měl dceru as 451etou, která takřka denně padoucí nemocí
trápena byla. Na povzbuzení zbožného hraběte padli stařeček ijeho dcera
na kolena před svatou sochou a vroucí modlitbou volali k Bohu a Marii
o milost“ a smilování. Dcera pak nešťastná nad to zaslíbila se, jestli ji
Hospodin na přímluvu Panny Marie hrozného neduhu pozbaví, že celý
ostatní život obětovati chce ke službě vůkol posvátné sochy. Sotva však
dokončili prostosrdečnou pobožnosť svou, od té doby strašná nemoc na
vždy zmizela. Isloužila napotom jako svíčkařka u sochy milostné až do smrti.

Starý mlynář přetvořil nejpěknější světnici ve mlýně na kapličku,
vzdělav úhledný oltář, na němžto milostnou sochu vystavil k úctě pobož
ného lidu. Jakmile se byla roznesla pověst“ o zázračném uzdravení dcery
mlynářovy, valili se již zástupové ctitelův Marie Panny ke Sloupu'se
všech stran, přinášejíce potřebného světla k oltáři Marianskému a sklá
dajíce prosby své u nohou světice Boží.

Zbožný hrabě Rogendorf, vida' s potěšením, kterak se úcta Rodičky
Boží vzmáhá, že nestačí již těsný příbytek ve mlýně, ucházel se u bi—
skupské stolice v Olomouci o povolení, aby řádnou kapličku vzdělati směl,
v nížto by socha Marianská ku veřejné úctě postavena a nejsvětější oběť
mše sv. sloužena býti mohla. Přeochotně uděleno povolení žádané a brzo na to
pozdvihla se utěšená kaplice jako důstojnější stánek posvátné sochy. (1730)

Každý pátek se tu slavívala mše svatá od kněžstva Doubravického
za velikého návalu nábožného poutnictva. I museli nejvíce před kapličkou
pod šírým nebem státi, nenalezajíce nižádného přístřeší ani před deštěm,
ani před_palčivým sluncem, ani před větrem mrazivým. Počalo se tedy
přemýšleti, kterak by prostrannosť kapličky se rozšířila. Inebylo jediného
poutníka, jenž by aspoň jednoho kamene ke kapličce byl nepřinesl, a za
nedlouhou dobu tolik kamení tu nahromaděno, že by byl snadno veliký kostel
mohl vystaven býti. Než právě tehdáž povolal Bůh na věčnost“ šlechet
ného hraběte.

Jako před věky král David synu svému Šalomounovi, musel i hrabě
Rogendorf stavbu nynější velebné svatyně pozůstaviti výborné své choti.

Hraběcí vdova Karolina z Rogendorfu uskutečnila skvělým způ
sobem tužbu zvěčnělého manžela svého. Jejím nákladem a péčí povstala
nynější překrásná budova mezi rokem 1751. a 1754., byvši posledního
toho roku zasvěcena Matce bolestné od Jeho Eminencí kardinála a biskupa
Olomouckého Ferdinanda Julia z Troyeru, a sice na neděli před svatým
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Šimonem a Judou, na kterýžto den posvátná socha z malé kapličky slavně
přenesena byla na hlavní oltář nového stánku svého, kdež posud sídlí.

Aby se duchovním potřebám lidu do Sloupa putujícího lépe vy
hovělo, byl tu již od r. 1750. zvláštní kaplan ustanoven; roku pak 1755.
nadáním téže hraběnky založena tu řádná fara, jakož i fundace pro dva
bratry třetího řádu sv. Františka, kteří kromě posluhy u oltáře též o vzornou
čistotu svatyně péči vésti mají. Nyní jest zde pouze jeden bratr.

Sloupská svatyně, vystavená dle nákresu Vídeňského stavitele
Canavala, nese ráz vlašského slohu, podobu majíc kruhu podlouhlého.
Délka obnáší 211/2 sáhů, šířka 16 a výška 18 sáhů. Dvě štíhlé věže
pobité bílou žestí významně připomínají neposkvrněné panenství Rodičky
Boží; každá z nich má 26 sáhů výšky, ve výklenku ozdobeny jsouce úhlednými
sochami věrověstův slovanských sv. Cyrilla a Methoděje od Bleibergera.

Vnitřní úprava chrámu mile dojímá úhledností a čistotou veške
rého nářadí posvátného. Toliko 5 oltářů se tu pozdvihuje k nebi, ale
nad míru krásných. Hlavní oltář vynikaje vkusem i důkladností zhotoven
jest z čistého mramoru barvy červené a černé, a sestává ze čtyr mo
hutných sloupův. Umělecká ozdoba na něm, pak skvostné tabernákulum
jest výborné dílo Ondřeje Švaigla.

Jako vzácnost' dlužno ještě vytknouti křížovou cestu, kterážto ač
stará, daleko sobě rovné hledá; zvláště výraz trpícího Spasitele jest
veskrz mistrovsky proveden.

Pod kostelem nachází se rodinná hrobka někdejších majitelův
panství Rájeckého. Před léty však byly pozůstatky pochovaných tam
osob vyzdviženy; jenom nábožná původkyně chrámu, Karolina hraběnka
Rogendoríová, samojediná pod hlavním oltářem posud odpočívá.

Na severní straně chrámu stojí kaplička s oltářem jatého Spasitele,
dřevní 'to stánek pOSVátné sochy Marianske. Za letního počasí, když se
o velikých slavnostech více poutníkův sejde, nežli chrám může pojmouti,
sloužívá se tu mše svatá.

Potoky horské mívají tu vlastnost do sebe, že jenom časem, ale tak
náhle a silně se rozvodní, že celé vůkolí v jezero proměněno bývá. Příval
takový však nemá stálosti; voda rychle opadává, až konečně zůstane suchý
toliko žleb, který teprv za dráhnou dobu novým opět lijákem se rozvodní.

Co do hojnosti návštěvy přemnohých poutí přirovnati lze takovýmto
horským bystřinám, jelikož jenom několikráte do roka o jistých slavnostech
nesčetnou silou poutníkův zaplaveny bývají, napotom však dlouho prázdny
zůstanou, až opět nějaký veliký svátek se přiblíží.

ni:
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Sloupskou pouť přirovnali bychom raději živému potůčku, který
ovšem co do bohatosti vod se nevyrovná řečeným potokům neobyčejnými
přívaly toliko živým, za to však stálým tokem svým po celý rok navla
žuje sady a nivy. Tak jako potok na jaře vždy bývá živějším, rovněž
i tu může se říci, že zvláště za jarního času mohutněji než jindy tu pějí
skály a háje Bohorodičce bolestné.

Okolo nanebevstoupení Páně ozývají se nejprve zpěvy převelebné
Moravskýchi Uherských Slovákův, jižto svým vážným, jednoduchým,
církevním chodem mezi všemi písněmi, jakých tu slýchati, vrch vedou.
I nazvali bychom za touto příčinou slovácké poutnictvo (živými varhanami,>
kteréž velebným zvukem svým předehrávají posvátnému plesu poutnímu,
až poznenáhla celý kraj v jediný nábožný souzvuk se roznese ku chvále
bolestné Máteře Boží.

Kromě nenebevstoupení Páně bývá nejvalnější pouť o sv. Duchu,
pak vůbec na slavnosti Marianské; není však ani jediné téměř neděle a
svátku odjara až do tuhé zimy,aby aspoň jeden poutníprůvodk nám nezavítal.

I ve všední den, na př. v suché dny, přicházejí poutníci, ba i
v pozdní zimě vydávají se jednotlivci z okolních městeček a dědin na
několik hodin cesty do Sloupa, aby u nejblahoslavenější Panny Marie bo
lestné svou pobožnost' vykonali. 'Počet všech poutníkův za celý rok
udává se na 60.000.

Výroční slavnost' sedmibolestné Panny Marie konává se dvakráte
do roka: I. v pátek před květnou nedělí (bolestný pátek, zde však vůbec
květný pátek zvaný), 2.' na neděli třetí v měsíci září, pakli jiný přednější
svátek na ten den nepřipadá.

Že dvakráte za rok svátek sedmibolestné Panny Marie se slaví,
vysvětliti sluší tím, že církev sv. zvláštní duchovní prospěch na zřeteli
má, který z rozjímání bolestí Panny Marie se prýští, jakož i s'lavnost'
nejsvětější krve Pána ježíše za toutéž příčinou po dvakráte do roka se
konává.*) —

7. Poutní místo Vranov.

Nedaleko Brna, v krajině přerozkošné, pokryté útulnými lesy,
které jakoby zvaly v tmavý klín svůj unaveného chodce, pne se k nebesům
dvé černých, štíhlých věží.

Tam k těm černým věžím ve měsíci září valí se tisícové nábožných
poutníků mariánských z daleka široka na pouť k Panně Marii. jesti to

*) Viz: cKytečka ze Sloupa.: Uvil Jan Nep. Soukop. V Brně 1855.



POUTNÍ MÍSTO VRANOV. 517

náš Vranov, jehož poutní chrám ke cti a slávě (Narození blahoslavené
Bohorodičky Marie Panny) zasvěcen jest. Původ tohoto mezi lidem velmi
oblíbeného místa poutního sahá právě do těch dob, ve kterých milá naše
vlasť moravská navštívena byla vpádem ukrutných Mongolů čili Tatarů.
Když lid moravský uslyšel, že jsou Tataři na hranicích, byl jeden strach,
jeden nářek, jedno o pomoc k nebesům volání. Lidé se rozutíkali do
lesův a na hory nepřístupné. Tu, kde nyní Vranov leží, tehdy byl les
mnohem hustější, snad ještě prales. Sem do těchto hustých, neprůhledných
úkrytů lesních utíkali se postrašení obyvatelé sousedního hlavního města
Moravy, Brna, a po _ dochovala. Krajin
Bohu své útočiště " ský maršálek na Mo
brávali jediné k ravě Vilém z Rožen

'berka v těchto do

bách smutných sli
bem se Bohu zavázal,

mocné Matce ne

beské Marii Panně,
na jejížto přímluvu
skutečně lítý nepřítel
od našich slovan

ských hrdinů Jaro
slavem vedených u

že vystaví kostel
Marianský uprostřed
lesů na Vranově na

pahorku, aby mu
Bůh na přímluvu
Marie Panny, jižto s

Olomouce a na Ho

stýně (25. června
1241.) poražen, a z důvěrou byl vzýval,

\!vlasti naší na vždy
do krajin asiatských
zahnán byL

Tenkráte se při

zádoucího zraku na

vrátiti ráčil. Když se
přípravy konaly na
místě pro chrám usta

hodilo též, o čem _ i _ i. _ noveném, nalezen
se nábožná pověsť Milostnyobraz Panny Marie na Vranove. na blízku dle staré
pověsti nynější spanilý obraz mezi dvěma duby. To pak se událo r. 1240.,
kteréhožto roku první dřevěná svatyně dostavena a ozdobena byla nale
zenou tou sochou Rodičky Boží. Slušno připomenouti, že zbožný původce
svatyně Marianské dosáhl od Boha, oč prosil, byv úplně zhojen od slepoty své.

O této zázračné soše Panny Marie, která asi na loket vysoká jest,
vyznati dlužno, že je to tvář skutečně milostná a spanilá. Jest zajisté již
několik set let stará, avšak spanilost' a krásu její nezohyzdil ani oheň
švédský, ani nesetřela starobylost'; nikde nenajdeš ni nejmenší známky
nějaké porušenosti, ani vrtání nějakého červíčka; Bůh všemohoucí chrání
i tento spanilý obraz neporušené Panny od porušení.
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Od té doby stal se Vranov památným, a zbožný lid moravský
po bouři mongolské začal sem putovati, dílem, aby za ochránění vlasti
milé děkoval, dílem aby v rozličných potřebách svých pomoci od Boha
přímluvou Matky nebeské sobě vyprošoval.

V dobách husitských co a jak se na Vranově dálo, o tom při
hlubokém mlčení tehdejších pramenů dějepisných pověděti nemůžeme.
jelikož však jisto, že Táboři se hnali šílenou zuřivostí jen na sídla mnišská
a rytířská, na hrady a na kláštery, na Vranově však za dob tehdejších
ještě žádného kláštera nestávalo: tudíž se domnívati sluší, že toto místo
posvátné od zuřivosti táborské mělo pokoj, ač na blízku položený hrad
Blansko roku 1434. od Táborů zničen byl. Že však již tehdy po celé
vlasti moravské Vranov- jako poutní místo byl znám a oblíben, toho na
důkaz budiž uvedeno, že r. 1495. Ivančický měšťan Václav Kolář ve své
závěti kostelu na Vranově 60 grošů odkázal.

Hůř bylo, když Lutr vystoupil, a novoty jím ohlašované i v naší
vlasti, bohužel již Husem pro bludy proticírkevní připravené, dosti hojných
stoupencův a vyznavačův nacházely. Tenkráte se zmocnili i sluhové bludu
protestantského svatyně Vranovské, a blahoslavená Panna, jako růže mezi
trním, nejenom nehnula sebou 2 oblíbeného sídla svého na Vranově,
nýbrž od četných zástupův poutnických úcty docházela nejvroucnější, ač
poutníkům příchozím nezřídka zakoušeti bylo od bludařů pohanění, po
směchu a jiných výjevu hrubé nevlídnosti — ano, nastojte! protestantští
kazatelové odzpěvovali zde hodinky Mariánské, ne snad, aby tímto církevním
žalmozpěvem nejsvětější Pannu nábožně uctili, nýbrž aby za to urvali
výnosné roční příjmy, kteréž nábožný zakladatel druhdy pro tuto pobožnost'
štědrou myslí byl vykázal.

Po bitvě na Bílé Hoře dáno bylo císaři, co jest císařovo, a Mo
ravané české vzpoury účastníci po nešťastné bitvě císaři se podrobivše,
kazatele protestantské z vlasti vypovídali a vyháněli. Tenkráte kníže
Maximilian, domu Lichtensteinského skvělá hvězda, c. k. polní maršálek,
vzal v spasitelný úmysl, starodávnou onu pobožnost' a úctu Bohorodičky
na Vranově, jenž jeho statkem byl, obnoviti a podporovati. A jelikož
se jednak cítil býti povinným za tak mnohou pomoc, kterouž mu nebes
Královna v patrných nebezpečích života ve vojnách byla poskytla, jednak
více a více se roznášela pověst“ o četných zázracích, které se na tomto
místě posvátném stávaly, poprosil zbožný kníže kardinála Františka
z Dietrichsteinů, tehdejšího biskupa v Olomouci, a místodržitele na Moravě,
aby tu věc náležitě vyzkoumati a místo ono za poutní, obraz pak za
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zázračný prohlásiti ráčil. Tu obeslal kardinál r. 1617. na Vranov tehdej
šího děkana od sv. Jakuba v Brně, a s ním jezovitu Ferdinanda
Kaplíře, kteří na místě samém svědky pod přísahou vyslechli, jaké se tu
zázraky přihodily, a potom o všem tom písemnou zprávu biskupovi zaslali.

Vida tedy nábožný majetník statku Vranova, Max 2 Lichtensteinů,
že toto místo posvátné pod zvláštní ochranou nebes královny se nachází,
a že Bůh na její přímluvu na tomto místě hojných milostí, i zázračným
způsobem, věřícím udílí: tudíž hned si umínil vystavěti nádherný chrám
Páně a při něm klášter. I stalo se. Od r. tón.—1624. stavělo se
na tom chrámu Páně, který tam n'yní vidíme. Vystaven jest zajisté v nej
lepším slohu novořímském, od Paulánů však v rozličných nápotom dobách
na ten způsob, jak jej nyní spatřujeme, přestaven a okrášlen byl Roku
1626. tentýž zbožný kníže Max vystavěl vedle chrámu ze dvou selských
usedlostí klášter, do kteréhož r. 1633. zavítalo 12 bratří z proslulého a
tehdáž nového řádu_svatého Františka z Pauly, ze země francouzské,
z krajiny Burgundie, jimž na výživu darováno panství Mořice v kraji
Olomouckém.

Brzo na to přišly smutné doby na tento klášter. Již od r. 1618.
zuřila po celé německé říši strašná válka náboženská, kteráž v Če
chách začala a 30 let trvala. Tehcláž jako povodeň záhubná přivalily se
divoké zástupy vojsk švédských ze sousedního Německa do naší milé
Moravy, a hrozivě stanuly před hradbami tenkrát silně opevněného Brna,
kteréž generál Souches (čti Suš) s obyvatelstvem, zvláště se študenty
výborně a hrdinsky proti nim hájil a také ubránil. Za toho obléhání
potloukali se loupežechtiví vojínové švédští po celém okolí, a tu jich též
věže Vranovské přivábily k tomuto tichému sídlu bohomyslných řeholníkův.
Bratří polekaní opustili klášter, a vzavše písemnosti, klenoty kostelní a
zázračnou sochu Panny Marie, a kde bylo co vzácnějšího, utekli se na
blízký Nový hrad, který posud na památku v proslaveném údolí Adamov
ském k nebesům ční na temeni mohutné hory, jejížto základy pod hradem
tunel železné dráhy prorývá.

. Tam též hledali a nalezli přítulku vrchnostenští úředníci z Pozořic
s listárnou (archivem) a pokladnou, premonstráci ze Křtin a Kartuziáni
z Králova pole u Brna, přinesše s sebou klenoty kostelní do úkrytu bez
pečného. Avšak zrádný jidáš v osobě Vavřína Vokouna z Olomučan
rodilého zavedl švédského vůdce Kallenberga přes Adamov tou cestou,
která posud tam vede a hustým lesem tam vůkol jest obrostlá až
k samým zděm hradebním, před nimiž obyvatelé hradu, netušíce takové
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zrády, právě se bavili hrou v kuželky. Ubozí postrašenci ve zmatku
spěchali do hradu; avšak Švédi v patách za nimi po vysutém mostě
spuštěném i(neboť ho ve zmatku nikdo nevytáhnul), a nyní pobrali Švédi,
jako havrani, kde bylo co skvostného, a odcházejíce hrad ten zapálili.
Co tu shořelo vzácných písemností! Když celý ten hrad popelem lehl,
přišli sem smutní venkované z okolí a hrabali se v té hromadě rumu a
popele; a aj, tu nalezli sochu zázračnou Panny Marie Vranovské, jen něco
málo na zádech připálenou, a potom dřevěný kříž, poněkud popálený,
kteréžto dvě věci vzácné zase s úctou na Vranov zanesli. Ostatní

všecko strávil plamen!
Jaká to byla radosť řeholníků Vranovských, že Bůh všemohoucí

spanílou a zázračnou sochu neposkvrněné Panny v plamenu horoucím
neporušenou zachovati ráčil, to sobě můžeme snadno představiti. Pět těch
řeholníků odvedli nepřátelé do hlavního táboru svého, do Zábrdovic, a ti
po 7 nedělích na přímluvu vyslance francouzského, který krajanů svých
se byl ujal, za drahé peníze vykoupeni a na svobodu jsou propuštěni.
Ti bratří, jižto zase přišli do kláštera, nalezli ho tak zpustošený a statek
Mořice tak vymořený a vydrancovaný, že místo 20 jen 7 bratří dosti
nuzně vyživiti se mohlo.

Když Švédové od hradeb Brněnských s nepořízenou odtáhli, a
vlasť naše od nich vysvobozena byla mírem Vestfalským (1648.), tenkráte
mezi jinými přišel i hrdinský obhájce města Brna a zbožný ctitel Marie
Panny Souches na Vranov, aby královně nebes a pomocníci křesťanů
za podařené obhájení města Brna vroucí díky vzdal; a za tímže
úmyslem od r. 1648. Jezovité Brněnští se svými novici každý rok sem

pouť konávali. ,

Od roku 1656., kdy na Vranově žilo 17 řeholníků, zase byl zde_í':
otevřen noviciát pro celou provincii rakouskou, ale r. 1683. zase vymřelyE
tiché síně kláštera, neboť většinou utekli se otcové do Prahy ze strachu\
před Turkem, přívržencem bludu Mahomedova. Vyznávači této ukrutně,
a nelidské víry za hlavní pravidlo mají, aby všecky jinak věřící a zvláště
křesťany tiskli a hubili všelikým způsobem jen možným; a pro tentol
hlavní článek bludu svého již ode dávných časů nesmírně mnoho zléhoi
katolické Církvi nadělali. Našim vlastem však teprv tenkrát od moha—i
medánů záhuba hroziti počala, když lid turecký slavnou říši řeckéhoij
"císařství rozkotal (1453), Cařihradu dobyl, a odtud pak veškeré sousedstvoí
křesťanské sužovati a vojnami stíhati počal. Nejhůře bylo r. 1683.14
V roce tom vyrojilo se jich 2—3oo.ooo takměř až do srdce Evropy,:

!
!
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Zemí uherskou táhli na Vídeň, majíce v úmyslu Rakousy poturčiti, a tím cestu
i do ostatních křesťanských,tehdáž právě nesvorných krajin sobě proklestiti;
celé křesťanstvo ocitlo se v zoufalém položení. Císař Leopold utekl
z Vídně; on i papež poslali zvláštní vyslance k_u králi polskému janu
Soběskému, kteří přišedše k němu padli na kolena k nohám jeho volajíce,
jeden: králi, osvobod' Vídeň! druhý: králi, chraň křesťanstvo! — Pohnut
tímto nebezpečenstvím Soběský ve krátkém čase již s 30.000 Poláky
před Vídní stál, jako náčelník všech pluků křesťanských k němu přirazivších.
Zatím ve Vídni z 30.000 statečných obhájců zbývalo ještě toliko 1200;
hladem, nemocemi a přijavše tělo Páně,
a malomyslností po
raženo bylo obyva
telstvo, na každý den
hodinu poslední a
smrť ukrutnou oče

kávajíce — odnikud
pomoc, ba ani naděje
na pomoc!

11. září 5 tíží

poslední útok ne
přítele od města od
ražen, a vidouce
všickni,že marnéjest
všecko další bránění,
sešli se ubozí večer
do chrámu sv. Ště

pána, vyzpovídali se
Panna Maria Vranovská.

chystali se na cestu
k věčnosti. Ženy a
děti velice plakaly
a naříkaly; poslední
útočiště bylo těm
ubohým, že k Panně
Marii vzdychaly a o
pomoc volaly. Bylo
to právě mezi oktá
vou narození Panny
Marie. smutná,
Srdcelomná to noc,
po tomto večeru
následující ! Když
však jitro ranní
se probudilo, a pa
prsek vycházejícího

slunce krajinu ozářil, aj! jaké to vidění. Na hoře Lysé (Kahlenberg)
při samém městě objevují se zástupy vojenské ve zbrani lesklé
— před nimi vlaje prapor Panny Marie — posvátné písně v jazyku
podobném českému znějí z úst jejich — vrah mohamedánský utíká
úprkem — město osvobozené jásá — ochranitel celého křesťanstva
se blíží. Při vjezdu svém do Vídně byl Soběský s nevýslovnou radostí
přivítán a jako obrance křesťanstva oslavován. Lid se k němu tlačil,
kolena mu 'objímal, ruce líbal, nebo aspoň roucha jeho se dotýkal.
Posvátnou korouhev Mohamedovu poslal král do Říma s listem, na němž

É_stála tato slova: »Veni, vidi et Deus vicitc (Přišel jsem, viděl jsem a
Bůh zvítězil). Potom pronásledoval Turka až po Ostřihom. Z toho tažení,
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a sice ze Slovenska, psal své královské choti tato památná slova: )Nelze
zapříti, že krev polská pro křesťanstvo tekla potoky.< — Svatý Otec
Innocenc XI. nařídil, aby se na památku toho vítězství každoročně po
celé Církvi slavíval svátek jmenovin Mariánských, a sice v tu neděli,
která připadá po svátku narození jejího.

Vranovští řeholníci půjčili císaři na útraty válečné proti Turkovi
680 zl., a obnovivše sobě konventní stavení, od Švédů porouchané, za
1886 zl. (r. 1684.), vrátili se po přestálém strachu před Turkem do bla
ženého sídla Mariánského z Prahy na Moravu, a slavili vděčným srdcem
ponejprv ve chrámu tomto zázračném nový svátek Mariánský r. 1684.,
totiž: jména Panny Marie, kterýžto svátek nám katolickým Slovanům na
paměť uvádí i mocnou přímluvu Marie, i hrdinství a zásluhy národa
našeho o zachování víry křesťanské.

V tichosti a bázni Boží trávili dny své zbožní synové sv. Františka
z Pauly na Vranově a uvítali četně sem se scházející poutníky v měsíci
září. Roku 1712. v červnu přišel jako poutník na Vranov kníže jan
Adam z Lichtensteinů, i daroval své zlaté rouno, aby je Vranovská Panna
Maria nosívala zavěšené kolem krku svého. — Roku 1720. povstalo tam
bratrstvo >Nanebevzetí Panny Marie,< kteréž bylo nadáno mnohými od
pustky papežskými. Roku 1726. dne 26.září stalo se, že Vranov přepadli
loupežníci. Bylo jich asi 100 za Uhry přestrojených. Tito lotři pobili
a poranili několik řeholníkův, avšak představený volal o pomoc, zbouřil
kde koho zvoněním, a zlosynové utíkali odtud k Brnu, ničeho neulovivše.
Lépe se podařila svatokrádež v noci 27. listopadu 1737., když se
zloději do chrámu Páně vlomili, a tam mnoho drahocenných věcí pokradli.
Zvláště proslavena byla památka jmenovin Marianských r. 1740., kdy
Vranovští slavili 5001eté jubileum Marianské, t. 5001etou památku
co chrám a místo poutní tam stojí. Tenkráte byla na Vranově veliká,
posud nevídaná slavnost'. Začala dnem 10. a trvala až do 18. září. Přípravy
a okrášlení k této slavnosti stály 33.242 21. Při slavnosti přítomen byl
sám kníže-biskup Olomoucký jakob hrabě z Lichtensteinů, kanovník
Olomoucký Julius hrabě z Trojer, opat ze Zábrdovic, probošt z Mikulova,
veliké množství duchovenstva řeholního a církevního, a nesmírné zástupy
věřícího lidu, který tam po děkanstvích putoval. Tenkráte se
sloužilo za té slavnosti 900 mší sv., a 40.000 kajících přistoupilo ke
stolu Páně. Tak oslavil Vranov r. 1740. svou 5001etou jubilejní památkou
onen svátek, kterýž byl nejnověji uveden k úctě královny nebeské, jakož
i k radosti zvláště zbožného lidu slovanského. —
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Když r. 1741. Prusové v čas sedmileté vojny do Moravy vtrhli a
zle řádili, klášteru Vranovskému nijak neuškodili, neboť jim byl velitel
jejich přísně zakázal, aby tomuto místu posvátnému neublížili.

Avšak -roku 1784. zastíhla i tento klášter nejbolestnější rána —
zrušení jeho. Toho roku vydala vláda císařská rozkaz, aby též kláštery
Paulánů na Moravě, a sice na Vranově a v Brtnici, byly vyzdviženy.
l stalo se. Zlato a drahokamy kromě 9 centnýřů stříbra kostelního do
Brna odvezeno a panství Mořice i se svobodným dvorem ve Šlapanicích
vzal pro účely své fond náboženský, a později větší čásť krásného stavení
klášterního prodána. Z celé kvadratury konventní zůstala jenom jedna
strana pro duchovenstvo farní. Roku 1784. totiž fond náboženský
na tomto místě založil íaru, jejíž patronát knížecí majitel statku toho na
sebe převzal.
_ Tak pominul klášter, založený a nadaný zbožnou štědrostí knížecí
rodiny Lichtensteinské, a výborný strážce sídla Marianského na Vranově. —

Vstoupíš-li, poutníku nábožný, do svatyně na Vranově hlavními
dveřmi, zrovna naproti k východu třpýtí se tobě v ústrety lesk hlavního
oltáře. Obraz malovaný od Trogera představuje nejsvětější Trojici a pod
obrazem tím stojí bohatě ozdobená milostná a zázračná socha blahoslavené
Panny Marie, Boha Otce nejmilejší dcery, Boha Syna nejdražší Matky a
Ducha svatého nejčistší choti. V pravo a v levo jsou sochy sádrové,
představující sv. joachyma a Annu, rodiče Panny Marie. Za starodávna
bylo tu nejedněch skvostů, ku př. stříbrná svátostnice a nad ní převzácný
trůn pro sochu Panny Marie i lampa z ryzího stříbra, darem bohabojné
kněžny Edmundy Marie Terezie r. 1735. věnovaná, což ovšem kromě
jiných klenotů po zrušení kláštera kostelu pobráno.

Jdeš-li od hlavního oltáře odvrácený po pravé straně, uzříš na
stěně několik obrazů, od nábožných osob sem věnovaných, ku př. svatou
Ludmilu a v rohu, kde se dělí presbyterium od lodi chrámové, nachází
se pěkná kazatelna z mramoru, a vedle ní jest poboční oltář mramorový:

[. Sv. Františka z Pauly, malíř Etgens představuje svatého,
jak divy tvoří na nemocných, které k němu přinášejí. Nad ním se stkví
heslo řádu jím založeného: »Charitas<< (Láska). Pobočné sochy sádrové
od jiříka Friče zhotovené představují svaté, našemu národu slovanskému
velmi památné: v pravo sv. Klement papež, jehož ostatky sv. Cyrill &
Method po Moravě nosili, v levo sv. Volfgang, biskup Řezenský, který
první dal povolení, aby Čechy a Morava měly vlastního biskupa v Praze
(r. 973). Škoda, že. to u ostatních _oltářů není pod sochami, jako při
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tomto oltáři, zaznamenáno, koho ty sochy představovati mají. Dole na
oltáři jest obrázek svatého Vendelína.

Vedle jest poboční oltář

2. sv. Františka Salesia, onoho světce Božího, kterýž dověděv se,
že jsou již 3 Františkové svatými (Seraíikus, Xaver a de Paula), zvolal:
)Jak Bůh nade mnou, já musím býti čtvrtým v počtu jejich.<< — Malíř
Schmid z Kremže představuje svatého biskupa, jak křísí mrtvého zna—
mením sv. kříže. Nad ním jest obrázek sv. Alexia žebráka, pod ním
obraz neposkvrněného Početí Panny Marie. Koho však sochy poboční
vyznamenávati mají, nikdo nám nemohl udati.

Třetí poboční oltář představuje

3. svatou rodinu a jest malován od Maulbertsche. Skupení svatých
osob jest velmi zdařilé, po stranách sv. ]oachym a Josef, uprostřed Anna
a Maria, iak drží mezi sebou dítě Božské, pod nimi ctihodný Zachariáš
a Alžběta s Janem Křtitelem. Dole na oltáři jest menší, ale pěkný obraz
sv. Petra z Alkantary, klečícího před křížem. Sochy poboční znamenají
svaté apoštoly oba Jakuby, v„pravo Jakuba většího, v levo menšího.

Oltář tento byl vzdělán ze všech nejposlednější, a sice r. 1779.
Přejdeš-li pod kůrem, nad nímž stojí varhany, na druhou stranu chrámu
Páně Vranovského, přistoupíš ke čtvrtému pobočnímu oltáři, který jest
zasvěcen

4. sv. 14 pomocníkům. Malován jest štětcem téhož výtečného
Maulbertsche. Nad ním jest svaté Tekly obrázek a pod ním na oltáři
obrázek sv. Notburgy, podobizna z knížecí rodiny. Koho sochy v pravo
a v levo představují, udati nelze.

5. Vedle jest oltář českých patronů: sv. Jana Nepomuckého. Ma
loval obraz tento Schmid 7. Kremže, a při obnovení velmi utrpěl. Vedle
jsou sochy sv. Václava a sv. Ludmily, ana se drží na krku nástrojů, jimiž
byla uškrcena. Nahoře svatý František Xaverius, jak umírá na břehu
ostrova Sancian, pohlížeje na blízkou Čínu, cíl apoštolské touhy své
(r. 1552. dne 2. prosince). Oltář tento postaven jest r. 1778. — Aby pak
všickni sv. Františkové zde v podobiznách představeni byli, .

