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POSVÁTNÁ MÍSTA
KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO.
Dějiny a popsání
chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků
katolické víry a nábožnosti v království Českém.

Sepsal:

Dr. ANT. PODLAHA
Řada první:

ARCIDIECÉSE PRAŽSKÁ.
Díl V.
Vikariát Libocký

Knih „Dědictví Svatojanského“ č. 118.
Podíl údů „Dědictví Svatojanského“ na rok 1911 číslo 5.

Cena 2 K.
V PRAZE 1911.
Tiskem k. a knihtiskárny. – Nákladem Dědictví sv. Jana Nepomuckého.
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XIII. Vikariát Libocký.
Vikariát Libocký má 12 far a 1 kuracii.
Obyvatelstva jest v tomto vikariátu: 49 984 katolíků, 366 akatolíků, 226 židů, 14 bez
vyznání; celkem 50 590.
[…]

4

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada A – svazek č. 6
PODLAHA Antonín (1911 a 1913): Posvátná místa království Českého – VÝTAH

5

30

3. Hostivice, fara.*)
D u c h o v n í s p r á v u obstarává farář s kaplanem.
P a t r o n : J. V. císař František Josef.
M í s t a p ř i f a ř e n á : Hostivice 1 205 katol, 5 ak., 20 ž., šk. 7třídní; Břve ¼ h, 285 k.; Jenč Velký ¾ h.
(se samotami Dolík a Koníček 1¼ hodiny), 1 043 k., 2 ak., 2 ž.; Jeneček ¼ h., 303 k., 2 ž.; Litovice ¼ h.,
475 k., 3 ak., 3 ž.; Sobín ½ h., 134 k., 5 ž.; celkem: 3 444 kat., 15 ak., 27 židů.

Farní kostel sv. Jakuba v Hostivicích připomíná se již roku 1277. Tehdáž klášter
křižovnický vykoupil desátky, jež z Kralup kostelu Hostivickému dávati byl povinen, tím
způsobem, že zavázal se platiti faráři Hostivickému ročně 2 hřivny stříbra. Farářem
v Hostivicích byl toho času Abel, bratr pražského metropolitního kanovníka Trojana.**)
R. 1313 byl v Hostivicích farář jménem Kříž.***)
Ve století XIV., od r. 1350, působil v Hostivicích drahnou dobu, déle třiceti let, farář
Jiří, jenž zemřel roku 1380, načež následoval Pavel, dotud plebán ve Strakonicích. R. 1394
zemřel farář Pavel, načež místo uprázdněné obdržel Čeněk, kněz z Prahy, jenž tu působil
ještě r. 1407.
Mimo faráře býval v Hostivicích ještě vikarista; do r. 1360 byl jím Mikuláš z Holubic,
po něm Jiří z Bydžova, roku 1380 Petr z Unhoště, r. 1382 Jan.
Z Hostivic měla kapitola Mělnická důchody pro jednu prebendu kanovnickou; patro
nátní právo vykonával kanovník, jenž prebendy té byl držitelem.
R. 1407 založil konšel malostranský Přibík spolu s manželkou svou Dorotou a švakro
vou Annou při kostele Hostivickém nadání mešní s ročním důchodem 1 kopy grošů.
Z pozdějších let stol. XV. dovídáme se pouze jména dvou farářů: Martina r. 1456
a Jana 1473.
Roku 1483 král Vladislav dal podací právo v Hostivicích Bohuslavovi ze Svinař.†)
Ve století XVI. vedli duchovní správu v Hostivicích kněží utrakvističtí.1 Z těch připo
míná se r. 1512 Jan, r. 1525 Václav z Hostivic, roku 1530 Jiřík, r. 1537 Duchek, r. 1550
Tomáš,††) roku 1564 Petr. Na toho stěžoval si kollátor u konsistoře utrakvistické, že mění
pořádky církevní. Farář, byv před konsistoř obeslán, pravil, že „všecky pořádky, které tam
prvé byly, zachovával, a páni tu že jsou mnozí a on kollátor nejchatrnější, a tak sedláci
oznámí pánu, co chtějí, a žádný kněz před nimi práv býti nebude moci.“†††) Na jeho
místo, když v Hostivici
__________
*)

H o l u b , „Odkryté poklady“, 104—120; Frant. M e l i c h a r , „Paměti okresu Unhošťského“ (1890),
183 n.
**) E m l e r , Regesta II., 1183.
***) E m l e r , Regesta III., 54.
†)
W i n t e r , Život círk. 513.
††) B o r o v ý , Akta kons. utrakv. 17, 52, 279.
†††) P a ž o u t , 91.
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Kněží podobojí
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zůstati nechtěl, podán byl roku 1665 kněz Václav, kaplan od sv. Havla v Praze, ale místo to
asi nenastoupil, jelikož téhož roku byl tu farářem Václav Neveklovský.*)
V době katolické reformace zanikla fara v Hostivici pro nedostatek kněžstva.
Majitel panství Florián Jetřich Žďárský ze Žďáru, pán na Kladně, Červeném Újezdci,
Jenči, Hostivici a Tachlovicích, byl r. 1628 jmenován reformačním komissařem v kraji
Slánském, i prováděl bedlivě reformaci na svých panstvích, pozvav k tomu kněží z Tova
ryšstva Ježíšova.
V dobách válečných kostel Hostivický zpustl, takže dlouhou dobu stál „v ruině“.
V „knize zádušní“ z roku 1662 čte se o něm, že „jest velice opuštěný, a opravy, aby k pře
dešlému způsobu přiveden byl, potřebuje.“ Dále se tu dovídáme, že zvony pobrány byly
roku 1639 „od soldátův J. M. Císařské.“
O kostel Hostivický ucházel se 21. dubna 1659 strahovský opat Vincenc Frank,
oznamuje arcibiskupovi Harrachovi, že by ho se Svárovem a Hořelicí přijal za filiálky k faře
Úhonické, kdyby kollátor pan hrabě Frant. Adam Eusebius Žďárský ze Žďáru obročí pro ty
duchovní dal. Když pak se hrabě od arcibiskupa o tom dověděl, odpověděl listem dne
13. května 1659, že se mu snad brzo prostředků dostane, by řečené chrámy Páně aspoň
v něčem opravil, a pak že se o dosazení duchovního k nim zasadí, zatím že se o to posta
rá, aby „těch několik lidí“, kteří se v osadách těch zdržují, duchovní útěchy nepostrádali.
A vskutku brzo potom hrabě dal upraviti kostel Hostivický k službám Božím a odevzdal jej
pod správu farářů Kladenských.
Ve zmíněné staré zádušní knize nalézáme tyto zápisy, jež zmiňuji se o opatření
nutných věci k službám Božím: „Leta Páně 1662 dne 18. Maii vyplacen zvon v Praze skrze
pana Matesa Maximiliana Prince, hejtmana panství Kladenského, od pana Fridricha Šenfel
da, zvonaře Pražského, kterýž se k témuž chrámu Páně Hostivickému udělati dal. Vážil
1 centnýř 52 libry po 30 kr.; učinilo 86 fl.**) Na to zvonaři dáno metálu, cejnu a mědi –
libra po 15 kr. – 264 libry (v penězích za 66 fl.), a na hotově mu dodáno 20 fl. Pán Bůh
všemohoucí rač dáti všem křesťanským dušem, aby se jim tím zvonem k spasení a slávě
věčného života zvoniti mohlo. Na kterémžto zvonu tento text se nachází: Tento zvon jest
ke cti a slávě Boží a svatému Jakubu za šťastného a vzácného panování J. V. H. M. pana
pana Františka Adama Eusebiusa, svaté Římské říše hraběte ze Žďáru péčí a starostí
slovutného muže pana Matěje Maximiliana Prince, hejtmana panství Kladenského udělán
leta 1662“. „Téhož leta 1662 dne 29 Maii, to jest v pondělí svatodušní Jeho hraběcí Milost
ráčil s celým dvorem svým do vsi Hostivice, do pustého
__________
*)
**)

Ibidem, 265.
Tehdáž počítalo se 60 kr. na 1 fl.2

2

Kr. = krejcar, fl. = florin, zlatý
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chrámu Páně sv. Jakuba přijeti, a tam v témž kostele první mši sv. (kdežto od 45 let žád
ných služeb Božích se nevykonávalo) ráčil jest dáti sloužiti a milostivě se zakázati, že do
toho chrámu Páně pěkný vornát*) a antipendium na svůj náklad udělati dáti ráčí. Pan
Mates Princ konvičky s šálkem na víno, paní manželka jeho zvoneček k oltáři, pan Peer
krucifix, Mates Krajsík s Václavem Rovenským 6 loket plátna na komži, Jindřich Richter,
důchodní písař, ručníček maličký koupiti a odvésti připověděl.“
Nejstarší matrika Hostivická má nápis: „Kniha, do kteréžto dítky pokřtěné s rodiči
a kmotry svými, osoby v stavu svatého manželství v přítomnosti svědkův potvrzené,
a věrní v Pánu odpočívající z osady farního kostela Hostivického zapisováni býti mají,
založená od dvojí cti hodného a vysoce učeného kněze pana patera Rudolfa Adalberta
Leopolda Radnickýho ze Slanýho, v ten čas faráře Kladenského, Hostivického a Svárovské
ho, leta Páně 1684 12. Januarii.“
Dle téže zádušní knihy měl kostel Hostivický roku 1662 „oltář velký beze všeho obest
ření s archou“ a „dva oltáře menší, též beze všeho obestření“; stříbrných kalichů 8 (z nichž
však 5 bylo „rozděláno na monstranci“; jeden ze zbylých kalichů byl „rejsovaný, kamínky
okolo vysázený, vnitř zlacený“; dole bylo na něm „znamení: klíč s mečem“), „stříbrnou
škatuli vnitř i zevnitř pozlacenou“, svícnů cínových pět, z nichž dva tak veliké, „že sotva
silný člověk jeden vyzdvihne“.
Když roku 1697 panství Tachlovické s Červeným Újezdcem a Hostivicí koupil hrabě
Karel Jáchym z Bredy, oddělena byla farnost Hostivická od Kladna a dána pod správu fará
ře Tachlovického.
Roku 1700 byl počet obyvatelstva v osadách ke kostelu Hostivickému náležejících
tento: Sobín 40, Malý Jenč 15, Litovice 100, Jenč Veliký 100, Břve 30.
Panství a tím i patronát přešly roku 1732 v držení arciknížecího rodu Toskánského.
První majitelka velkovévodkyně Anna Marie Františka, roz. vévodkyně sasko lauenburská,
často dlela na zámku Hostivickém.
Roku 1734 obdržela osada Hostivická zase vlastního svého duchovního správce.
Prvním farářem stal se Norbert Jan Nep. Ignác Benedikt Kříž z Rosenfeldu. Jelikož farní
budova byla ve zříceninách, musil z počátku bydliti ve škole; brzy však postaral se o to,
aby vystavěna byla fara i s hospodářskými staveními.
__________
*)

Zajímavo jest, co látek a v jaké ceně spotřebovalo se na ten „vornát“: „Za 7½ lokte stříbrohlavu po
39 kr. = 4 fl. 54 kr., za 11½ lokte květovaného cajku po 24 kr. = 4 fl. 36 kr., za 5 loket červeného
plátna po 13 kr. = 1 fl. 5 kr., za 30 loket stříbrných kalounův po 4 kr. 2 fl., nitek žlutých koupeno za
3 kr., za 5 loket štajflagmetu po 12 kr. = 1 fl.“
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Roku 1736 přivezen byl nový hlavní oltář ze Zákup, roku 1737 byl kostel zevně
i uvnitř opraven, okna zvětšena, nová kruchta zřízena, roku 1738 věž opravena a novou
střechou opatřena – vše to nákladem velkovévodkyně. Roku 17873 dne 5. listopadu byly
v přítomnosti velkovévodkyně umístěny na hlavním oltáři ostatky sv. Simplicie, mučednice.