6. oltář představuje sv. Františka Serafinského, jak umírá tento Seraf
v lidském těle. Maloval jej Maulbertsch. Pod ním jest obraz sv. Valburgy,
podobizna z rodiny knížecí. Co sochy v pravo a v levo vyznamenávají,
nevíme. Oltář tento postaven jest r. 1777. V prostranné kapli v pravo
od hlavního oltáře je—st
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7. oltář svaté Rosalie a na něm se nachází onen dřevěný kříž,
který r. 1645. zároveň se sochou Panny Marie nalezen byl na Novém
hradě po požáru Švédském jen málo porušený. Oltář, na němž tento
kříž stával, byl dříve uprostřed kostela. Proto že však tam překážel,
ovšem příslušněji do této poboční kaple přestaven byl. Jest to kříž malý,
neúhledný a práci sochařskou k soše Panny Marie ani nelze porovnati.

8. oltář jest v prostoře nad sakristií za hlavním oltářem, kde byl
kůr, v němžto bratří své hodinky odříkávali.

Zde i po celé klenbě v chrámu Páně viděti krásné malby na
obmítce. V prostředním poli představuje se Matka Boží obstoupená od
andělů, jako krá- nů. Tak můžeš,
lovna andělů, pa- * " * ' '
tríarchů, proroků,

poutníku, pohle
dem na klenutí

apoštolů, mučed- tohoto poutního
níků, vyznavačů a
panen. Po stra
nách se objevuje

chrámu z obrázků
si odříkávati litanii
loretánskou. V

Maria v 6 polích obloucích nad
jako panna nej
moudřejší, ctihod—

okny viděti ve
štítech zázraky sv.
Františka z Pauly.

Promluvivše
ná, chvalitebná,
mocná, dobrotivá

a věrná. Nad 4 o svatyni Marian
hlavními pilíři jest ské na Vranově,
vyobrazena jako nemůžeme mlče
uzdravení nemoc—

ných, útočiště hří
ním pominouti pro
slulou rodinnou

šných, potěšení __ _ hrobku Lichten

zarmoucených a Panna MariaMonseratská steinů, vzdělanou—
pomocnice křesťa- \ pod chrámem
poutnickým. Již Max kníže z Lichtensteinů s chotí-Kateřinou, zbudovatelé
nynějšího chrámu Marianského, vyžádali sobě, aby po smrti odpočívati
směli na tomto místě, pod zvláštní nebes ochranou stojícím. I založili tedy
k tomu konci pod kostelem první hrobku, která byla pod hlavním oltářem;
vchod do ní byl v těch místech z venku bokem, kde posud viděti hned
vedle oltáře sv. Františka Seraňnského, zrovna proti kazatelně, v téže
výšce zazděný ve zdi pod mramorovým baldachýnem pomník krásný,
mramorový kámen, na němžto i velikými písmeny mosaznými a pozlacenými
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v latinské řeči se povídá, že vděční Paulánové tento pomník postavili
a věnovali svým zde odpočívajícím dobrodincům z knížecího domu
Lichtensteinů.

Nápis ten zní takto:
Zastav kroky

Kdožkoli tuto jdeš, a viz, že
Kosti

Nejjasnějších knížat
a Vojvod

z Lichtensteinů

Zde nejenom jsou složeny,
nýbrž pod

Ochranou Veliké Divotvorkyně
Sladce odpočívají,

jimž vypros odpočinutí lehké.
Roku 1645.

Ve staré kryptě pod hlavním oltářem pochováni byli zakladatel
chrámu Max 2 Lichtensteinů s chotí Kateřinou, a sice na výslovnou
žádost“ v rouchu Paulánském (jakž tehdejší nábožný obyčej býval), kteří po
několik let před smrtí dobrovolně dle přísných pravidel řeholy Paulánské
živi byli.

Od této doby pochováváni byli údové knížecí rodiny v téže hrobce,
ku které pak kníže jan z Lichtensteinů mezi r. 1819. a 1822. přistavěl
novou velikolepou, kteráž podnes podivením naplňuje navštěvovatele.

Délka její obnáší 111/2 sáhu, šířka 8“, a výška 21/20, tudíž jest
právě tak prostranná, jako celý vrchní kostel Marianský, jenom že po
někud nižší.

Snadno se domysliti, že stavba taková pod kostelem, z části na
skále stojícím, vyžadovala mimo veliký náklad obzvláštní pozornosť stavi
telovu, aby horní budově se neublížilo.

jelikož pahorek, na kterémž chrám Marianský stojí, na třech
stranách velmi příkře se sráží, muselo se především mnoho země se tří
stran navážeti, až povstala nynější planina před kostelem 8"_zšíří. Tu
obtáhli silnou zdí a zábradlím do polokruhu. Odtud vedou stezky po
obou stranách, olemované břízou a jedlemi dolů na jinou rovinu,
která se rozkládá níže opět před hlavní branou kostela na 200
zšíří, a tolikéž zděnou ohradou a zábradlím v témž směru jako horní na
950 zdélí opatřena jest. Z dolní této roviny vkročuje se do hrobky.
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Do předsíně hrobky vkročí se průčelím, které pozůstává ze 4 clo—
rických sloupů a železnou mříží opatřeno jest; po střeše její vcházejí na
hoře četní průvodové poutníků Marianských do svatyně, kdežto touto
předsíní dole pod nimi vnášejí se do hrobky k odpočinku věčnému
mrtvoly těch, jenžto na výšinách slávy a blahobytu zemského stojíce zá
roveň s jinými podstoupiti musejí zákon smrtelnosti a rozloučiti se s ko
runou knížecí a nádherou komonstva.

V předsíni v pozadí vidíš, poutníku, kamenné sochy ceny umělecké;
ony ti představují a na mysl uvádějí, jak jest to bolestné, když se
loučiti musejí při smrti i tací lidé, kteří vším oplývali, čehož svět ctitelům
svým podati může: bohatstvím, slávou, urozenstvím; avšak anděl ukazující
k nebesům připomíná opět radostné shledání na věčnosti, kde nebude
žádného smutku ani loučení.

Tyto allegorické postavy a dva truchlící geniové o popelnice po—
depření vyšli z dílny Vídeňského sochaře Kliebera. Po 11 stupních
vstoupíš do předsíně do nitra hrobky samé. Šestero oken do polokruhu
stavěných a ustavičně otevřených poskytují hrobce dostatečného čistého
vzduchu i světla. Prostřední chodba 20 zšíří běží mezi dorickými sloupy,
na nichž klenba spočívá. Po obou stranách poněkud vyvýšených nalezají
se železné příhrady, ze kterých vždy jedna čtvero rakví přijímá a uhostí
v tmavém lůně svém. V zadu střední chodby nachází se prvotní stará
hrobka 2“ zšíří, do které se již nepochovává.

Ocldělena jest od hrobky nové mí'ížovou, železnou branou, kteráž
obvzláštní umělostí zhotovena jest, představujíc krásný oltář Krista Pána
na kříži, jemuž po obou stranách andělové se koří; několikrát za rok
se tu sloužívají zádušní mše svaté. '

Posléze upozorňujeme na vzácné stolice ze dřeva ebenového, vy
kládané pozlacenými motýly, jižto jsou obrazem budoucího vzkříšení.

8. Matka Boží Montseratské v Cizkrajově u Slavonic.

Když za války třicetileté rozléhal se bojovný ryk po vlastech
našich zpustošených a zubožených, přihodilo se, že urozený rytíř Bartoloměj
z Tonnazollu, jsa u vojště císařském vysokým důstojníkem, při dobývání
nepřátelských bašt klesl, krváceje ze čtrnácti ran. Maje smrt'vtéměř jistou
před Očima a věda, že pomocí lidskou sotva bude moci býti zachráněn,
složil naději svou v pomoc s hůry, slíbiv, že uzdraví-li se, vydá se na
pouť do dalekých krajin — k Matce Boží Montseratské ve Španělích.
A uzdravěl. Byv na životě zachován, plnil co byl slíbila podnikl dalekou



528 POSVÁ'I'NÁ MÍSTA MARIANSKÁ v BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉM.

pouť, jak o tom svědčí obraz zavěšený v hřbitovní kapli Slavonické a
představující nám Máteř divotvornou, u jejíž nohou klečí rytíř náš a vedle
něho leží hůl poutnická a širák. V Montseratě učinil také slib, že vystaví
chrám ke cti Marie Panny, a dal tam udělati sošku' divotvorné-sošce
Montseratské podobnou.

Vrátiv se do vlasti a stav se hejtmanem kraje jihlavského, dal
na hoře v panství svém položené zbudovati kapli, kdež milostná socha
umístěna. Nával pak lidstva k milostnému obrazu tak se vzmáhal, že
za nedlouho bylo potřebí založiti dvě místa kaplanská k obstarávání
bohoslužby, a že zaraženo bylo tam zbožné bratrstvo hojnými odpustky
obdařené.

Roku 1696. přenocoval tam kníže Erasmus Liechtenstein, jenž
ubíral se z Prahy do Vídně obchodní cestou, vedoucí Slavonicemi a
jihlavou. Vykonav pak na druhý den pobožnost' svou u Panny Marie
Montseratské a poučen byv od tehdejšího faráře Slavonického o velkém
návalu poutníků, jimž kaple již nestačuje, slíbil kníže, že postará se
o vhodné její rozšíření. Než zbožný kníže padl za nedlouho v bitvě na
Bormidě ve Vlaších a stavba byla odložena až k roku 1712., kdy hrabě
Maxmilián z Deblína prostředky k tomu potřebné poskytl. Při stavbě
často bylo snášeti lidem nedostatek vody, když tu jednou z nenadání
v kostele samém při hlavním oltáři vytryskl pramének ze skály.

O pobožnosti v chrámě montseratském konaných, zvláště každou
sobotu, a o hlavních slavnostech Mariánských hrnulo se tam z daleka i
blízka četně poutníkův, že na příklad r. 1754. přistoupilo přes 9000 ke
stolu Páně a r. 1761. bylo tam slouženo 603 mše sv., jakkoli v celé
farnosti nebylo než 1200 duší.

Poutě ty udržely se až do r. 1785., neboť téhož roku byla tam
sloužena dne 6. srpna poslední mše sv. Duch joseňnský, církvi a ná
boženství nepřátelský, zhoubně dotekl se i této památky Marianské; jen
milostná soška přenesena do farního chrámu Cizkrajovského a tam uctívána.

Po čase nezbylo z krásného chrámu leč zčernalé zříceniny děsně
na okolní kraj pohlížející. Po zpustlých stěnách zelenal se mech a roz
lézalo se křoví; na místě líbezných zvuků varhan rozléhal se skřehot
havranů, kteří se v rozpuklinách zahnízdili. Uvnitř pak prázdných zdí,
nad nimiž místo střechy pnulo se modré nebe, pásli pastýřové svoje stáda.

Ale upomínka na tento stánek Marianský nevymizela z myslí
zbožného lidu a pevně byla zakotvena v srdci jeho důvěrná naděje, že
opět vyvstane chrám montseratský ze zřícenin svých u bývalé slávě.
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R. I84I. nalezena zasypaná studně a vyčistěna. Kde stával kdysi
hlavní oltář, uroben výklenek a v něm umístěn obrázek Marie Panny;
tam se modlívali každou neděli zbožní věřící.

Rok na to byl posvěcen na úpatí hory Montseratské krásný že
lezný kříž a poněvadž slavnosti té bylo mnoho lidu přítomno, vybral se
společný průvod i k nedaleké zřícenině. Když byli včřící vykonali krátkou
modlitbu, povstal z nenadání děkan Cizkrajovský a učinil neočekávaný
návrh, aby aspoň přední čásť bývalého chrámu byla tak dalece obnovena,
co by mohla tam sloužena býti mše sv. Radostné plesání zmocnilo se
při návrhu tom všeho shromážděného lidu a ochotně kladl každý svůj
dárek, tak že na místě sebráno 17 zl. Tot' byl základní kapitál, s nímž
v důvěře na pomoc Boží počalo se stavěti a opravovati svatyni
Montseratskou.

Nelze vylíčiti, s jakou vzácnou obětavostí přispívali mladíi staří,
chudí i zámožní, vznešeníi nevznešení, jak přispívali penězi. stavivem
i dovozem. Není tedy divu, že již r. 1865. stavba tak dalece pokročila,
že dáno bylo dovolení, přenésti milostnou sošku z íarního chrámu Ciz
krajovského do nově zbudované svatyně. A tak se i stalo 2. července
za nevídaného návalu věřících z daleka i blízka. Byla to slavnost' nad
míru povznášející, neboť s přenesením milostné sochy spojena byla též
benedikce nového chrámu.

Konsekraci svatyně vykonal téhož roku veledůstojný biskup
brněnský hrabě Anton Schaaffgotsche.

jak překrásně hodí se poloha chrámu k modlitbě, již světící biskup
se modlí! (Založen jest dům Páně na vrcholku hor a vyvýšen nade
všechny vrchy, i přijdou k němu všichni národové a řeknou: Čest' budiž
tobě, ó Pane!» Vysoko vyvýšen jest i Montserat, s výšin rozhlíží krásný
chrám po úrodných nivách Moravy, ba i do Čech sahá jeho zor a z da
leka již vidí toužebné oko poutníkovo milostný stánek Máteře Boží. Ko
ncčně dostupuje zemdlený chodec vrcholu hory, rozhlíží se po krajině
vůkol a prsa jeho dmou se divnými city — cítít', že střásl s obuví své
pozemský prach, že povýšen tu dlí nad nízkostí lidskou, že jest Tvůrci
svému blíže. \

Chrám jest, jako většina jiných, obrácen oltářem k východu, na
prostoře kolkolem pyšní se slovanské lípy a nedaleký les zve do útul
ného chladu svého unaveného poutníka.

Než vstupme do krásného chrámu! jestit' 19 sáhů zdélí a 6 zšíří.
Oko příchozího poutá nejvíce hlavní oltář v presbytáři povýšeném, troj
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dílný, v jehož obou pobočních výklencích umístěny jsou sochy sv. apoštolů
Filipa a jakuba. Vždyť první den května, Mariánského to měsíce, býval
ode dávna na Montseratě s velikou slávou slavíván a po dnes nazývá
se také chrám Montseratský <<usv. jakuba.» —Apoštolé ti jsou jakoby
strážcové pokladu chrámového. milostného totiž obrazu, jcnž trůní ve vý
klenku prostředním. jestit' socha ta pracována uměle z dřeva lípového, a
představuje téměř u životní velikosti korunovanou královnu nebeskou,
sedící na křesle. V pravici drží kouli, z níž vyrůstá lilie. Korunou zdo
bený Ježíšek pravicí žehnaje a v levici drže kouli s křížkem, sedí v lůně
matčině. Bílý plášť atlasový obejímá a obestírá sošku.

jinak ještě poutá zrak poutníkův umělá kazatelna a krásně pro
vedená křížová cesta.

Krásný, útulný stánek Máteři své zbudovala obětovná zbožnost'
věřícího lidu, z rumu a zřícenin pozvedla k nové kráse svatyni, v níž, aby
milostná Panna všechny ctitele s důvěrou k Ní se utíkající hojnými milostmi
obdařila, z toho srdce přejeme.

9. Hora Karmelská u Kostelního Vydří.

Asi půl hodiny cesty severně od Dačic a 2 hodiny jižně od Telče
vypíná se do výše 1700 sáhů nad hladinou mořskou hora, kteráž slove
Karmelskou, proto že na ní Panna Maria Karmelská má svůj stánek.
Leží v nejpěknější krajině jihlavského kraje, tři hodiny cesty od hranic
Rakouských a Českých. Mimo kostel s krytou chodbou nalezá se na
hoře lípovým stromořadím okrášlené ještě fara, škola a dva ke kostelu
patřící domky pro podruhy, kostelní službě se věnující.

Na severní straně hory prostírá se údolím stará dědina Kostelní
Vydří se zámkem a kostelíčkem. již roku 1300. u tohoto kostelíčka byl
duchovní správce ustanoven. Tenkráte ještě na hoře nebylo ani památky
po kostele, a proto se veškery služby Boží odbývaly dole v dědině. jako
na mnohých jiných místech naší milé vlasti, tak i zde zavládlo v 16. století
bludařství, tak že místo katolického íaráře vedl duchovní správu kacířský
pastor. Po mnohých teprv letech pastor byl vypovězen a íarníci vrátili
se do lůna pravé církve. Že však bylo málo kněží, nedostali svého
faráře, nýbrž byli i se svým kostelíčkem přifařeni k cizím farnostem a
sice střídavě několikráte k Telči a několikráte k Dačicím.

Koncem sedmnáctého století hora byla ještě porostlá lesem. V jedné
křovině pak stál od nepamětných dob sloup s obrázkem, který stářím a
nepohodami časů byl zašlý k nepoznání. U toho obrázku pozorována
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byla od r. 1698. často, zvláště v sobotu, v den to Panně Marii zasvěcený,
skvělá záře. Když se to již dlouho opakovalo a lidé o tom v celém
okolí vypravovali a rozličné toho příčiny vymýšleli, viděl se sám pán
statku Gerard Butz z-Rolsberku, jenž v Kostelním Vydří na zámku
bydlel, pohnuta zkoumati co nejbedlivěji nápadný zjev; ale přirozených
příčin vypátrati nemohl, ač záře stále byla viděna. Mnozí lidé kopali tam
z pověry — po pokladech. Statkář Gerard přemítav delší čas o věci,
dospěl k domnění, že Bůh naclpřirozeným úkazem dává na jevo vůli, že
chce na onom sloupu dá vysta
místězvláštním větikapličkus

obrazem Panny
Marie Karmelské.

Roku 1709. ka
plička již byla ho
tova a nový obraz

způsobem býti ve
leben a ctitelům

poklady nebeské
udíleti.

V těch dnech
zdržoval se v Telči

u příbuzných ná
vštěvou hrabě

Karel Slavata,
kněz a jenerál

v ní veřejné úctě
odevzdán a zavě

šen od jmenova
ného jenerála Kar
melského, jenž ho
také obohatil odřádu Karmelské

ho. K němu ode- ; _ _ _ , „_ , _ _ pustky propoutní—
bralse Gerarda , " " ky,kteříbyzdepa

—- . ' třičnoupobožnošt'vylíčiv mu okolno
sti neobyčejného vykonali. Načež,
zjevu, ustanovil se any poklady milo
k jeho radě na Panna Maria Karmelské. Stí OteVřeny byly)

tom, že na místě záře pominula.
Během následujících let, když ctitelé Marianští mnohých milostí

na tomto posvátném místě dosahovali a u hojnějším povždy počtu a
s rostoucí důvěrou k Panně Marii Karmelské chvátali, uznal nástupce na
panství Kostelno-Vyderském, Gerardův adoptivní (za vlastního přijatý) syn,
Matěj Jindřich Butz z Rolsberku, za nezbytné: na místě původní
kapličky vystavěti kaplu prostrannější. Když stavba už byla provedena,
dal zbožný dobrodinec pozvati duchovenstvo i lid celého okolí, aby se
súčastnili dne 14. dubna 1735. okázalé slavnosti posvěcení. Pozvání ne
minulo se účinkem. Poutníků dostavilo se veliké množství. Radosť zakladatele

byla tím větší, an měl dva syny kněžími a jeden z nich, Jan Matěj,
34*
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kanovník Olomoucký, děkan i farář Želetavský, kaplu světil a do ní
obraz Panny Marie Karmelské přenesl,druhý pak,josef lgnát, týž den
v kapli první mši svatou sloužil čili primici odbýval. Oba tito synové
napotom stali se velkými dobrodinci Hory Karmelské.

Od té doby návštěva poutnická zase se množila, a proto ku kaple
přistavěna byla loď chrámová ze dřeva, kdežto kaple zůstala presbytářem,
což provedeno r. 1754. Také pro duchovenstvo četněji sem se scházející
byla zbudována r. 1762. větší sakristie s oratoriem. Aby pak poutníci
měli více pohodlí a místa pro zpověd a sv. přijímání, zřízena byla roku
1770. chodba krytá vně kostela na 16 kamenných pilíříCh spočívající
(z níž čásť byla později upravena na školu). Na dlouhé té chodbě je kaple
s oltářem Růžencové Panny Marie, pět zpovědnic, křížová cesta a
jiné obrazy.

Nedosti na tom! Dřevěná lod chrámová odstraněna a na místo

ní vyvedena r. 1789. kamenná, a vše obehnáno zdí a přístup na horu
usnadněn schody.

Kostel jest 17 sáhů dlouhý a přes 6 sáhů široký, dobře klenutý
a tesaným kamenem dlážděný. Na hlavním oltáři, jenž jest z černého
mramoru, jest měděný tabernákl pozlacený, nad nímž v rámci stříbrným
plechem potaženém vznáší se zázračný obraz Panny Marie Karmelské na
dřevě Vymalovaný.

již bylo 'řečeno, že původní farní chrám Kostelo-Vyderský byl dole
v dědině, ale že od dob kacířstva tam zavládlého nedostal svého faráře,
nýbrž stal se filialním brzy Telečského, brzy Dačického chrámu farního.
Proto také duchovní správu zastávali ve ňlialce duchovní z Telče nebo
z Dačic.

Když na hoře povstal nový kostel Marianský, domluvili sejosef
Ignát Butz z Rolsberku (svrchu uvedený), jenž se mezi tím byl stal
kanovníkem Olomouckým a Brněnským, a probošt Brněnský, hrabě Cho
rinský, že odevzdají duchovní správu poutního místa řádu Karmelskému,
vědouce, že klášterníci vyhoví velmi dobře duševním potřebám četných
poutníkův.l dali se roku 1746. do stavby kláštera čili residence na hoře
a s velikým na tehdejší dobu nákladem 17.ooo zl. ji šťastně ukončili.
Ale, ač budova stála pro řeholníky uchystána, přece do jejích prostor
nezavítali. Hlavní příčina byla ta, že z počátku nedostávalo se peněz
na výživu řeholníkův a několik let na to již počal zavládati mezi tak
zvanými osvícenci duch náboženství nepříznivý, který se obzvláště jevil
nenávistí k řeholím. Mluvilo se o zrušení klášterův a bylo se tudíž obávati,
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že by klášter sotva zařízený mohl propadnouti záhubě. Byl tedy r. 1752.
uveden do nádherných místností rozsáhlé budovy klášterní prozatím
stálý kaplan, aby aspoň jeden kněz ustavičně byl hotov posloužiti poutníkům.
Brzy na to však povýšen kaplan na faráře a tím byla stará farnost' zase
vzkříšena, s tím však rozdílem, že farář nebydlel dole v Kostelním Vydří
u farního kostela, nýbrž na hoře Karmelskév residenci, která byla opatřena
ještě potřebnými hospodářskými staveními.

Když za císaře Josefa II. vyšel zákon, aby zrušeny byly všechny
kaply a chrámy nepotřebné (prý), usilovali někteří úředníci o to, aby
zavřen byl také kostel Panny Marie na hoře Karmelské. Snahám těm
však bylo odporováno tím platným důvodem, že kostela na hoře jest
nevyhnutelná potřeba pro“ farnost', jelikož jen on vyhovuje svou pro
stranností četným návštěvám farníkův. I stalo se, že po uvážení důvodu
toho kostel dole ve Vydří byl zavřen a chrám Panny Marie na hoře
prohlášen za farní, jímž dosud zůstal, kdzžt) kostel v dědině, jenž se
také zachoval, jest jeho íilizílkou.

Podobizny dobrodinců Kostelno—Vjclerských,hraběte Chorinského n
kanovníka jana Matěje Butze z Rolsberku — nalézají se napamntku na
faře. Hrabě Chorinský (jenž se stal r. 1777 po založení biskupství
Brněnského prvním jeho biskupem) 'vypodobněn jest, an drží v ruce list,
na němž nakreslena jest residence a její půdorys.

jan Matěj Butz z Rolsberku, majitel K. Vydří, zemřel roku 1803.
jako infulovaný prelát a probošt Olomoucký ve stáří 92 let, a byl
v kryptě na hoře Karmelské pochován.

Mezi faráři Kostelno-Vyderskými stal se známějším vp. Filip Vít.
Filkuka, jenž, byv Františkánem, r. 1792. faru převzal, r. 1817. však po
děkovav se za ni, putoval do jerusaléma, kde stal se zase Františkánem
v klášteře u Božího hrobu a tam také r. 1837. jako osmdesátník zemřel.
Byl tam všeobecně milován pro svou neumornou horlivost' jako zpovědník
obzvláště českých a německých poutníkův a pro svou laskavou péči
o poutníky v klášteře hostěné.

Nejhlavnější pout' jest na slavnost' Panny Marie Karmelské dne
16. července, ve kterou dobu přicházejí tam z celého okolí poutníci. Za
tou, tuším, příčinou udělil papež Pius VII. dne 31. srpna r. 18oó. plno
mocné odpustky těm, kteří bud toho dne neb v oktávě sv. svátosti přijmou
a na úmysl sv. Otce se pomodlí.

Co Kostelní Vydří učinilo proslulým poutním místem, jsou zajisté
hojná vyslyšení modliteb. Ve farním archivu chová se kniha, která jest
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nadepsána: )Seznam milostí pomocí blahoslavené P. M. na hoře Karmelské
u Kostelního Vydří obdržených.<< Z té jest patrno, s jakou důvěrou okolní
obyvatelstvo ku své mocné »Pomocnicia lnulo a jak štědře za to bylo
odměňováno.

Seznam obsahuje 116 čísel, v nichž se vypisují záslibné obrázky
či tabulky a jiné předměty, které do kaple Panny Marie bud z vděčnosti
buď s prosbou o milosti byly od zbožných ctitelů zavěšeny, vypravují
příčiny čili příležitosti, při kterých byly ty předměty Panně Marii věnovány.
Cítilt' každý, kdo milosti stal se účastným, povinnost', aby tímto způsobem
svou vděčnost' dal na jevo a zároveň jiným věřícím dodal důvěry k téže
přímluvkyni. Tak povstala celá sbírka obrázkův a jistě by byla
ještě bohatší, kdyby chvalitebný ten zvyk hned od počátku poutí byl
zachováván býval.

Záslibné tabulky pocházely od lidí všech sltavův a různého stáří
z okolí, z něhož se na poutě chodilo a dosud chodí. Dvě dány byly do
kaple od rodiny zakladatelů hory Karmelské, od Rolsberkův. O první
praví seznam: »Mrtvicí nebezpečně raněného nejjasnějšího pána z Rols—
)berku, otce svého, o jehož vyváznutí velice pochybováno a jehož úmrtí
)na jisto očekáváno, odporučila do kaple jeho dcera, nejjasnější paní
»Františka z Rolsberku; když otec pomocí blahoslavené Panny Marie od
»smrti byl zachráněn, věnována byla tabulka na díkůvzdání roku 1747.
>pod číslem 431

O druhém sděluje seznam: »Když nejjasnější pán Maxmilian Butz
>z Rolsberku jako důstojník bojoval v bitvě u Frankfurtu na Odře, dělová
»koule tak nešťastně zachvátila jeho meč. že ho kus utrhla, jemu však
»nic neublížila. Na důkaz úcty k Panně Marii zavěsil oběť stříbrnou
»i s onou koulí a tabulku r. 17604 —

Patrno, že rodina Rolsberků se odporučila stálé ochraně Panny
Marie a kdykoliv z nebezpečí některý člen rodinný vyvázl, přičítala to
mocné své ochranitelce.

Podobně i jiné rodiny a jednotlivci činili a tak byli důvěrou svou
proniknuti, že v nebezpečí sebe náhleji přikvapivším na Pannu Marii si
vzpomněli a ji vzývali.

Nejvíce se k Panně Marii utíkali ve svých potřebách obyvatelé
Dačičtí. Proto také na Dačice připadá dle seznamu nejvíce dobrodiní
dosažených — totiž ze 116 třicetosm. Po těch hned přijde Telč s devatenácti
případy, Jemnice s třemi, Kostelní Vydří se čtyřmi a jiných 23 osad se
dvěma nebo jedním. Při některých není místo udáno.
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Nelze tvrditi, že by všechny ty případy byli zázračnými, ale že
jsou neobyčejnými milostmi, nikdo nemůže popírati, a některé skutečně
nesou na sobě všechny známky zázraků.

10. Poutní místo Panny Marie Zarošické.

P. August Sartorius, řádu cisterciáckého ve svém Cistercium
bistercium (1698), str. 728, tvrdí, že Panna Maria Žarošická nazývá
se ode dávna »Starou Matkou Boží,< což pro stáří její mluví.
Ze zápisků v Brně mu podaných našel, že prý svatyně Panny Marie již
roku 30. po nanebevstoupení Páně byla zřízena a že knížata a první
z národu vyvolili sobě Žarošice za místo pohřební, chtíce i po smrti býti
u Bohorodičky, ku které za živa láskou a úctou tak pláli.

Asi před 200 roky (tedy asi r500.) přišel i oddíl mohamedán
ského vojska až k Žarošicím a spáliv všechny okolní chrámy, ušetřil pro
úctu ke starobylosti toho místa jediné chrám Panny Marie v Žarošicích.
Jeden ze 3 vůdců, kteří všetečně prohlíželi si křesťanské svatyně, uzřev
sošku Bohorodičky Žarošické, vyslovil ošklivé rouhání naproti nejčistší
Panně. Na to bylo ihned viděti uraženou Pannu plakati a rouhač byl
slepotou raněn. Tím zjevem ustrašen a poznav trestající ruku Páně a
velikosť svého zločinu, onen mohamedánský vůdce se vzpamatoval, učinil
slib, že urážku smaže přiznáním se ku křesťanské víře a že místo rouhání
bude ctíti Pannu Marii jakožto Matku Boží, když mu jen zrak opět vrátí.
Když tyto sliby kající Mohamedán byl činil, usmířila se Bohorodička a
navrátila opět zrak svému novému. ctiteli, který uvěřiv v Krista Pána
dal se i pokřtiti a dokonav stu pozemskou pouť vyžádal si býti
pohřbenu v té svatyni Bohorodičky, kterou od svého pokřtění opravdově
a upřímně ctil. V poslední turecké válce přišli někteří Mohamedáni,
pokrevní a příbuzní onoho pašy na víru křesťanskou obráceného a po
ptávali se velmi pilně, zdali ještě stává onen chrám Panny Marie Žaro
šické a obraz plačící Panny. Tak dotvrzují staré zápisky.

V době kacířských rozmíšek žádali zde pochovánu býti všichni
ti, jenž víře katolické zůstali věrní, chtíce i po smrti svým hrobem víru
svou vyznávati a Marii za ochranitelku jejich pravé víry ctíti.

Když později celá krajina byla morem postížena, byli netoliko
obyvatelé Žarošičtí, nýbrž i všickni její ctitelé z\okolí, kteří se pod její
ochranu utekli, od hrozné té všeobecné pohromy zachráněni. Nedaleko
svatyně dala Panna Maria vyprýštiti zřídlu uzdravující vody, ze kterého
její ctitelé vážíce obzvláště od zimnice vyléčení bývali. Mimo to byli zde
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mnozí kulhaví uzdraveni, 4 slepí opět prohlédli, jistému po 14 let němému
navrácena řeč, o čemž vydává svědectví tehdejší farní administrator P.
Václav Alenda, ,ř. cisterc. ze Sedlce, který zřetclné vyznání onoho dříve
němého brzo po obdržení milosti byl slyšel.

Takové milosti nemohly zůstati lidu moravského tajny, a ani ne
zůstaly. Svědčí o tom nesčíslná processí, z nichž jen jediného roku I700.
28.000 věřících svátost' pokání a sv. přijímání v Žarošicích přijali a 700
kněží mši sv. sloužilo. _

Soška Panny Marie milostné nejen skvělou svou řezbou, nýbrž
ještě více pro hojné milosti, jež Panna Maria na Pánu Bohu svým ctitelům
vyprošuje, jest vzácná. Jest ze dřeva a ku podivu, vzdor tak vysokému
stáří ještě neporušena, nemajíc pražádné známky červotoče aneb zteřeliny.
Patrně chce Bohorodička ve svém obrazu vždy zůstati přítomnou mo
ravskému lidu, a jako původ té sochy a úcty Panny Marie Žarošické jest
neznámý, tak dlouho má i trvati její úcta až do nedohledné budoucnosti.

u. Poutní místo Mašůvky hluboké.

Mašůvky hluboké jest poutní místo v jižní části Moravy, od Znojma
asi 11/2 hodiny na sever. Vesnice leží z části v údolí, z části na táhlém
kopečku. Na hoře jest mimo jiná stavení kostel. Od silnice ke kostelu
jest prostranné místo travou porostlé. V pravo stojí kaple svaté Anny,
matky Bohorodičky. Jí po stranách sochy svatého Jana Nepomuckého
a sv, Ivo. Před kostelem stojí veliký dřevěný kříž. Kostel neveliký
zastírají košaté lípy, mohutnými větvemi jej objímajíce. Příchozí na pravo
od "kostela uvidí faru, na levo novou školu.

Původ svůj vzalo poutní místo asi tímto způsobem,jak zaznamenáno
v domácím protokolu. .

Za kostelíkem sklání se srázný a příkrý svah ke skalnatému údolí.
V tomto žlabu, )SvatonoveCG zvaném, prýští se ze země chladné zřídlo
vody, prý minerální. Mnozí, jenž vody ze studánky té se napili, nebo se
v ní umyli, všelikých tělesných neduhů sprostěni jsou. Po dlouhou dobu
bylo místo ono útočištěm nemocných.

Avšak válečné bouře, kteréž po třicet let Evropou zmítaly, jakož
i škodlivý mor přivedly studánku tuto v zapomenutí. Když pak opět
klidnější vrátila se doba, stala se zázračná voda opět mnohým zřídlem
útěchy. Aby snáze bylo ke studnici přistoupiti, odklizeno křoví, stromy
a kamení odvaleno. Z důvěry v Boha a milostnou Matku Jeho zbudována
vetchá kaple z prken, ve které nemocí a nouzí sklíčení všemohoucího
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Boha velebili. Kapli ošetřoval jakýs poustevník na blízku bydlící. Dle
pověsti u starších zachovalé slul u lidu )poustevníka a byl ze Svatonovce.

V podivuhodnou vážnost', vešla studnice od roku 1676. Nápadná
uzdravení nemocných všelikého druhu, úředním vyšetřováním potvrzená,
zjednala jí mnoho navštěvovatelů. Tyto události daly podnět k založení
skvostnější svatyně. Tehdejší majitel panství Jevišovského, Ludvík hrabě
de Souches (čti: Suš), obral si za úkol ku větší chvále Boží a Jeho zá
zračné Matky vystavěti kapli. Za tím účelem vymohl si svolení nejd.
ordinariátu. Slibu svému dostál plnou měrou. Roku 1680. zbudoval na.
místě vetché kaple ze dřeva zděný kostelík zo kroků zdélí a IO zšíří.
Jsa štědrým opatřil jsouc nápodobena.
jej skvostným O způsobu,

jakým hr. Souches
sošku P. Marie

oltářem a mešními

rouchy. Háraje v
srdci svém láskou

k Panně Marii,
věnoval vše mi
lostné Panně »de

Foix (čti: foa, dů
věry). Na hlavním

získal se, vypra
vuje toto: Hrabě,
jsa ještě prote
stantem, přepadl
ve goleté válce
jaký's ženský klá

oltáři vystavěl ku šter v Nizozemsku
veřejné úctě dře
věnou sošku Boho

a uložil mu vý

palné. Představe
ná kláštera prorodičky asi půl

stopy vysokou,
která prý pochá

sila, v kostele se
svými sestrami na

zela z Nizozemska, Obraz Panny Marie V Obyčtově' kolenou klečíc, by
dle obrazu jiného jeho vojsko jim
neubližovalo a kláštera ušetřilo. Zlata prý mu dáti nemohou, samy
nic nemajíce, také prý si ho v nynější válečné době opatřiti nelze.
Avšak co mají nejdrahocennějšího, prý mu odstoupí, totiž dubovou sošku
Panny Marie; at' jis sebou nosí, že na orodování blahoslavené Panny bude
ho Bůh ode všeho zlého chrániti. Tu se ukázalo v pravdě »servus Mariae
non peribit,< kdo Marii věrně slouží, nezahyne.

Nepřátelský vůdce se pousmál; avšak dojat roztomilostí sošky,
přijal nabídnutí a opustil klášter. — Ve všech válkách a pochodech nosil
jako vzácný poklad Marianský obraz s sebou, maje jej pod svým brněním.
Odměna Boží mu neušla. Z boje vycházel nezraněn a jako vítěz. Z pro
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testantského vojevůdce stal se katolík, věrný ctitel, rytíř Bohorodičky.
— Milostný obraz Panny Marie >de íoi<<daroval kostelu Mašovskému.
Sotva že soška vystavena byla, zbožný. lid se všech stran putoval, aby
si milostí vyprosil.*) —

Od roku 1680. stála sice kaple, a Matka Boží v ní hojně byla
uctívána. .Avšak kaple byla paní nemající sluhy, nebeská klenotnice
nemající ošetřovatele, oltářem smírným beze sluhy Páně. — I tomu ne
dostatku odpomoženo.

Tehdejší pán v jevišovicích, hrabě Karel Josef de Souches, znamenal,
jak četné zástupy k Matce Boží putují. Nebylo však tam nikoho, kdo
by zbožné snaze poutníků vyhověl, kdo by přesvatou oběť Bohu přinášel,
hříšníky ode hříchů vysvobozoval a slovo Boží hlásal. Řečený hrabě jsa
mocně povzbuzen vznešeným vzorem svého zvěčnělého předka jakož
i vrozenu maje lásku k Nebeskrálovně, zasadil se roku 1701. o to, aby
aspoň v neděli a ve svátek letního času kněz přítomen byl, kterýž by
mši sv. sloužil, zpovídal a ob čas kázal. Povolal proto kněze řádu prae
monstrátského z Louky (Klosterbruck) a ustanoviv mu roční pensi svěřil
mu péči o svatyni.

Tímto se stalo, že úcta k Panně Marii, čím dál tím více se

vzmáhala a šířila. Roku 1724. zavítalo již přes 20 velkých procesí do
Mašůvek. Poutníci z okolních vesnic a i pohraničných Rakous přicházejíce
zavazovali se takořka slibem, že každoročně milostné Panně dětinnou
oddanost' osvědčí, aby si požehnání na svá pole vyprosili.

Hojného ovoce úcty Panny Marie přinášel též krásný příklad,
kterýž (lával sám hrabě. Nejednou konal vznešený ctitel Marianský pouť
z Jevišovic do Mašůvek s procesím pěšky a slzy radosti prolévaje, ne
líčenou pobožnost' na jevo dávaje mezi tisíci poutníků svou pobožnost'
vykonával

Také štědrost', jakou stánek Bohorodičky obmýšlel, neznala mezí.
Roku 1725. si vymohl, zvýšiv příspěvek na kněze, že i zimního času
v neděli a ve svátek' mše sv. obětována byla. Tu zdálo se, jakoby i nej
zarytější hříšníci, jenž srdce svá pravdě uzavřeli, byli obměkčeni; nebot'
z Louky sem docházející kněz nebyl sto, aby před 1. hodinou odpoledne
služby Boží odsloužil, a roku 1728. bylo na 4266 věřících u zpovědi,
nepočítaje těch, kteří pro krátkost' času rozhřešeni nebyli. Starostlivý
patron, hrabě Souches, se často poptával, jak úcta ku blahoslavené Panně

Ludvík de Souches zemřel 6. srpna 1085. (tedy před 200 lety !) ve Vídni. Pochován jest
v Brně u sv. jakuba blíže hlavního oltáře.
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se vzmáhá, a těšíval se z úSpěchů docílených; s radostí znamenal, jak
svědomitě' kněz své úloze dostává. Jelikož však všechen zápal a všechna
horlivost' knězova nestačila vyhověti požadavkům poutníků, usiloval zbožný
ctitel Panny Marie 0 to, aby kněz své stálé bydliště měl v Mašůvkách
a tak cele se oddal na službu ve stánku Marie. To se mu také po
dařilo 2. července 1728. O byt a příjmy pro kněze, jsa patronem, sám
pečoval; tak činiti zavázal i své dědice.

Tak postaráno o stálou bohoslužbu.
Od roku 1794. obsazovány Mašůvky světskými kněžími. — Roku

18I8. biskupskou konsistoří nařízeno, by věřící na památku někdejší od
vislosti o Božím Těle a o posvícení navštěvovali farní chrám v Příměticích.

Panna Maria ukázala, že jest pravou Matkou milostí, že jest ne
vyvážným pramenem požehnání, že jest spásou nemocných a útěchou
zarmoucených, kteří s dětinnou důvěrou jí v obraze Mašovském úctu
vzdávají. Svědčí o tom četné duchovní milosti, vyslyšení modlitby, obrá
cení hříšníka. Avšak udála se i četná uzdravení oněch, jenž vodu ze
sv. studně pili nebo Matku Boží s důvěrou prosili. — R. 1650. dotvrdil
j. Krukensteinhauser z Kroměříže při úředním vyšetřování, že jsa těžce
nemocen po čtyři neděle se zdržoval v Mašůvkách. Na radu obyvatelův
uživ vody ze svaté studně se uzdravil. — Podobně se stalo jeho zeti
Bruner-ovi. — Roku 1737. obětoval jan Baczak zjaroměřic I libru vosku
Panně Marii. jeho dceruška po 8 let na oči nemocna byvši ihned pro
hlédla, jakmile rodiče onu obět' přinesli. — Vác. Málka ze Střelic dítě
bylo přes IO neděl nemocno. Na prosbu k Panně Marii bylo uzdraveno.
— Roku [780 dne 4. května obdržel Michal Slovák z Vevčic zdraví na
přímluvu Rodičky Boží, byv 7 neděl nemocen. — Roku 1785. dne 18.
května vyznal josef Neoral, že na obětování Panně Marii Mašovské se
uzdravil. Byla mše sv. -na poděkování. —

Na důkaz obdržených milostí věnovány obrazy s případnými ná
pisy. Nad presbytářem jest také votivní obraz, o kterém asi toto zazna
menáno: jistému malíři, jenž se byl na milostné místo utekl, aby svou
pobožnost' vykonal, zdálo se ve snu, že by měl obraz milostné Panny
Pasovské malovati a v Mašůvkách ku poctě vystaviti.

Tak učinil. Obraz jest dosud ve velké úctě. — jiných pět obrazů
jest na průčelní stěně kůru, představujících Matku Boží nebo rozličné
osoby v pobožnost' ponořené. Nápisy odnášejí se ku věnování jako: Ex
voto: Cú Kott unser lyben ffrauen — Ist unser ffertrauen. Amen. ——
Dáta jsou 2 roků 1682., 1699., 1703. —
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Sedmý obraz jest v sákristii. O tom jest delší poznámka v pro
tokolu domácím. Jest tu celý výslech manželů Kováříkových z Bihařovic,
kteří po nápadném uzdravení své dcery Kristiny slepotou trpěvší r. 1859.
obraz věnovali.

Poznámku čteme, že se v Mašůvkách mnoho zázračných uzdravení
událo, starší památní kniha prý se ztratila, tak jen několik pověstí za-_
chováno! —

12. Poutní chrám Marianský v Přibyslavicích.

Jak udává listina uschovaná ve farním archivu Přibyslavském, byl
milostný obraz Matky Boží v Přibyslavicích u Třebíče dlouhou dobu vy
staven dešti a vší nepohodě, jsa malován na zevnější zdi starého kostela,
aniž bral nějaké pohromy aneb ztrácel živosti barev a pro mnohé před
ním podivuhodně vyslyšené modlitby byl od biskupské konsistoře olo
moucké za milostný uznán. Když v boni—nýchdobách století 15. a 16.
v těch krajích zavládlo kacířství kalvínské a katolickým věřícím vnu
cováni byli duchovní kacířští, osvědčila se i tu Matka Boží ochrankyní
jména křesťanského, byla hájitelkyní pravověrných, až konečně zajisté na
mocnou její přímluvu opět správa katolická zemi byla vrácena;i tu
přemohla Panna Maria zavládnuvší kacířství. Když r. 1561. jistý kacířský
duchovní všechny obrazy svatých v okolí strhoval a ničil, chtěl také obraz
Matky Boží v Přibyslavicích odstraniti, a proto dal jej vápnem zalíčiti.
Ale usilování jeho bylo marno: všecka obmítka s obrazu ihned spadla před
zrakoma celého zástupu lidu. Tímto podivným zjevem byli věřící ve víře
katolické a v důvěře k Panně Marii tím více utvrzeni a novými a novými
zázraky, které od té doby zde se udály, ukazuje Bůh, že právě zde, před
tímto nepatrným obrazem, chce, aby vyvolené Matce Syna Božího úcta
se vzdávala.

Těmi zázraky, které v pamětní knize jsou uvedeny, dal se pohnouti
majitel panství Brtnického, pan Ant. Rombald hrabě z Collalto, který sám
na sobě milost' Panny Marie byl zakusil, aby nad tou stěnou starého ko
stela, na níž jmenovaný obraz byl malován, vystavěl kapličku, kterou
pozdější nástupce Tomáš Vinciquerra z Collalto v úhledný kostel _20o
dlouhý a 80 široký rozšířil.

jest totiž v Přibyslavicích kostel starý, dřív sv. Gotthardu, nyní
sv. Anně zasvěcený, na jehož zevnější zdi milostný obraz se nalézá, a
kostel nový, ke cti Bohorodičky přistavený, nad tímtéž milostným obrazem.
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Pod obrazem nalézá se nápis v kámen vrytý: <<Ke cti Boha a
nejsv. Panny Marie.» Vynacházejí se v matrice Heraltícké staré spisy,
sepsané od Petra Maye, starého faráře Heraltického, že r. 1561. onen
odpadlec od víry katolické, farář Přibyslavský, jmenem jiří, když se
rouhal Bohu, nejsv. Panně Marii a svatým a mší svatou i ceremoniemi
katolickými opovrhl, obrazy svatých z tohoto chrámu vyhodil a vymazal,
ale tento obraz nejsv. Panny, který jak dlouho před tím na dešti stál,
paměti není, na žádný způsob smazati nemohl. Toho brzo na to pomsta
Boží následovala, že z této fary vyhnán jest a smrtí náhlou trestán, atd.»

jak četné sem se konaly poutě, porozumíš z počtů kommunikantů,
jichž tehdy, než byla kaple na kostel rozšířena, kolem r. 1724., bývalo
na 50 tisíc, a později počet ten ještě se rozmnožil. Kostel od hraběte
Rombalda' vystavěný není bohužel ještě dostavěn, — scházejí mu věže,
v základech ovšem započaté, které čekají na nového dobrodince ducha
Rombaldova.

První hlavní pout' koná se sem na slavnost' svatodušní, druhá
v den navštívení Panny Marie, třetí na slavnost'nanebevzetí
Panny Marie, čtvrtá na slavnost'andělů strážných, pátá a nej
hlavnější na Narození Panny Marie, ku které-i na 30 processí
přichází, šestá na jméno Panny Marie a poslední (sedmá) na
slavnost' růženco.vou. Nelze upříti, že poutní místo Přibyslavické jest na
západní Moravě jedno z nejproslulejších a v lidu nejoblíbenějších, a že tudíž
jest ohniskem víry a zdrojem přemnohých milostí lidu chudému a vše
likými nehodami pronásledovanému.

Mimo tyto uvedené. zvláštní úctou vyznamenané a milostné obrazy
Matky Boží dlužno uvésti: I. sochu bolestné P. Marie v Jihlavě,
v kaple přistavěné ku chrámu sv. Jakuba. Praví se, že tuto sochu vyřezal
jistý učedník v prázdných svých chvílích a sám před ní Bohorodičku ctil
i lid. V archivu farním nalézají se mnohá dotvrzení zázračných vyslyšení
modliteb před ní. V dřívějších časích konávaly se sem časté a četné
poutě, zvláště na třetí neděli po velikonoci; v poslední však době ochably.

2. Obraz Panny Marie v Obyčtově, který jest napodobení
prastarého, ctihodného obrazu v zámku Žďáře, pocházejícího prý z cister
ciáckého kláštera v Sedlci.



Hlava XX.
——GeD——

Marianská poutní místa na Slovensku a v ostatním království
Uherském a trojjediném chorvatsko-sIavonsko-dalmatském.

I. Šaštín.

Podáváme tuto zbožným čtenářům nákres poutnického chrámu
šaštínského, a spolu korunovační výjev milostivého obrazu r. -1864., ve
kterémžto socha sedmibolestné Panny Marie šaštínské v 3ooletém jubileu
— na památku třistaleté úcty milostivého obrazu Matičky sedmibolestné
od Jeho Eminence kardinála a uherského -primasa jana Scitovského slav
nostně jest korunována.

Původ milostivého obrazu šaštínského jest následující:
Roku 1564. vyjel si hrabě Imrich Czohor, vicepalatin uherský, spolu

se svou paní Angelikou, roz. Bakičovou, kamsi na kočáře. Když na cestě
se pohádali, byla paní hrubými slovy manžela svého přinucena sestoupiti
sikočáru. Nevlídné s ní nakládání musila i před tím častěji zakoušeti, a
tak ve veliké úzkosti postavená, na kolena padla a ve své veliké žalosti
utíkala se k sedmibolestné Panně Marii a učinila slib, jestliže v jejím
smutném poměru obrat k lepšímu by nastal, za toto Pánu Bohu povděčnou
že bude a dá zhotoviti obraz Matičky sedmibolestné. Po tomto jejím
zbožném předsevzetí skutečně, a to/ hned, nastal obrat k lepšímu, nebot'
kočár za malou chvíli pro paní zarmoucenou se vrátil, a též i její manžel
s prosbou, aby mu odpustila, přišel jí v ústrety. A od této chvíle,
manžel dříve často až příliš hrubý, stal se ku své paní nad míru laskavým
a přívětivým. Angelika Czoborová připisovala obrat tento prosbám,
kterými k Máteři nebeské se utíkala, a proto podle učiněného slibu dala
zhotoviti z hruškového dřeva obraz — sochu — Matky sedmibolestné, a
na tom místě, kde nevlídností manželovou byla přinucena sestoupiti s ko
čáru, na tříhranném sloupě dala jej postaviti. Umění na tom obraze pře
vyšuje látku, ze které jest utvořen; jeho výraz nad míru jest dojímavý,
a pohledem naň člověk jakousi svatou hrůzou bývá dotknut, bolestným
soucitem k Máteři sedmibolestné proniknut a až k slzám pohnut.
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Slávu a ,moc Boží ohlašují nebesa (Žalm i8.l, slávu a mocnost“
přímluvy Matičky sedmibolestné oznamuje její milostivý obraz v Šaštíně,
neboť nejeden neduživec, který ve své léky obyčejnými nevyléčitelné ne
moci k Ní důvěrně se utíkal, tuto najednou, a to zázračně byl uzdraven.
Proto obraz tento od Ostřihomského arcibiskupa Imricha Eszterházyho už
r. 1732. po předběžném přísném církevním vyšetřování za milostivý byl
vyhlášen; ale roku 1864. od kardinála arcibiskupa Ostřihomského, Jana
Scitovského, na památku třistaleté úcty téhož obraZu, od něho samého
darovanými stříbrnými, bohatě pozlacenými korunami, u přítomnosti ne
sčetných zástupů slavně korunován.

2. Staré hory.

Asi tři hodiny od krásného města Báňská Bystřice (Neusohl,
Beszterczebánya) leží mezi horami v těsném údolí obec (Staré hory>>
(Altgebirg, óhegy) nazvaná ve stolici Zvolenské, v biskupství báňsko
bystřickém, jejíž obyvatelé z většího dílu jsou horníci a drvoštěpy.
V obci této nachází se prostranný, v gotickém slohu vystavený chrám
blahosl. Panně Marii zasvěcený, o kterém domácí kronika vypravuje, že
r. 1448. byl vystavěn, avšak visitatio Náray-ana z roku 1692. tvrdí, že
chrám tento Michal Kónigsberger, bohatý to dozorce nad báněmi, který
mnoho ve prospěch rozličných kostelův sousedních učinil, r. 1499. vystavěl.

K zázračné Matce Boží Starohorské během léta přicházejí četné
průvody ze stolic: zvolenské, turčanské, liptovské, oravské, tekovské,
hont'anské, gómb'rské, ba i ze vzdálené Haliče, pozůstávajíce ze Slovákův,
Němců, Mad'arův a Polákův.

Zázračné toto místo teprve po přemožení vzpoury Rákóczyho stalo
se známým. Knihy 2 r. 1715., které 0 velkých poutích se všech stran
na (Staré hory)) vedených vyprávějí, udávají i mnohé zázraky na přímluvu
Matky Boží učiněné a milosti poutníkům udělené. Důkazem vyslyšených
mnohých proseb a zázračných uzdravení jsou votivní dary ze zlata, a
stříbra v rámcích za sklem. v sanctuariu vystavené.

Když první biskup báňsko-bystřický, hrabě František Berchtold,
o hojné návštěvě chrámu staro--horského uslyšel, vyprosil roku 1776. od
římského papeže Pia VI. plnomocné odpustky pro poutníky sem přichá
zející. Zvláště však před svátky svatodušními schází se na Staré hory
4—5000 nábožných poutníkův; obyčejně však přicházejí podle ustanove
ného od starodávna pořádku se svými faráři nebo kaplany v sobotu
večer sem a v neděli po vykonané své pobožnosti a obcovavše službám
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Božím, vracejí se domů posilnění ve víře, v zármutku potěšeni, v úzkostech
a nemocech často vyslyšeni. Kéž neochabují zbožné průvody tyto, kéž
bohabojný národ náš slovenský zděděnou od svých předků víru životem
dokazuje všude a ve všech svých potřebách k mocné své patronce, k blaho
slavené Panně Marii se utíká!

3. Socha Panny Marie v Mar. údolí. (Marienthal.)

»Stalo se roku I330.,< píše Pavel Esterhazy, palatin říšský, )že
jistý slepec modle se snažně v lese údolí toho, zaslechl shůry hlas, jenž
mu povídal, že po blízku jest pramen, ve kterém spočívá zázračný obraz;
potře-li pak sobě vodou pramene toho oči své, že hned prohlédne. Tu
dal se tam zavésti, a jakmile smočil ve vodě té oči své, otevřely se a
prohlédl. l vytáhl s velkou zbožností obraz Mariin ze pramene toho, dal
shotoviti dřevěnou sochu, postavil na ni onen obraz a chodíval k němu
často pilně se modlitc

Brzy přicházelo jich s ním a po něm více, udály se i zázraky.
Jakmile dověděl se o tom Ludvík l., král český a uherský, jsa zbožný a
nebes Královně nade vše oddaný, dal tam vystavěti k úctě její pěkný
kostel, a vedle něho klášter, do něhož uvedl řeholníky svatého Pavla
poustevníka. Na oltáři postavil obraz náš k úctě věřících, kteří na tomto
místě mnohých milostí u Panny Marie se doprosili.

Zmíněný řád pilně opatroval poklad sobě svěřený. Dnem i nocí
zaznívaly tu chvalozpěvy jejich, konány pobožnosti s četnými poutníky,
slouženy za ně mše svaté. Členové řádu také bedlivě zapisovali do
protokolů zázraky tam vykonané, ano je také uveřejňovali v různých
řečích: tak zvláště P. Ondřej Kolenič, P. Ladislav Kummer, P. Josef
Runkovič. Tak P. Lad. Kummer (v knize vyšlé roku 1742. v Trnavě)
vypravuje též o původu onoho zázračného obrazu. Za Štěpána krále totiž
jakýsi zbožný poustevník jej vyřezal ze dřeva lípového a konal před ním
své pobožnosti. Za pronásledování křesťanů však obraz ten skryl, a tak
se objevil až po 300 letech.

Péčí onoho Pavla Esterházyho vystavěna ještě kaple u pramene
onoho, četně navštěvovaná. Tamtéž uzdraven Emerich Esterházy, primas
arcibiskup uherský, dříve generál celého řádu paulánského, od nebezpečného
neduhu krčního.

Panovníci rakouští za příkladem Ludvíka krále byli věrnými 'ctiteli
Marie Panny na tomto místě. Tak Leopold I. roku 1687. příkladnou
zbožností poručil tamto celé Uhersko od Turkův osvobozené ochraně
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Marie Panny. Teprve Josef II. zasadil hlubokou ránu pobožnostem zdejším,
zrušiv r. 1786. řád paulánský, tak že nebylo kněží, kteří by poutníkům
postačili přísluhovati. Nyní ze zvláštní. fundace vydržován jest zde kněz,
jenž aspoň poněkud s pozvanými spolubratry ukájí duševní potřeby
zbožného lidu slovenského, obracejícího se v tísních svých za přímluvu
k milostné Matce své.

4. Socha Panny Marie v Modersdorfě u Trnavy.
Uprostřed 17. století vystavěl kanovník ostřihomský, Adam Sal

kovič, horlivý ctitel Matky Boží, ve vsi Modersdorfu poblíže Trnavy kostel,
aby křestané z mě- loretský, nedaleko
sta tam putovali, a kostela zřízený, a o
sice na památku černo'hnědou so
umučení Páně. Za chu Panny Marie

VIV' V
tou pncnnouzmesta ze dřeva vyře
až do vesnice posta- zanou. Sem puto
vena zastavení jako vali četní ctitelé
kapličky, pak tři kříže
a vedle nich kaple

Panny Marie až do
r. 1786., kdy Josefll.

hrobu Kristova: to Paulány, jak se řád
mělobýtiTrnavanům onen svatého Pavla
místo hory Kalvarie. zkrátka nazývá, zrušil
Celé založení zakla
datel odevzdal řehol

ano ještě i něco
později, dokud totiž

níkům sv. Pavla pou- * kanovníci trnavští

Stevníka, kteříž měli Panna Maria Starohorská (vizstr. 543) ObStáli & úCtU Panny
též PeČOVati0 domek Marie tu podporovali
a šířili, z nichžto zvláště Frant. šl. Dravecký jmenován býti zaslouží. Též
vytištěny obrázky sochy té a rozšiřovány daleko široko mezi věřícími.

Nyní úcta ochabla, ba takořka již přestala, nebot' doba jest jí
nepřízniva. Jen tu a tam zavítá sem průvod se svým knězem, jenž by
služby Boží vykonal, poněvadž na místě samém vlastního kněze není.
Ale láska a milostnost' Panny Marie přes tento nevděk nepřestala: mnozí
věřící až dosud zakoušejí štědroty její, když se tu k ní obracejí v tělesných
i duchovních potřebách.

5. Obraz Matky Boží v Holiči.
Za Josefa II.,když kláštery zrušovány a kostelní nářadí jejich pro

dáváno židům, zrušen i klášter Augustiniánů v Bruku nad Litavou. Socha
35
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Panny Marie, která tam přes 100 let od velkého útoku Turků na Vídeň
byla ctěna na oltáři, prodána za dukát, na štěstí jisté zbožné vdově:
stříbrné korunky obou soch ovšem prodány již dříve veřejnou dražbou.
Poněvadž prodán pak i kostel, nezbylo křesťanům nežli scházeti se v domě
šlechetné té vdovy a tam Matku Boží v obraze uctívati.

Teprve po delší době vyprosil si sochu tu syn oné vdovy, bývalý
kapucín, nyní po zrušení řádu světský kněz, a donesl ji do Holiče,
kdež postavena na oltáři poboční kaple bývalého kostela kapucínského.
Tam nyní stojí pěkná socha ta, ze dřeva vyřezaná, jsouc nejen ozdobou
kostela, nýbrž i příčinou mnohých poutí, které zbožní ctitelé Marianští
sem ku své milé Matce konají.

6. Obraz Matky Boží v Topolčanech.

Obraz tento v zámecké kapli se nalézající a r. 1730. malovaný,
představuje Pannu Marii, ana drží na levé ruce Ježíška, v pravé pak
škapulíř. Toto poslední stalo se proto, že na místě tomto již dávno před
tím bylo bratrstvo škapulířové, od papeže i od biskupův uherských
schválené. Zde před tím obrazem vykonávány pobožnosti.

josef ll. zapověděl sice všecka taková bratrstva, ale zdejším po
božnostem to velice neuškodilo a jakmile nátlak apronásledovánípřestalo,
vzkvetla úcta obrazu tohoto na novo měrou velice utěšenou.

7. Obraz Matky Boží v Dubnici.

Pěkná socha tato, ze dřeva vyřezaná, přenesena v dávné době
z prastarého zámku trenčínského do panské kaple dubnické. Představuje
Pannu Marii korunovanou, v pravé ruce žezlo, na levé Synáčka; dole je
znak uherský — je to tedy týž obraz, jaký býval na starých penízech
uherských. Zbožná jistá paní chtěla na místo ní dáti shotoviti jinou podle
nějaké sochy zázračné. Tu se jí po třikráte v noci objevila Panna Maria
v podobě této domácí sochy, ale všech ozdob zbavené; z toho poznala,
že má sochu tam nechati. Věnovala tedy náklad onen raději na ozdobu
sochy té, davši jí novou korunu, žezlo i roucho. Později socha přenesena
do chrámu farního, kde od ctitelů svých dosud ve velké úctě se chová.

8. Obraz Matky Boží v Radné, v biskupství Čanadském.

Původ a osudy obrazu toho jsou velmi památné. V polovici 17.
století koupil jej jistý Bosňan 8oletý, jiří Vrihonaša z Radny, od jaké
hosi obi'azáře a postavil ve svém domě. Později obraz postaven a uctíván



TOPOLANY, DUBNICE, RADNÁ, KRÁSNÁ HORKA, MALÁ VESKA. 547

v kapli bydliště jeho. Nejvíce proslaven jest zázraky, které se jím udály
za vpádu Turků koncem onoho století. .Lupiči celou svatokrádežnou
kořist' i s obrazem_ zapálili, aleobraz, ač jen na papíře namalován, ne
shořel a jen poněkud zahnědnul. S hořící pak střechy kaple té lítaly
oharky do tábora tureckého a velkou porážku tam způsobily. Brzy
potom zajel jezdec turecký proti kapli, aby ji znova dal zapáliti, ale kůň
zapadl mu do kamene a nemohl s sebou hnouti: stopa ta dosud se
ukazuje.

jména svědkův i vyšetřovatele zázraků těchto jsou nám zachována
od tehdejších OO. Františkánů.

Brzy potom Radná zbavena jha tureckého a svatyně Marianská
zaskvěla se v nové záři dary četných dobrodinců. Často vídána v noci
celá v neobyčejné záři; nejen katolíci, nýbrž i rozkolníci a Turci stávali
se účastni přemnohých milostí, když modlili se před obrazem s důvěrou,
a obraceli se na víru pravou. Ano i města byvše přímluvou Panny
Marie zbavena záhubného moru, slibovala kajicné pouti k obrazu tomu,
od něhož tak velká moc vycházela na přímluvu svaté Panny ku pomoci
a spáse věřících.

9. Obraz Panny Marie v Krásné Horce, v biskupství Rosenavském.

Obraz tento, na plátně malovaný, u všech majetníků jmenovaného
hradu býval u velké cti a vážnosti. Tato vzrůstala, když se rozhlásilo,
že několik-zpustlých bezbožníkův jej třikrát hodilo do ohně. Později vryt
obraz do mědi a otisky prodávány s nadpisem latinským: »S. Maria, pří
mluvkyně rodiny Andraši na hradě Krásná horka.< Členové rodu toho
též dali místo kapličky vystavěti velký a nádherný kostel zámecký, kam
již mohlo putovati hojně poutníků, vyžádat si pomoci a přímluvy ve
všech potřebách časných i věčných, a skutečně následovaly brzy četné
a velkolepé slavnosti ku poctě dobrotivé Paní nebeské.

IO. Obraz Matky Boží v Malé Vesce, v biskupství Kašavském.