Farní kostel v Hostivicích

Farář Kříž z Rosenfeldu působil v Hostivici do roku 1739, kdy stal se superiorem
arcibiskupského domu v Klatovech, kdež i zemřel.
Na uprázdněnou faru presentován byl Jan Platzer, jenž však zemřel dříve než v držení
fary se uvázal, načež místo to obdržel Ant. Ign. Proquedl.

3

Zřejmě má být správně rok 1737
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Panství Tachlovické a spolu i patronát přešly roku 1741 dědictvím na dceru velko
vévodkyně Toskánské Marii Annu Karolinu ovdovělou vévodkyni bavorskou, po níž přešly
r. 1751 dědictvím postupně na syny její Klementa Františka vévodu bavorského, a Maxi
miliána Josefa kurfirsta bavorského. Tento zemřel roku 1777 bez potomstva; dědicem jeho
stal se Karel August, vévoda ze Zweibrückenu.
Farář Proquedl vedl duchovní správu v Hostivici do roku 1753, kdy obdržel faru Tach
lovickou. Nástupcem jeho stal se Jan Vojtěch Metta, jenž horlivě pečovat o blaho svých
osadníků, jakož i o výzdobu chrámu Páně.*)
Za něho konány byly roku 1755 v Hostivici slavné missie kající. Za tou příčinou
zbudováno bylo vedle sýpky zámecké lešení pro kazatele. Missie trvaly od čtvrté neděli po
velikonoci po osm dní. Konali je kněží z Tovaryšstva Ježíšova: Ant. Koniáš, Jos. Kegler,
Martin Krzal a Filip Kulka. Účastenství bylo veliké, a to nejen lidu domácího, nýbrž
i okolního, ano i z Prahy; kommunikantů bylo 2 742.
Roku 1757 pruští husaři Hostivici, zvláště však zámek a faru vyplenili, pole zpustošili,
a i kostel by byli vyloupili, kdyby důstojníci jim byli nebránili.
Farář Metta obdržel roka 1773 faru Kácovskou; jeho nástupcem v Hostivici stal se Jan
Nep. Jos. Grim, dotud farář ve Svárově.
Když r. 1778 pruské vojsko vtrhlo do Čech, často vojsko císařské táhlo Hostivicemi;
na faře býval ubytován polní kaplan. Roku 1779 v sobotu před pátou nedělí postní přive
zeno bylo z Tuchoměřic do zámku Hostivického na 24 vozech mnoho nemocných vojínů
císařských; v následujících dnech ještě mnoho jich bylo přivezeno, takže celý zámek jimi
byl naplněn. Špitál ten zůstal v Hostivicích do měsíce května. Pro zemřelé vojíny posvě
ceno bylo pohřebiště v místě řečeném „u dubu“.
Z pozůstalosti plenipotentáře patronova Filipa Bennona z Wünckerů dostal se roku
1778 kostelu k žádosti farářově pěkný obraz sv. Anny, jejž byl řečenému majiteli odkázal
Hořelický farář Ham.
Roku 1779 štědrostí úřednictva a osadníků zjednány od pražského varhanáře Jana
Matse nové varhany s pedálem a 7 rejstříky za 175 zl.
Roku 1779 obdržel farář Grim faru Tachlovickou, načež na jeho místo nastoupil Karel
Weis.
Po smrti vévody Karla Augusta ze Zweibrückenu r. 1795 dostalo se panství jeho
bratru Maximilianovi Josefovi, pozdějšímu kurfirstu bavorskému, jenž je měl v držení až do
r. 1805,
__________
*)

Mimo jiné dostalo se jeho péčí kostelu několik paramentů, nové lavice, nová zpovědnice; r. 1773
daroval kostelu obraz P. M. Klatovské.
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kdy, stav se králem, veškerá panství svá v Čechách státní smlouvou postoupil, arciknížeti
Ferdinandovi, pozdějšímu velkovédovi Toskánskému. Roku 1848 připadla toskánská pan
ství c. k. patrimoniálnímu rustikálnímu fondu.
Pořad farářů od roku 1779 až do roku 1877: Karel Weis († 1812) Jos. Foyta 1813–
1814 (odešel na faru Tachlovickou), Jan Bezděka 1814–17 (stal se farářem v Lidicích),
Pavel Haas 1817–1850 (odešel na faru Tachlovickou), Jiří Rohlena 1851 † 1876.
Roku 1794 dne 19. dubna na Bílou sobotu vyhořela věž, při čemž zvony se rozlily.

Hostivice. Vnitřek kostela.

Jelikož kostel byl malý, dal farář Haas r. 1818 vyprázdniti kostnici a udělal z ní sakris
tii; sakristii spojil s kostelem a dal vystaviti oratoř pro úřednictvo. Kosti z kostnice zakopá
ny byly v šachtě při zdi farní zahrady.
V době cholery roku 1831 zemřelo na osadě Hostivické 60 osob.
Věž r. 1794 vyhořevší byla pokryta jen střechou z nouze. Tak stála až do roku 1857,
kdy dostavěna v nynější podobu. Kostel opraven byl roku 1870 a při tom rozšířen nefo
remnými přístavky po obou bocích presbytáře.
U příležitosti této opravy ukázala se nutná potřeba, aby ostatky sv. Simplicie, jež
chovány byly za oltářem ve zvláště
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upravené prostoře, oblečeny byly v nový skvostný šat. Úprava nového roucha svěřena byla
milosrdným sestrám v Řepích. Dne 19. listopadu 1871 konala osada Hostivická zvláštní
a řídkou slavnost, totiž přenešení ostatků těch z kláštera Řepského do kostela farního.
Pořad farářů od roku 1876: Václav Číška 1877–88 (odebral se na odpočinek), Jos.
Sirůček 1888–1908 (zemřel na odpočinku r. 1909), Jan Novotný.
Farní kostel sv. Jakuba Většího *) stojí na východní straně vsi na malém vršku,
na nějž vede několik schodů. Dříve býval obklopen hřbitovem, jenž původně sáhal až
k samé farní a školní budově. R. 1839 přestalo se zde pochovávati a hřbitov přeložen byl
za ves k Litovicům.
Kostel jest nevysoká, ale široká stavba, v podstatě gotická, hojnými přístavky pozdějšími obklopená.
Kněžiště, zakončené třemi boky, téže šířky jako loď, má dvě pole žebrové klenby s hladkými svorníky;
žebra vybíhají z jednoduchých konsol. Okna jsou nízká, široká, hrotitá, později v nynější podobu rozšířená.
Vítězný oblouk polokruhový. Loď jest obdélníková a má strop rovný.
Hlavní oltář barokní; na něm obraz „Sv. Jakub klečící v oblacích nesených anděly“ (XVIII. stol.).
Při bočních stěnách lodi naproti sobě stojí barokní oltáříky s hladkými sloupky po stranách; na nich
jsou obstojné obrazy „Sv. Prokop“ a „Sv. Vojtěch“.
V průčelí stojí rozložitá, nízká věž šířkou lodi se rovnající, s jehlanovou, břidlicí krytou střechou a hodi
nami.
K severnímu boku presbytáře přistavěna jest obdélníková kaple s rovným stropem, dvěma velikými
otvory do presbytáře otevřená. V ní na straně k presbytáři jest pavlačovitá, na dvou oblých sloupech
spočívají oratoř, jež má do presbytáře dva hrotité otvory s balkonky málo povystupujícími.
Z v o n y : 1. s nápisem: „Za panování Jeho Osvícenosti pana pana Maximiliana Jozefa, svaté římské říše
volence Bavor Pfalzu slitý 1802 nákladem záduše za administrace p. Antonína ze Šindelářů, pana vrchního
Hynka Štibice, p. faráře Waisa. Johann Wenzel Kühner goss mich in der k. k Neustadt Prag“; 2. „Slitý 1802
nákladem osadníků; 3. „Za patrona císaře a krále Františka Josefa I., zastupitele patron. Filipa Linka, faráře
Vác. Číška zvon tento přelit L. P. 1882 od Jos. Diepolda v Praze“.4
Při z á m k u bývala k a p l e , roku 1756 dne 8. listopadu benedikovaná vikářem Janem Adamem Svo
bodou, farářem Zlonickým.
Na návsi jest s l o u p z pískovce tesaný. Na nárožích čtyrhranného spodku stojí čtyry sochy; sloup sám
jest hranolový, nahoru se súžující; na jeho vrcholu jest plochá deska, na jejíž jedné straně spatřuje se
P. Maria v širokých šatečkách se sepjatýma rukama, na druhé straně napodobení obrazu Bělohorského
v reliefu.

[…]
__________
*)

Viz Zd. W i r t h , Soupis polit. okr. Kladenského, 53–58.

4

Tyto zvony se nedochovaly, byly zabaveny za 1. světové války
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POSVÁTNÁ MÍSTA
KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO.
Dějiny a popsání
chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků
katolické víry a nábožnosti v království Českém.

Sepsal:

Dr. ANT. PODLAHA
Řada první:

ARCIDIECÉSE PRAŽSKÁ.
Díl VII.
Vikariát Slanský

Knih „Dědictví Svatojanského“ č. 127.
Podíl údů „Dědictví Svatojanského“ na rok 1913, číslo 4.