V Poči byl zázračný obraz plačící Panny Marie. Když r. 1697.
převážen do Vídně, shotoveno několik podobných, a takový jeden dostal
se též do Malé Vesky do kaple. Sem počali nábožní katolíci a řečtí
sjednocenci, zvláště Rutheni, hojně putovati. lVlnoho patrných milostí a
dobrodiní dostalo se zde zbožným prosbám oddaného lidu. Zvláště ve
slavnost' Narození Panny Marie schází se nesmírné množství lidu věří

35*
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cího ke kapli a obrazu tomu, nyní již krásně ozdobenému, přednášet milé
Matce chvály a prosby srdcí svých.

11. Tersat v Chorvatsku.

Na posvátné místo toto přenesen od andělů roku 1291. v nocí
10. května domek, ve kterém přesvatá rodina"kdysi v Nazaretě bydlívala,
což úředně pak brzy potvrzeno. Na pahrbku Tersatském ostal domek
tři -roky a sedm měsícův, až IO. prosince roku 1294. přenesen do Italie.
V Tersatě pak postaven na památku stejný domek, který brzy přivábil
mnoho zbožných poutníků, zvláště když papež Urban V. poslal tam vzácný
obraz na dřevě malovaný. Vystavěn tu krásný kostel a klášter pro
00. Františkány, kteří pak vzácné místo opatrovali a bohoslužby pro
poutníky konali. Mnoho zázrakův, uzdravení, osvobození od moru a pod.
stalo se ve krajině té ku přímluvě Matky Páně, od křesťanů zde horlivě
vzývané; i nepřátelé turečtí s hrůzou vždy šetřili místa, na kterém velké
věci učinil Pán.

Kromě těchto památných marianských míst slušno poznamenati
podle důkladnéhodíla Alexia Jordánského

I. V arcibiskupství Ostřihomském: V Osti'ihomě v zám. kapli, v B'reti
slavě (Prešpurku) na dómě, ve farním chrámu v předměstí Květného údolí (Blumen
thal) & v kaple na úvozu, v Trnavě ve hlavnim chrámě, v Szokolczu, na levém
břehu Váhu u sv. Benedikta v zám. kaple, v St. Budíně ve farním chrámu,
v Budíně v Kristinově ve farním chrámu, v Mátra Verebély ve fil. chrámu
patřícím k fa're Bárkány, v Kiralyfalva (kralov. pusta) v zám. kaple.

2. V biskupství Nitranském: V Nitře v kaple na Mariánské hoře, ve
Frivaldě, far. chr. a ve Višňově, taktéž ve farním chrámu.

3. V biskupství Báňské Bystřice: V Radvani, v Prinici a Thuroči
či Znyo-Várallya.

4. V biskupství Vacovském: Ve Vacově za městem v kaple vedle sv.
studánky, v Besnyó u Gedelló v kapuc. kostele.

5. V biskupství Rábském: V Rábu na dómě, ve Fraknó (Forchtenava)
ve farním chrámu, ve Fertó u kapucínů, v Eisenstadtu (Kismartonu) na Kal—
varii, v Loretě, v Stozinku a v Ossli (Oedenburgský komitát) a v Zsómle
(Ko'marnský komitát).

6. V biskupství Subotickém: V Dómólku u benediktinů, v Rójtu.
7. V biskupství Vesprímském: U Františkánův Sumeghu a Andacsi.
8. V biskupství kr. Belěhradském: V Badajku, Solmáru (komitát

Pešťský), Buda keszi u Budína a v Hidegkútu nedaleko Budína.
9. V biskupství Pětikostelském: V Gyíidu, Szekszárdu, Kémendu

a T urbék u.
10. V arcibiskupství Kaločském: V Hájos, kom. Pešť.
11. V biskupství Čanadském: V 51 egedíně u Františkánů.
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m. V arcibiskupství jagarském: V Eger Szalóku u Jagaru, v Pálfola.
Maria Poč u Basilianůa v Gyóndyós u Františkánů.

13. V biskupství Cipském: Na Marianské hoře v Lovečí.
14. V biskupství Zagrebském: V Bystřici (Kroatie). v Nemetu u Za

greba & v Krapině (Kroatie, komitát Varaždín).
15. V biskupství Ěakovarském (Syrmie & Bosnie): V Almašu (ve Sla

vonii), Dragotině (ve Slavonii),Szotině (Syrmie)a v Petrovaradině (ve
Slavonii) na silnici mezi Petrovaradinem a Mitrovicí.

16. V biskupství Bělohradském v Sedmihradsku: V Klausenburku
u Piaristů a v Csik Som lyo u Františkánů.

,.

.:. „mi:—„ml „'
, až? ' '„v

r Častochov.

Jaká to řada míst zvláště zasvěcených Bohorodičce, kde ona nej
raději prosby svých ctitelů vyslýchá a bezpečným jest útulkem všech zbě
dovaných a nuzných! Tážeme-li se po příčině, proč Panna Maria zvlášť
nad těmito krajinami svůj ochranný plášť rozestřela, tu nám dějiny po
sledního tisícletí dávají nejlepší odpověd: Bylit' národové, žijící v zemích
koruny sv.-Štěpánské, nejvíce ohrožováni ve své víře, bylit' po mnohá století
utlačováni pro svatou víru a týráni od Turků, zaprodáváni od falešných
bratrů, svádění od zlomyslných kacířů. Pí'ehlédneme-li nesčíslná nebezpečí,
kterým víra obyvatelů zemí uherských byla vystavena, musíme to divem
nazvati, že v celé své přesnosti jimjest zachována,že království
uherské a s ním spojené trojjediné království v jádře a po ve
liké většinějsou katolická,a ten div učinila nejblahoslavenější
Panna Maria, patronka Uherska.



Hlava XXI.

Marianská poutní mista v Polsku, na Rusi a Litvě.

,Šjle stejné míře, ba snad ještě u větší byli národové slovanští na
O Východě, Polané, Rusové i Litevčani, v nebezpečí podlehnouti

návalu surových,pohanskýchhord z planin asiatských,pozbyti

svou víru, svůj mateřský jazyk a státi se nejbídnějšími otroky
v), Tatařínů. Kdo ochránil jej před porobou, kdo vzpružil jejich odvahu
(: a srdnatost' v dlouholetých bojích, kdo dodával jim sil, když ocha
xď bovali v boji nerovném? Matka Boží, která nejen na sv. Hostýně,

nýbrž všude, kde chce býti vzývána, divy tvoří. Aby všemocnou
svou matku národové slovanští vždy měli na paměti a k ní s plnou dů
věrou se utíkali, když odnikud pomoc a posila jim nekynula, proto dala
na hojných místech na jevo, že chce tam a tam býti ctěna, aby lid za
koušel její ochrany, proto jest zvláštním řízením Božím právě mezi Slovany
tolik milostných obrazův a sošek Matky Boží, jako nikde jinde v celém
světě. Zbožnému čtenáři uvádíme aspoň některá z krajů nejbližších.

|. V Polsku.

1. Zázračný obraz Panny Marie na Jasné Hoře v Castochově.

V Častochově na návrší vévodí nad. rovinou nepřehlednou kostel
s kaplí a klášterem; jest to jakoby Matička Boží stráž držela nad ruským
Polskem. Vše dohromady vypadá jako malá pevnůstka.

Poutník projde několika branami, jakéž bývají v pevnostech, a do
stane se takto do kostela — velikého a krásného; z něho dveřmi bočními
po schodech lze sejíti do prostranné veliké kaple, a již klečí před oltářem,
na němž ve své kráse stkví se milostný obraz Matičky Častochovské.
Vše okolo tebe vroucně a s pláčem se modlí, zemi líbá, na tvář sebou
vrhá — chudý, boháč, sprostý i vznešený.

Známo, že obraz Matičky Častochovské jest hnědočerný, totiž Matka
Boží jest hnědočerně vyobrazena. Obraz milostný byl od sv. Lukáše v je
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rusalémě ještě za živa Panny Marie na tom stole malován, při kterémž
Panna Maria s Božským Jezulátkem sedávala a rozmlouvala. Císařovnou
Helenou dostal se posvátný obraz z Jerusaléma do Cařihradu, kdež byl
u takové úctě chován, že císařovna Pulcheria vystavěti dala veliký chrám
pro něj. Vypravuje se, že když jednou Saracéni obléhali Cařihrad, poradil
jakýs měšťan, aby sv. obraz veřejně byl vystaven a všickni se modlili
takto: (svatá Rodičko Boží, kteráž jsi nás již tolikráte osvobodila, vyslyš
modlitbu naši, ochraň nás od nepřátel Syna svého a potop je v tůni
mo_řskou.» A modlitba ta jest vskutku vyslyšána, neboť zuřivou bouří
mořskou rozptýlena a zničena jsou vojska nepřátelská.

Později darem se dostal milostný obraz císaři Karlu Velikému a
od toho dán jest knížeti ruskému za prokázané věrné služby.

Na pevné tvrzi knížat Olešnických byl milostný obraz u veliké
úctě. Když pak jednou byla tvrz obléhána od nepřátel, proletěl šíp krkem
obrazu. Uviděv to kníže, zvolal: (ó Maria, Matko svatá, proč netresceš
pohanění toto ?» A hle! nebe zatáhlo se mraky a strach vsedl na nepřátele,
že se dali na útěk, rubáni a zajímáni jsouce.

I umínil sobě kníže, že na poděkovanou vystaví obraz veřejné
úctě v Opolí r. 1382. Ale člověk míní a Pán Bůh mění. Cestou zůstal
obraz na jednom k0pci nepohnutě státi jako k zemi přirostlý. Knížeti
pak zjeveno, že si Královna nebes zvolila ono místo za byt svůj, načež
tam dal kníže vystavěti nádherný chrám.

Štědrostí dobrodincův rozmanitých založen tam klášter paulánský.
Mnoho pohrom obraz milostný, s ním kostel i klášterníci přežili. Vše to
však nemohlo vyrvati lidu zbožnému úctu, kterou choval a posud chová
k obrazu milostnému, nemohlo ho odloučiti od lásky k Matičce krásného
milování.

Nepřátelé. lítí drancovali poutnické místo; nikdy však trestu neušli.
A tak až posud z daleka i blízka davy lidu se hrnou k Matičce Často
chovské na (jasnou Horu,» aby zde sobě Matičce Boží postěžovali
v .bídách duchovních i tělesných. Pobožnost' zde věru veliká a nelíčená.
Tamo člověk ve prostém šatu na tváři leží před obrazem, tu zase dáma
vznešená a přebohatě oděná kajicně se v prsy bije a na zemi vrhá. Tam
zase slyšíš pronikavé prosby k Matce Boží vysýlati; tu davy lidu pro
stého i vznešeného obklopují zpovědnice. Vidíš roniti slzy radosti i kajíc
nosti, i ty dáš se dojati a když vše tak horoucně se modlí, vroucněji
než kdy jindy_pomodlíš se i ty; svatá předsevzetí ovládnou duši tvou;
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minou dvě, tři i čtyry hodiny a ty se ještě modlíš, aniž toho uznáš, že
čas tak pokročil, — ty s místem posvátným se ani rozloučiti nemůžeš.

Při oltáři milostném od Božího rána až do poledne mše za mší se
odsluhuje. Oltář milostný jest ověnčen převzácnými dary rozmanitými.
Všechny dary nejsou pověšeny, mnoho se jich uschovává ve zvláštní
komoře, kde též překrásná mešní roucha, monstrance 28liberní z ryzího
zlata a posetá drahokamy jest, jakož i mnohé dary zbožného Sobieského,
kterýž u Vídně nad Turky zvítězil, a jeho zbožné rodiny. On před od
chodem svým zde požehnání sobě vyprosil. Uschován zde i meč, kterýž
měl při sobě, jako vítěz nad Turky. Mnoho tu jiných darů bud na po
děkování za milosti obdržené bud na vyprošení té které milosti darovaných.

Obraz milostný mimo služby Boží a pak nešpory bývá zastřen.
V kostele jsou boční kaple po způsobě Velehradských bočních kaplí;
jest tam též podzemní kaple, v níž přemnoho ostatků rozmanitých muče
níkův uschováno. Boční jeden oltář zasvěcen sv. ]anu Nep. U zpovědnic
některých tobě do očí padne dlouhá hůlka, kterou zpovědník kajicníky po
sv. zpovědi zlehka po hlavě udeří a jim jak se říká (blahoslavenství)
udělí. Jest to pokoření malé, kterému se poutník žádný nevyhýbá, aby
takto získal odpustků snadným způsobem.

5 věže je překrásný rozhled na požehnanou nepřehlednou rovinu.
Kousek od kostela hlavního jest kostel sv. Barbory a při něm,

studně s dobrou vodou v dosti vysoké kaple. Když nepřátelé vydrancovali
jedenkráte Jasnou Horu, sebrali i obraz milostný. Dojeli s ním až na toto
místo, dále nemohli; i shodili obraz s vozu dolů a jeden z vojínů t'al
dvakráte mečem po obrazu, načež do bláta byl pohozen.

Když nepřátelé ne bez trestu odtáhli, nalezen obraz a tu vy
prýštila se voda, kterouž obraz umyli. K úžasu svému shledali na tváři
Matičky Boží dva švy mečem způsobené, kteréž nižádným způsobem ne—
mohly zaceleny býti; pročež na obrazu posud švy lze viděti.

Od doby té na místě tom svrchu zmíněná studně. Po stěnách kaple
celý děj představen v obrazích. Níže kostela jasnohorského jest kostel
ruský; před ním na soše uviděl jsem obraz svatého Cyrilla a Methoda.

Pobožnost' svou možno zde vykonati, ano vše polsky a velmi
lehce srozumitelno.

Ve všech záležitostech utíkají se Poláci sem na toto místo pout
nické. Pro nás zvláště je pamětihodno, že i blahoslavený Jan Sarkander
vydal se na dalekou pout' k Matičce Častochovské, aby tam posily nabyl
pro útrapy, kteréž přetrpěti a přestáti měl. V Příborském farním chrámu
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Páně na bočním oltáři Panny Marie Častochovské jest socha, která blaho
slaveného jana Sarkandra jako poutníka Častochovského představuje.

Dejž Pán všemohoucí na přímluvu Panny Marie Častochovské,
aby všichni nesjednocenci přivedeni byli ke Kristu Ježíši!

2. Zázračný obraz, mezi klenoty chrámu Božího Těla v Krakově.

Obraz tento, jak svědčí Autor de Nigra Valle (svědek z černého
údolí), řeholní kanovník i jiní svědkové, mezi nimi Augustin Biesiekierski,
pochází prý z Roudníka, v diecési pražské. Všichni jednohlasně
tvrdí, že jest malován rukou sv. Lukáše. Toto své tvrzení zakládají
jednak na živém podání, jednak na starém rukopise, chovaném u řeholných
kanovníků. jakým způsobem se však dostal obraz ten do Krakova,
o tom píše svědek de Nigra Valle: (Za časů tuhého pronásledování
od Husitův musili mniši z Roudníka do Polsky se utéci \a tak zachovali
svaté památky a mezi nimi i obraz Matky Boží. Přibyvše tu ke svým
bratřím, odevzdali ho v ruce představeného, jmenem Řehoře. Ten ho dal
nákladně opraviti a ostatky svatých přiozdobiti a jen ve slavné dni na
oltáři vystaviti, což se do dneška zachovává. Obraz ten jest dosti malých
rozměrů, na dřevě malovaný, podivně krásný, ku kterému čím kdo více
pohlíží, tím více kpobožnosti se rozněcuje.» — Co do jeho divotvornosti,
o tom vypravuje dotčený svědek de Nigra Valle, že jest Terribilis
daemonibusy-t. strašný dáblům, poněvadž jím z mnoha posedlých zlí
duchové byli vypuzeni, jmenovitě z jisté ženy jmenem Kateřiny, mající jich
v sobě mnoho. Tentýž připomíná, že i jiných rozličných darů při tom
obrazu obdrženo.

3. O zázračném obrazu Matky Boží v kostele OO. Bernardinův
na Stradomě v Krakově.

Vejde-li kdo do chrámu OO. Bernardinů, vidí po levé straně při
samém presbytáři dosti vysoký oltář, ze kterého spanilý obraz nepo—
rušeného Početí Panny Marie v oči bije. Dary za ním zavěšené svědčí,
že při tom obraze obdrženo rozličných milostí, pročež se také v duši
ozývá blahý pocit různý od toho, jaký míváme při pohledu na obyčejný
obraz. Hyacint Pruszcz, jenž na počátku 17. věku popisuje chrám
OO. Bernardinův, nczapomněl se zmíniti o něm, že: (v tom chrámě jest
divotvorný obraz nejsv. Panny.)
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Pobožnost' v srdci lidu odnášející se k nejsvětější Matce na onom
obraze trvá dosud nezměněná; proto dali OO. Bernardini, chtějíce zbož
nosti jeho zadost učiniti, r. 1869. množství větších i menších obrázků na
tisknouti, které se mezi lidem rozšířily.

Co se týká kostela i kláštera, jest zakladatelem obou biskup kra
kovský Zbigniev Olešnicki, jenž pamatuje na velké zásluhy sv. Jana Ka
pistrána. Bratřím jeho ten dar učinil r. 1488.

V kapli téhož kostela odpočívá tělo blahosl. Šimona z Lipnice,
kněze téhož řádu.

4. Obraz Matky Boží Bolestné a Matky Boží Loretanské ve
chrámě sv. Barbory v Krakově.

Kdo nezná Krakova a jeho kostelů, mohl by se snad podiviti,
odkud se tam tolik divomocných obrazů nabralo? Avšak nechť jen vstoupí
krokem do města toho a popatří na tolik odvěkých svatyň a v nich na
množství velkých i malých oltářů nákladem králů neb věřících Kristových
zbudovaných, i přestane pochybovati, ba přizná bez váhání, že to není
nic divného, že nejsv. Matka za tak chvályhodné činy hojné a časté mi
losti při svých obrazech na dítky své vylévala.

Do počtu oněch obrazův, u kterých rozličných milostí dosaženo,
náleží i soška v kapličce kostela sv. Barbory. Jest celá z jednoho kamene
vytesána i představuje Matku Boží Bolestnou, mající na klíně mrtvého
Syna svého.

jak velkou úctu choval lid k sošce té, o tom svědčí po dvakráte
vydané obrázky, a sice ponejprv r. 1735., podruhé roku 1774., o čemž
se zmiňuje kněz Plebankiewicz_ ve svém dílku s nápisem <<Bohorodička>>;
praví se tam, že k té Matce Boží (lid velkou úctu měl, dosahuje roz
ličných milostí.>> Totéž napsal i před ním Hyacint Pruszcz ve svých
<Klenotech.>

V témž chrámu Páně jest blízko hlavního oltáře oltář Michala
Archanděla a pod ním jest malý oltář, ve kterém jest podivný obraz
Panny Marie Loretanské. Divy onoho obrazu jsou popsány.v dějinách vlasti.

Obraz ten jest malých rozměrů; bylt' zajisté někdy pod jmeno
vaným obrazem sv. Michala, ale po obnovení jeho byl umístěn ve skle
něné schránce pod obrazem sv. joachyma po pravé straně kostela.

5. Obraz v kapli kostela Panny Marie, zvané Loreto, na náměstí
krakovském.

Ve které době a čí rukou ten obraz byl vymalován, jest neznámo.
To jest \však jisto, že lid od nejstarších dob k němu velkou úctu choval.
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Hyacint Pruszcz ve svých <Klenotech,» kde popisuje kostel Panny
Marie a všecky jeho kaple, o tom obraze praví, že jest milostmi slynoucí.
Nedosti na tom; tentýž spisovatel zůstavil v jiném dílku pod nápisem:
((Moře lásky» zvláštní popis jeho, z čehož tuto dva vyňatky podáváme:

<Ve farním chrámu Panny přesvaté jest rovněž obraz téže Panny,
v koutě po levé straně při vchodu do chrámu, i zovou jej Loretem; má
množství odporučení, jest velmi krásný a mocně přispívá k roznícení po
božnosti. U něho mnoho potěchy lidé dosahují, o čem svědčí velké ta
bule votivní a bohaté fundace: _litanie o téže Panně, odbývání různých
pobožností za hudby a kázání, obzvláště ve dni sobotní, za nemalého ná
valu lidu, mají pobídky z podání lidí pobožných, kteří častokráte nad tou
kaplí, kde se onen obraz chová, světlo nebeské vídali.)

O něco dále píše takto: <R. 1655., první neděli v říjnu, právě
v sám den růžencové Panny Marie, bylo nad tím kostelem viděti Pannu
Marii, stojící a chovající na levé ruce Pána ježíše, v pravé však držící
růženec. Nutno věřiti, že jejím přičiněním ten kostel od kacířův a jich
přívrženců zůstal neporušený, neboť tak vyznali sami švédští žoldnéři.>>

6. Zázračný obraz blahosl. Panny Marie Větší v Krakově.

Když sv. František z Borgie,jesuitů třetí generál, byl od papeže
dostal dovolení, aby směl omalovati obraz P. Marie Větší, sv. Lukášem
zhotovený, velmi mnozí dle této kopie malovali zase nové. Zajisté nikým
nemůže popřeno býti, že všechny obrazy sv. Panny, kolik se jich jen spatřiti
může, od této kopie sv. Františka pocházejí. Z těchjeden obraz odnesen jest
do Krakova, kdež zavěšen byl ve společné síni novické asi r. 1597. Zbožným
duším před obrazem P. Marii vzývajícím tím dostalo se mnohého dobro
diní, která však, ačkoliv jich nerozhlašovali, přece tak nemohla utajena
býti, aby též velmi četní kněží venkovští jich nezvěděli a místo to častěji
nenavštěvovali. Proto zbudován pro obraz zvláštní oltář s ostatními ozdo
bami; mše sv. však žádná se obrazu ku cti nesloužila. Přece však nával
lidstva den ode dne se množící nemálo znepokojoval samotu novicům
milou a potřebnou; a jelikož též obraz sv. již chrámu hoden byl, r. 1616.
s obzvláštní slavností přenesen jest na oltář k tomu konci v chrámě
našem uchystaný. .

Chrám-P. M. chová knihu pamětní, v níž zmínka o věcech minulých
se činí; náhodou dostalo se to do veřejnosti zase ze zapomenutí, v něž
příhody ty byly klesly, a hle, sběh lidí, zvláště zbožného pokolení žen
ského, nas_tal veliký, ano toto před tím sv. obrazu nikdy nevidělo. První
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milost“ tam vyprošená byla tato: Žena jakás již třinácte let na lůžko byla
upoutána, nemohouc nohou vládnouti; na radu zpovědníkovu odnesli ji
k oltáři a tam posilnivši se u stolu Páně vstala a sama bez pomoci lidské
a bez berlí s veselou domů se vrátila. V soukromí se stalo toto: Otec

jakýs duchovní pokleknuv ve své modlitebnici třikrát počal pochybovati,
zda obraz ten v pravdě jest zázračný; tu zaslechne jasně a silně trojí
ránu na zed své modlitebnice; pln strachu třikrát vzkřikne: (Věřím, věřím,
věřím,) — a věřil potom vždy, poněvadž zvěděl, že živé duše v celém
sousedství doma nebylo, jenž by nějakým způsobem na něho tlouci mohl,
a poněvadž pochybnost' [svou ani křikem, ani hlasem, ani jednáním ně
jakým na jevo nedal, tak že je ďáblu potom připisoval.

Biskup krakovský r. 1633. pro odvrácení moru učinil slib a splnil
ho, ustanoviv vroucné prosby u toho sv. obrazu za příkladem, jejž kdysi
v Římě byl sv. Řehoř dal. — To maje od vp. P. Ondřeje Gutterera
tov. jež., jenž všechny povinnosti v provincii zastával, svědka to očitého,
napsal P. Urban Ubaldini tov. jež. Balbinovi.

7. Divotvorný obraz Matky Boží v sídelním chrámu Páně
I'. 0. ve Lvově.

Mezi místa, která Maria divy oslavila, sluší zahrnouti sídelní chrám
lvovský, kde na hlavním oltáři trůní nejsv. Panna, zvaná <<Laskavá.» O pů
vodu obrazu vypravuje se:

Na památku zemřelé vnučky vymaloval r. 1598 josef \Nolfovič
obraz nejsv. Panny s děťátkem na pravé ruce a pověsil ho v oblouku
hlavního oltáře (se strany brány halické). Tu po čase jedné noci ozařuje
obraz nebeská světlost'; ve dne zase tvář nejsv. Panny divně se mění
a vzbuzuje v patřících na -ni svatou jakousi bázeň, svatou úctu. Viděli a
všímali si toho mnozí měšťané lvovští. Od té doby vždy větší a větší
pobožnosti se dály před tím obrazem; zbožné ženy i dívky kladly věnce
a kytice před obraz; řemeslníci lampy a svíce před ním rozsvčcovali,
mládež obojího rodu jdouc do školy i ze školy se vracejíc spěchala před
ten obraz se pomodlit a Matku Boží vzývat. Poněvadž mnozí zde dosáhli
milostí obzvláštních, dal arcibiskup Grochowski ten obraz do kaple na
pravé straně kostela přenésti. Ale ta kaple byla malou pro tisknoucí se
ze všad lid, pročež r. 1775. arcibiskup Sierakowski obraz ten do samého
chrámu sídelního přenesl a umístil ho na hlavním oltáři jakoby na trůně,
spočívajícím na sedmi sloupích, stříbrnými dary pokrytých. O rok později
ověnčeny skráně Marie na jejím obraze korunou z Říma poslanou, a šest
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biskupů s arcibiskupem Sierakowskim za přítomnosti zbožného
rytířstva, šlechty a lidu dokonalo slavnou korunovaci. Na památku toho
obřadu položili k nohám Marie úřadové lvovští tabuli stříbrnou a po
zlacenou s nápisem: (Velká Boží Rodičko, římskými korunami ozdobená!
Věnčí Tvou hlavu diadémem hlava většího města i světa, a město po
božné a Tobě oddané klade ke Tvým nohám svá srdce. Pohled na lva
pokořeného a vyslyš laskavě jeho prosby, prokaž se nám matkou,
ochraňuj nás, střež i vysvobod nás milostivě, Bohorodičko, Pannol>>

Nelze tu též pominouti slavného slibu, jaký před tím obrazem
učinil r. 1656. král polský jan Kazimír, u velkých svých i svého království
pohromách. <<Velká Matko Bohačlověka, Panno nejsv.,>> mluvil, <<Tebe
dnes za ochranitelku svou a za královnu království svého vyvoluji . . .
O Tvou pomoc a Tvé milosrdenství proti nepřátelům sv. církve římské
pokorně prosím . . . Slibuji jménem svým a všeho lidu Tobě i Synu
Tvému, že čest' a chválu Tvou všude i po celém království svém všemi
způsoby množiti budu . . .)

8. Obraz Matky Boží v arcibisk. chrámě sv. Jiří ve Lvově.

Metropolitní chrám sv. jiří, nebo také Panny Marie Pomocnice zvaný,
náleží mezi nejkrásnější budovy lvovské. Nejprve nalezal se na tom místě
bukový hájek, ve kterém se byli usídlili mniši sv. Basilia. Kníže Leo
vystavěl tam r. 1280 dřevěnou kapli, kterou od r. 1363 až do r. 1737
hlavní představení kláštera ustavičně rozšiřovali; až nejdůst. biskup lvovský,
Athanasius Szeptycki, ten chrám stavěti započal r. 1746, který jeho nástupce
Leo Szeptycki dokončil. Při chrámě tom jest bratrstvo Neposkvrněného
Početí Panny Marie, potvrzené od Benedikta XIV. papeže r. 1725, a
podivný obraz Marie Panny, přenesen jest sem od biskupa joseía Strumlaň
ského r. 1673 z kláštera (pod Trembovlap) po spustošení Podolí od
Turkův. Obraz ten zdobily dvě stříbrné tabulky s nápisy, a po stranách
visely na řetízcích dvě koule stříbrem obalené. Nápisy na tabulkách
jsou tyto:

(jistý Turek střelil v čas bitvy pod Žuravnem touto koulí do
osoby M. josefa Szumlaňského, biskupa lvovského; . . . v den sv. Mi
chala r. 1676 za přítomnosti jeho královské Milosti . . . na věčnou pa
mátku na obraze Nejsv. Panny u sv. jiří v sídelním chrámě ruském
zavěsena.>>

Na druhé jest nápis: (Tato koule turecká postřelila ve velké bitvě
krále polského jana Ill. před Vídní s vezírem tureckým M. nejdůst.
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biskupa lvovského, Jos. Szumlaňského, v levé rámě, an byl té bitvě pří
tomen po boku M. krále, v neděli v poledne, t. dne 12. září I683,
a byla na věčnou památku na obraz nejsv. Panny Trembovelskiej v sídelním
chrámě sv. Jiří dne 28. října téhož roku zavěsena.>>

9._Korunovaný obraz Matky Boží v Ležajsku.

R. 1590 zjevila se Matka Boží s děťátkem i se sv. Josefem Tomáši
Michálkovi, an sbíral v lesíku pod Ležajskem _dříví. Tam se obyčejně
modlíval, tam mu též nejsv. Matka pověděla, aby se staral o postavení
kostela k její úctě na tom místě. Zbudovali tam kapli, potom-i dřevěný
kostelík, avšak teprve Matěj Pstrokoňski, biskup v ,městě Przemyslu,
r. Ióoó stavbu dokončil, a přivedl tam 00. Bernardiny. Matka Boží na
tom místě divy proslula; obraz její vymaloval jistý zbožný malíř, Erazim
Ležajski, po dlouhých modlitbách. Dne 8. září Václav jeronym Sierakowski,
biskup přemyslovský, dle plnomoci z Říma obdržené obraz, ten jako divo
tvorný korunoval. Korunu i veškeren náklad na tu slavnost' dal Stanislav
Potocki, vévoda Kijevský, se svou manželkou Helenou ze Zamojských.

IO. Obraz Matky Boží v sídelním chrámu Páně arménském
ve Lvově.

Dle podání měli Arméni ve Lvově již r. 1183 kostel dřevěný,
na místo kterého vystaven byl r. 1363 kostel zděný, a sice část“ od
hlavního oltáře až po kazatelnu, druhá část' byla vyzděna nákladem
Kryštofa Augustynowicze r. 1723. jest tam oltář s divotvorným obrazem
Matky Boží jazlověcké. Představuje půl postavy Matky Boží v přirozené
velikosti ve slohu byzantinském, ana chová Krista Pána na levé ruce;
v pravé má žezlo. V obrazárně kapitoly lvovské arménské nachází se
kniha, ku které jest přilepen rukopis s nápisem: ((Děje divotvorného
obrazu nejsv. Panny jazlověcké,>> odkud vyjímáme následující podrobnosti.
R. 1424 byl v zámku Belzském obraz nejsv. Panny Marie v rodině
Czurylův. Stanislav Czurylo, dávaje svou dceru nějakému Jazlověckému
za manželku, odevzdal mezi věnem jejím též onen obraz jakožto nejdražší
klenot domu jazlověckých, kde pro mnohé milosti při něm obdržené u
velké byl úctě. Tím Samým způsobem dostal se ten obraz do domu
Koniecpolských, kteří r. 1582 proměňujíce'jazlověc v opevněné město,
tam vybudovali pro Armény kostel, kam i ten obraz přenesli. R. 1672
za nájezdů tureckých přenesli Arméni onen obraz do fary v Brodech, kde
lidé mnoho milostí dosáhli, jak četná osvědčení ukazují. Avšak vypukl



OBRAZY MATKY BOŽÍ VPODKAMENI A U 00. DOMINIKÁNÚ VE LVOVĚ. 559

tam velký požár a všecko zničil; přece však se podařilo Šimonovi Pir
sadzovi zachránit obraz a zanést ho do domu jistého kupce, kde až do
obnovení kostela zůstal. Teprv r. 1692 za času Vartana Hunianana, arci
biskupa lvovského obřadu arménského, a Theodata Nersesoviče, biskupa
výpomocného, na-jejich výslovný rozkaz zavezen obraz ten do Lvova a
tam v průvodě vnesen byl do sídelního chrámu Páně arménského.

Při tom obraze utvořilo se r. 1710 bratrstvo jazlověcké pod
názvem Neposkvrněného Početí nejsv. Panny Marie, a bylo r. 1715 od
biskupa Augustynowicze potvrzeno.

II. Obraz Matky Boží v Podkameni.

R. 1727., 15. srpna, korunoval Štěpán Rupniewski, biskup lucký,
obraz Marie Panny, divy proslulý, v Podkameni. <Tam v kostele 00. Do
minikánů jest zázračný obraz Panny Marie na vysoké skalnaté hoře, kde
mnoho křesťanů na přímluvu nejsv. Panny od Turkův osvobozeno bylo,
kde až podnes Bůh hříšníkům své milosti udílí.» Obřad korunovací odbyl
se nákladem Michala Potockého, toho času vévody volyňského, a Cetnera,
starosty Korytnického, který přivezl z Říma koruny od Benedikta XIII.
posvěcené, jakoži listinu. Přítomný svědek o té korunovaci praví: <<žei
to náleží počítati mezi divy, že se třetího dne nad samým kostelem uká
zala v oblacích koruna podobná té, která jest na zázračném obraze.
Patřil na ni lid za příčinou odpustků se sešlý, jakož i vojsko na půl míle
daleko v ležení meškající.>>

12. Obraz Matky Boží v kostele OO. Dominikánů ve Lvově.

již r. 1234. vyslal Řehoř IV. Dominikány do ruských krajin zvě
stovati víru Kristovu. Sv. Hyacint ještě před založením Lvova vystavěl
klášter pro své bratry, který však bouřemi a příhodami zemskými v ne
paměť uveden byl. Dnešní kostel i klášter vzal svůj počátek z kaple,
kterou Adam Stanislawski, hradní Podolský, z tesaného kamene dal vy
budovati, a josef Potocki v r. 1749. hradní krakovský i hejtman V. K.
na tom místě k dnešnímu kostelu základní kámen položil. jest to arci—
dílo umění. Připomíná basiliku sv. Petra v Římě. jest okrouhlý, uvnitř
jsou galerie do kola, spočívající na sloupoví, na kterých spočívá též celá
kopule. Stavitelem byl \Nitt, představený pevnosti kamenické. Avšak větší
nade všecko ozdobou jest tam divy slynoucí obraz Marie Panny, ze
štětce sv. Lukáše evangelisty. Obraz ten byl v prvních dobách křesťanstva
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majetkem císařů řeckých a byl v Cařihradě. Odtud přinesla ho
Anna, manželka Vladimíra, velkoknížete ruského, r. 987. jako svatební
dar do Kijeva, odkud okolo r. II13. knížaty ruskými přivezen byl do
Haliče jako pozdější části Ruska, a ruský kníže Leo, hledaje místa a
ochrany před nátisky Tatarů, tam se usadil a založil město svého jména,
Lvov, kde _hned i s matkou a manželkou svou Konstancií zůstal, a vy
hovuje jejímu zbožnému přání, vystavěl při zámku kapli ke cti sv. jana,
kde ten obraz umístil, odevzdávaje ho péči PP. Basiliánův, kteří při něm
na počest“ Panny Marie dnem i nocí žaltář prozpěvovali. Avšak když
onen dřevěný zámek ohněm zničen byl, uprosila bl. Konstance svého syna,
aby ten obraz zároveň i s kaplí-klášteříkem na věčné časy daroval řeholi
kazrodějské, což se též r. 1270. stalo. 00. Dominikáni umístili svůj
nejdražší poklad, zázračný obraz v kapli sv. Magdaleny u vchodu do ko
stela. Když jednou odpravivše jitřní dle zvyku zpívali verše: (Maria,
Krista Máti, rač nám požehnání dáti,>>odpověděla Panna Maria sobrazu:

(Budu Vám žehnati a přimlouvati se za Vás budu u svého Syna,
avšak hodna jsem, aby tento můj obraz, v ozdobnějším místě se nalézal.»
Na místě přenesli obraz do jiné kaple. Ale Královna nebes i země žádala
nejen změnu místa, nýbrž i ozdobné budovy, hodné své velebnosti. Proto
též příští noci přenesen byl její obraz rukou neviditelnou do kaple sv.
Michala. Mniši myslíce, že to lidská ruka učinila, přenesli ho na předešlé
místo. Avšak jaké bylo jejich podivení i radost', když modlíce se v kostele,
spatřili, že andělé obraz ten zpět do kaple sv. Michala přinesli. Od té
doby počato onu kapli krásněji a spanileji upravovati.

Za přispívání věrných ctitelů Panny Marie i dobrodinců kláštera
vystaven na místě dřevěného kostela dnešní velebný chrám, a jeronym
Sierakowski, arcibiskup lvovský, jej 29. června 1764. vysvětil. Od té doby
skvěla se tu Maria často novými zázraky, čímž povzbuzeni OO. Domini
káni, arcipastýř, král, obyvatelé i celý národ, počali se starati o to, aby
její obraz k větší chvále Boží na osvědčení vděčnosti za přijaté milosti
a k rozmnožení úcty, s povolením sv. stolice veřejně korunován byl, což
se též stalo dne I. července 1751.

13. O zázračném obraze Matky Boží v Piekarech a Opolí. (Slezsko.)

Vstup, milý čtenáři, do farního chrámu Páně v Opolí, přehlédni
pobočnou loď a potkáš se na jejím konci 3 mramorovým oltáříkem. Má
v sobě něco divněpůvabného a uzřev jej, ucítíšv sobě jakýsi nepřemoži
telný popud, přiblížiti se k němu a z blízka naň popatřiti. Divná to věc!
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Není na něm nic neobyčejného, ano sám oltář-ní obraz podoben mnohým
jiným obrazům Bohorodičky; nebo komu bybylo vyobrazení Matky Boží
novým? Maria drží na levé ruce sedící děťátko, v pravici má jablko,
smutně upomínající na náš prvotní hřích. Děťátko milostným okem po
hlíží ve tvář Matčinu, jakoby se tázalo: cho Tě, Matko, tolika jizvami
ve tváři zohavil? Avšak ani to pro nás není věcí novou. Celé tajemství
záleží v tom, že jest obraz zázračný. To jest obsahem tvého myšlení —
to jest příčinou tvého rozechvění a občerstvení na duši. Nejsv. Matka
zdá se na každého tak upřímně mateřským okem pohlížeti, že proniká
srdce, zpytujíc, jeho nejtajnější záhyby, jsi-li hoden nyní přijati a někdy
viděti věčně Toho, kterého na ruce drží. Poohlédněme se po původu
toho obrazu. Slezsko slyne daleko široko hojností a bohatstvím. Tam se
vydobývají bohaté rudy, tam stroje množství uhlí na světlo vynášejí, tam
různé pece roztápějí železnou a olověnou rudu, slovem, tam jest pramen
síly celého kraje. Toto bohatství není vynálezem nynějším, táhlit' tam
již před sty lety tisíce lidu za výdělkem. Zároveň se tím kraj zalidnil a dělí
se na kolonie a vsi. jedna z takových byly Piekary. Pán Bůh udělív
lidu dobra dočasného, žádal od něho oběti, aby Ho za dary dočasné
oslavoval každodenně obětí Beránka, t. mše sv. Chtěl uprostřed svého
lidu meškati v chrámě. Kostel ten měl prý býti dle pověsti vystaven na blízkém
pahorku <<Cerekvii.» Avšak záměry Boží byly jiné. Přípravy ke zbudo
vání chrámu na onen pahorek dovážené byly zázračným způsobem noční
dobou přeneseny do prostřed vesnice. Upustilo se tedy od záměru
prvnějšího a vystavěn byl kostel ze dřeva sosnového uprostřed vísky
r. 1303. Na levé straně stál v kostele oltářík Matky Boží s obrazem
na lípovém dřevě malovaným. Obraz ten počal se proslavovati zázraky,
proto též velké množství lidu počalo putovati do Piekar ku svaté Matce,
přinášejíc srdce skroušené a dobrou vůli k obětem. Toho času nadešla
smutná doba reformace, ve které Lutr, bývalý mnich, povstal proti církvi
a v bludnou víru zabředl. Nauka jeho rozlévala se jako moře v Německu
a donikla až do horního Slezska, kde mezi“dělnictvem nalezla velké obliby.
Nebo lid ten odevšad sběhlý, často bez víry a bez stálého náboženského
přesvědčení dal se pohnouti lecjakým vánkem a přijal nauky, které po
chlebovaly jeho smyslnosti. Ochabla víra, s vírou vychládla i srdce a zlé
zvyky se den ze dne šířeji zakořeňovaly. Zázračný obraz nejsv. Panny
upadl v zapomenutí. To byly v dějinách našeho obrazu dnové ponížení,
_ avšak brzy měly přijíti časy povýšení. R. 1659. počal svatý obraz
vydávati zázračnou vůni. jakub Roczkovski, farář piekarský, předsevzal

36



562 POSVÁTNÁ MÍSTA MARIANSKÁ v POLSKU.

si, přenésti obraz ten na hlavní oltář, aby lid k němu měl volnější přístup.
Lid také poznal, jakou křivdu učinil nejsv. Matce, i prahnul po tom, aby
horlivostí tu nečest' napravil. Ondřej Trzebieski, biskup krakovský, poslal
Jesuity, aby tam odbývali míssie. Matka Boží, milosti plná, missionářům
pomoci neodepřela. Od počátku jsouc ustanovena, aby hadovi hlavu po
třela, pomáhala i zde ničiti vládu knížete temnosti ajeho klamnou osvětu,
odstraňovati koukol z pšenice a zachraňovati duše krví svého Syna vy
koupené. Slovo Boží padalo v srdce a slzy pokání z očí. Lid práhnul
po pokrmu duševním, proto mu též kněží lámali chléb života. Obrácení
byla veliká a četná, jako kdyby Pán ježíš byl chtěl ukázati, že sám mi
luje Tu, kterou tisíce bludařův pohrdali a pohrdají. Nenavrátili se však
všichni, a proto na ně Bůh seslal jiného missionáře, mor a neúrodu. Lidé
padali jako klasy pod srpem. Tak trestá Bůh, nedá-li se člověk pohnouti
ani žehnáním ani hrozbou, nechce-li slyšeti slova Božího, volajícího jej
k pokání a nápravě života. Ale ač Bůh trestá, přece zůstává Otcem;
pravicí raní, ale levicí léčí a hojí rány; v čelo udeří, ale duši žehná. Toho
doznali tamější obyvatelé. Hle! pod vedením OO. Jesuitů vystrojen
byl velmi četný průvod k Matce Boží piekarské. Choří i zdraví, velcí i
malí, pravověrní i zbloudilí spěchali k Pomocnici křesťanů, k Marii, volajíce
k ní o pomoc. Ach, když je nouze a utiskování, když pohromy, slovem,
když jsou trampoty, tu všickni k Bohu se obracejí. Proč tedy zapomí
náme na Boha a štěstí a radosti? Avšak není slýchano, aby se kdo
nadarmo k Marii byl utíkal; též nyní po vroucí a horoucí modlitbě ustal
mor, zanikla nákaza a želaný pokoj se vrátil do duší s náležitou vděč
ností k Marii. Leč kde je hojně hladových dětí, tam je třeba mnohých
rukou. Síly íarářovy nestačily — vyzval tedy z hor Tarnovských OO.
Jesuity, kteří pospíšili na vinici Páně, aby ji upravili.

Od té doby staly se Piekary pokladem milostí; věřící těšili se
naukami, obohacujíce duše své požehnáním; chladná srdce a zatvrdlá
svědomí roztápěly se a tály jako země na jaře.

Avšak nadešly trudné doby. Turci opustivše východ, napadli
kraje naše. OO. ]esuité, bojíce se zneuctění zázračného obrazu, odnesli
jej do Opolu a v Piekarech zůstavili jen jeho podobiznu. Než i tento
obraz měl se v krátké době státi zázračným. jan Sobieski, král polský,
táhna k osvobození Vídně, s rytířstvem tam prosil Marii o požehnání.
Maria pomohla, a komu Maria pomáhá, ten vítězí. Od toho času množily
se pouti do Piekar i Opolu, a počet poutníků dostupoval někdy až na
deset tisíc. I dnes jsou Piekary místem poutnickým — nedávno vysta
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věný kostel přičiněním kněze Ficka láká poutníky, a vysoké věže ozna
čují daleko v kraj toto poutnické místo. Hrnou se tam velmi. Dostačí
připomenouti r. 1866. Tu křížem leží žena, jak píše očitý svědek, před
oltářem Marie, — tot' žena, jež muže svého v boji jsoucího, ochraně
Marie poroučí; tam lomí vojín rukama, viděti, že je to muž, jenž manželku
i děti doma pozůstalé (Matce mocné» svěřuje; jinde v koutečku jakýs
mladík, cizí a poněkud nesmělý, jakoby ponejprv patřil ve tvář Matky
Boží. Jde ke dveřím, ale ještě se vrací — či zapomněl ještě něco Marii
pověděti? Kleká, vstane, utírá oči rukávem a volným krokem odchází.
Kdo je to? tot' nováček, vstupuje do vojska. Nebezpečí vojny minulo —
ale nepřátelé duševní, krouží všude. Kde dojdeme útěchy? U Marie!
Ano, u Marie, ona Matkou naší, pod její přemocnou ochranu se utíkejme
ve všech svých trápeních a křížích. Tedy k Marii, bratře, a přímluvou Marie
k Srdci ježíšovu!

14. Korunovaný obraz Matky Boží v Sidlově.

První kostel v Šidlově na počest' Bohorodičky vystavěn byl za
panování Kazimíra Jagellonce r. 1451 od Petra Giedygolda, pána (na
Giejszach.» R. 1532 byl proměněn v bludařskou sbornici. Tak zůstal po
80 let. až Panna Maria sama se zjevivší pobídla katolíky ku převzítí
kostela. Věc se takto měla: Pastýři z blízké vesničky postřehli pannu, ana
chová na ruce děťátko a hořce pláče. Pospíšili hned ku kalvínskému
kazateli a oznámili mu to. Ten tedy přišed otázal se panny, proč pláče.
Nejsv. Panna odpověděla: Proto pláči, že tu před časy býval kostel, a
ted se tu seje a oře. To pověděvši zmizela. Kalvíni se z toho smáli, ale
pověst' o tom zjevení rozešla se mezi lidem a dostala se až k uším
officiála diecése. Ten pak svým přičiněním dosáhl, že r. 1644 obdržel
listinu, která kostcl šidlovský přisuzovala katolíkům. Starý obraz prý
spálili jinověrci; o nynějším se neví, odkud se tam dostal, dosti však na tom,
že množství lidu na to místo putuje. Tam, kdo jen na práh kostela
vstoupí, musí se rozloučiti s klopotami časnými. Rok 1786 jest památný
korunováním obrazu Panny Šidlovské. Tadeáš Bukaty, kněz pro čest'
Matky Boží horlící, poskytl bohatou zlatou korunu, kterou Pius VI., papež,
posvětil a kterou dne 8. září 1786 kníže Štěpán Gedrojč, biskup, za
účastenství kolika tisíc lidí, množství hodnostářů ze šlechty, dvanácte
biskupů a na náměstí šidlovském Marii slavně korunoval.

36*
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15. Obraz Matky Boží růžencové v Starém Hájku pod Řešovem
v kostele dominikánském.

Pod Tyčínem u Podhoří blízko Řešova ve Starém Hájku jest
zděný kostel s klášterem OO. Dominikánů pod ochranou Nanebevzetí
Panny Marie. Jest tam obraz nejsvětější Panny, slynoucí zázraky již od
roku 1336. .ve starožitném kostele sv. Kříže. Matka Boží si obrala to
místo, aby mohla shlížet na potřeby okolních vesnic. Lid také četně
spěchá do této svatyně, neb cítí, kterak Matka Boží starostlivou pomocí
podporuje své děti, kterak je z'tohoto slzavého údolí do vznešených
příbytků nebeských táhne. Z různých míst přicházejí průvody, aby si tu
před zázračným obrazem vyprosili milostí a darů v různých potřebách
života, v příhodách zlých a nebezpečenstvích, v nouzi a neštěstí.. A nej
světější Panna patříc na víru a zbožnost' lidu, vyprosí jim požehnání.
Dostačí popatřiti na četné stříbrné tabulky, které svědčí o dobrotě Marie.
Kněz Matěj Nivicki, který mnohých milostí před tím obrazem dosáhl,
založil, jsa kanovníkem jaroslavským a proboštem Tyčinským, z vlastních
úspor ke cti Boží a Marie při tom kostele klášter dominikánský r. 1670.
Základní kámen k novému kostelu položen byl 16. října 1684., i byl
vystaven teprv nedávno z almužen různých dobrodinců.

16. Korunovaný obraz Matky Boží v Latyčově.

Roku 1778. dne 5. října korunoval Stanislav Raimund Jezierski,
biskup bakoňský. v kostele OO. Dominikánů v Latyčově v Podolí obraz
Matky Boží. Od koho a kdy se tam ten obraz dostal, neví se jistě;podání
však dí, že jej 00. Dominikáni z Říma přinesli, kostel pak sám, jak
svědčí zápisy, prý již okolo r. 1430. stál. Za času povstání Chmelnického
r. 1648. byl ten obraz přenesen do Lvova, klášter byl pobořen, kostel
oloupen o své ozdoby a proměněn ve stáje. Roku 1708. se Dominikáni
vrátili, avšak kostela již nebylo, a válka švédská nedovolovala opětné
přinešení obrazu. Teprve roku 1722. navrácen byl do kaple v nově
vybudovaném kostele. Paní se navrátila do svého domu a počala jej
hned obezřele a zázračně spravovati. Zázraky ty pak byly uznány za
pravdivé; proto Pius VI. dovolil, aby obraz ten slavně korunován
býti mohl.

17. Korunovaný obraz Matky Boží bolestné v Kulmě.

Od nepamětných dob divy proslavený obraz Matky Boží bolestné
v Kulmě byl z počátku vlastním majetkem chudé, v Kulmě >>naRybařích<<
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meškající rodiny, jmenem Slatovských. Později byl podivným způsobem
přenesen na bránu grubiňskou, kde až do polovice věku XVII. zůstal.
R. 1649. N. jan Šmak, probošt a kanovník kulmský, jenž utíkáním se
k téže bolestné Panně Marii podivně byl uzdraven, postaral se o pře
nesení milostmi slynoucího onoho obrazu do poboční kaple u íary při
stavené, po levé straně presbyteria. Četné dary, kterých do dneška na
150 tam napočísti lze, svědčí o divotvornosti onoho obrazu. A to jsou
dary teprve 2 půldruhého sta let, nebo nejstarších užito na stříbrná mešní
roucha, svícny a jiné nářadí oltářní. Proto též papež Benedikt XIV. na
svědectví 20 missionářův, kteří jako duchovní správcové v Kulmě pracovali,
jakož i k žádosti duchovní správy, rád dal povolení ke slavnému koru
nování divotvorného obrazu, což se stalo dne 22. května i754. —

18. Zázračný obraz Matky Boží v Rudkách.

Mění se časy, mění se i lidé, a nejeden předmět, který býval
v minulosti u velké cti a vážnosti, který kolem sebe kupil náboženskou
mysl, stal se později předmětem lidu lhostejným. Takovým předmětem
jest obraz Matky Boží v kostele rudeckém.

Rudky, městečko v diecési přemyslské, jest proslaveno zázračným
obrazem Matky Boží již ode tří věků. Na počátku 18. století to byla
ještě malá víska. V té vísce stál na pahorku zámek Beňka, ve kterém
okolní obyvatelé ochraňovali své životy i jmění před divokými pohany.
Zámku toho dnes již není; náležel v poslední době Ščiborovi. Tento ve
prospěch katolíků vystavěl v Rudkách kostel, který Petr Strzygonda
Chrzastowski, biskup v Přemyslu, posvětil. Kostel ten neobstál, an byl
několikrát od pohanů spálen.

Pohlédněme však nyní na děje zázračného obrazu. Roku 1612.
byl králem polským Sigmund III. Král ten, chtěje na trůně multanském
udržeti Konstantina Mohylu, poslal své vojsko pod velením Štěpána
Potockého do Multan. Hejtman dal se s Turky do nerozvážné bitvy
k porážce Poláků, sám se dostal do zajetí, kdežto vévoda multanský
pod Sasovým Rohem padl. Tataři, nemajíce odporu, táhnou v bezbrannou
Rus i Podolí, pálí vsi i města, zabírají majetek, a pokojné obyvatele
odvádějí do otroctví. Ves Železnica i se svatyní Páně stala se obětí
plamenů. Když se Tataři, obtíženi lupem, vraceli do svých sídel, nalezl
se v popeli téže spálené svatyně obraz Matky Boží na desce lípové
malovaný, od o_hně zázračně uchovaný. jiří Curyllo odvezl tento drahý
poklad v bezpečí, a jak pověst' lidu nese, když ho přivezl do Rudek
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nebylo ho možna několika páry koní dostati dále. Z toho Curyllo seznal,
že si to místo nejsvětější Panna vyvolila, i daroval obraz ten tamějšímu
kostelu, kde lidé různého stavu i věku četných milostí a dobrodiní skoro
po tři sta let doznávlali i doznávají. Tak n. př. jan Kazimír, král polský,
vypravuje se na pokoření lidu moskevského, učinil Matce Boží slib, a
poslal jako -dar zlatou lampu; též jeronym Vojtěch Sieniawski, jiří Fredro,
Ludvík Branický složili tam bohaté dary na památku, že za příčinou
Matky Boží, která obrazem rudeckým divy tvoří, osvobozeni byli od jisté
smrti. jiní zase, kteří zázračným způsobem z nevolnictví pohanského vy
svobozeni byli, skládali u stupňův oltáře svá pouta.

Dnes těší se Rudky spanilou, takové Vládkyně hodnou svatyní,
kterou Michal Urbaňski na Bruchnalu roku 1728. vlastním nákladem dal
vystavěti. Bokem kostela stojí třípatrová věž, vystavená knížetem jakubem
Grodzkým; na věži té byl balkon, kde každou středu a sobotu a ve
hlavní svátky Panny Marie hudba hrávala.

19. Zázračný obraz Matky Boží v Rokytně.

Farní kostel v Rokytně má zázračný obraz Matky Boží na hlavním
oltáři již po 200 let, i putují k němu věřící, obzvláště na tak zvané
svátky poutnické, t. čtvrtá neděle po Velikonocích, ve svátky
svatodušní, na nejsvětější Trojici a ve svátek Narození Panny Marie.

Co do původu tohoto zázračného obrazu svědčí opat bývalého
kláštera cisterciáckého, jan Kazimír Opaleňski, před biskupskou komisí,
že ho nabyla jeho matka od korunního kancléře Leszczyňského, a on že
ho zdědil po matce, která měla zvláštní k němu úctu.jednou ho přinesla
ke člověku velmi chorému a vložila jej na jeho tělo, čímž chorý hned se
uzdravil.

Zároveň s obrazem zdědil opat Opaleňski po matce i nejhlubší
úctu k tomu obrazu; z počátku jej míval ve svém pokoji, později jej
dal do klášterního kostelu v Bledzevě. Brával ho s sebou i na cesty a
tak se s ním spřátelil, že sotva se od něho vzdáliv, pociťoval zvláštní
zármutek, který v blízkosti obrazu ustupoval. Opat Opaleňski několikrát
těžce ochuravěl, že lékaři nad jeho uzdravením pochybovali. Tenkrát
obracel se v modlitbě k Matce Boží na tom obraze neb dával před ním
na úmysl svého uzdravení v kostele mši svatou sloužiti a pokaždé mu
Matka Boží zdraví vrátila. Když se tyto i jiné zázraky u vědomost“ lidu
dostaly, vzrostl počet ctitelů toho obrazu, Opaleňski sám jej dal z Bledzeva
přenésti do Rokytna, vsi nálež'ející klášteru Bledzevskému, v tom úmyslu,
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že v Rokytně zvláštní kostel Matce Boží a jejímu obrazu vystaví k jejímu
obzvláštnímu tam uctění.

Proto založil roku I677. v Roketnici kongregaci 7 mnichů cister
ciáckých pod řízením superiora, kterým předepsal velkou péči o roz
množení a povznešení úcty k zázračnému obrazu Nejsv. Panny. Svému
účelu byla kongregace věrna až do secularisace kláštera. Avšak ani
ta pohroma neutlumila pobožnosti k Panně Marii na tom obraze. —

20. Korunovaný obraz Matky Boží v Lakách.

Zázračný obraz Matky Boží v quách, malé vesnici v diecési,
chelmské, slyne od dávných časů. Děti, pasoucí stádo nad řekou, uzřely
obraz plynoucí v protivném směru vody po řece, a když udiveně
volati počaly, sběhl se lid a odnesl obraz do blízkého městečka. Avšak
druhého dne nalezli jej opět na tom místě, jen že byl na lípovém stromě.
Panna Maria, uzdravivši dva mrzáky, kteří pod tím stromem odpočinku
hledali, nařídila jim, aby na tom místě byl vystavenf kostel. V krátce
vystavěli tam kostelík dřevěný a za pět věků OO. Reformáti okázalý
kostel zděný tam vybudovali.

Uznávaje četné divy, které tam Matka Boží tvořila, povolil svatý
Otec Benedikt XIV. slavné korunování toho obrazu, které Vojtěch Leski,
biskup chelmský, dne 4. června r. 1752. vykonal.

21. Korunovaný obraz Matky Boží v Polšovci.

Roku 1620. napadli divocí Tataři Halič, ohněm a mečem ničíce
celou zemi. Martin Kazanowski, správce Haliče, chtěje odraziti vpády
pohanské, sebral co nejrychleji četné rytířstvo a vrhl se na nepřítele.
Přepravuje se přes Dněstr, a odporučuje celou nebezpečnou tuto výpravu
Panně neposkvrněné, spatřil, že jeho pes něco zavinutého z tekoucí
řeky vytáhl a k jeho nohoum přinesl. Rozvinul a patřil — a hle, byl to
překrásný obraz Matky Boží s děťátkem ! Zaradovav se ukázal ho celému
vojsku s pevnou nadějí, že dobude vítězství. I nezklamal se: nebo ač
Tataři byli počtem daleko četnější, přece nad nimi zvítězil. Na poděkování
Panně Marii, které jedině toto vítězství připisoval, dal vystaviti klášter
s kostelem, který Karmelitům i s posvátným obrazem odevzdal.

Brzy proslaven byl obraz ten zázraky, které sv. Otec Benedikt
XIV. potvrdil a povolení ke slavnému korunování toho obrazu dal. Obřad
ten vykonal s velkou okázalostí Kryšpín Cieszkowski, světící biskup
lvovský, 15. srpna roku 1777.
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22. Korunovaný obraz Matky Boží ve Staré Vsi.

Skoro po pět věků slyne v zemi Sanocké obraz Bohorodičky na
nebe vzaté, který byl zázračným“způsobem z dalekých hranic uherských do
Staré vsi přenesen. již r. 1699. mluví kněz Alembek v úřední zprávě
k biskupovi, že tam »každý pomoci potřebující a mocnou věrou v po
třebách svých„želající, od lásky Boží potěchy doznává.< Biskupové pře
myslští zvláštní péči věnovali tomu posvátnému místu. Stavěli tam,
okrašlovali neb obnovovali kaplici, ano i dnešní kostel postaven jest
z obzvláštního daru ctitele marianského, knížete biskupa Alexandra Fredra.
O korunování zázračného obrazu dlouho se nedbalo. Teprv roku 1877
vznesl biskup Matěj Hirszler, potvrzuje četné divy, které tam Maria na
svých ctitelích vykonala, zažádal u sv. Stolice o povolení k slavnému
korunování téhož obrazu. Vykonal ji pak jeho Excell. Nuncius jakobini,
arcibiskup thessalonický, nynější kardinál sv. kollegia.

Čelo Marie zdobí koruna, pořízená z darů věřících.

23. Milostný obraz Marie Panny v Borkově.

Borkov jest městečko na východ položené od města Poznaně ve
Velkopolsku a proslulo ode dávna již úctou, jakou obyvatelstvo jeho i
všeho okolí chová k milostnému obrazu.

Původ obrazu jest neznám, jakož ani nedochováno na nás, co
všechno za minulých časů bylo podnikáno tam na oslavu Marie Panny
v milostném obraze Borkovském. Tolik však víme, že bývalý farář
Borkovský, Felix Durarius jmenem, obraz ten u veliké choval úctě a že
penězi odevšad sebranými vystavěl Královně nebes překrásný chrám. Na
hlavním oltáři skví se nápis: »Raduj se Maria Panno, ty sama vyhubila's
všechna kacířstva na celém světě.<

Mnoho se tam událo zázraků: chrám celý viděn byl osvětlený
září nebeskou, z posedlých vymýtěn byl dábel, mrtví byli opět k životu
vzbuzeni na přímluvu Marie Panny. Zázraky ty byly stvrzeny od biskupa
Pozňanského, Ondřeje Opalinského, po předchozím důkladném výslechu
svědkův očitých.

24. Zázračný obraz blah. Panny v Sokalu v Polsku.

Město Sokal leží severně od Lvova na řece Bugu. V tamějším
chrámě ctih. Františkánův je zázračný obraz Bohorodičky řídkého a vzác
ného původu. Vladislav jagailon Veliký, kníže litevský, zvolený král
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polský, byv pokřtěn, víru křesťanskou zavedl i na Litvě. Litva tehdy
měla malíře tak umělého, jakého by nebyli v tom věku a v těch krajích
hledali. Mateřským jazykem nazýval se Hadíček, a byl pokřestěn Jakub.
Mimo tu vzácnou vlastnosť, že vše rukou velmi dovednou namaloval, byl
ještě nad to tak vzácné paměti, že, ať člověka, ať nějaký obraz, i když
jen jednou se byl naň podíval, i po mnoha dnech 5 největší věrností, co
nejpodobněji vzoru vymaloval. Ten kdysi více než prospěšno bylo se
namáhaje onemocněl na oči, jež mu pořád slzely. Chtěje užívati pro
středku, k němuž obraz v duši mu ži

nová víra radila, za—
slíbil se Marii Panně

v Častochově, že k
ní pouť vykoná. A
nabyv zraku slíbil
Marii Panně, četnými
zázraky tehdy už
proslavené, že na
znamení vděčné své

mysli za vrácený
zrak namaluje obraz
její, co nejvěrněji
bude moci. A tak

dlouho na obraz pa
třiv, vrátil se domů._
Tam vyslechnuv bla

jící přenáší. Usilovně
o to se pokoušel,
však když bludné
tahy novými blud
nými tahy napraviti
chtěl, zapomněl ko
nečně na vše, co na

obrazu byl zpozoro
val, Protož uzavřel,
že zase na pouť se
vydá, při níž téměř
všechny čáry svatého
obrazu s velikou pil
ností do paměti si
vštěpoval, načež zase
do Litvy zpět se

hopřání známých „ , __ Ý "' í vrátil. Ale snevalně
- : .2'“* &' .:.—glrálůrý = v .uchopilse plátna, na -___—- »' "| „'- větsím prospěchem

Milostný obraz Panny Marie v Borková. vládlněž dovednou rukou štětcem než

v případě prvém. Něžným svědomím novokřestěncovým poznával vinu,
kde viny nebylo, a myslil, že neobvyklá nevěrnosť paměti jeho jindy
_velmi věrné je trest za skrytý nějaký zločin. Napomínán jsa od svých
uzavřel co nejbedlivěji všechny své nástroje, i vydal se po třetí z Litvy
na pouť do Polska. V Častochově vykonav sv. zpověd a přistoupiv ke
stolu Páně se slzami vzýval sv. Pannu, aby nepohrdala jeho prosbami,
neb upřímnou zbožností jeho krajanů. Potom aby rysů pojatého vzoru
svého již nezapomněl, co nejrychleji domů spěchal a nevhodné gratulanty
zapudiv, ihned do pracovny své vešel, v níž, jak připomenuto, plátno a
potřebné nástroje zanechal. Avšak když dílnu otevřel a do ní vkročil,
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neobyčejné světlo ho napřed zarazilo a úžasem naplnilo; viděl obraz
Panny na tomtéž plátně namalovaný, jejž byl doma zanechal, před ním
pak plála lampa velmi skvělé jasnoty a tak vše ozářovala, že ho na zemi
porazila oslnivši ho. Když mlčel a tolika věcmi ohromen byl, neobyčejný
hlas ho povzbudil dotvrzuje, že Panně se zalíbila žádost' jeho, obraz ča
stochovský omalovati; však toho díla, jež byl anděl vymaloval, že bude
potřebí ku zázrakům. Nikdo snadněji tomu nevěřil než jakub sám, že
obraz ten nepochází ani od jeho, ani od jiného štětce, poněvadž, byt'
nebyl malířem všech nejlepším, každému se vyrovnal, kdož vřele umění
miloval; však takový obraz aby vymaloval, věděl, že ani přiblížně není
s to. Obraz odnesl do Sokalu a život hodný pravého křesťana dokonal
blaženou smrtí. Nikdo nevěřil, že obraz by byl maloval jiný malíř než
jakub, poněvadž rovného malíře nebylo po vší Litvě, jak jest veliká.
Kdyby někdo pojal podezření, že jakub vše to si jen vymyslil, odpírá
tomu hojnost' důkazů, že jakub plátna se ani nedotekl, a konečně ijaku
bova povaha, jež všeho podvodu vzdálena byla, a divy, jež následovaly,
uzavřely ústa protivníkům a věc nebyla již v pochybnost' brána. Místu
tomu udělili výsady dva papeži, Kliment VIII. a Pavel V. —

Vypravování to vyňato jest z malornské knihy P. Urbanem Ubnldinem tov. jež.