Cena 4 K 50 h.
V PRAZE 1913.
Tiskem k. a knihtiskárny. – Nákladem Dědictví sv. Jana Nepomuckého.
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XV I. V ika riá t Slanský.
Vikariát Slanský má 4 děkanství, 18 far, 15 míst kaplanských a 18 katechetských.
V území tohoto vikariátu žije celkem 134 604 obyvatelů, z nichž jest katolíků 132 460
katolíků, akatolíků 786 a židů 799.
[…]
223
[…]

16. Svárov, fara.
[…]
230
[…]

Poutní místo Hájek s kaplí Loretánskou a klášterem Františkánským.
O Hájku vypravuje Jan Beckovský ve své „Poselkyni starých příběhů českých“*) takto:
„Dvě míle za Prahou k západu slunce stojí malý les, k němuž se přes Bílou Horu od obory
královské, Hvězda nazvané, jde i jede, a jmenuje se on ten les Hájek. Předešlých časův na
tom místě žádný les ani hájek nestával, toliko jeden veliký a starý dub, také nedaleko od
něho jeden třešňový strom, pod nimiž v čas parný, také v čas velikého deště, jak lidé
pocestní, tak také oráčové, ženci i jiní dělníci své přichránění a pohodlí mívali i odpočinutí,
neboť daleko široko žádného lesa ani hájíčka tehdáž se nenacházelo v té celé a dosti
daleké rovině, ve které ačkoliv žádný čisté vody potůček, ani žádná studánka, ani hustá
porostlinka, ve které by ptactvo hnízditi mohlo, se nenacházela, na těch přece dvou
velkých stromech, totiž na dubu a na třešni, mnoho slavíčkův se času letního zdržovalo,
kteří velmi libě
__________
*)

Díl druhý, sv. I., 359. Beckovský zpracoval zprávu tu dle latinského spisu P. Jindřicha Labe, vydaného
r. 1689, a nikoliv dle českého překladu spisu toho z roku 1690.
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zpívajíce, mimojdoucí lid pocestný obveselovali. Ti gruntové neb to celé položení tehdáž
přináležívalo urozenému a statečnému rytíři panu Gothardovi Florianovi Žďárskému ze
Ždáru, jenž byl císaře Rudolfa II., krále českého, radda, kraje Slanského hejtman a pán na
Červeném Újezdci, Jenči a Hostivici, který leta 1589, maje na tom tak k spatření milém,
a obšírně rovném položení, které k jeho panství, k Červenému Újezdu přináleželo, své
velké zalíbení, rozkázal díl toho rovného položení skrze své poddané zorati, semeno boro
vičné i žaludy síti, oboje to zavláčeti a okolo toho borovičného a dubového pole hluboké
příkopy do čtyř uhlův neb čtverhranný vyházeti, přísně všem zapověděv pod

Pohled na Hájek se strany západní.

přísným trestáním, aby žádný do toho příkopem čtverhranným opatřeného a obehnaného
místa nechodil, tím méně aby do něho jaký dobytek vehnán byl. – Takové poručení když
ode všech poslušně zachováváno bylo, v několika krátkých letech vyrostl na tom místě
krásný hájek neb lesíček, v něm se velké množství ptactva, kavek, vran, špačkův, krkavcův
zdržovalo a tak velké škody okolním sedlákům na jejich polích, vyhrabávajíce zaseté obilné
semeno a je požírajíce, stále činilo, že sedláčkové maličké užitky z svých polí a rolí domů
přivážejíce, nechtěli více těch rolí svých osívati a semeno i práci tratiti. I ačkoliv velmi
často a velmi zhusta na ty ptáky stříleno bylo, nicméně ani střílením tím, ani žádným jiným
vymyšleným způsobem nemohlo to ptactvo zahnáno býti, až pan Florian Žďárský, útrpnost
maje nad svými poddanými, kterým se na jich osetých polích
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velká škoda od toho ptactva stále dála, Pána Boha vroucnou myslí a skroušeným srdcem,
to též poddaní jeho pobožně činili, žádal, aby on sám to velmi rozplemeněné ptactvo aneb
jinam obrátil, aneb je zkazil a více škod na polích činiti nedal. – Času letního dne jednoho
velké povětří, blýskání, hromobití, příval a tak velké krupobití neb raději ledobití se strhlo,
že nejenom to všechno v tom hájku se zdržující ptactvo dílem stopilo, dílem pobilo, ale
také mnoho větví v tom hájku od dubův a borovic to ledobití odráželo. Následujícího dne
ráno lid sedlský, z okolních vesnic shromážděný, houfně k tomu hájku pospíchal, a do
něho vejda, na zemi stopené a pobité ptactvo, jako někdy lid israelský na poušti křepelky,
houfně sbíral a domů odnášel. Od těch tehdejších časův žádné více takové škodné ptactvo
v tom háji se nezdržuje.“
Florián Jetřich (Dětřich) Žďárský, ač pocházel z rodiny utrakvistické, přestoupil k víře
katolické. Roku 1617 pojal za manželku Alžbětu Koronu, dceru předního katolického vel
može Jaroslava Bořity z Martinic.
Zbožní ti manželé, přejíce si míti synáčka dědice, učinili slib, že na vyprošení jeho
podniknou pouť do Italie k Loretské svatyni a že podobnou kapli na svém panství
vystaví.*)
Roku 1622 vykonali pouť do Lorety v Italii a roku 1623 počali v půvabném onom
hájku stavěti kapli na způsob domku Loretánského.
Byla to první kaple toho způsobu v Čechách vůbec.5
Základní kámen k ní uprostřed hájku položil dne 12. června 1623 pan Florián
s páterem Albrechtem Chanovským z Tovaryšstva Ježíšova.
Kaple dokončena byla nepochybně roku 1624, a krátký čas po tom, dne 6. července
téhož roku narodil se hraběcím manželům synáček, jemuž při křtu dali jméno František
Adam Eusebius.**)
V kapli umístěna byla soška Panny Marie Loretánské z Italie přinesená a s původní
soškou dotýkaná.
__________
*)
**)

5

B e c k o v s k ý , Poselkyně, druhý díl, část 2, 354.
Rok narození jeho různě se uvádí; dle jedněch narodil se roku 1621, a kaple byla od rodičů jeho
zbudována po jeho narození na vyplnění učiněného slibu; tak Labe ve svém spise „Malus inter Ligna
Sylvarum“ na str. 29; ale v témž spise svém na str. 157. uvádí dle spisku Buriana Jesenického z roku
1626 datum narození: 6. července 1624. Pamětní kniha klášterní A strana 390 má rok 1623; rovněž
tak Rybička v Riegrově Slovníku naučném X., 463. Že se František Adam Eusebius narodil brzo po
vystavění kaple vysvítá z jeho listu k provinciálu řádu františkánského P. Pavlovi de Tauris z roku
1659, v němž praví: „Parens meus pro tenerrimo erga Augustissimam Coeli terraeque Dominam
affectu aedem Lauretanam in dominio meo vulgo Hájek dicto ex voto fieri fecit. Qua facta vel ad
solam hujus magnae Dei matris intercessionem quantocyus non sine incredibili illustrissimotum paren
tum meorum solatio vivere coepi“ (V r b č a n s k ý , Nucleus, 288). Z té příčiny zdá se datum 6. července
1624 nejsprávnější.

První loretánskou kapli postavil již roku 1584 Krištof ml. z Lobkovic v Horšovském Týně (B u k o v s k ý ,
Loretánské kaple v Čechách a na Moravě, Praha, 2000, str. 24)
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Nedaleko od kapličky poručil hrabě vystavěti poustevnu a vydržoval v ní jednoho
poustevníka, který kapličku opatroval.*)
Hraběcí manželé Žďárští často utíkali se k Panně Marii Loretánské o přímluvu a sli
bem se zavazovali, zvláště když se jim dítky roznemohly. Tak když roku 1624 dne 3. listo
padu prvorozená dceruška jejich Kateřina Marie rozstonala se palčivou zimnicí, zaslíbili ke
kapli Hájecké devítiliberní voskovou svíci; když téhož roku dne 26. listopadu vytoužený
synáček František Adam Eusebius nenadále těžce se roznemohl, slíbili svíci devítiliberní do
kaple Loretánské a mši sv. obětovati; a když ho roku 1625 dne 15. února těžký psotník
napadl, slíbili na památku tabulku malovanou do téhož svatého místa pověsiti a mši svatou
za něho dáti sloužiti.**)
Kaple posvěcena byla arcibiskupem Pražským Arnoštem kardinálem Harrachem
o slavnosti Navštívení Panny Marie dne 2. července r. 1625 za přítomnosti mnohých
vzácných pánů jak duchovních, tak světských, jakož i velikého počtu lidu z měst Pražských
i z okolí.***)
Světitel postaral se o to, aby navštěvujícím kapli Hájeckou dostalo se z pokladu církve
sv. hojných milostí, vyžádav na papeži Urbanu VIII. udělení odpustkův. Oznámil to otevře
ným listem na dveřích chrámových přibitým a takto znějícím: „My Arnošt z Boží milosti
arcibiskup Pražský a svaté apoštolské Stolice rozený legát etc., J. M. Císařské radda, nej
vyšší i generální mistr řádu křížovníkův s červenou hvězdou v Čechách, v Moravě, v Sleště
a v Polště etc., známo činíme tímto listem všem, že jsme přijali list od nejsvětějšího v Bohu
Otce Urbana toho jména osmého, nejvyššího biskupa Římského etc. na odpustky do kaply
Panny Marie Lauretánské v Hájku při zámku Červeném Oujezdci věrným křesťanům daný
v těchto slovích: ,My Urban papež osmý všem věrným křesťanům tento list náš čtoucím
vzkazujeme pozdravení a apoštolské požehnání. K vzdělání pobožnosti a k spasení věrných
duší nebeské Církve poklad pod laskavou správou majíce, všem věrným křesťanům
obojího pohlaví opravdově kajícím a z hříchův svých se vyznávajícím a velebnou Svátost
přijímajícím, kteříž v kapli blahoslavené Panny Marie Lauretánské řečené, blíž zámku
Červeného Oujezdce ležící, na dni sváteční Narození, Zvěstování a Nanebevzetí též
blahoslavené Panny Marie, od prvního nešporu až do západu slunce týchž dnův svátečních
každého roku pobožně najíti se dají, a tu za svornost knížat křesťanských, na vykořenění
kacířstva a za rozmnožení Církve svaté katolické nábožně modliti se budou, dokonalé
a plné odpuštění všech jejich hříchův i pokut jich milostivě udělujeme a propůjčujeme.
Kteréžto naše propůjčení toliko do desíti let trvati má. Chceme také tomu, po
__________
*)
**)
***)

L a b e , Hájek, 30; B e c k o v s k ý , o. c. 10.
L a b e , Malus, 158–62; týž Hájek, 84–88.
B e c k o v s k ý , Poselkyně, druhý díl, část 3, 10.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada A – svazek č. 6
PODLAHA Antonín (1911 a 1913): Posvátná místa království Českého – VÝTAH

18

234
kudž bychom jaké odpustky věrným křesťanům svrchu jmenovanou kaplu navštěvujícím,
ježto by na věčnost trvati měly, dali, aneb na čas toliko před vyjitím těch let propůjčili, aby
tento list náš žádné více platnosti neměl. Datum v Římě u sv. Petra, 14. dne měsíce února
leta 1625.´ – Aby tehdy tento svrchu psaný list jeho Svatosti papežské k svému vyřízení
přišel a všichni obojího pohlaví věrní křesťané mohli takových odpustkův a toho nebeského
pokladu oučastni býti: poroučíme všem okolním farářům, aby dotčené vejš odpustky před
nastávajícími slavnostmi Narození, Zvěstování a Nanebevzetí blahoslavené Panny Marie na
kázání lidem v známost uvedli a je k pobožnému při týchž slavnostech do kaple Panny
Marie Lauretánské v Hájku při Červeném Oujezdci putování, tolikéž k svatému pokání,
k zpovědi, k přijímáni velebné Svátosti oltářní horlivá v Pánu napomínali. Pro lepší toho
důvěrnost a jistotu pečeť naši k tomu listu přitisknouti jsme rozkázali. Jenž jest dán
v Praze v residenci naší arcibiskupské v sobotu po Družebné neděli, jinak 15. dne měsíce
března léta Páně 1625.“*)
Když po vykonaném svěcení k večeru mezi čtvrtou a pátou hodinou kardinál Harrach
s hrabětem Jaroslavem z Martinic navraceli se do Prahy, vyprovázel Florian hrabě ze Žďáru
ze zdvořilosti tak vzácné hosty a přisedl do jejich vozu. Ale nedaleko Hájku splašili se koně
a hrabě z vozu vypadl. Ačkoliv vůz obě nohy jeho přejel, hrabě žádné bolesti nepocítil,
nýbrž na témž místě povstal úplně bez pohromy. Pročež ihned navrátiv se k svatému
domečku poděkoval tam Panně Marii za své zachránění. Na památku té příhody nohy
voskové a tabuli malovanou v kapli poručil zavěsiti.**)
Když téhož roku 1625 morová rána z Moravy do Čech se dostala, přihodilo se, že Jan
Klodomastes, farář Tachlovický, navštěvuje nemocné sám nakažlivou nemocí byl zachvá
cen. I slíbil, uzdraví li se, že vykoná pouť do Hájku a tam mši sv. sloužiti a svíce voskové
obětovati bude. Uzdraviv se skutečně, putoval bosýma nohama do Hájku a tu dne
28. srpna 1625 slib svůj splnil.***)
V době téhož moru podobný slib učinili a splnili: Jiří Fridrich Hazlinský, hospodář
v domě Anny Marie Vratislavové rozené ze Žďáru, a Magdalena Nováková, klíčnice
v zámku Červeném Újezdci.
Již rok po vysvěcení kaple, totiž roku 1626, vyšla první knížka o Hájku, kterouž sepsal
Václav Burian Jesenický, kantor Svárovský, a vydal v Praze u knihtiskaře Pavla Sessia;
v knížce té zaznamenal některé zprávy o dobrodiních v Hájku dosažených.†)
__________
*)
**)
***)
†)

L a b e , Hájek, 25–28.
L a b e , Malus, 162–64; týž, Hájek, 88–90.
L a b e , Malus, 164–65; týž, Hájek, 90–92.
L a b e , Hájek, 82; týž, Malus inter ligna Sylvarum, 155. Knížky Buriana Jesenického nemohli jsme se v žádné
Pražské knihovně dopátrati.
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Kardinál Harrach připutoval roku 1628 dne 2. července z Prahy do Hájku. Obětoval tu
mši sv. a daroval svatyni Hájecké kříž stříbrný, v němž mimo ostatky rozličných svatých
také částka sv. kříže se nacházela.*)
Hrabě Florián Jetřich Žďárský obětoval Loretánské kapli v Hájku: 1. šest velikých
stříbrných svícnův a čtyři stříbrné džbánečky pro kvítí na oltář; 2. velký stříbrný krucifix
s podstavcem z ebenového dřeva stříbrem obíjeným; v podstavci tom 22 rozličných sva
tých ostatků se spatřovalo pěkně okrášlených; 3. dvě stříbrné pozlacené korunky, českými
diamanty a topasy okrášlené, pro P. Marii i pro Ježíška; v korunce Panny Marie mimo již
jmenované kamínky nalézaly se dva safíry a jeden rubín; 4. stříbrnou lampu, v níž by
dnem i nocí světlo před soškou P. Marie v té kapli hořelo; 5. osm misek na způsob těch,
jež v italském Loretu se chovají; 6. stříbrnou sochu Panny Marie v paprscích stříbrných
a pozlacených na podstavci z ebenového dřeva; 7. velikou stříbrnou sochu P. Ježíše, držící
ho v ruce jablko s křížkem, na podstavci ebenovém; 8. šest relikviářů z ebenového dřeva
stříbrem obíjených; 9. mešní stříbrné konvičky s talířem k nim patřícím také stříbrným;
10. stříbrný kalich pozlacený s patenou; na noze toho kulicha velmi pracně a pěkně
vyobrazeny byly výjevy z utrpení Páně; 11. antipendium zlatem a stříbrem protkávané,
v jehožto prostředku písmena I. H. S. dobrými drahými perlami vykládaná se spatřovala.
Manželka jeho Alžběta Korona darovala ornát i antipendium z drahého brokátu, bílé
antipendium stříbrem protkávané a kalich stříbrný pozlacený s patenou.
Roku 1628 jistý voják z nemoci pozdravený věnoval kapli Hájecké pěkný šátek na
kalich zlatem a stříbrem prošívaný, jiný voják na znamení uzdravení ochromělé nohy berlu
svou tu zanechal; Dorota Smolčínová, měštka Pražská, za uzdravení své stříbrný pozlacený
kalich vděčně obětovala.**)
Roku 1630 Vojtěch Novotný, měšťan Pražský, zbaven byv obtížné nemoci srdeční, na
poděkování kapličku Hájeckou pobožně navštívil a srdce stříbrné obětoval; Jan Merburg
a Barbora manželka jeho v Praze v poděkování za uzdravení dcerušky své obětovali
stříbrné děťátko; Jan Berkovský, z Prahy rozený, za osvobození od bolestí hlavy věnoval
do kaple stříbrnou hlavu; hrabě Adam z Valdštýna, nejvyšší purkrabí, povstav z těžké
nemoci, vykonal pouť do Hájku a krásný kalich darem přinesl; Lidmila Malinovská za
uzdravení od rakoviny prsní stříbrný prs věnovala a Václav Mašek, měšťan Pražský, zbaven
byv neduhu očního, dvě stříbrné oči obětoval.***)
Jelikož se seznalo, že kaple Hájecká dokonalé podoby Loretanské svatyně nemá, dal
ji hrabě Florian celou téměř zbou
__________
*)
**)
***)

L a b e , Hájek, 32; B e c k o v s k ý II, č. 2, str. 86.
L a b e , Hájek, 99–103.
L a b e , Hájek, 103–9.
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rati a znova vystavěti r. 1630, kterouž kardinál Harrach znovu posvětil dne 8. září téhož
roku. Při úkonu tom přítomni byli: Adam hrabě z Valdštýna, nejvyšší purkrabí král. České
ho, Jaroslav Bořita hrabě z Martinic, v království Českém nejvyšší hofmistr, a manželka
jeho Marie Eusebie rozená Šternberková se svými dvěma dceruškami Lucií a Barborou,
Paris hrabě z Ladronu s manželkou svou Annou Marií rozenou hraběnkou Žďárskou, Jaro
slav hrabě ze Šternberka, pán na Lnářích, a jiných horlivých Panny Marie milovníkův velcí
zástupové přítomni byli.*)
Roku 1630 vyšlo v Praze u Pavla Sessia české zpracování spisu Horatia Tursellina
z Tovaryšstva Ježíšova „Lauretanae historiae libri V.“, vydaného v Římě r. 1598; v dodatku
knihy té podal zpracovatel, Jiří Ferus z Tov. Jež., zprávy o začátcích a prospívání kapličky
Hájecké.
Pražský rytec Jan Smíšek vydal roku 1630 obrázek Loretánské kaple v Hájku s nápi
sem v českém a německém jazyku tohoto znění: „Dům Laurentánský v Hájku nedaleko od
zámku Červeného Oujezda, první v německých zemích léta 1623 vystavený, až do dnešní
ho dne zázraky se stkví.“
Roku 1632 Václav Burian Jesenický, kantor Svárovský, onen známý nám již spisovatel
první knížky o Hájku, upadnuv na ledě nohu zlámal; potom čas kulhal a bolesti velké poci
ťoval. Uzdraviv se, Panně Marii to připisoval, k jejíž poctě byl onu knížku vydal.**) A také
nakladatel této knížky, jakož i zmíněného českého zpracování spisu Tursellinova, Pavel
Sessius, uzdraviv se z neštovic, přišel roku 1635 osobně do Hájku, aby tu vzdal díky za
uzdravení své.***)
Kníže Albrecht z Valdštýna, dobyv v květnu roku 1632 Prahy od Sasův obsazené,
přijel do Hájku a dal tu sloužiti několik mší svatých, kterýmž s velikou pobožností byl příto
men.†)
Když do Hájku zbožní poutníci hojněji přicházeli, ukazovala se potřeba, aby tu byli po
ruce duchovní, kteří by poutníkům mši sv. sloužili a svatými svátostmi přisluhovali. Hrabě
Florián Žďárský počal o to pečovati, aby k Loretánské kapli nějaký duchovní řád byl uve
den; zemřel však roku 1653, dříve než úmysl svůj mohl ve skutek uvésti.
Syn jeho František Adam Eusebius hrabě ze Žďáru žádal roku 1659††) kapitolu
provincie františkánské toho roku v Jindřichově Hradci shromážděnou, aby řád převzal
vykonávání duchovní služby při kapli Hájecké. K žádosti té hned v té kapitole zvoleni byli
tři kněží na nové toto působiště určení, jimž za
__________
*)
**)
***)
†)
††)