25. Zázračný obraz blahosl. Panny .Marie Ravě v Polsku,
náležející řádu tov. Jež.

Chci vypravovati podivnou příhodu, která se udála v koleji tov.
jež. v Ravě, právě když Švédové do Polsky vrazili. Krátce věc vypovím,
aby se nezdálo, že příliš slovy rozvláčnými mluvím o věcech našeho řádu
se týkajících, ačkoli široce mi popsána byla. V kolejním chrámě ravenském
jest na oltáři socha, představující neporušené Početí bl. P. Marie. Švéda
loupežník nedbal tak o sošku P. Marie jako o zlatou korunu na hlavě
její, jež lakotu jeho roznítíla. Druhové jeho donesli žebřík a sám stoupal
nahoru, nemaje se dolů již vrátiti. Vystoupiv nahoru ani ruky ještě po
koruně nevztáhl, když střemhlav dolů se sřítil a zlomiv vaz, beze slova
ducha vypustil. Nehoda ta nezastrašila druha jeho, jenž ji náhodě při
pisoval; atak jest,) pravil, ((na žebříky nemají vystupovati ti, jenž trpí
závratí; já také bych koruny po žebříku nedostal.>> Nedůvěřuje žebříku
vystoupí jinou cestou na dřevěný poval chrámový a leže břichem na tyči
nad otevřeným povalem sahá rukou po koruně; ale náhle poval pod ním
se rozevřel a Švéda spadnuv dolů na zemi dožil, nikdo z okolo stojících
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lupičů neodvážil se třetím býti. Tak posvátná socha sama se zachránila.
— To vše zaznamenáno a řádně napsáno jest od P. Bohuslava Aloisa
Balbína, tov. Jež.

26. Zázračný obraz bl. Panny v Tučově.

Od koho přesvatý obraz ten malován jest, neb od koho do
Tučova donesen byl, Poláci sami nevědí, jakkoliv mají za to, že obraz
ten znám jest od r. I495.,lasi sto let po tom, co se polské království
k pravé víře obrátilo.

Že obraz ten vždy ctěn byl, však ne veřejně, vysvítá z toho, že
se stalo zvykem jej odnášeti, chtěli-li zač prositi. Než přece zpozorováno
jest, že obyvatelé pokaždé pocítili ruky rozhněvané světice, kdykoli
obrazem z místa jeho hnuto; často následovaly takové hýbání obrazem
nakažlivé nemoce, často i požáry. To stvrzeno jest ctihodnými úřady,
hodnověrnými svědky, a obrazem potom z jeho místa už nehýbali. Zajatci
u Turků činili sliby k Matce Boží tučovské, a dosvědčovali později, když
Zachranitelkyni a Vysvoboditelkyni své v chrámě díky byli vzdali, že jim
brány žalářní se otvíraly a snímala se jim pouta, majícím nohy společně
přikované k těžkému břevnu. Více ví o tom Martin Mitonius řádu sv.
Benedikta, jak zvěstoval P. Urban Ubaldini, tov. Jež. P. Balbinovi.

27. Zázračný obraz bl. Panny v Ostrově v Polsku bývalém.

Tento svatý obraz 'malován je příjemně a duchem zbožným, ač
hrubě a rukou nehrubě uměleckou. Opatrují jej v městě litevském,
v Ostrově, PP. Dominikáni. Původ jeho je tento: Když v moskevské válce
voje polské kořist' Moskevskem vezli, jeden z nich mezi jiným uloupil
z chrámu maloruského tento obraz; ten však ve zmatku válečném neb
za útoku nepřítelova neb z jiné příčiny s vozu spadl do Dněpru a šťastně
proudem donesen jest do Smolenska, kdež na břehu stavitelem jakýms
nalezen a veliteli hradnímu doručen byl; on pak z prvu obraz daroval
mnichům řeckého obřadu. Když však viděl, že ti obraz příslušně nectí,
žádal jej zpět, aniž mnichové se dlouho zdráhali, a dal jej darem OO.
Dominikánům ve Smolensku usedlým, u nichž dlouho v kapli bl. Panny
po boku zázračného obrazu chován jest. Zatím klášter dominikánský
v Ostrově velikým neštěstím postížen ze základu vyhořel i s chrámem i
se vším příslušenstvím; tudíž P. převor ostrovský pro útěchu bratří svých
vyžádal si na Smolenských obrazu, jejž jim voda donesla, a dostav ho,
v kapli na kvap zbudované jej umístil; tam obraz také hned byl ctěn
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od lidu, jakmile některé tam vyprošené milosti se roznesly, mezi nimi
uzdravení bratra Karla, varhaníka tamního řádu dominikánského, raněného
mrtvicí; neboťbyv donesen k oltáři na slova: (Ukaž se Matkou býti»
ihned cítil, že je zdráv; ustavičným pak a nepřetržitým zdravím svým
dokázal, že tu opravdu se stal zázrak. R. 1654., když Moskvané vpádem
hrozili, odnesen jest obraz ten i s pokladem chrámovým do Lvova, kdež
veřejné úctě ho vystaviti chtěli. Z počátku se někteří tomu vzpírali, když
však několik proseb tam konaných vyslyšeno bylo, dáno i církevní do
volení a obraz vystaven jest v chrámě dominikánském ve Lvově; ihned
oslavován jest zázraky, jichž 86 nade vši pochybnost' zjištěno bylo.
Uzdravil se tam n. př. vynikající jeden muž, jehož koule uhodila do
prostřed prsou. Jiný občan lvovský, rodem Armén, trpěl bolesti na noze,
maje těžkou ránu, velmi nebezpečnou; učiniv při mši sv. slib, ihned všech
bolestí pozbyl; po mši sv. rozvázav obvazky, poznal, že rána úplně za
celena. — Vypravuje P. B. Balbin.

II. Na Rusi.

1. Bohorodička v Kazani.

Kazaň město jest na východní Rusi dosti znamenité, počítajíc na
šedesát tisíc obyvatelů. Před třemi sty lety tu přebýval voják, jmenem
Daniel; byl ženat, maje dcerušku desítiletou, které říkali <<Matrona.>
Roku 1559 Kazaň z veliké části vyhořela; a dům Daniele vojáka také
shořel. Když pak měšťané spáleniště odklízeli a nové domy stavěli, zjevila
se jednou okolo svátku Navštívení Panny Marie děvčeti Matroně velmi
jasná Paní a přikázala jí řkouc: <<Jájsem Rodička Boží. Zde nedaleko
v koutě jednom (tu vykázala místo) leží obraz můj v zemi zahrabaný.
Dojdi k arcibiskupovi zdejšímu i též na úřad světský, a řekni jim, aby
obraz můj vyzdvihli a na slušném místě poctivě postavili.>> -— Po těch
slovech zmizela jasná Paní. — Děvče všemu dobře porozumělo, ale pro
samý strach žádnému nic neřeklo. Tu jasná Paní se zjevila po druhé a
když děvče pořád nic neoznamovalo, zjevila se po třetí, tentýž rozkaz
s pohrůžkou opakujíc.

Malá Matronka se tedy na úřad světský odebrala, a co byla
viděla a slyšela, prostě pověděla. Na úřadě vyslechli ji a s posměchem
poslali domů; šla k arcibiskupovi (Jeremiáš byl tenkráte arcibiskupem
Kazaňským), než i ten celému zjevcní žádné víry nepřikládal. Děvče tedy
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šlo a povědělo to svéřmatce. Matka se tudíž s děvčetem zdvihla na vy
kázané místo, nemyslíc jinak, než že samy budou kopati a hledati obraz
Rodičky Boží. Kopala matka, ale žádného obrazu dokopati se nemohla;
začne kopati malé děvče, a ejhle, obraz tu! Obraz byl velmi pěkný,
jasnými barvami malovaný a tak čerstvý, jakoby ho malíř zrovna byl
dodělal. Nalezení to se stalo 8. července.

Arcibiskupa nyní pojala lítost', že zjevení Marie Panny věřiti ne
chtěl, i sebrav své duchovenstvo a valný zástup lidu, v procesí se odebral
na posvátné místo, vzdal úctu nalezenému obrazu,a vzav drahocenný ten
poklad, s poctivostí všeobecnou nesl jej do blízkého chrámu sv. Mikuláše.
Než ihned v tu chvíli nescházelo zázraků, kteříž svědectví o slávě Ro
dičky Boží dávali. Na spáleništi, kudy sv. obraz nesli, seděl ubohý člověk.
Ten v mladém věku svém dobře viděl, ale oslepl a již ode tří roků
světla Božího neSpatřil. Ten ubohý člověk neviděl sice ničeho, neb vůkol
něho nebyla než čirá tma; ale slyšel to zvonění a hluk a zpěvy marianské;
i tázal se, co by to nového znamenalo? — Pověděli mu, že nějaký pře
svatý obraz Bohorodičky nalezen, jejž sám pan arcibiskup do chrámu
Páně přenáší; tu spěšně slepec na kolena se vrhl a prositi se jal:
(Rodičko Boží,) volal, <podívej se na mne, jaký já jsem ubohý slepec!
smiluj se nade mnou, Rodičko Boží! nikdo mne neuzdraví, než Ty jediná,
Matičko Ježíše Krista! vroucně Tě prosím, smiluj se nade mnou!» A tak
pořád víc a více prosil a křičel s vroucností velikou: až najednou oči
se mu otevřely, světlo se mu zablesklo a byl zdráv! Tu vyskočil a
_rovnou cestou běžel k arcibiskupovi, nesoucímu svatou nalezenou ikonu
(obraz). Arcibiskup a veškeren zástup lidu byl svědkem, kterak tento
šťastný člověk posvátnému obrazu se kořil a za milost“ děkoval, že zdra
vého zraku nabyl.

Ale v městě byl ještě jeden ubohý slepec. Ovšem že s rychlostí
zpráva k němu se donesla, že nalezen svatý obraz, a slepý soused jeho
že již zraku nabyl: spěchal tudíž i slepec druhý s chvátáním, a do
kostela jej dovedli k zázračnému obrazu, než kdo jiný ho předejde.
Přivedli jej do kostela až k samému oltáři; slepec poklekl, hlavu svou
až k zemi sklonil a s vroucností Rodičku Boží za slitování prosil. Prosil,
oči otevřel a byl zdráv!

Od té chvíle nebylo nuzného a bídného člověka v městě, jenž by
k zázračnému obrazu se byl neutekl; a málo který se nalezl, že by
Rodička Boží ho byla oslyšela. Tu město Kazaň, jakkoli tím nedávným
ohněm sklíčeno, nesoudilo jinak, než že nový velikolepý chrám nebes
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Královně vystaví. Když stál kostel, veliký a důkladný, myslili dále, že by
při něm též měl státi klášter panen řeholních,které by tam své nebeské
Královně pobožně a čistě sloužily. I stavěli klášter, příspěvků ode všech
stran přicházela hojnost': až se den přiblížil, kdy řeholné panny měly do
kláštera uvedeny býti. V procesí ubíraly se do kostela k Panně Marii a
z kostela do kláštera. I kteráž pak byla první z těch panen řeholních,
klečíc první před Rodičkou Boží? kteráž první vkročila do kláštera? —
Tatáž panna to byla, která před lety jakožto děvčátko desítileté nalezla
obraz zázračný; Matrona jí tenkráte říkali, klášterním jmenem se ted
sestra Martha nazývala a ten stav si zvolila,aby po celý život Rodičce
Boží sloužila a po smrti v blaženosti nebeské se radovala. Za nedlouho
byla za abatyši zvolena a celý klášter svatě řídila.

Když město Kazaň po záhubném požáru se bylo zotavilo a znovu
vzkvětlo: zdaliž zapomnělo na milostivou Rodičku Boží? Nezapomnělo,
nýbrž den 8. července zasvětilo na svátek zasvěcený, na vděčnou památku,
že na ten den nalezen zázračný obraz Bohorodičky.

Kazaňský obraz odkud se vzal a do země k zakopání přišel, nikdo
se nedověděl. Jest to vyobrazení Rodičky Boží, jakéž často na Rusi se
nachází a (Panna Maria Odigitria» se nazývá,t. Panna Maria
<<cestu ukazující.» Představuje Pannu Marii s Ježíškem; Ježíšek stojí
maje hlavičku málo nakloněnou, pravou rukou dává požehnání.

Již přicházel lid z krajin dalekých k Rodičce Boží Kazaňské, a
sláva její po celé Rusi se šířila; všude se stavěly oltáře a chrámy
na Její čest', tak že nyní často o Kazaňské Bohorodičce v Petrohradě,
v Moskvě a p. čteme.

Nezůstalo však na tom, že Rodička Boží pomáhala toliko jedno
tlivým ubohým lidem, nýbrž dva příběhové jsou známi, že veškeren národ
ruský ve svrchovaném jsa nebezpečenství, k Panně Marii Kazaňské se
utekl a utěšené pomoci nalezl: jednou r. 1612., podruhé r. 1812.

Po smrti caře Vasileje Šujského (1- 1610.) rozpadl se "národ na
mnohé náruživé strany; cizinci té nesvornosti použili tak, že již Moskva
cizincem byla obsazena. V jedné věci srovnávaly se strany všecky, totiž
v důvěře k Bohorodičce Kazaňské, k Ní se s pláčem, postem a s mnohou
modlitbou utekly — a ejhle! Rodička Boží pomohla. V dalekém kraji objevil
se muž, obraz Kazaňský na prsou nosící, kníže Dimitn'j Požarský: všecken
lid a všecky strany se naň obrátili, Požarský zahnal cizince z Moskvy
dne 22. října 1612., a z celé Rusi, a byl pokoj. Odtud jest den
22. října jako svátek na celé Rusi zasvěcený Bohorodičce Kazaňské.
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Novou důvěrou k Panně Marii Kazaňské pojal veškeren národ
ruský roku 1812. a takového 'mil'ostivého vyslyšení obdržel, že na věky
snad toho památka nevyhasne. Stalo se to při hrozivém vpádu starého
Napoleona do Ruska. Poznáme hrozné nebezpečenství z počtu vojska,_
kteréž Napoleon proti Rusům vedl. Měl zajisté 480.000 mužů vojska.

2. Úcta Bohorodičky ve Vladimíře.

Před Pánem Bohem milý bude úmysl, když za návrat rozkolných
So,!anů své modlitby a dobré' skutky obětovati budeme, i dobrou naději
v tim máme; poněvadž nejsvětější Rodička Boží s námi ve spojení bude,
a tášové naše přímluvy a dobré skutky sama před trůnem Božím před
nese,Podivuhodno, jak Panna Maria onomu národu věrně pomáhala; a
také \yní pomůže, když za ten nejvyšší dar, to jest za sjednocení se
svat01 katolickou církví prositi budeme. Neb když pomáhala Bohorodička
u věcch pozemských, čím více pomůže u věcech nebeských?

; Podáváme tímto příklad o úctě Bohorodičky Vladimírské, kterak
Áďstrašný nepřítel ruskému národu hrozil; kníže pak a všecken národ
k Bohorodičce Vladimírské své útočiště vzal, a Bohorodička k pomoci
jim přispěla.

Nepřítel onen strašný byl Timur, chán čili kníže mongolský.
Narozen r. 1336. z rodu knížecího již jako tříletý chlapec o všecko přišel,
že mu nezbyl než jeden velbloud a jedna kobyla. K tomu ještě ochroml,
a říkali mu proto: chromý Timur, (Timur lenk,>> z čehož jméno povstalo
T a m e r l á n.

Vyrostl jakožto mladý člověk smělý a divoký, a když byl k síle
dospěl, porazil své nepřátely a stal se chánem čili knížetem. Bylo mu
sedm a dvacet roků. Tu z dopuštění Božího -vyrazil na národy vůkol,
mečem a ohněm je stíhaje. Neboť byl člověk krvežíznivý, náboženství vy
znával mahomedánské, totéž, které Turci vyznávají.

První válku pustil na Togruloviče, potom na Husejna, a když je
byl přemohl, vyrazil k východu a západu, k půlnoci a ke straně polední,
porážeje napořád knížata a národy Kašgar, Mavarannahar, Tauris,
Turkoman y. Když byl z dopuštění Božího porazil, pravil k nim:
(Co chcete, ať vám udělám? bud vás všecky pobiju, bud se ke mně
dejte, a porazíme jiné národy !» Iodpověděli: (My se k tobě dámeb
A dali se k němu, vzavše takovou pekelnou divokosť, jakou měl sám
Tamerlán.
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I řekl Tamerlán: (Jsme silni dosť, udeříme na bohatou zemi Persii.)
— A stalo se tak; udeřili na mocnou zemi Persii, sebrali nesmírné poklady
zlata, stříbra & otrokův, a co jim v cestě stálo, zabili. Ve hlavním.městě
Ispahanu vše, co živo bylo, umříti musilo. Počítaloť město přes půl milionu
obyvatelův. I poručil Tamerlán vojsku svému: (Ať nikomu neodpustíte!
Všem" bez rozdílu, mužům, ženám, dítkám, mladým a starým hlavy uřežete,
a snesete na hromadu velikou; budeť to slavná památka našeho vítězství..»
Stala se tedy hrůza veliká a prolévání krve neslýchané; až šedesát tisíc
hlav uřezaných na hromadu svezli, na hrůzu všem národům, na které vrazí.

Národ, na který vrazili, byl národ ruský. Překročiv přes řeku
Volhu, stál Tamerlán s vojskem nevěreckým na půdě ruské, a za nedlouho
stál před samou Mosk von. Zde vládl mladý kníže, Vasi lej Dimitrijevič,
který, maje vojsko slabé, ustoupil z Moskvy do Kolumny, žádné rady si
nevěda. Vasilej Dimitrijevič seděl ve svém stanu. Mladá manželka poslala
mu z Moskvy knihu a něco ikonův (svatých obrazův) Máteře Boží. Byla
to hodná, pobožná paní; můžeme říci, že byla jako ten anděl strážný
manželu svému. I napsala lístek manželovi, a poslala mu ho v těchto
slovech:

(Můj manžele drahý, až obdržíce budete čísti tento list můj, vězte,
že manželka věrná a dítky maličké na Vás pamatují, a modlitby své
s almužnou Bohomáteři obětují. Nebojte se; přesvatá Bohorodička naši
ruskou zemi neopustí. — Také Vám posýláme knihu letopisů ruských,
abyste, čtouce potěšil se, a slavně jednal, jak otcové Vaši jednávalil>>

Kníže Vasilej vzal a zlíbal všecky ikony Máteře Boží, a prohlížel
knihu letopisův, i spatřil, že poslední čásť jest nová, i vlastní rukou jeho
manželky připsána. I nahlédnuv do této části, seznal, že tu stojí příběh,
kterýž on sám za chlapeckého věku byl zakusil, sám napotom své manželce
byl vypravoval a manželka mu nyní posýlala.

Kázal Vasilej všem bojarům a vůdcům vojska, řka: (Sejděte se
naspěch ve stánu mém, novou věc mám vyříditi.» — I sešli se bojaři a
knížata i poddružníci ve stánu knížete Vasileje, a když se všickni byli
posadili, pravil kníže ke přítomnému iguménu (řeholníkovi): (Prepodobný
Otče, čti nám z knihy letopisů ruských, jež mi na útěchu poslala manželka
moje z Moskvy; čti tu čásť poslední, bude se nám tím více líbiti, že jest
to památka našich minulých let.) — A ten vzav knihu, četl:

Roku 1380. vypravil se na Rusi Ordinský chán Mamaj, ipodobný
rozvodněnému potoku, hrozil pokrýti vojsky svými všecku zemi ruskou.
Na odpor jemu vystoupil veliký kníže Dimitrij joanovič s výborným
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početným vojskem. Připojivše se k velikému knížeti na cestě Donští
Kozáci, přinesli ikonu Bohomáteře. V čas znamenité Kulické bitvy, svedené
v den Narození Bohorodice, ona ikona nacházela se ve staně křesťanských
(ruských) vojínův, na pomoc jim proti vrahům. Obdržev silou a zastou
pením Cárice nebeské skvělé vítězství nad nevěrnými pohany veliký kníže,
přinesl divotvornou ikonu její ve svou sídelní stolici, blahočestná súpruga
.(manželka) Dimitrija Donského Evkodia, želajíc uvěčniti den Kulikovské
bitvy, i prokázati svou blahodárnost' Bohumáteři, položila vystavěti chrám
v čest“ Narození Bohorodičky. I svědčili poutníci, že v chrámě (Donské
Bohomáteře>> mnoho zázraků se dělo, tolik, že mu podoben nebyl leč
chrám ve Vlndimíře. Sám Dimitrij joanovič, přičítaje zastoupení Bohomáteře
vítězství své nad Mamajem, položil (přislíbil) zbudovati klášter na jméno
.Boží Máteře, i prosil o přispění velebného Sergia. Důstojný Sergij našel
k tomu příhodné místo při řece Dubence, zbudoval chrám ku cti Nanebe
vzetí Bohomáteře, a podal igumenstvo (převorstvo) učeníku svému
Leontiu.>>

Tím dokonávali se letopisoivé. Kníže Vasilej rozradoval se všecken
z takové památky a všecken sbor bojarů ruských s ním. Když pak ještě
moudrá slova mezi sebou byli promluvili, sedl Vasilej a napsal knihu
(psaní) manželce své v tato slova: '

(Manželko má drahá! Pěkné ikony jsi poslala nám, i rozdal jsem
je všem bojarům ruským, jednu jedinou pro sebe podržel. Že jsi nám
ty letopisy poslala, sám anděl dobrý Ti to na mysl vložil; mysl naše již
vadla, jako vadne tráva před tváří žhavého slunce. Ale opět jsme
pozdvihli hlavy své, jako svlaženi rosOu nebeskou. — Dojdi, manželko moje,
dojdi rychle. k arcibiskupu v Moskvě a pros jej, aby nám ráčil zaopatřiti
zázračnou ikonu Bohomáteře Vladimírské. já všecku svou naději v Boho—
máteř skládám; otec můj Dimitrij v Ni doufal a já, syn jeho také doufati
budu! — Bud' s' Pánem Bohem Ty i dítky naše; tvůj manžel, věrný
Vasilej.:

I neváhala bohabojná manželka učiniti podle žádosti manžela svého,
i došedši sama k arcibiskupu Kyprianu, celý přípis manžela svého mu
sdělila. Arcibiskup z Moskvy, jak pobožný tak vlasti své milovný, doufal
pevně, že královna nebeská neopustí zemi ruskou, ivypravil ihned čestné
duchovenstvo do Vladimíře, aby chvátali, přinesouce divotvornou ikonu
Bohorodice. — I šlo duchovenstvo do Vladimíře.

Ale i v Moskvě po všech chrámech konaly se modlitby za knížete
a za vojsko; arcibiskup na postech ustavičných nevycházel z kostela a

37
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kázal _těm, kteří v Moskvě zůstali,_a modlil se za ty, kteří šli prolít
krev svou za víru a za vlasť.

Za ten čas chán Tamerlán s vojsky mongolskými stál na levém
břehu řeky Oky, kdežto křesťanské ruské vojsko s knížetem Vasilejem
na pravém břehu čekalo. Proč a nač tam leželo mongolské vojsko na
levém břehu OkyP Zajisté my věrní křesťané v tom uznáme řízení svatých
andělů a nejsvětější Královny všech kůrův andělských, kteráž jich tam
tak dlouho zdržovala a dále jíti nedovolila. Zatím tam hojili Mongolové
rány své z minulých válek ukrutných, vysýlali vyzvědače po všech krajích
ruských, kteříž vyzvědači vyzvídali tajnosti Rusů křesťanů, štvali a naváděli
k nesvornosti, najímali hanebné zrádce, kteříž by za hanebný peníz
víru a vlasť svou nepřátelům prodali. — Sám chán Tamerlan a divoké
vojsko jeho plenili knížectví Rjazenské, v kterém leželi, vypalovali vesnice
a města, zabíjeli mužstvo a hlavy jejich na kopí nabodané přiváželi ke
stanu Tamerlána chána; děvčata a mladé ženy chytali, bud za otrokyně
jich podrželi, bud zabili a maso jejich snědli.

Dne 15. srpna na den Nanebevzetí Panny Marie přišedši ducho
venstvo do Vladimíře, vyprosilo si a obdrželo divotvornou ikonu Boho
máteře, kterouž s počestností slavnou z Vladimíře do Moskvy neslo.
Podivno jest, že Mongolové, kteříž přece o všech tajnostech ruského
národa byli vyšpehovali, ničehož nezvěděli o tom tak počestném přenesení
zázračné ikony. Snad že jim Panna Maria sama oči jejich zastřela, aby
nezaskočili cestu, duchovenstvo nezabili a ikonu svatou nezkazili.

Chán Tamerlán se nyní ustrojil na krvavou bitvu proti Rusům
křesťanům! Sváželi mongolové své praky velikánské, jimiž metali těžké
kamení na nepřítele; strojili lučiště a šípy, jimiž tak bystře stříleli, že kam
namířili, jistě trefili.

Bylo v úterý, na den sv. Bartoloměje apoštola, kde chán Tamerlán
valnou poradu o nastávající bitvě držel. Přišli kouzelníci do chánova stanu,
aby čarodějstvím dábelským uhodnouce, předpověděli vítězství Tamerlánovi,
a krvavou porážku křesťanů. Kouzelné slovo tentokráte špatně padalo,
ale nicméně předpověděli, jak chán Tamerlán si byl přál. V týž den
sv. Bartoloměje poslal Tamerlán jednoho posla do Moskvy k lidu ruskému,
a posla druhého do Kolumny ke knížeti Vasileji & k vojsku ruskému,
řka: (Vy červi, vy zeměplazi bídní! kterak jste se opovážili, proti chánu
Tamerlánu a vítěznému vojsku se postaviti? . . . Vždyť jste bídní červi proti
nám! Na koho se spoléháte? Na vašeho Boha křesťanského? — Nic vám
nepomůže, nespolehejte se na něho, ale my vás rozšlapeme, jako ti koni
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naši, když červa rozšlápnoulc Tak strašné vzkázání poslal Tamerlán
v úterý, v den sv. Bartoloměje. Křesťané trnuli a k Bohorodičce s pláčem
volali. Téhož dne přišla zpráva do Moskvy, že ikona zázračná se blíží.

Ve středu po celý den chán Tamerlán a vojsko jeho hody slavili
na jisté vítězství nad křesťany. jedli a pili a tropili prostopášnosti hanebné.
Deset velbloudů sotva stačilo, donášeti pečené koně a berany ke stanu
chána Tamerlána,_ kdežto knížata mongolská hostem byla pozvána; kol
kolem rozkládalo se vojsko mongolův v chlastu a jídlu a v hříších do
nebe volajících. Úáblové neviditelní procházeli tábor, ponoukali ke hříchům
velikým na urážku Boha a všech milých Svatých. 1 bylo rouhání a bylo
zlořečení, ibyly řeči nestydaté hrozně z návodu dáblů pekelných. —
Křesťané v Moskvě i po celém knížectví se postili na čest' Bohomáteře,
poněvadž jim bylo vzkázáno, že zítra přijde sv. ikona divotvorná z Vla
dimíře poslaná.

Ve čtvrtek záhy ráno dne 26. srpna vystrojili se všickni křesťané
z Moskvy. Arcibiskup a biskupové pod korunami a v nejskvostnějších
řízách oblečeni, duchovenstvo a žákovstvo a' všecken nesčetný lid vyšel
naproti sv. ikoně Vládkyně nebeské. Zvolna se blížila posvátná, velebná
ikona. Duchovenstvo ji neslo. Lid, když toužebným okem spatřil milostnou
tvář Cařice nebeské, v okamžení na kolena padl a křičel hlasem velikým:
<<Máti Boží, zachraň zemi ruskoul>> — Tak tu klečel národ ruský,
<<vtomtobezčíslném množství národa nebylo lze viděti člověka,
který by neplakal i nevysýlal s úpěním modlitby k přesvaté
Vládkynip jak vypravuje letopis. Kolkolem svaté ikony rozestavilo se
duchovenstvo velebné s kříži,arcibiskup a biskupové s kaditelnicemi
častovali přesvatou ikonu.

Slavný průvod bral se do Moskvy. Mladá kněžna s_dítkami svými,
bojalrové a komonstvo knížecí a všecken lid provázeli <<svaty n u» do
hlavního chrámu. <<Uspenja přesvaté Bohorodice» a na oltář postavili.
Všecken lid, arcibiskup, biskupové a kněží na tváře své paclli, a v slzách
žalostných za pomoc prosili proti vrahům sveřepým. Pozdvihnuvše pak
tváří svých zapěli písně k Marii Panně a nejsladší jména jí dávali ztoho
upřímného srdce svého. —

V tuto chvíli chán Tamerlán seděl či ležel ve staně svém. Rubí

novou korunu na hlavě nesl a meč v ruce. Bitva pořád ještě nezačínala;
bylt' to den po včerejších prostopášnostech pekelných. Seděl zuřivý Ta
merlán; — a najednou zbledla škaredá jeho tvář. Či ve snách či ve bdění
spatřilvelikou horu, is vršiny té hory jcloucí mnohé biskupy
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a Svaté se zlatými žezly, a nad nimi na nebesích vznášela se
veličenstvená a blaholepá Žena se zástupy bleskozářných vo
jínův, kteří všickni na Tamerlána se vrhali. — Leknutím straš=
livým procitnul Tamerlán, a na všech údech se chvěje, zavolal své
kouzelníky, aby uhodli, co by znamenati mělo vidění jeho?

I zalekli se kouzelníci pekelní takového vidění, i bál se dábel
s celým vojskem svým té Paní veličenstvené, kteráž na pomoc přicházela
Rusům křesťanům. I pravili:

(Ta veličenstvená Paní jest Máti ježíše Krista, Zástupnice
křesťanů.)

(I tak neodoláme jim,) pravil chán Tamerlán, ableskozářné vojsko
jsem viděl proti nám!)

Strachem a hrůzou se třásl, i velel plukům svým, jíti <<zvlastí
r u s k ý c h !)