B e c k o v s k ý , o. c. 10.
L a b e , Hájek, 111–113.
L a b e , Hájek, 119–120.
L a b e , Hájek, 110–111.
Dopis jeho generálnímu komisaři řádu P. Pavlovi de Tauris ze dne 6. září 1659, jakož i další listiny
založení kláštera se týkající otištěny jsou ve Vrbčanského „Nucleus minoriticus“, 287–88.
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představeného dán byl P. Donulus Palea, sv. Písma doktor, hraběti Žďárskému již ode
dávna známý. Kněží ti, zavítavše do Hájku, bydlili zatím v poustevně.*)

Pohled na Hájek asi z roku 1770.
(Dle rytiny Řehoře Baltzera.)
__________
*)

L a b e , Hájek, 45–46; Beckovský, II., č. 2, str. 448–49.
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Pět nebo šest duchovních osob přebývalo mnoho let v této skrovné a došky přikryté
chaloupce. Že pak den ode dne pobožnost na tom místě rostla a poutníci ve větším počtu
přicházeli, hrabě František Adam umínil si vystavěti při kapli Hájecké náležitý klášter, tak
aby v něm nejméně dvanácte osob řeholních pohodlně bydliti mohlo. Ustanovil také, kdyby
on za živobytí svého stavby té nedokonal, aby dědicové jeho ji co nejdříve možná ke konci
přivedli.
V Hájku mělo býti dle jeho přání nejméně dvanácte osob řeholních, totiž osm kněží
a čtyři bratři; mohlo jich však býti i více, kdyžby dostatečných bylo prostředků na jejich
výživu. Odkázal 20 000 zlatých rýnských na panství Kladenském a Újezdském pojištěných,
aby úroky z nich v obnosu 1 200 zl. každého roku na způsob almužny dávány byly na výži
vu řeholníkův. Dále odkázal úroky z 10 000 zlatých rýnských na udržování kaple a kláštera
v dobrém stavu, jakož i na opatřování světel do kaple.**)
Když k Loretské kapličce do Hájku čím dále tím více poutníků přicházelo, a pro své,
zvlášť času letního, ochlazení žádné čerstvé vody ani studánky se nenacházelo, vzali na
sebe někteří tu milosrdnou starost a vodu v místě blízkém hledati dali a studnici kopati. Po
dlouhém a již také pochybném skály lámání a studnice hledání od práce bylo přestáno. Ale
dne 8. září 1662 na den Narození Panny Marie v jednom místě nedaleko od kaple, ukázala
se nad zemí čistá voda, kterou mnozí rukama berouce ji pili a se občerstvovali. Následují
cího dne hned na tom místě kopáno bylo a pramen hojný čerstvé i čisté vody byl nalezen,
kde se také potom hluboká studnice vykopala a obezdila.**)
Později zřízena byla jiná ještě studnice nedaleko od první, která „studnice sv. Anto
nína“ byla nazvána. Mnozí s pobožností vodu tu vážili a užívali, a jí se umývali, majíce
důvěru, že má nějakou obzvláštní moc k očistění zrakův.***)
Roku 1663 dne 28. března učinil hrabě František Adam Eusebius smlouvu s Karlem
Luragem a Janem Dominikem Orsinim o vystavění kláštera.†) Hrabě zavázal se dodati
potřebné stavivo a zaplatiti architektům 4 500 zlatých a dáti jim piva v ceně 200 zl.††)
Západní křídlo kláštera hodlal fundátor dáti upraviti pro sebe, aby tu časem k duševní
své potěše prodlévati mohl.
Roku 1663 položen byl první základní kámen budoucího kláštera. Stavělo se pomalu,
neboť vojenské turecké přístrachy
__________
*)
**)
***)
†)
††)

Fundace tato, českým jazykem sepsaná, otištěna jest u Vrbčanského, o. c., str. 293–295.
B e c k o v s k ý , II., část 2., str. 455; L a b e , Hájek, 60–61.
„Vůdce cesty“ (1718), 35.
Protocollum conventus, 91.
Protocollum, 93.
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v ten čas připadly a v stavění překážku činily.*) Nejdříve vystavěno bylo křídlo východní,
na němž roku 1668 vyzdvižena byla věž, na kteréž dne 8. ledna roku 1669 vztýčen byl
kříž.

Pohled na východní křídlo kláštera v Hájku.

Hrabě František Adam Eusebius zemřel na svém zámku Kladenském dne 7. měsíce
dubna roku 1670, nezanechav po sobě žádných potomkův, neboť jako panic živ byl.
V poslední vůli své nařídil, aby sice tělo jeho mrtvé do hábitu františkánského oblečené
v chrámu sv. Víta v Praze, srdce však v kapli Hájecké pohřbeno bylo.
Roku 1670 dne 13. května učiněna byla mezi hrabětem Maximilianem z Martinic
a výše řečenými staviteli Luragem a Orsinim nová smlouva o dokončení stavby.**)
__________
*)
**)

L a b e , Hájek, 48–49.
Protocollum conventus, 91.
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Roku 1671 dne 7. července položen byl hrabětem Maximilianem Valentinem z Marti
nic základní kámen k přístavku zbudovanému na východní straně Loretánské kaple, obsa
hujícímu dole sakristii a nahoře kůr a spojujícímu kapli s východním křídlem kláštera.
Roku 1675 dal hrabě Maximilián Valentin z Martinic přenésti do Hájku obraz Panny
Marie Pasovské z farního kostela v Březně; obraz ten dle pověsti od téhož malíře byl
malován, jako obraz Pasovský. Pro obraz ten dal týž hrabě roku 1676 postaviti nový oltář
v kapli uprostřed severního ambitu. Obraz ten byl roku 1690 vrácen do Března*) a nahra
žen kopií jinou.

Pohled na západní a severní křídlo kláštera v Hájku.

V ambitu před tímto oltářem vystavěna byla roku 1675 krypta pro řeholníky.
Stavba kláštera uvázla pak na několik let úplně. Počalo se stavěti zase teprve roku
1681 k naléhání tehdejšího guardiána P. Theodula Machalina. Ten zasadil se o to, aby
i ostatní tři křídla stavby byla dokončena. I dosáhl toho na Jaroslavu Bernardovi hraběti
z Martinic; jenž spravoval tehdáž pozůstalá panství Kladenské a Červeno Újezdské, že
stavba ta provedena byla během roku 1681 z důchodů řečených panství.
Téhož roku ohražen byl lesík klášter obklopující dřevěným plotem. Severně od lesíka
založena byla roku 1673 zahrada, ohražená plotem; uprostřed ní byla r. 1681 vystavěna
besídka.**)
__________
*)
**)

Pamětní kniha klášterní A, 4.6
Pamětní kniha klášterní A, 8.

6

Hájecká klášterní pamětní kniha A se ztratila po zrušení kláštera v 50. letech 20. století
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Hájek od té doby, kdy odevzdán byl řádu františkánskému, navštěvován byl poutníky
mnohem horlivěji nežli dříve. O svátcích Zvěstování, Navštívení a Nanebevzetí P. Marie,
nejhojněji však na den Narození Rodičky Boží přicházelo do Hájku hojně lidu z okolních
měst, městeček a vesnic, zvláště z Berouna, z Dobříše, z Kladna, ze Slaného a z Unhoště.
Při tom zachovával se tento obyčej: když některý duchovní správce s lidem svým pod
korouhvemi přicházel, vyšel mu naproti až před Hájek jeden kněz z kláštera v rochetě
a štole a jménem Panny Marie poutníky vítal a je do kaple vedl, kdež uděleno jim bylo
požehnání s nejsv. Svátostí.

Pohled do jižního ambitu kláštera Hájeckého.
Nade všecka ostatní procesí vyznamenávalo se však procesí Pražské, které v sobotu
před nedělí v oktávu Narození Panny Marie vyšlo z kostela Týnského pod vedením tamního
faráře. Do Hájku přicházelo okolo hodiny páté neb šesté večerní. Jemu v ústrety vyšel
páter guardian s celou klášterní družinou a uvítal pana faráře i poutníky a uvedl je k cíli
jejich pouti. Pobožnost poutníků těch, jaká za starodávna bývala, živě líčí souvěký
pamětník takto: „A tu ihned poutníci plným houfem se hrnou do svatého Háječku, kdežto
kázání se koná, na to zpívají se litanie loretánské a požehnání se dává s velebnou Svátostí
Oltářní. Tu jest slyšeti z hlubokého srdce vzdychání, vroucné modlitby, pobožné zpěvy;
viděti jest, kterak jiní z hříchův svých zkroušeně
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se vyznávají, jiní okolo svaté kaple nahými koleny po čtvermo lezou s pokáním a poníže
ností, stěny sv. kaple líbají, Rodičce Boží Panně Marii dárky přinášejí a obětují. Zatím při
chází soumrak a noc; však pobožnost nepřestává, zpěv nábožných celou noc v lese se
rozléhá, od ohňův celý svatý Háječek jest jako v plamenu. Celou noc kněží zpovídají a hoj
nou žeň duchovní mají. Když jest na úsvitě, tu lidé i ptáci Královně Nebeské prozpěvují, od
rána až do poledne mše svaté trvají, některý prelát koná mši svatou zpívanou, potom
následuje české i německé kázání; odpoledne zase kázání se koná, litanie loretánské se
zpívají a poutníkům chtějícím odejíti dává se požehnání s velebnou Svátostí. Když se k ve
čeru schyluje, Pražané ze svatého Hájku domů se navracejí.“*)
Hojné votivní dary od zbožných věřících do Hájku přinesené a tu zavěšené svědčily
o tom, že mnozí uzdravení své a vyslyšení v různých potřebách svých přičítali přímluvě
Panny Marie, kterouž v sošce její Hájecké důvěrně uctívali.**)
V době velikého moru roku 1680 mnozí na životě zachránění projevili vděčnost svou
votivními dary kapli Hájecké. Mimo jiné darovala hraběnka Štampachová ornát, dalmatiky
a jiné k tomu patřící věci z červeného atlasu modrými květy protkávaného, zlatými
a stříbrnými krajkami ozdobené.***) Roku 1681 darovala Magdalena Věžníková stříbrnou
patenu a veliké stříbrné konvičky pěkného díla.†)
Roku 1685 zřízeny byly kamenné mensy tří oltářů, totiž oltáře stojícího zevně u zdi
kaple Loretánské, dále oltáře Panny Marie Pasovské a oltáře sv. Jana Nep. Téhož roku
zhotoveny byly ve fortnách klášterních dvě dubové zpovědnice u oltáře Panny Marie
Pasovské a kazatelna tamtéž se nalezající, rovněž z dubového dřeva. Roku 1686 dokonáno
bylo 34 obrazů v klenbových obloucích (lunetách) dolejších ambitů, představujících před
nější zázračné sochy a obrazy evropské dle knihy Gumpenbergovy „Atlas Marianus“.††)
R. 1687 přiřčeny byly statky Kladenský a Červeno Újezdský po hraběti Františkovi
Adamovi Eusebiovi pěti jeho sestrám.
Téhož roku vymaloval obraz sv. Antonína Pad. na oltář téhož světce pražský malíř
Jan Jiří Heintz, měšťan Staroměstský, za 20 zl. nákladem pana Winkelhabera.
Roku 1689 dne 6. října zavěšen byl ve věži nový zvon vážící 94 liber, jenž zjednán byl
ze jmění kaple Loretánské nákladem 65 zl. 57 kr.
Téhož roku pozlaceno a postříbřeno bylo mřížoví v kapli Loretánské.
__________
*)
**)
***)
†)
††)