S nelíčenou radostí vyslyšeli v Moskvě zprávu o nenadálém
odchodu nepřítele chána Tamerlána. Ivyznávajíce milosť Boží, blahodařili
Cařici nebeskou, i volali hlasem svorným:

Ne vojevodi naši prohnali jej,
ni vojstva naše ustrašila jej:
nýbrž síla nevidomá povstala,
strach a třesot na něj sypala.
Hněvem Božím honěn,
vzdálil se ruským zeměm!>> —

Tamerlán odešel z knížectví Moskvy, zahnán silou přesvaté Boho—
máteře. Ani kroku svého nezastavil, dokud ke břehům řeky Donu ne—
dorazil. Zde naň čekali s pokorou vyslancové z Benátek, zjanova, Kastilie
a Biskaji, v darech vzácných a s pokorou prosíce Tamerlána, aby odpustil
městu Azovu, kde kupcové měli veliké sklady uloženy. Tamerlán prosby
vyslyšel, dary vzácné s poděkováním přijal,_a — město Azov zapálil,
neméně i města Astrachan a Servi.'— Ivnuknul mu ďábel pekelný řka:
Pomsti se křesťanům za to, že tě Maria nebes královna z Moskvy zahnala_
— I'pomstil se kupcům a jiným křesťanům; kde kterého zastihl, všecky
pobil. V Sebastě, městě asiatském, schytal křesťany, kázal je návodem
pekelným svinóuti v kotouč, tak že hlavu jim přivázali k nohoum', za živa
naházeti do jámy a zemí zasypati. Tak učinil tento ukrutník z nenávisti
jména křesťanského! Pozastav se, čtenáři, a považ, jak by byl zuřil tento
ďábelský člověk, kdyby byl Moskvy dobyl! A kdyby přes Moskvu až do
našich zemí se byl dostal? — jediná Matka Boží zachovala Moskvu!



omzsz BLAHOSI.. PANNY RUSÍNSKĚ A MOSKEVSKĚ VE VILNĚ. 58I

Zaradovali se křesťané v Moskvě z takové ochrany, kterou pl'esvatá
Bohomáteř jim poskytnouti ráčila, a z vděčnosti vystavěli kamenný chrám
na počest' Její a klášter Světenský, a zařízen svátek na den 26. srpna
s kříži a kaditelnicemi z chrámu (Úspenja Bohorodice) až ve Světenský
klášter.

Tato horlivá úcta Bohorodičky Vladimírské podnes kvete v zemi
ruské: přesvatá pak nebes Královna mileráda slyší prosby svých dítek
věrných.

|||. Na Litvě.

I. Zázračný obraz blahosl. Panny rusínské ve Vilně na Litvě.

Tento zázračný obraz Panny Marie proto slove rusínským, poněvadž
z Ruska do Vilny donesen jest; za jakou však příležitostí neb ve které
době, známo mi není. Ctí se ve chrámě sv. jana, a jelikož je rozhláš'en
nesmírnými zázraky tam se stalými, putuje nesčíslné množství lidu. k němu.
Mimo obličej a ruce všechna ostatní socha zahalena skvostnými stříbrnými
tkaninami, jež štědrá zbožnost' věřících darovala, a mimo to poseta zlatými
a jinými ozdobami z drahokamů. Že více o soše té psáti nesmím, pří
činou je velkokníže moskevský. jestit', co toto málo píšu o sv. soše, tak
blízko Vilny, hlavního to našeho města, že jest to jen ve prospěch svaté
sochy, mlčeti než mnoho o ní psáti. P. rektor list svůj končí takto:
(Mnoho, přemnoho děkuji blahosl. Panně, což jsem prostřednictvím sv.
obrazu jejího dostal; po všechny věky bude to lze viděti; nyní však ve
zmatku nynější války moskevské více psáti mi nelze. Díky zavázáni jsme
Panně Marii, zvláště za zachránění našeho Vilnenského kollegia od moru.
Tak napsal P. Albertus Kojalovitz, rektor collegia ve'Vilně.

2. Zázračný obraz blahosl. Panny moskevské ve Vilně na Litvě.

Tento obraz Bohorodičky před jinými tím se vyznamenává, že byl
částí věna královské nevěsty. Do Litvy přivezen _jest z Moskvy 1394.,
když Helena, dcera Ivana Basiliče, velkoknížete moskevského, šla za
Alexandra Velikého, velkoknížete litevského, a věnem mimo jiné jako
nejdražší poklad od otce obraz ten dostala. Všeobecné mínění mezi
Moskvany a od nich mezi Rusy a Litvany rozšířené zní, že obraz ten
maloval sv. Lukáš, druhdy že byv majetkem řeckých císařů dostal se
v držení králů haličských do Ruska, a konečně že do Moskvy donesen
jest. Proto vždy u veliké vážnosti mezi Moskvany byl, a když r. 69.
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v minulém věku mezi Moskvany a Litvany smlouvy se uzavíraly, uzavřeno
od Moskvanův, obraz ten žádati zpět, začež slíbili vydati 50 vznešených
zajatých Polanů. Zpráva tu podána od muže, jenž akta všechna byl četl,
která u vyjednávání tom napsána byla. Obraz pak stejně ctí i Řeci i Latiníci,
jak z velkého _počtupamětních obrazů vysvítá. Abbé Migne, Summa aurea.

3. Zázračný obraz Marie Panny v Cerné na Litvě.

Milostný obraz náš, představující ve slohu rusko-řeckém Marii
Pannu s ježíšem, chován byl původně v Novohradě na Rusi. Když před
časyMongolovéroz-__ bezobtížímilostný
lehlouRuspustošili,' a
jako kobylky všechnu
krajinu v nesmírných

obraz vyzdvihl a na
hradby vyšel. Když
pak přišel k místu
na hradbách nejvíce
ohroženému, kudy
nepřátelé právě stro
jili se do města
vtrhnouti, pohané
spatřivše milostný
obraz, jako bleskem
omráčeni a zaslepeni
stanuli a od útoku

ustálí. Toho použivše
měšťané obležení, z

hordách zaplavujíce,
přirazily tlupy jejich
také k Novohradu

prostrannému a jaly
se město dobývati.
Tu v největší nesnází
kázal biskup jáhnovi,
aby vynesl milostný
obraz z chrámu na

zdi městské. jáhen
však nijak nemohl
obrazem pohnouti, města vyrazili, na
tak že biskup sám nepřítele se obořili

a vojsko pohanské
na hlavu porazili. Na

Panna Maria v Černé na Litvě. památku tOho Vítěz“
se do kostela, kdež stvía na důkaz vděč
nosti k Panně Marii ustanoven byl po celé Rusi svátek na 27. listo
padu Marii Panně Novohradské zasvěcený.

Na obraze milostném jest v okruhu ještě jiných dvanáct. obrazů
jakoby památek na přijaté milosti; ba každý z těch dvanácti obrázků má
při sobě zlatý plíšek, na němž ruským písmem napsány jsou dějiny toho
kterého dobrodiní.

Tento tedy obraz po dlouhou dobu byl ctěn v Novogradě, a sice
byl u takové úctě, že z chrámu byl vzat a zasazen do stolce knížecího.

v průvodu všeho
kněžstva a velikého

zástupu lidu odebral

,.
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Když pak roku 1611 Novohrad dobyt byl od krále polského Sigmunda III.,
připadl zázračný obraz v kořist“prostému vojínu. Ten jej však daroval
Lvovi knížeti Sapiehovi, kancléři velkovévodství Litevského, vzav v ná
hradu za darovaný obraz celé panství. Kníže uložil vzácný obraz do své
sbírky drahocenných věcí v Roraně, kdež se naň po smrti knížete za
pomnělo. Za vlády Kazímírovy, syna řečeného knížete, zjevila se Maria
Panna jednomu z dvořanů knížecích a takto jej oslovila: cjak dlouho
pán tvůj bude mne ještě chovati v těsném žaláři? Proč mne nedá na
místo příslušnéP>>Kníže Kazimír Sapieha zpraven byv o vidění tom, hledal
ve sbírkách otcových, až nalezl pozapomenutý milostný obraz, a splniv
přání Královny nebes, dal jej mnichům basiliánům v Černé. Ti jej vy
stavili všeobecné úctě v chrámě svém u nejsv. Trojice. Jakmile tam
obraz byl postaven, udály se tam mnohé zázraky a lid odevšad se tam
hrnoucí uctíval Marii Pannu, až do roku 1654, kdy se ho opět ruská
vojska do Litvy vpadší zmocnila.

4. Zázračný obraz bl. Panny v Orse na Litvě.

Když kolej tovaryšstva Ježíšova v Orse se zakládala, okolo r. 1612.,
člen tovaryšstva ježíšova při stavbě zaměstnaný vymaloval tento obraz Boho
rodičky pro hlavní oltář chrámu. Jelikož však v následujících rocích na
oltáře obrazy větší ceny se věšely, obraz ten do sousedního. kraje odnesen
jest. Zázračným se stal r. 1630., když vznešený mladík, jenž od svého
narození již na všech údech ochromen byl, před tím obrazem vzývav
sv. Pannu se uzdravil a počal choditi. Případy, že prosba k Panně Marii
před tím obrazem vyslyšána byla, zvláště se množily od r. 1638., a místo
to stalo se slavným také velkým návalem rozkolníkův. To sděluje P.
Albert Kojaloviz, rektor vilnenské koleje tovaryšstva Ježíšova, jenž po—
dotýká, že zázraků těch tolik a takových bylo, že by sám, kdyby pro
válku mohl, co nejdříve všecek průběh historický i samy zázraky, pokud
dokázány, nikoli pouze v lidu rozšířeny jsou, tiskem vydal. Abbé Migne,
Summa aurea.
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Posvátná milostná místa Mariánská v Americe.

dujliišdekoli známa jest __naukaKrista Pána, tam všude stává také
' \LD úcta k Bohorodičce a ona milostivá paní nemůže jinak, než

,j'\“fý3řši%éš]\lásku svých dítek odměňovati patrnými důkazy své dobroty.

ŠJŘQÍTaké za mořem, v Americe, kam Evropané před dávnými léty se
přestěhovali, shledáš, milý čtenáři, pravdu těch slov, potvrzenou

sí mnohými poutními místy, z nichž aspoň některé zde uvádíme.

I. Milostný obraz Marie Panny řečený de Candelaria na ostrovech
kanárských.

Ještě před příchodem Španělů na ostrovy kanárské nalezena byla
na jednom ostrově, nazvaném Tenariffa, soška milostné Marie Panny
s děťátkem. Obyvatelé ostrova tehdy ještě vězeli ve tmách pohanských,
ctíce za boha svého oheň, jenž z útvarů sopečných občas vyšlehoval.

Ti tedy nalezli sošku v dutině skalní a chovajíce ji u veliké úctě
pohanskými obřady ji ctili. — Prvému Španělovi, jenž ku břehům ne
známých ostrovů přirazil, ukázali pohané mezi jinými památnostmi i tuto
sošku. Ten všecek udiven poučoval je, že dlužno ctíti Matku milostí
skloněným kolenem_ a zdviženýma k nebesům rukama. Více jim pro ne
znalost' jazyka vyložiti nemohl.

Vypravuje se, že Maria Panna mnohé dobrodiní prokázala bez
děčným ctitelům svým, ale největší milost' jim zajisté propůjčila tím, že
srdce ubohých pohanů zkypřela, tak že v půdu připravenou padalo símě
nauky křesťanské,které tam přišli hlásat missionáři z tovaryšstva ježíšova.

_Křesťanské ctitele své Maria Panna odměňuje tím hojnějšími
milostmi a zázračnými dary.
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2. Maria Panna na Monte Kasině.

V pralesích jižní Indie založila Maria Panna pomocí synů svých
ze řádu sv. Benedikta z proslaveného kláštera Einsídelského ve Švýcarsku
sobě novou svatyni. Pilní bratří vymýtili les a osíli pole, neúmorní kněží
pracovali ve chrámu a škole na spáse a vzdělání křesťanského lidu a
zbožní věřící k tomu přispívali, že stavba kláštera statně pokračovala
pod ochranou Marie Panny. Papež Pius IX. povýšil klášter na opatství,
z něhož povstala nová kongregace benediktinská (Neposkvrněného po
četí Marie Panny.» obyčejně svíjí se u

Asi míli na nohou Panny bez
východ od nového poskvrny počaté.
opatství zdvihá se Proto zavěsili tam
lesnaté návrší nade řeholníci takový
všechnu krajinu vů- obraz a brzo staly se
kol, a proto je na- z vycházek poutě, v
zvali benediktini z

úcty k sv. Otci
nichž hojnou můrou
účasť 'bral ivšechen

lid katolický. Důvěra
v přímluvu Marie
Panny v brzce tak

svému Montem Ka
sinem. Tarn bratří

obyčejně zaměřili o
svátcích hledati si od

počinek ve stínu sto
letých obrů lesních
po týdenních náma

vzrostla, že r. 1868
thp. biskup Vin
cenneský, Mauritius
(le St. Palais. po

hách. Po kmeni je- ložil základní kámen
dnoho z těch stromů k nové, krásné sva
vinula se úponkovitá _ v _ _ tyni Marianské na

rostlina, živě připo- MariaCandelaria-; místě tom. Každou
mínajíc hada, jenž sobotu zpívá se tam
mše sv. a svatyně je tehdy v létě v zimě naplněna věřícím lidem. V létě
putují tam v procesích z okolí a skoro vždy nalezneš- zbožné poutníky
před milostným obrazem, u Máteře Boží, která ve všech potřebách
osvědčuje se mocnou pomocnicí a věrnou přímluvkyní. ,

3. Maria Panna v Ligvě.
Když Španělé brannou mocí osazovali se v království Chilském

v Americe, stalo se, že město jedno v tehdejších krutých válkách bylo
od domorodců zapáleno. Zhoubným plamenům město pohlcujícím vyrval
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milostnou sošku Marie Panny jistý vznešený Španěl, jmenem Petr
z Bacave, a choval ji po delší dobu v odlehlém příbytku svém. Za
nastalého sucha a hrozící neúrody, když na všechen kraj zlý host, hlad,

udeřiti se chystal, utekli se okolní obyvatelé k milostnému obrazu a ne
souce jej u slavném průvodu, prosili Marii Pannu, aby přimluvila se u
Pána všeslitovníka za zlatý deštíček.

Pl'osba jejich úpěnlivá také vyslyšána, neboť úrodný déšt' snesl
se na krajinu.

Od té doby chována jest a dosud se chová u veliké úctě milostný
obraz a Maria Panna hojně tu skýtá milostí.

V severním soustátí americkém jsou téměř nesčetné chrámy za
svěcené Marii Panně, což svědčí o veliké úctě tamějších katolíků ke
Královně nebes. — My tu jen o několika místech Mariánských stručně
se zmíníme na doklad, že i v této zemi nedávno křesťanství získané Matka
Boží divy tvoří.

4. Nové Loreto

jest osada pokřestěných Huronů, ,kteří vystavěli stánek Máteři Boží, po
dobný onomu v Loretě vlašské. Ve chrámě chovají sošku Marie Panny
z Foie a ve všech potřebách svých s největší důvěrou k Ní se utíkají.

5. Maria Pomocnice v Montrealu v Kanadě.

Prvý kostel, zbudovaný roku 1675 ke cti a chvále Marie Panny
pomocné, lehl popelem r. 1754 a ničeho zžíravé plameny neušetřili, leč
milostného obrazu Marianského. Za moru a války následujících nebylo
ani pomyšlení zbudovati chrám znovu. Teprve r. 1771 počato opět se
stavbou a chrám v nynější podobě své stál již r. 1774. Není sice pro
stranný, ale přece jest střediskem náboženského života v Kanadě. Nade
vchodem umístěna jest socha neposkvrněné Panny s nápisem: Maria,
útočiště křest'anů.

Přívětivě shlíží chrám na střelhbité vlny Lorenzova proudu a
měděná, lesknoucí se střecha jeho ční do výše jako maják, jenž stoje na
pobřeží nebeské otčiny ukazuje unavenému plavci na přístav věčného
klidu a odpočinku.

Milostná soška uměle vyřezaná z černohnědého dřeva byla r. 1831
bezbožnou rukou z kostela uchvácena a již nebylo lze jí se dopíditi. Na
místo její postavena jiná.
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6. Maria Panna ve Skalnatém pohoří.

Na štědrý večer r. 1841 událo se v osadě St. Mary zázračné
vidění. Blahoslavená Panna zjevila se totiž malému sirotku, jemuž bylo
Pavel. Vypravoval o tom takto:

(Když jsem vstoupil do chaty Janovy, chtě učiti se modlitbě,
které jsem ještě neuměl, uzřel jsem pojednou překrásnou osobu. Nohy
její ani nedotýkaly se země; šat jako padlý sníh; nad hlavou skvěla se jí
hvězda, u nohou ani neslyšel, ba ne

věděl ani, byla.-li
osoba, která se mu

se had a u

hada leželo ovoce,
kterého neznám. Z

prsou její vyřinovala

svůel

zjevila, mužem či
ženou.

se záře, až mne Rok na to vne

oslňovala. Když sena u veliké slávě
jsem ji uviděl po- soška Marie Panny
prvé, velice jsem na místo, kde se
se ulekl; ale potom
jsem se nebál;
srdce se mi rozší

duch se

jasnil a nevím čím
řilo, roz

to — najednou uměl
jsem modlitbu, které
jsem se chtěl učiti.>>

Hošík ten

neviděl před
nikdy nic podobného

tím
„Lingua-__;

Ilulmímmuníllnuummmn

Obraz Panny Marie na Ligvě.

bylo událo nebeské
vidění; od té chvíle
putují tam lidé z
šírého okolí. Není

nikoho, kdož by, jda
mimo, se nepomodlíl,
a koho tíží bol a

starost“ trápí, hledá
tam útěchy a rady
dítky s modlitbou
nevinnou obětují nej

krásnější kvítka, která na stráních a loukách mohou najíti.

7. Poutní chrám k Neposkvrněnému Početí na Mount Adams.

Chrám ten založen jest od arcibiskupa Cincinnatského, B. Purcella,
na památku zvláštní události. jsa přítomen v Římě r. 1854 slavnému
prohlášení Neposkvrněného Početí Marie Panny, byl církevní kníže náš
tak dojat, že umínil sobě ku cti onoho tajemství vystavěti chrám. A věru,
vrátiv se do Ameriky, položil r. 1859 základní kámen ke chrámu tomu,
rok na to jej vysvětil, a již po dvou letech obdařil jej všemi výsadami
a právy místa poutního. —
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Ted jest při chrámu také klášter řádu passionistů, jehož kněží
rozšiřují na všechny strany ono světlo, které poprvé člověčenstvu zasvitlo
na hoře Kalvárské, a jako ranní červánky rozprostírá se nade vším okolím
ono heslo: (Raduj se Maria Panno, neboť ty sama zničila jsi všechna
kacířstva světa.»

Aby naděje v těchto slovech vyslovená ještě jednou ve skutek
uvedena byla, toť prosba tisíců věřících k nebesům modlitby vroucí vy
sýlajících, tot' doufání poutníkův k Marii Panně putujících.

Doslov.

Palatin království uherského,kníže Pavel Eszterhási, který s ve
likou ZCVI'UlHlOStípopsal všechna marianská poutní místa v království
uherském, a vkusnými obrazy objemnou svou knihu ozdobil,*) píše v po
psání poutního místa Fraukirchen doslovně: (Zmiňuje se o tomto obrazu
nejblah. Panny Marie a hodlaje popsati jej, chvěji se ve svých“ útrobách;
nebot' cítím nedostatečnost' svých nepatrných a plýtkých vědomostí. Kdybych
však něčeho zamlčel, mohl by mně býti právem vytýkán nevděk, ježto
všechno, čím jsem byl, čímjsem, a také všechno, co někdy budu, od Boha
na přímluvu nejblahoslavenější Panny — a sice před tímto divotvorným
obrazem — jsem dosáhl.» — Přidáváme se úplně k těmto slovům nad
šeného ctitele nejblah. Panny Marie a přiznáváme se ještě u větší míře
ku své nedostatečnosti, a to tím více, ježto jsme se pokusili o popsání
všech marianských znamenitých p o u t n íc h míst po celém
okršku křesťanském. Objem knihy zamýšlené nedovolil nám všechno
obšírně popsati, a kdybychom i v to se byli uvázali a knihu zdesatero
násobili, daleko jsme nedostihli slávu a čest' jí příslušnou, aniž bychom
byli vypsali všechny skutky mateřské lásky. kterými celému křesťanskému
světu Ona se osvědčila býti záštitou před nepřátely, těšitelkyní, osvobo
ditelkou a v případech zoufalých jedinou pomocí.

Pravdiva jsout' slova naší národní marianské písně:
(Kdož by mohl všechnu slávu Tvoji
zde na světě ústy vyznati,
kterou Syn Tvůj jen pro lásku Tvoji

*) Nové vydání pořídil titul. biskup Alexius jordánský, které vydal v Prešpurku r. 1836.
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ráčil Tobě na nebi dáti.

Byt' celého světa jazykové
chtěli chválu mluviti o Tobě,
to by vše ještě nic nebylo,
co by k Tvé chvále postačilo.>

Co jiného může býti přítomná kniha než pouhým náčrtkem dů
stojnosti převznešené Panny, od nejsvětější Trojice nade všechny tvory
pozemské i nebeské postavené, ale zároveň náčrtkem nejdobrotivější naší
sestry, které za úlohu věčnou její Synem Božským bylo dáno, býti naší
přímluvkynía nejmocnější, jistou ochranou. Chceme tímto alespoň dobrou
svou vůli ukázati, vděčnými býti za nesčíslná dobrodiní, kterých nejen
sami v míře svrchovaté jsme ve svém životě dosáhli, nýbrž kterých se
těší všichni ctitelé Její a veškeří křesťanští národové.

Kdožkoli v knize této čísti budeš, utvrdíš se ve víře, že neskonalá
jest láska Boží k nám nehodným, hříšným tvorům- a nevyčerpatelný zdroj
milosti nejsvětějšího Srdce Pána ježíše, z něhož nejhojněji čerpáme
rukou pře milostné Matky jeho, nejblahoslavenější, neposkvrněné
Panny Marie.

1. 0. G. D.

&

H. B. V. M.

Ve všem budiž Bůh veleben a ctěna nejblahoslavenější Panna
Maria.

.\
', Vráž.. i. '.w-..
ý l - .v<



OBSAH KNIHY II.
--—- I'.—

Příčina oslavování Bohorodičky . . . . . . . Str.
Hlava I. 0 poutích vůbec . . . . . . . . . . . . . . Str. 11

'Hlava II. Poutní místa v Palestině.

Nazaret. — Studnice P. M. — Kána Galilejská. — Karmel. — _Terusalém. —- Chrám
Obětování P. M. — Křížová cesta. — Chrám Božího hrobu. — Úmrtní dům P. M. —

Hrob P. M. — Betlehem. Str. 16—28.

Hlava III. Poutní místa Marianská v Africe.

Socha Matky Boží ocl proroka Jeremiáše. — Zahrada balsámová. — Strom Panny Marie.
Strom sv. Josefa. Str. 29—32.

Hlava IV. Poutní místa v Italii a Sicílii.

Loreto. -— Maria, královna andělů, v Assisi. — Svatyně Mariánská v Římě. — Maria
Maggiore. — Sv. Maria v „Ara coeli“ — Panna Maria „sopra Minerva,“ — P. Maria
S\-'.Benedikta. — P. Maria ()digitria, vůdkyně. — P. Maria ve svatyni mučeníků. -—

P. Ma'ria „del popolo.“ —'Milostný obraz sv. Alexia. — P. Maria „vždy trvající pomoci.“
'— P. Maria v kostele sv. Celsa zvaná „Milostnář — Maria Panna „Matka dobré rady“
v Genazzaně. -— Obraz P. M. „U stromu“ v Ravenně. — Obraz P. M. v Rimini. —

Milostný obraz P. M. u sv. Celsa,v Miláně. -— M. P. „Vítězná“ v Benátkách. — M. P.
sv. Jana Damascenského v Benátkách. — P. M. „školní“ v Benátkách. — Obraz Matky
Boží u sv. Justiny v Padově. — M. P. na hoře panenské. — M. P. na hoře Ortone. —

P. M. od voru (de Madia). — P. M. na hoře Berico. — M. P. v Caravaggio. — ()braz
Matky Boží v Bassano. — M. P. v 'l'irano. — M. P. na ostrově 'l'remiti. — M. P.

v městě Drepano. — M. P. v Messině. — M. P. „5 psaním“ v Messině. Str. 43—100.

Hlava V. Poutní místa ve Španělích a Portugalsku.
Matka Boží na Montserratu. — Úcta Bohorodičky na hoře u Madeiry. — Obraz Matky
Boží u sv. studánky. — Socha P. M. v Guatlalupě. — Socha Matky Boží ve Villa-Viciosa.

Svatyně Marianské v Portugalsku. Str. 101—112.

Hlava VI. Svatyně Marianske ve Francii.
P. M. v Lúrdech. — La Salette. — Chartres. ——P. M. Fourvierská v Lyonu. — P. M.

Strážná (de la Garde) u Marseille. — Montroland. — „Notre-Damď< v Paříži. — Matka
Boží v Puy. — Zázračný obraz P. M. „11 tabulek“ v Monspeliu. — Zázračný obraz P. M.

Ardilienské v Salmuři. Str. 114—154.

Hlava VII. Poutní místa ve Velké Britanii.
Kathedrální kostel v Canterbury. — Kathedrála v Lincolnu. — Westminster v Londýně.

Str. 156—160.

Hlava VIII. Marianská místa v Belgii, Nizozemsku a Lucemburku.
P. M. „dobré naděje.“ — P. M. v Lucemburku. — Zázračný obraz P. M. v Herzogen—

bušu. — Zázračný obraz P. M. 'I'ungrenské. — P. M. Sichemská. — P. M. „ohražená(<
na ostrovech. — P. M. v Messině. — P. M. Caestrenská. — Zázračný obraz P. Marie

Kamberonské. Str. 162—1 7 1.



Hlava IX. Poutní místa v Německu a Švýcarsku.
P. M. ve 'l'rýberku. — Svatá Hora v Andechsu. — P. M. v Eldernech a Ottobeurenu.

— Poutnický chrám „ke čtrnácti svatýmf< — P. M. v dómě Spýrském. — Vilsbiburk.
-— P. M. v Kevelaeru. — P. M. v Hardenberku. — P. M. v Dettelbachu. — Poutnické

místo v rýngavském Marienthalu. — Poutnické místo v Telgte. — Zázračný obraz P. M.
Verlské. — Kostel Marianský ve Wíírzburku. — P. M. v Ettalu. — Poutnické místo u
„Svaté lípy“ či „Heiligelindé“ — Staré Oettingy. — Zázračný obraz P. M. v Bornhofen.
— Poutnické místo Beuron. — Poutnické místo „Tři klasy.“ — Milostná socha P. M.
„římské“ v Paderborně. — Poutní místo Einsiedeln. — Poutnické místo Maria Stein. —
Poutnické místo Maria Rickenbach. — Poutnické místo P. M. Sněžné na hoře Rigi. —

Zázračný obraz P. M. Mianské. Str. 173—220.

Hlava X. Poutní místa v řísi rakouské.
Zdrávas Maria '

Str.223.
A. Dědičné Země německé.

Mariacel. — Maria Strassengel. — M. P. na hoře Kumické. — Maria Plain. -— Maria
Kirchthal v Solnohradsku. — Maria Saal v Korutanech. — P. Maria Pomocná v Innomostí.

— Maria Pomocnice v Lana. — Svatá voda (HeiligwaSser). — Maria Absamská v Tyrolsku.
— P. M. Weissensteinská. — Hora sv. jiří (Georgenberg). — Maria-Hilf ve Šmollenu. —
Adelwang v Horních Rakousích. — Maria „u tří dubů.“ — Mariabrunn (Studánky) —

Marianské Tabulky v Dolních Rakousích.— Milostný obraz Sekavský. Str. 224—262.

Hlava XI. Milostné obrazy Matky Boží ve Vídni.
Maria Potsch na hlavním oltáři v chrámě svato-Štěpánském. -— Maria, klíčnice nebes. —
P. M. s nakloněnou hlavou u Karmelitánů. — Matka dobré rady v kostele usv. Rocha a
Sebastiána. — María Pomocnice. — P. Maria na nábřeží. — Milostný obraz P. Marie
ve chrámě františkánském u sv. Jarolíma. — Milostný obraz P. M. a sv. Josefa v kostele
milosrdných bratří. — Památná socha ve zbrojnici. Kapucínský kostelíček. — Obraz

Panny Marie v koleji u 00. _Tesuitů.Str. 263—280.

13. Poutní místa v zemíc/z koruny Svatováclavské.

Hlava XII. Milostné obrazy Matky Boží v Čechách.
V Praze: Panna Maria Asprikolská či Fojenská. — Zázračný obraz P. M. bolestné u
sv. Jakuba ve Starém městě Pražském. — Matka Boží Montserratská. — Socha P. Marie

v klášteře kapucínském, zvané „z krypty.“ — Poutní místo Loretánské se sv. chýží Naza—
retskou. — Milostný obraz sv. Josefa v klášteře kapucínském na Novém městě. — Milostný
obraz P. M. v rodině Canetto z Millesimo. — Panna Maria na Karlově. — Obraz Panny

Marie, zvané „Deštiváf na Vyšehradě. — Chrám P. M. Vítězné (obraz P. M. Mantovanské).
— P. M. v chrámě sv. Ducha. — P. M. ve chrámě sv. Jindřicha. — P. M. ve chrámě

sv. Ignáce. — P. M. dobré rady u sv. Karla Borom. — P. M. Bolestná (u Alžbětinek).
Matka Boží Zderazská u sv. Vojtěcha. Str. 284—315..

Hlava XIII. Poutní místa v arcibiskupství Pražském.
Bílá Hora u Prahy. — Loreta v Hájku u Prahy. — Socha Matky Boží v Plzni. —
Zbraslav. — Bývalé slavné poutní místo P. M. Montserratské na hoře Bezděz. — Matka
Boží Montserratská v Doksech. — Svatá Hora u Příbrami. — P. M. Staroboleslavská.

Str. 316—351.



Hlava XIV. Posvátná místa Marianská v biskupství Budějovickém.
P. M. Strakonická. — Matka Boží v Podsrpu. — M. B. v Sepekovech. — Panna Maria

Klokotská. — M. B. v Lomci. — P. M. v Nových kostelích. — M. B. ve Strašíně. —

P. M. Lnářská. — Marianská studnice u Chotovin. — P. M. u Dobré Vody. — Panna
Maria v Kájově. Str. 353—378.

HlavaXV. Posvátná místa Marianská v biskupství Litoměřickém.
Chlum. — Bohosudov. — P. M. Pomocnice ve Filipsdorfě. — B0zkov. — Maria Po
mocnice v Křešicích. — P. M. Račická u Oseku. —-—P. .Maria v Udlicích. — P. M. ve

Quině. — P. M. v Klatovech. Str. 379—404.

Hlava XVI. Posvátná místa Marianská v biskupství Kralohradeckém.
Na Horách u České Třebové. — Nová Paka. —- Rokolí. — P. M. Dešenská. — Sva—
toňovice. — Chlumek. — Matka Boží ve Smiřicích. — Hora Marianská u Čermné. —

Matka Boží v Litomyšli. — P. M. na vrchu Králickém. — l). Maria »u studánky“ u
Dobrušky. — M. B. v Broumově. — Hvězda u Police. — Kukus. — Týnice u Plas.—

Tuřany. Str. 405—440.

Hlava XVII. Marianská poutní místa v krajích druhdy přináležejících ku
království Českému

VambeřiCe v Kladsku. — Varta. Str

Hlava XVIII.
- 441—450

Marianská poutní místa na Moravě a ve Slezsku.

A. V arcibiskupství olomouckém.

Sv. Hostýn. — Velehrad. — Sv. Kopeček u Olomouce. — Štípa. — Provodov. —
Kojetín. — Zašov. — Matka Boží v Dubě. — P. NI. v Opavě. — P. M. Pomocná u

Cukmantlu. — M. B. ve Frýdku. — Hrádek u Krnova. Str. 451—490.

Hlava XIX.

B. Posvátná místa .Marz'nnská 'u biskupství brněnském.

Matka Boží u sv. Tomáše na Starém Brně. — Obraz l'. M. v Brně. — Tuřany u Brna.