L a b e , Hájek, 65–67.
„Vůdce cesty“ (1718), 84–85.
L a b e , Hájek, 219.
L a b e , Hájek, 224.
Protocollum conventus z roku 1745, str. 20.
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Když roku 1689 dne 17. října Melichar Zeller, soused a řezbář v Novém městě
Pražském, upevňoval ve svaté kapli ozdoby nad sochou mariánskou, nenadále žebřík s ním
se svezl tak, že netoliko přihotovený dřevěný paprsek se rozlomil, ale také i socha Panny
Marie na zem padla; neutrpěla však žádné škody, a také řezbář ode všeho úrazu byl
zachován.*)
Roku 1689 vydal v Praze P. Jindřich Labe pěkný latinský spis pod názvem „Malus
inter Ligna Sylvarum, seu Historia D. V. Laurentanae, quae in Sylva sacra vulgo Hagek…
celebratur“ (tiskem Jiřího Labouna ve velké kolleji Karlově); spisovatel podává v něm
cenné zprávy o příbězích Hájku se týkajících. Roku 1690 vyšel český překlad spisu toho
s titulem: „Hájek svatý, milostí Boží a velikými dobrodiními Panny Marie krásně se zele
nající, nebo Historie Lauretánská Panny Marie v svatém lese dvě míle od Prahy za Bílou
Horou ležícím, sebraná, a v dvojí díl uvedená od ctihodného kněze Jindřicha Labe, řádu
sv. Františka 1690. S povolením vrchnosti. Vytiskl Jiří Laboun v Starém Městě Pražském
v velké Karlově kolleji léta 1690.“ Tuto českou knížku dedikoval spisovatel dcerám pana
Floriána Jetřicha ze Žďáru: paní hraběnce Polexině Lidmile ze Šternberka, rozené hraběnce
ze Žďáru, paní na Skočicích a Dobré, paní Marii Maximilianě Evě ovdovělé Hysrlové, rozené
hraběnce ze Žďáru, paní na Košumberce a Kladně, paní Johanně Eusebii Barboře z Millesi
mo, rozené hraběnce ze Žďáru, paní na Pacově, Červeném Újezdu, Čechticích, Křivsoudo
vě, Tachlovicích a Hostivicích, paní Teresii Eleonoře Ugartové, rozené ze Žďáru, paní na
Borovnici, a paní Anně Kateřině hraběnce Magnové, rozené hraběnce ze Žďáru, paní na
Strážnici, Litovicích a Jenči, „Jich Milostem paním paním fundatorkyním kláštera Lauretán
ského v svatým Hájku“.
Roku 1693 nákladem různých dobrodinců vymalovány byly obrazy v dolejším ambitu
před refektářem. Roku 1699 započato se stavbou zdi kolem lesíka a zahrady; ohrazení to
dokončeno bylo teprve roku 1706. Roku 1701 pořízeny byly nové varhany nákladem
530 zl. Roku 1705 zřízen byl nový oltář v kapli sv. Antonína nákladem Antonína Kurkovské
ho z Unhoště a dán naň zmíněný onen obraz od Heintze s oltáře dřívějšího.
Roku 1711 rána morová netoliko v Praze lidi hubila, ale i na místa okolní se rozšířila
a také vesnice blíže Hájku ležící zasáhla. V Červeném Újezdě, Litovicích, Hostivici, Svárově,
Jenči a jiných okolních místech v měsíci září lidé morem nakažení netoliko v domích
a chalupách, ale i v zahradách a po cestách každodenně umírali. Z té příčiny velikým
strachem pohnuti jsouce, obyvatelé útočiště své k Panně Marii Loretánské v Hájku vzali
a k napomenutí horlivého P. Theobalda Housenky, který z kláštera Hájeckého dobrovolně
k potěše a službě duchovní
__________
*)

„Vůdce cesty“ (1718), 70–71.
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morem nakažených se exponoval, vykonali procesí do Hájku nejprve z kostela Hostivického
na den sv. Václava a potom ze Svárova na slavnost Sv. Michala archanděla. A žádný ze
všech těch, kteří se při těch procesích súčastnili, v ten čas hrozného nakažení od moru ne
zemřel, ačkoliv mor až do 10. března roku 1712 trval.*)
Roku 1712 pořízen byl pro oltář v kapli Loretánské nový kovový tabernákl, postříbře
ný, z části pozlacený, a tři tabulky kánonové, vše to za 550 zl.**)
Roku 1718 vydán byl spisek***) „Vůdce cesty všech pobožně putujících do Hájku
svatého, milostí Boží a velikými dobrodiními Marie Panny krásně se zelenajícího, v svém
převeselém Loretánském domečku dvě míle od Prahy za Bílou Horou ležícího. Vytištěná
v Starém městě Pražském u Karla Jana Hraby“.†) Jsou tu znova otištěny zprávy z knížky
Labeovy a doplněny některými zprávami novějšími.
Kolem roku 1715 zřízen byl oltář sv. Františka, jenž pak roku 1737 byl opraven
a oštafírován. Na oltáři tomto umístěn byl obraz malovaný Petrem Brandlem.††)
R. 1723 dne 4. července a po celý oktáv slavena byla stoletá památka založení kaple
Hájecké. Každého dne přicházela processí, slouženy slavné mše svaté a konána kázání.
První den měl kázání děkan Berounský Jiří Procházka de Lauro, jež potom tiskem vydal
pod názvem „Hortus voluptatis, t. j. zahrada rozkoše nad ráj prvních rodičův zvelebenější,
Všemohoucího pravicí v Hájku štípená, cti a slávě Boží Matičky od sta let zcela odevzdaná“
(v Praze u Karla J. Hraby 1724). Čtvrtého dne měl kázání farář Ounětický Jan Nep. Václav
Steidl z Greiffenwertu, jenž je rovněž tiskem vydal pod názvem „Lauretánský domeček
v Svatém Lese“ (vytišť. v Starém Městě Pražském u Karla Jana Hraby 1723) a věnoval je
hraběti Janu Jos. z Valdštýna. Způsobem tehdy obvyklým vylíčil v řeči své P. Marii jako
lovkyni, která v milém svém Hájku chytá a loví hříšníky nepravostmi svými divoké zvěři
podobné.
K slavnosti té pozván byl císař Karel VI., tehdáž v Praze dlící. Nemohl sice k ní se do
staviti, zavítal však dne 5. srpna do Hájku, doprovázen jsa knížetem Adamem Františkem
ze Schwarzenbergu, hrabětem Karlem Josefem z Paaru a hrabětem
__________
*)
**)
***)
†)

††)

„Vůdce cesty“ (1718), 73–75.
Protocollum conventus z roku 1745, str. 21.
Vydán jest anonymně; dle pamětní knihy klášterní (A, str. 10) sestavil jej P. Damascenus Marek.
Vyšlo téhož roku také německy pod názvem: „Weeg Gefährt deren, welche mit Frucht und Andacht
die gnadenreiche Mutter Mariam in dem Lauretanischen Häuslein zwey Meil von Prag, in dem Heiligen
Wald besuchen wollen“.
„Ad idem s. Patris nostri imago per famosum pictorem Prandtl est affigiata“. Protocollum conventus
S. Silvensis z roku 1745 v archivu klášterním, str. 19.
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ze Zinzendorffu. Císař byl přítomen dvěma mším svatým, po druhé mši sv. před vystave
nou nejsvětější Svátostí odříkával kněz litanie loretánské a císař sám mu odpovídal; na
konec přijal císař požehnání s nejsv. Svátostí.
Roku 1725 byla studna sv. Antonína vyzdobena obrazy ze života téhož světce a dvo
jitou střechou opatřena. Roku 1731 vyzdoben byl refektář obrazy světců ze řádu Františ
kánského nákladem dobrodincův.*) Roku 1731 započato se stavbou 15 kapliček křížové
cesty u studny sv. Antonína. Tato křížová cesta dokončena byla r. 1733 a téhož roku dne
30. srpna posvěcena.**) Roku 1732 a 33 severní část východního křídla, sesutím hrozící,
přístavbou k severu o něco vystupující upevněna; spolu byl přístavbou tou refektář rozší
řen.***)
Roku 1735 hrabě Albert de Four daroval zlatý obraz P. Marie, dále svůj vlastní obraz
ze zlata a zlatou tabulku, na níž napsáno bylo „Ex voto 1733“; vše to cenilo se na 300 zl.
Roku 1737 postaven byl nákladem velkovévodkyně Toskánské Anny Marie Františky
nový oltář P. Marie Pasovské a uloženo na něm tělo sv. Justina mučedníka touž velkové
vodkyní darované a sem dne 6. listopadu v slavném průvodu v nosítkách mezky nesených
dopravené. Velkovévodkyně sama súčastnila se průvodu toho, provázena jsouc četným
komonstvem.†
Ve válečných letech 1741–43 klášter Hájecký mnoho musil vytrpěti. Za obléhání
Prahy nepřátelští vojáci francouzští často sem přicházeli pro nápoje, potraviny a palivo.
Často však dali se uchlácholiti a šetřili majetek klášterní, ano někdy za potraviny i almužnu
dávali. Poklad Loretánský a cennější paramenty schovány byly v dávno již neužívaném
a zvenčí zazděném komíně kůru mnišského, podobným způsobem bylo deset měřic obilí
ukryto v komíně jedné celly. Jiné cennější předměty ukryty byly v rumu na půdě, některé
zakopány v lednici; větší zásoba másla zakopána byla v zahradě. A z celého okolí přicházeli
lidé a přinášeli nejcennější majetek svůj, prosíce, by v klášteře byl uschován, což se i stalo,
pokud to možno bylo. Mnozí sami tajně v lesíku věci své zakopávali. Od francouzských
důstojníků vyhlédnut byl klášter Hájecký k ubytování dvou generálů, z čehož však sešlo,
když v Unhošti nalezeny byly místnosti k tomu příhodnější. Potom určen byl klášter za
nemocnici pro raněné, k čemuž však nedošlo přičiněním polního kaplana P. Randoalda
Mayera, františkána z Elsaska, klášteru bratrsky nakloněného. Když pak roku 1742
rakouská armáda táhla ku Praze nepřátelským vojskem obsazené, přijížděly do Hájku často
uherské hlídky, na výzvědy; obtížnější byly klášteru návštěvy oddílů rakouské jízdy,
rekvirujících seno, pivo a jiné věci, až si klášter na velkovévodovi Lotrinském vyžádal
ochranný list a stráž dvou
__________
*)
**)
***)
†)

Protocollum conventus z roku 1745.
Protocollum conventus z roku 1745, str. 23.
Protocollum conventus, 133.
Pamětní kniha klášterní B, 63; Protocollum, 24.
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pěších vojínův. Když pak hlavní část vojska rakouského odtáhnouti musila vstříc blížící se
posile francouzské, zanechavši kolem Prahy 15 000 vojska uherského, sevřená posádka
nepřátelská činila časté výpady do okolí a také do Hájku. Jelikož nepřátelé věděli, že do
Hájku často přijíždějí hlídky císařských husarův a zradou nešlechetných lidí také o tom se
dověděli, že tu mnoho cenných věcí jest ukryto, ustanovili se na tom, že 6. prosince učiní
se silným oddílem výpad do Hájku, klášter vyvrátí a lesík vypálí. Na štěstí však ráno téhož
dne dorazilo 700 husarů císařských z Mníšku do Hájku. Když o tom zvěděli nepřátelé,
neodvážili se do Hájku, nýbrž obrátili se k Lidicům a tamní okolí vyplenili. Nechali pak již
Hájek na pokoji, a zanedlouho, dne 17. prosince v kruté zimě a v největším nedostatku
potravin Prahu opustili a k Chebu odtáhli.*)
Také roku 1757 za obléhání Prahy od Prusů častokráte nepřátelé klášter a jeho
zásoby oloupili.
Roku 1762 za vpádu Prusů do Čech přitrhlo dne 5. listopadu roku 1762 šestnácte
pruských husarů k Hájku a žádali od řeholníků tisíc dukátů, což když ovšem učiniti
nemohli, suroví vojáci odvedli guardiána P. Fabiána Kratochvíle a vikáře P. Petronia Rutha,
ztýravše je ranami, s sebou do Slaného; jelikož však tam již jiného vojska pruského neby
lo, byli kněží z rukou nepřátel vysvobozeni a zůstavše přes noc v klášteře Slanském vrátili
se druhého dne domů.**)
Roku 1765 zřízen byl nový mramorový oltář sv. Antonína nákladem 300 zl.***) Roku
1767 pořízen do kaple Loretánské nový tabernákl dřevěný, a k oltáři dáno nové dřevěná
antipendium fráterem Joachimem Rothem uměle zhotovené.†) Roku 1768 zřízena byla
v klášteře lékárna, pro níž potřebné skříně zhotovil fráter Joachim Roth a zařízení obstaral
fráter Ladislav Langer, chirurg a lékárník, výzdobu pak lékárny provedli P. Leo Schuster
a P. Viktorian Dašek.††) Roku 1770 pořízen byl nový krásný stříbrný kalich výměnou za
starou stříbrnou sošku Spasitelovu.†††) R. 1771 přelito bylo šest starobylých stříbrných
svícnův a přidány k tomu některé nepotřebné stříbrné předměty; nové svícny ozdobeny
byly znakem fundátorovým.*†)
Když v letech 1771 a 1772 z hladu vypukly nakažlivé nemoci, vypomáhali kněží
z kláštera horlivě při zaopatřování nemocných, a to P. Viktorian Dašek ve farnosti Tachlo
vické, jenž od 4. února do 28. července 1772 zaopatřil 253 nemocných, P. Leopold Pacov
ský ve farnosti Zbečenské, jenž od 9. prosince
__________
*)
**)
***)
†)
††)
†††)
*†)

Pamětní kniha klášterní B, 64–69.
Protocollum conventus, 223.
Protocollum conventus, 31.
Protocollum conventus, 32.
Protocollum conventus, 137–38.
Protocollum conventus, 32.
Nové svícny vážily 16 liber, 31 lotů, 3 kventl.; stříbrníkovi zaplaceno bylo 100 zl.
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1771 do 2. února 1772 zaopatřil 54 nemocných; připraviv ke smrti tamního faráře sám
posléze jako oběť lásky k bližnímu zesnul v Pánu; P. Romuald Hlavsa v Tursku od
28. června 1771 do 2. června 1772 zaopatřil 315 osob, P. Pantaleon Henika od listopadu
1771 do 14. srpna 1772 v Litni, Unhošti a Rakovníku zaopatřil 263 osob; P. Serailu Lehner
ve farnostech Svárovské, Ořešské a Hořelické zaopatřil 179 osob; P. Petronius Ruth ve
farnosti Hořelické zaopatřil 68 osob, sám se při tom nakaziv zemřel v konventě; P. Titus
Schütz ve farnosti Lidické, Úhonické a Ořešské zaopatřil 96 osob; P. Frant. Gavalovský
v území Karlštejnském, Nižborském a Hořelickém zaopatřil 77 osob; P. Tertulian Staro
praský v území Zbečenském, Kněževeském a Hořelickém zaopatřil 110 osob; celkem bylo
od kněží Hájeckých zaopatřeno v ten čas 1 415 osob.*)

Křížová cesta v klášteře Hájeckém (v ambitu západním).

Roku 1774 pořízeny byly do dolejších ambitů nové obrazy křížové cesty, malované
Janem Pfeifferem, a mezi obrazy postavena starší sousoší, představující výjevy z utrpení
Páně.**)
Roku 1779, když opět vypukla válka s Pruskem, zřízeny byly v lednu v Tuchoměři
cích, Kladně, Buštěhradě a Hostivici špitály pro nemocné a raněné vojíny, k jichž duchovní
obsluze
__________
*)
**)

Protocollum conventus, 223–24.
Protocollum conventus, 33. Obrazy i sousoší opraveny byly roku 1823 (tamtéž, str. 140e), opětně
v letech 1840–1841 Pražským malířem Janem Mejstříkem (tamtéž, str. 149); r. 1897 byly pořízeny
obrazy nové.
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byli vyžádáni kněží z Hájku. Do Tuchoměřic poslán byl P. Filip Sedláček, a když se rozne
mohl, byl tam místo něho vyslán P. František Růžička, jenž se tam nakazil a jako oběť
lásky bliženské zemřel na Zelený čtvrtek dne 1. dubna; po něm ujal se obětavé práce zase
P. Sedláček, jenž působil tam až do zrušení špitálu dne 2. května. Zaopatřil asi 800 vojínů,
zemřelých pochoval 159; P. Růžička zaopatřil asi 300 nemocných, a pochoval 73 zemřelých
vojínův. Ve špitále Kladenském působil P. Marcelin Homa od 12. února do 1. března,
a když onemocněl, vystřídal ho P. Volusián Stránský, jenž tu působil do 1. dubna, načež
zase nastoupil zotavený P. Marcelín, jenž tu setrval až do zrušení nemocnice dne
1. června.
Dne 12. ledna 1786 dostavila se do Hájku komise skládající se z krajského hejtmana
barona Langendorfa a pána z Mayernu a přečetla mnichům v refektáři shromážděným
dekret zrušovací, aniž by však doba pobytu mnichům byla vyměřena. Téhož roku byl
vládními komisaři odvezen do Prahy poklad kaple Hájecké; byly to tyto předměty: zlatá
koruna, křížek s 18 démanty, tři zlaté prsteny, 4 stříbrné pozlacené kalichy s patenami,
stříbrný pacifikál vykládaný Turnovskými kameny, 2 stříbrné relikviáře, 6 velikých
stříbrných svícnů, 2 stříbrné svícny nástěnné, 5 stříbrných lamp se znakem fundátorovým,
4 lampy menší, dva větší stříbrné andělé lampy držící, dvě stříbrné sošky nebo snad reliefy
(„imagines“) sv. Františka a sv. Magdaleny, stříbrné šatečky pro sošku Marianskou Turnov
skými kameny vykládané.
Dle dekretu ze dne 16. června 1786 mělo zůstati v klášteře 17 kněží a 5 fráterův, až
by do jiných klášterů byli vřaděni.*)
Dne 13. května 1789 bylo dekretem guberniálním nařízeno, aby řeholníci do 1. srpna
Hájek opustili. Ale k úplnému zrušení kláštera nedošlo; pouze počet řeholníků byl zmen
šen.
Když bylo zakázáno pochovávati v kryptách, pohřbíváni byli řeholníci v Hájku zemřelí
od roku 1789 na hřbitově Svárovském, až pak roku 1793 bylo krajským úřadem Rakovnic
kým klášteru dovoleno zříditi si hřbitůvek v rohu nádvoří klášterního.
Roku 1797 dne 6. června odpoledne zavítalo do Hájku pět mladých arciknížat: Josef
Antonín, Jan Křtitel, Rajner Josef, Ludvík Josef a Rudolf Jan; dne pak 26. září ráno přijela
arcikněžna Marie Terezie, sestra císaře Františka II. Táž vznešená dáma zavítala sem roku
1799 dne 10. června zase a poslala pak darem krásný bílý pláštíček na ciborium.
Roku 1807 byly, tak jako jinde, puncovány stříbrné předměty v Hájku se nalézající;
celkem shledáno stříbra 61 hřiven a 10 lotů, začež zaplaceno býti musilo 345 zl. 6 kr.
v bankocedulích.
Roku 1808 dne 23. května arcikníže Ferdinand zavítal poprvé na svoje panství
a navštívil také Hájek. Potom dne 2. června
__________
*)

B í l e k , Statky a jmění klášterů zrušených, 231.
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přijel sem opět z Buštěhradu s princem saským Antonínem a jeho chotí.
Roku 1808 ve dnech 27. a 28. června arcibiskup Vilém Florentin Salm spolu se světí
cím biskupem svým Janem Rychlovským udělil v Hájku biřmování 2 000 osobám z farností
panství Tachlovického a Křivoklátského.
Roku 1809 odvedeno býti musilo všechno stříbro do mincovny až na dvě kupy kali
chové, dvě pateny a jednu kupu ciboriovou; roku 1810 pořízena byla nová monstrance
měděná, pozlacená.