— Rajhrad. — Křtiny. — Sloup. — Vranov. — M..B. Montseratská v Cizkrajově u
Slavonic. — Hora Karmelská u Kostclního Vydří. — Žarošice. — Mašfwky hluboké. —
Přibyslavice. — Socha Bolestné P. M. v jihlavě. — P. M. v Ubyčtově. Str. 491—541.

Hlava XX. Marianská poutní místa na Slovensku a v ostatním království
Uherském a trojjediném chorvatsko-slavonsko-dalmatském.

Šaštín. — Staré Hory. — Marianské údolí. — Modersdorf. — Holič. — Topolčany. —
Dubnice. — Radná. — Krásná Horka. — Malá Veska. — Tersat. — Seznam ostatních

poutních míst dle diecésí. Str. 542—549.

Hlava XXI. Marianská poutní místa v Polsku, na Rusi a Litvě.
I. V Polsku: Častochov. ——Zázračný obraz mezi klenoty chrámu Božího Těla v Krakově.
— M. B. v kostele OO. Bernardinův na Stradomě v Krakově. — M. B. Bolestná a Lore

tánská. ve chrámě sv. Barbory v Krakově. — Loreto na náměstí v Krakově. — P. Maria
Větší v Krakově. — M. B. v sídelním chrámu ř. c. ve Lvově. — Matka Boží arcib.

chrámě sv. Jiří ve Lvově. — Matka Boží v Ležajsku. — Matka Boží v sídelním chrámu
arménském ve Lvově. — M. B. v Podkameni. — M. B. v kostele Dominikánů ve Lvově.



— M. B. v Piekarech a Opolí. — Šidlov. — M. B. v Starém Hájku pod Řešovem. ——
Latyčov. — Kulm. — Rudky. — Rokytno. — Louky. ——Polšovec. — Stará Ves. ——
Borkov. — Soka'..— Rava. —Tučov. — Ostrov. — II. Na Rusi: Kazaň. — Vladiměř.

Str. 550—578. — IH. Na Litvě: Zázračný obraz blah. Panny ve Vilně. — Zázračný
obraz blah. Panny moskevské ve Vilně. — Zázračný obraz Panny Marie v Černé. —

Zázračný obraz blah. Panny v Orse.

Hlava XXII. Marianská poutní místa v Americe.
Milostný obraz Marie Pannny řečený de Candelaria na ostrovech kanárských. —
Maria Panna na Monte Kasině. — Maria Panna v Ligvě. — Nové Loreto. — Maria
Pomocnice v Montrealu v Kanadě. Maria Panna ve Skalnatém pohoří. — Poutní

chrám Neposkvrněného Početí na Mont-Adams.
__qgmmp—„ ___

Abecední seznam poutních míst.

rana / Strana

Absam . . . . . . . . . . . . St24—5 Broumov (s 2 obr.) . . . . . . . 433

Adelwang. . . . . . . . . . . 25_1 Budějovice . . . . . . . . . . 377

Alcobaca . . . . . . . . . . . 112 Caestreu (s obr.) . . . . . . . . 170

Alžír. . . . . . . . . . . . . 42 Canterbury (s obr.) . . . . . . . 156

Andechs (s obr.) . . . . . . . . 176 Caravaggio (s obr.) . . . . . . . 93

Assisi (s obr.) . . . . . . . . . 52 Celorico . . . . . . . . . . . 113

Bamfica. . . . . . . . . . . . 113 Chartres (s 2 obr.) . . . . . . . 137

Bauz . . . . . . . . . . . . . 179 Chlum (s obr.) . . . . . . . . . 379

Bassano (s obr.) . . . . . . . . 94 Chlumek (s obr.) . . . . . . . . 418

Bechyň . . . . . . . . . . . . 377 Chotovín (s obr.) . . . . . . . . 371

Bejai . . . . . . . . . . . . . 113 Cizkrajov (s obr.) . . . . . . . . 527

Benátky: Cukmantl . . . . . . . . . . . 485
M. 1). Vítězná (s obr.) . . . 86 Častochov (s obr.) . . . . . . . 550

M. P. sv. Jana Damascen. (s obr.) 87 Čermná (s obr.) . . . . . . . . 424
M. P. nazv. „školní“ (s obr.) . 88 Černá (5 obr.) . . . . . . . . . 582

Benevent (s obr.) . . . . . . . . 90 Dešná (s obr.) . . . . . . . . . 4II

Berico (s obr.) . . . . . . . . . 92 Dettelbach (s obr.) . . . . . . . 187

Betlehem (s 3 obr.) . . . . . . . 28 Dobré Vody u Pocinovic . . . . . 373

Beui'on . . . . . . . . . . . . 205 Dobruška . . . . . . . . . . . 427

Bezděz (s obr.) . „ . . . . . . 329 Doksany (s obr.) . . . . . . . . 331

Bílá Hora (5 5 obr.) . . . . . . 316 Doudleby . . . . . . . . . . . 378

Bohosudov obr.) . . . . . . . 381 Drahov . . . . . . . . . . . . 377

Boleslav Stará (s obr.) . . . . . . 351 Drei-Aehren . . . . . . . . . . 206

Bornhofen . . . . . . . . . . 203 Drei-Eichen (s obr.) . . . . . . . 252

Borkov (s obr.) .“ . . . . . . . 568 Drepano (s obr.) . . . . . . . . 96

Bozkov (s obr.) . . . . . . . . 396 Dub (s obr.) . . . . . . . . . . 431
Brno: Dubnice . . . . . . . . . . . 546

M. B. u sv. Tomáše (s obr.) . 491 Egypt (s 4 obr.) . . . . . . . . 32

M. P. u ]esuitů (s obr.) . . . 492 Einsiedeln (s 6 obr.) . . . . . . 209



Eldern viz Ottobeuern.

Ettal (s 2 obr.)
Evora . . .

Filipsdorf (s obr.) . .
Fouroier viz Lyon.

Frýdek (s 2 obr.)

Genazzano (s obr.)
Georgenberg (s obr.)
Guadalup .

Habeš .

Hájek u Prahy .
Hardenberg
Heiligelinde .
Heiligwasser .
Hennegava . .
Herzogenbusch (s obr.)

Hietzing (s obr.) .
Holič
Horažďovice .

Hostýn (s obr.)
Hrabín . . .
Hrádek u Krnova .

Hvězda u Police (s 2 obr.) .
Innomostí .

]erusalém (s obr.) . . . .
Chrám Obětování P. M. .
Křížová cesta

Chrám Božího hrobu (s obr.) .
Úmrtní dům P. M. .

Hrob P. M. (s obr.)
Jičín .

Jihlava . .

Kájov (s obr.) .
Kamberon (s obr.)
Kána Galilejská
Kanárské ostrovy (s obr.)
Karmel (s obr.)
Kazaň
Kevelar . .

Kirchthal (s obr.) .
Klat0vy (s obr.)

Klokoty (s obr.)
Kojetín (s obr.)
Kóhlerberg

Strana

196
113

388

486

79
247
no

41

321

185

198
244
162

165

545
377
451
485
489
433
241

20
2!

23
23
26

27

377
54I
374
I7I

19

I9
572
|83
238

395
476
486

Kopeček Sv. u Olomouce (s obr.) .
Kordová (s obr.) .

Kostelní Vydří (s obr.)
Krakov:

Zázračný obraz ve chrámě BožíhoTěla.
Zázračný obraz v kostele OO.
Bernardinův na Stradomě
Obraz M. B. Bolestné a M. B.

Loretánské ve chrámě sv. BarboryLoreto.
Zázračný obraz P. M. Větší

Krásná Horka .

Králice (s obr.)
Křešice (s obr.)
Krnov . . .

Křtiny (s 2 obr.) .

Kukus (s obr.)
Kulm

Kumice (s obr.)

Lamego
Lampadus
Lana

Latyčov
Ležajsko

Ligva (s obr.) .
Lille (s obr.)
Linkoln (s obr.)
Litomyšl
Lnáře (s obr.) .

Lomec (s obr.)
Loreto (s 5 obr.) .
Loreto Nové

Louky
Lucemburk .

Lurdy (s 13 obr.)
L v o v :

Divotvorný obraz'M. B. v sídelním
chrámu Páně . . .

Obraz M. B. ve chrámě sv. jiří .
Obraz M. B. v sídelním chrámu P.

armenském . . . . .

Obraz M. B. v kostele 00. Do
minikánů .

Strana

46 5
I 08

530

553

554
554
555
547
426
399
486
504
436
564

113
42

244
564
558
585
169
158
426
368

43
586
567
r63
114

556
557

558

559



Lyon (s obr.)
Madeira
Malá Veska .
Mariabrunn .

Mariacell (s 2 obr.) .
Marienthal v Uhrách
Marienthal

Mariataferl (s obr.)
Marseille (s obr.) .
Mašůvky hluboké .
Messina:

M. P. „se žebřem“ (s obr.) .

M. P. „5 psaním<< (s obr.) .

Messina u Rysselu (s obr.) .
Miana (s obr.) .
Milán

, Modersdorf
Monopolis (s obr,)
Monte Kasino v Americe

Montemajor
Montreal . .

Montroland (s obr.) .
Montserat (s 2 obr.)

Montpellier (s obr.) .
Mount Adams .

Nazaret (s 2 obr.)
Studnice P. M.

Nová Páka (s obr.) .
Nové kostely
Obyčtov (s obr.)
Opava
Opol .
Ursa . .

Ortone (s obr.) .Ostrov......
Oettingy (s 2 obr.) .

Ottobeuern (s obr.) .
l'aclerborn (s obr.)
l'adova (s obr.)
Paříž (5 2 obr.)
Pederneira

Piekary viz Opol.

Plain (s obr.)
Plán .

Plzeň (5 obr.)

Strana

142

107

547
254
224
544
188

255
I44
536

99
100

169
220

85

545

91
585
113

586
I45
103

152
577

16

18

363
54I
484
560
583
90

57I

177
207

89
148

113

232

377
325

Strana

Podkamen . . . . . . . . . . 559

Podsrp . . . . . . . . . . . . 354
Police viz Hvězda.

Polšovec . . . . . . . . . . . 567
Praha:

. Asprikolská (s obr.) . . 284

. u sv. ]akuba (s 2 obr.) 287

. Montseratská (s obr.) . zoo

. u kapucínů zv. „z krypty“

(s 2 obr.) . . . . . . 293

Loreto (s 2 obr.) . . . . . 298

TUÍ'UTUÍ“ 333g

Obraz sv. Josefa u kapucínů na
Nov. Městě . . . . . . . . 301
Obraz M. P. v hraběcí rodině

Canetto z Millesimo . . . . . 302

M. P. na Karlově (s 2 obr.) . 302
M. P. na Vyšehradě . . . . 308

M. P. Mantovanská (s obr.) . 312
M. P. Bolestná ve chrámě sv.Ducha..........313
M. P. Pasovská ve chrámě sv.

'Jindřicha . . . . . .
M. P. Pěkarská ve chrámě sv.

Ignáce . . . . . . . . 314

M. P. dobré rady u sv. Karla B. 314
M. P. u Alžbětinek . . . . . 314

M. P. Zderazská u sv. Vojtěcha 315

Příbram (Sv. Hora) _(s 3 obr.) . . . 332
Přibyslavice . . . . . . . . . . 540

313

Provodov (s obr.) . . . . . . . 473

Puy (s obr.) . . . . . . . . . . 150

Quina . . . . . . . . . . . . 404

Račice (s obr.) . . . . . . . . 401

Radná . . . . . . . . . . 546

Rajhrad (s 2 obr.) . . . . . . . 498Rava.......,.....570
Ravenna (s obr.) . . . . . . . . 83

Řešcw . . . . . . . . . . . . 564

Ribeira da Pendhalonga . . .. . . 113

Rigi . . . . . . . . . . . . . 220

Rickenbach . . . . . . . . . . 2 IC)

Ř I' m :

Maria in 'I'rastevere (s 2 obr.) 56

Maria Maggiore (s 3 obr.) . . 57

Ara coeli (s 2 obr.) . . . . . 62



Strana Strana

Maria sopra Minerva (s obr.) . 63 TOPOIČanY - - - - ' ' ' ' ' 546

P. M. sv. Benedikta . . . . _64 Třebová Česká . . . . . . 405

P. M. Odigitria . . . 64 Tremiti (s obr.) . . . 95
P. M. mučeníků v Pantheonu Trýberk. . - - 173

(s obr,) . . . . . . . . . . 65 Tučov . . . -. . . . 571

Maria del popolo (s obr_) _ . 66 Tungren (s obr.) . . . . . 166
Obraz M. P. u_sv. Alexia (s obr.) 67 Tuřany u Brna (5 obr.) . . 493

P_ M_ vždy trvající pomoci na Tuřany v Čechách . . . . 440

Esquilinu . . . . . . . . . 68 Týnice u Plas (5 obr-) . - - .438

Maria delle grazie (s 2 obr.) . 78- Udlice (s obr.) 403

Išimmi - - - - - ' ' ' ' ' ' ' 83 Vambeřice (s obr.) . . . 441

RÍmOV' - - - . - - - - ' ' ' ' 377 Varatojo . . . . . . 113

lžokoh (s obr.) . . . . . . . - - 409 vana (s obr,) _ . . 447
kQkYtno - - - - ' - ' ' ' ' * 566 Weissenstein . . . . 246

R“de - - — - - ' ' ' ' ' ' ' 565 Weisswasser (s obr.) . . 486

5331 - - - - - — - ' ' ' ' ' ' 239 Westminstr (s obr.) . . 160

salette (5 3 Obr-) — ' ' ' ' ' ' ' 130 Velehrad (s 5 obr.) . . . 463

Salmur (s obr.) . . . . . o - - I54 Verl . . . - 191
Salzeda . . . . . . . . . . . - I I3 Vídeň :

Šamarem - - - ' ' ' ' ' ' ' ' 113 Maria Potsch (s 3 obr.) . . . . 263

$"“ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 378 Maria, klíčnice nebes . - . . - 264
Saštín . . . . . . . . , . . . 54.2

P. M. 11 Karmelitů (s obr.) . .' . 266
' . . 6 .

Sek'wa (5 Obr-) ' ' ' 2 2 P. M. v kostele u sv. Rocha a Se

Ššpskov), (5 Obr') ' bastiána (s obr.) . . . . . 267
Šfšlem (5 Obr') ' 6 Maria Pomocnice (s obr.) . . .. 268

1 ov ' ' 5 3 P. M. na nábřeží (5 3 obr.). . . 269
Skalnaté pohoři 587 , . .
Sl b „ 1. M. u sv. ]arohma (s obl.) . . 273

on? (s o r') ' ' ' s P. M. v kostele Milosrdných bratří
Smiřice (s obr.) . . . . 422 b
Š „en 250 (s o r.) . . . . . . 277

Šmkol ' ' ' ' ' ' 68 P. M. ve zbrojnici (s obr.) . . . 280

ŠOÍ ' b' ' ' ' ' řgo P. M. 11kapucínů (s obr.) . . . 280
SW; (30 r') ' 68 P. M. 11 ]esuitů . . . . . . 281

Staré Hes ' b' ' 5 Villa-Viciosa (s obr.) . . . . . III

Stai- ory (s o r.) . SÍŠ Vilsbiburk . . . . . . . 1822

Štšm ' ' ' ' 468 Vilno . . . . . . . 581
Upa (s_2 0 r') ' ' Vinterická Hora . . . . . 378

Strakonice (5 obr.) . - 353 . „ 
__ Vladimer . . . - — 573

btrassengel (s obr.) 228 Vranov (s 2 obr) 516
Strašín . . . . . . . 366 . . .

Sušice _ . . _ _ _ _ 378 Wlirzburg . . . . 195

Svatoňovice (s obr.) . . 415 zašov (5 Obr-) - - 480

Telgte _ _ _ _ _ 190 Zbraslav (s obr.) . . . . . . . 328
Tersat _ _ _ , 548 Zelená Hora . . . . . . . . 378

'ril'ano (s obr.) _ _ Žal'OŠTCC. . - . . . . . .Je '\"-V/"Í'Í-\ J,.
V , . \ ř . _ r



Časopis pro křesťanskou mládež..
(l'í'ílolia „ŠKOLY“ na zvláštní předplacení)

Hojně obrázky a dřevorytinami ozdoben.

Vychzází jednou za měsíc 0 1[/2 archu a před
plácí se na něj u administrace „Skoly“ (v Brně,
na Petrově č. 5) celoročně 80 kr. Za premii dán krásný
obrázek (Prozpěvující andělé», který může býti titulem celého ročníku.

ll administracičasopisu„Školy B. S. P.“, „zábavné“ a „ascetické bibliotéky"
jsou na skladě následující spisy:
Anežka, nebo: Nevěsta nejsvětější Svátosti. Vzdělal ]. li. . . . . . . .
Tiburn, román z dob pronásledování církve v Anglicku za královny Alžběty.
Šimon Petr a imon Magus, legenda z první doby křesťanství
Poslední dnové Jerusalema, ] romány od A. R. de la Grange-ové,
Kletba, P. Sarkander Navrátil, O. S. B. . . . . . . . .
Vestálka, hist. povídka od R. de la Grange-ové. zčeštěna od P. S. Navrátila. Il. Vydání.
Dvojí oběť. Události 11Kastelňdardo. V jazyku flámském od M. S. li. kan. ř. svat.

Na český jazyk převedl K. ]. T. . . . . . . . . . . . . . . . .
Paša. Povídka časová. Od Konrada Bolandena. Zčeštěna od H. Ch. . . . . . . .
Očista. I-Iist. povídka z let protivenství českého národa. Od Vácsl. Beneše Třebízského .
Mor. kuřátka. Úryvek z dějin moravských od Konrada Bolandena . . .
María Regina. Román z naší doby od Idy hr. llahn-l-Iahn-ové . . . . . . . .
l_(rálevična a otrokyně. Ve franc. jaz. od M. Emerychové. Na český jazyk převedl K. ]. 'l'.
Cas přetrvá štěstí. Vzdělal ]. '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anežka Přemyslovna. Historický román od V. Beneše Třebízského. : svazky
Kartařčina Lidka. Že života venkovského. . . .
Zavržená. Podle S. Christa . . . ., . . .
Z klidu a víru. Feuilletony V. Beneše Třebízského
Milada a Háta. Podle Ferd. Caballero. . . . . . . . . . . . . . . .
Oktavia. Povídka od Antonietty Klitsche de la Grange. 7. vlašského od P. Sarkandra Na

vrátila, benediktina Rajhradského . . . . . . .
Krásná léta. Podle francouzského vzdělal E. Svitavský . . . . . . .
Selská vojna. Obrázky z doby bojů Nizozemců a Belgičanů proti Francouzům . .
Dobroňka. Zápas zásad křesťanských se zásadami naší doby. Napsal l'. ]. Šustala . .v .
Pro vlasť a národ. Historická povídka z doby bojů ve Spanělích za Napoleona I. l'odle

Filipa Laica vypravuje K. St'astný, O. S. B. . . . . . . . . . . . . . . .
Cesty Boží I., sebrané povídky . . .

z vlaštiny přeložil

H n '! n n
u " III'I " n.. „ IV.,„ „

Š_védové v Lužanech. Povídka z 3oleté války .
Cengič Smail-aga. l-Irdinská bása'i jihosl0vanská
Kluzká cesta do propasti. Ze života vesnického
Dítko Mariánské. Děje clmdé vychovatelky . . .
Řecká rodina. Život na východu mezi Mohamedány
Lakomec. Ze života venkovanů . . . . . . . . . . . . .
Poustevník na hoře Olivetské. Povídka z dob počátku křížáckých válek .
Svaté dítky. Legendy z mládí Svatých od R. Matějky .
Co může náboženství. l—Iist.povídka z dob M. Stiiartovy.
Pius IX., stručný popis jeho života . . . . . . . . . . . . . .
Nový Job. Od Sachera Masocha. přeložil I'. Sarkander Navrátil, O. S. B.
Život sv. 0. Benedikta. oa P. Sarkandra Navrátila . . . . . . . .
Pokrok. Novela podle K. Bolandena . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strakonická Matka Boží, aneb: Vítězství na Bílé Hoře. Vzdělal P. Sarkander Navrátil .
Varšavští v Karpatech. Veselohra ve 4 jednáních . . . . . . . . . . . . . .
Noční bubeník, aneb: Návrat nebožtíka. Vesloh. v 5 dějst., již jaz. franc. vzdělal F. Destouches
Zakletec. Stínová kresba z 30tileté války od Vácsl. Beneše Třebízského . . .
Věrná Ludka. Obraz ze života selského před 50 roky z Ilámštiny přeložil A.
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Natalie, nebo vítězství pravdy a lásky. (Cesty B. V.) podle něm. od Tom. Korce .
jazyk. Na základě německého překladu řlámského _.originálu zprac0val Al. Mattuška
Bernadetta, sestra M. Bernarda dle francouzského zčeštil Em. Svitavský . . .
Upřímná slova. Průpovědi od R. Matějky . . . . . . . . . . . . .
C. L. Ultramontánní agent v nebi, Vraťte slovům jejich význam, Nedotýkejte se po
_ mazaných mých, Zrmdlo kořalečníků I. a II. po lz kr., Stát bez Boha .
SkolaB.S.P.r.1877a1881po. . . . . . . . . . . . . . ..
Zábavné čtení z r. 1876, 1877, 1878, 1879 po
Trníarůže,žertyII.aI . . . . . . . . . . . . . . . .

Obsahu čistě náboženského:
Katol. dogmatika, ]. Bartáka . . . . . . . . . . . . .
Šlomšekovy homilie na evandělia . . . . . . . . .
Šlomšekovy kázaní na slavnosti některých svatých a světic.
Devítidenní pobožnost' k Božskému Srdci Páně. . .
Devítidenní pobožnost' k Panně Marii Lúrdské . .
Devítidenní pobožnost' k Panně Marii Filipsdorfské . . .
Lud. Blosia „Navedení ku křest. dokonalosti“ (2. vydání) . . . . .
Ctitel sv. josefa, aneb: Měsíc březen zasvěcen sv. josef u. (2. vydání) .
Svatá Františka Římská, vzor křestanské panny, manželky, matky .
Didaka Stelly o pohrdání Světskými marnostmi. Knihy tři . .
Neúhledné ctnosti. I. a II. svaz. Podle P. Roberti-ho, ze spisů
_ a jiných ascet. franc. spisů sebrané podává P. Pl. ]. Mathon . . . . . . . . .
Cestná Stráž před nejsvětější Svátosti oltářní. Příruční kniha arcibratrstva věčného kla

nění-se nejsv. Svátosti pod ochranou sv. Benedikta k vysvobození duší z očistce, IlI. řádu
sv. Benedikta a benediktinského spolku kněží. Sesté vydání . . . .. . . . . .

Následování nejsvětějšího Srdce P. ježíše. 4 díly . . . . . . . . . . . . .
Hořké umučení P. N. ]. Krista podle vidění A. Kateřiny Emmerichovy. Zčeštěné od P.P.Hlobila,O.SB........................
Sv. Cyrill a Methoděj, pastýřský list 1. a II. biskupa Strossmayera, z horvatského na jazykčeskýodV.R.po3okr......................
Stádo bez pastýře - - - .
Křížová cesta, podle V. 2 P. M.
Marnotratný syn. . . . . . . . . . .
Cervené růže. Postní kázaní s 8 obrázky. . . . . . . . . . . . . . .
Sv. patronové, na každý den v měsíci, s barevnou obrubou a životopisem (v tisku)
Štěpnice E. S. P. n0vé rozšířené vydání . . . . . . . . . . . . .
Lístky živého růžence, nové . . . . . . . . . . . . . . . .
Kancionálek pro křesťanskou mládež na Moravě od P. Pl. Mathona, obyčejná

lepší vazba 35 kr., v plátně 50 kr. v kůži se zlatořízou .
Písně duchovní ke službám Božím pro lid křesťansko-katolický v
Pamatnosti města Říma, ! výtisk . . . . . . . . . . .
l;)uchovní lék pro nemocné 100 výtisků . . . . : . . . . .
Cestná stráž k Božskému Srdci Páně, latinkou a frakturou, 100 výtisků
Modlitba k útěše nemocných (obrázek bolestné Matky Boží) 100 výtisků
Šestero tajemství bolestného růžence, obrázky s textem. 100 výtisků .
Památka na sv. misie too výt. 30 kr., Památka na májovou pobožnost' too výt

,. na duchovního správce, obraz (Dobrý Pastýř» 100 výtisků - - - .
Litanie o nejsvětějším Srdci Pána ježíše a k Panně Marii lúrdské too výt. po .OfňcíumS.Crucis.....................
Úterní pobožnost' k sv. Anně, 100 výtisků . , . . . . .
Hodinky o nej5vět. Trojici 5 kr., o neposkvr. početí Panny Marie 15

o nej5vět. Svátosti oltářní 10 kr., církevní hodinky Marianské . .
Poučení o karmelitánském škapulíři - - - . . . . . . . . . . . . . . .
Přijímací lístky (obrázky) do spolku sv. Cyrilla a Methoda ku sjednocení rozkolných Slovanů

s církví kat., too výt. 50 kr., do arcibratrstva sv. Michala archanděla too výt. . .
Gebet zum Troste der Kranken too výt. 30 kr., Gebet um einen guten Tod too v. 30 a
Poučení růžence za duše v očistci a k Sv. jos. po 1 kr., o křížku či penízku sv. Benedikta
Zápisní lístky arcibratrstva uctění nejsv. Svát. olt. pod ochr. sv. Ot. Ben. k vysv. duší z očistce

,. ,. apošt. modlení menší Ioo výt. 80 kr., objemnější loo výt. . . - - - 
Píseň o umučení Páně cHoro Olivetskán, 100 výtisků - . . .

.. k Panně Marii uPozdravena velebenan 100 výtisků - - - - - :
Modlitby před sv. přijímáním loo výtisků . . . . . . . . . . . . . . .
Navedení k řádnému zpovídání pro dospělé IOO výt. [ zl. 50 kr., pro dítky too \'ýt.
jděte k josefovi a eV měsíci březnu lze získati odpustků: po . - - . - - - 
Hodinka věnovaná úctě nejsvětější Svátosti oltářní. . . . - - .
Blh. Panna Maria, Matka dobré rady sepsal ]. Kř. Votka T. ]. - . - - - - - - '
Stará Matka Boží v Rajhradě sestavil P. Sark. Navrátil 5 kr., Ustavičné sv. přijímání .

Tiskopisy pro farní úřady, zásoba rozmanitých obráckíi :: památek na sv. křest, biřmováni, l. sv. zpověd'a [. sv

sv. Františka Salesského

vazba 

Čechách

kr., dvoje hodinky
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„ ANDĚLVS'TRÁŽNÝr v

(Příloha „ŠKOLY“ na zvláštní předplacení)

Hojně obrázky & dřevorytinami ozdoben.
* Na. igi-;

Vychází jednou za měsíc 0 11/2 archu & předplácí se na něj
u administrace „Školy“ (v Brně, Dominikánská ulice čís. 4) celo
ročně 80 kr. Za prémii dán krásný olejobarevný obrázek:
(Archanděl Rafael,» který může býti titulem celého ročníku.

Zábavná bibliotéka
vychazí nyní po seriích o 10 sešitech, patnácte let vycházela po ročnících. Každý
sešit obsahuje tři archy a účtuje se za 10 kr. předplatitelům, za serii : zl.
(krámska cena 15 kr., serie zl. I.50.) Předplatitelům serie během roku vydané
(od jub. r. 1885 tři serie : třicet sešitů) ponechá se obraz barvotisku 48/35 ctm.
za doplatek 80 kr. (incl. obal a kolek). Krámská cena obrazu jest [ zl. 20 kr. až
2 zl. Činime tak proto, že mnozí starší odběratelé obrazů premijních již si nepřejí.
Roku I884 vydány dvě serie »Zábavnébibliotéky,c mimo »Sebraných spisů—x
Vácslava Kosmáka, od té doby ročně tři serie.

„Skola Božského Srdce Páně“
na rok 1885. — Ročník XIX.

_— Stoji celoročněs poštovní zásylkou 2 zl. '—
Jako dosud, tak zvláště nyní, když nových pracovních sil redakce sobě

získala, bude »Školaa napomáhati k utvrzení křesťanského života v rodinách, a
proto fedrovati bude zájmy všech katolických bratrstev, která tak mnoho dobrého
v církvi již byla provedla. Novým ročníkem počneme pravidelně seznamovati své
čtenáře se životem křesťanů v jiných zemích, zejména za mořem, a vynasnažíme
se zdařilými vyobrazeními čtení učiniti zajímavějším a poučnějším.

w Kvety Marlanské,
které nyní jsou přílohou „Školy“ na zvláštní předplatné 80 kr. ročně.

„Květy Mariánské" jest odborný časopis pro úctu Bohorodičky, jest
přirozeně orgánem všech bratrstev a spolků sv. růžence a zastupuje všechny
zájmy, jež kdy církev svatá spojilas modlitbou růžence. »Květya jsou hlavněčaso
pisem pro děvy křesťanské, pro rodiny, a želáme velice, aby co nejhojněji byly
rozšířeny. Proto jest i cena tak nepatrna, že s nevelkou obětí každá děva může
si zjednati tyto listy. Pro rok 1885 jest výminečně dána iprémie, obraz: aSv. Cyrill
a Method evandělisují národům slovanským,» za doplatek 20 kr.



Těš/zema nák/adm lcnihm'skárny benediktinské v Brně vyšlynásledující
odporuc'mí hodne bzi/z)!:

PLESY DUCHOVNÍ.
Kostelní zpěvník pro čtyři smíšené hlasy, hlavně ku potřebám studující

mládeže škol středních. Uspořádal Ludvík Holain, studijní prefekt kn. arcib.
semináře Kroměřížského. Cena 1 zl. 50 kr.

jest to dosti obsáhlý zpěvník čtyřhlasých písní kostelních, písní většinou
věru zdai-ile vybraných, jakož i pro celý církevní rok se hodících. Jsouť tu písně
adventní, vánoční, postní, velikonoční, svatodušnl, mešní obecné, k požehnání, pří
ležitostné, marianské, o svatých, za zemřelé a j. Každý ze jmenovaných oddílů
sestává až i z 10 ušlechtilých písní — obsah tedy zajisté dosti bohatý.

Velebný chorál zaznívá první písní v cyklu adventním a obdivem jakož i
radostí nelíčenou naplňují nás ty čarokrásné přechody ve mnohých písních; ano
slyšíme tu i nápěv z roku 1609.

Pořadatcli knihy této podařilo se z roztroušených květů po zpěvních luzích
českoslovanských uvíti a sdělati kytici tak spanilou, tak pestrou. Díky zavázán
bude zajisté každý varhaník, jenž sbírky té použije za pokyny páně pořadatelovy,
jež se mu v předmluvě laskavě udílejí.

Odporučujeme »Plesy duchovní: nejen všem sbormistrům a vlpp. katechetům
našich středních ústavů, nýbrž každému milovníku církevního zpěvu a hudby, a
přejeme si, aby doznaly všude té lásky, s jakou byly skládány.

ÚPLNÝ KANCIONÁL KATOLICKÝ.
Písně zavedené na Moravě a ve Slezsku s mnohými modlitbami a pona

učeními podle vydání Fr. Pojmonova opravené vydal P. Plac. ]. Mathon,
benediktin rajhradský. Cena jednoho výtisku: Vázaného v kůži se zlatořízou
2. 50 kr., se sponkou 2 zl. 75 kr., s křížem (neb obrazem) atd. 3 zl.

, Nápěvy ke všem písním kancionálu 1 zl. 50 kr.

KANCIONÁL PROSTŘEDNÍ,
vyňatek písní nejoblíbenějších. Cena jednoho výtisku vázaného se zlatoříaou
1 zl. 80 kr.

PRO KŘESTANSKOU MLÁDEŽ.
(S dovolením biskup. ordinariátu v Brně.) Vydal P. P lacidus ]. Mathon. —
Stran 224. — Cena: váz. v různobarevném papíře, pozlaceným tiskem a obrázkem
35 kr., váz. v různobarevném plátně 50 kr., v černé kůži se zlatořízou 70 kr.