Hřbitůvek v klášteře Hájeckém.

Roku 1825 dne 8. července a opět r. 1830 dne 13. června uděloval v Hájku sv.
biřmování světící biskup František de Paula Pištěk.
R. 1832 zuřila v okolí Hájku cholera; guardián P. Augustin Zahradnický vypomáhal
v Hostouni a Hostivici; kazatel P. Jeronym Sachers vypomáhal v Lidicích a Hostivici.
Roku 1910 dne 4. dubna zemřel v Hájku P. Gilbert Procházka, k. a. konsistorní rada
a notář, jenž byl v Hájku guardiánem od roku 1896; před tím byl guardiánem ve Slaném.
Horlivě pečoval o zvelebení Hájku, byl přítelem chudých a ochotným pomocníkem v du
chovní správě – v celém kraji Slanském znali dobrého P. Gilberta.
Nyní žije v klášteře Hájeckém pět řeholníků: dva kněží a tři bratři laikové.
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Jako oasa uprostřed nepřehledných lánů polí jeví se zraku poutníkovu posvátné toto
místo obklopené hustou zelení stromův.*)
Ke klášteru uprostřed lesíka položenému přichází se od jihu cestou ohraničenou po obou stranách
zdmi lesíka. Poblíž kláštera uzavřen jest tento příchod rozložitou trojdílnou branou, v jejímž štítu jest
v mosaice proveden obraz P. Marie Loretánské.
Branou přichází se před budovu klášterní, tvořící čtyřmi svými jednopatrovými křídly veliký čtverec.

Oltář v Loretánské kapli Hájecké.
Východní průčelí s dvojitou lucernovitou vížkou na střeše obsahuje celly klášterní, kuchyni a refektář.
Při jihovýchodním nároží jest vchod, nad nímž spatřují se v kameni vytesané znaky rodů Žďárského a
Martinického.
__________
*)

Zevrubný popis kláštera viz ve W i r t h o v ě „Soupisu“ str. 32–40. – K dějinám a popisu Hájku srvn.
M e l i c h a r , Paměti okresu Unhoštského 102–116. Jul. K o š n á ř , Poutnická místa 143–150; P. B o n a
t u r a W i l h e l m a P. K l e m e n t M i n a ř í k v časop. „Serafínské Květy“ X., 6–12.
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Uvnitř kolkolem nádvoří jsou klenuté ambity. Na každé straně jest sedm segmentovitě sklenutých
oblouků, z nichž některé z části jsou zazděny.
V koutech nádvoří jsou menší obdélníkové otvory na způsob dveří; nad nimi jsou výklenky, do nichž
roku 1899 postaveny byly kamenné sochy sv. patronů českých, zhotovené od A. D. Havla ve Slaném.
V nádvoří kolmo ke středu východního křídla stojí L o r e t á n s k á k a p l e , spojená se zmíněným
křídlem přístavkem obsahujícím dole sakristii a nahoře kůr.
Svatyně, zvenčí zcela prostá, bez ozdob, má uvnitř obvyklou úpravu podobných kaplí napodobujících
svatý domek v italské Loretě.
Oltář stojí před zemříženým otvorem, za nímž stojí soška P. Marie.

Kaple sv. Kříže v klášteře Hájeckém.
V jižním ambitu jsou dvě polokruhové k a p l e : s v . F r a n t i š k a , v níž jest oltář se zdařilým obrazem
Petra Brandla: „Stigmatisace Sv. Františka“ (světec právě stigmatisovaný klesá zpět; andělé ukazují na rány,
jež byl obdržel), a s v . A n t o n í n a P a d ., v níž nalézá se mramorový oltář (z Ořechovského a Sliveneckého
mramoru) z roku 1765 s pěkným obrazem, jejž roku 1687 zhotovil Jan Jiří Heintz.
V jihozápadním nároží jest k a p l e s v . K ř í ž e , obdélníková, valeně klenutá. Na oltáři jest barokní
sousoší: uprostřed Kristus na kříži (po jeho stranách bývaly dříve také kříže s oběma lotry), po stranách
P. Maria
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a sv. Jan. Kaple uzavřena jest mřížovými dveřmi. Část ambitu před ní jest uzavřena a tvoří jaksi prodloužení
kaple; stojí tu kazatelna, harmonium a řada lavic pro věřící. V této kapli konávají se obyčejně služby Boží. Ve
výklencích jižní zdi stojí oltářík se sochou sv. Jana a oltářík sv. Anny s obrazem od E. Dítěte z roku 1899 ve
starém barokním rámci z počátku XVIII. stol., jakož i staré zpovědnice. Do uzavřené této části ambitu pojata
jest také zmíněná kaple sv. Antonína.
V ochozu západním jsou rozvěšeny obrazy křížové cesty (z roku 1897) a mezi nimi rozestavena jsou
veliká sousoší představující výjevy z utrpení Páně.
Uprostřed severního ambitu, naproti kapli sv. Antonína, jest polokruhová kaple s oltářem P. Marie
Pasovské.
V levo u této kaple stojí kazatelna, a ve výklencích ambitu zpovědnice.
V témže ambitu spatřujeme v zasklené rakvi ostatky sv. Justina a vedle oltářík sv. Didaka se soškou
téhož světce.
V jihovýchodní části nádvoří stojí vysoký hadovitý sloup se sochou Neposkvrněného Početí P. Marie.
V jihozápadním koutě jest klášterní hřbitůvek, opatřený roku 1897 novou železnou mříží a železným
křížem.
Ve vížce nad východním průčelím visí dva zvony: jeden z roku 1809, druhý z roku 1832.
Ve velkém refektáři budí pozornost trojdílný obraz představující sv. Krištofa a sedícího poustevníka
v knize čtoucího. Obraz ten, malovaný Vikt. Förstrem, darován byl sem roku 1906 na památku primice škol
ního rady Josefa Šauera z Augenburku dne 2. prosince téhož roku v Hájku slavené. Tvář poustevníkova má
podobu primiciantovu.*)

Při cestě vedoucí od Prahy k Hájku zbudováno bylo v letech 1720–24 nákladem
dobrodinců dvacet kapliček.
V pamětní knize klášterní zachoval se zajímavý původní tušovaný nákres z roků 1720, jenž podává dva
varianty, dle nichž kaple měly býti provedeny.
Ve výklencích byly malby na omítce, znázorňující v hořejší polovici výjevy ze života Panny Marie,
v dolejší pak polovici výjevy ze života sv. Františka. Nad výklenkem pod římsou byl znak dobrodince, jehož
nákladem kaplička byla zbudována.
V následujícím přehledu podáváme popis maleb v kapličkách, jakož i jména dobrodinců, jichž
nákladem kapličky byly zbudovány:7
1. Vyobrazení Hájku, nad nímž zobrazeni dva andělé nesoucí Loretánský domek; po stranách sv.
František a Sv. Antonín. Zbudována nákladem arcibiskupa Ferdinanda hraběte Khüenburga.
2. Nahoře: Očekávání narození Panny Marie Joachimem a Annou; dole: Opat Joachim O. S. B. předpo
vídá narození sv. Františka. Nákladem hraběte z Vrtby, nejvyššího purkrabí král. Českého.
3. Nahoře: Neposkvrněné početí Panny Marie; dole: Sv. František obklopený klečícím zástupem svých
duchovních synův. Nákladem Antonína Jana hraběte Nostice, nejv. hofmistra.
4. Nahoře: Narození P. Marie a v pozadí jakoby v mlhách narození Pána Ježíše; dole: Narození sv.
Františka. Nákladem Josefa hraběte z Valdštýna, nejv. maršálka, a manželky jeho.
5. Nahoře: Tříletá P. Maria uvedena do chrámu, aby Bohu sloužila; dole: Sv. František odkládá před
biskupem Asisským světský šat svůj a zříká se světa. Nákladem hraběte Jana Arnošta Antonína Schaff
gotsche, král. místodržitele, a manželky jeho.
6. Nahoře: Panna Maria zasnoubena se sv. Josefem; dole: Sv. František skládá slib v ruce Innocence
III. a tak sebe a syny své zasnubuje Bohu. Nákladem Františka Josefa hraběte Černína, král. místodržícího.
__________
*)

Reprodukce obrazu uveřejněna v časopisu „Ve službách Královny“ 1912, str. 159.

7

Antonín Podlaha kaple čísluje od Prahy, č. 1 se nachází u nynější tramvajové zastávky Malovanka.
Kaple č. 11 je ještě těsně na území Prahy. Na území města Hostivice stojí kaple č. 12 a 19, kaple č. 18
je zřícená a kaple č. 13 až 17 zanikly během 19. a 20. století. Kaple č. 20 patří již na území Červeného
Újezdu
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Původní návrh na stavbu kapliček při cestě z Prahy do Hájku.
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7. Nahoře: Zvěstování Panny Marie; dole: Sv. František dostává na přímluvu Panny Marie od Pána
Ježíše odpustky porciunkule. Nákladem hraběte Františka Josefa Schlika a manželky jeho.
8. Nahoře: P. Maria pozdravuje sv. Alžbětu; dole: Sv. František setkává a pozdravuje se se sv.
Dominikem. Nákladem hraběte Jana Filipa ze Sikingenu, polního maršálka a velitele Pražského, a manželky
jeho.
9. Nahoře: Narození Páně; dole: Sv. František přijímá Jesulátko z rukou P. Marie. Opětně nákladem
nejv. hofmistra hraběte Nostice.
10. Nahoře: Klanění se sv. Tří králů; dole: Sv. František rozesílá bratry své hlásati evangelium. Opětně
nákladem Frant. Josefa hrab. Černína a manželky jeho.
11. Nahoře: Očišťování Panny Marie; dole: Sv. František válí se v trní, aby čistotu zachoval. Nákladem
bratří hraběte Františka Karla z Clary Aldringen, nejvyššího lovčího král. Českého, a Jana Filipa z Clary
Aldringen, král. místodržícího.
12. Nahoře: Útěk do Egypta; dole: Sv. František ubírá se do Egypta, aby tam kázal před sultánem.
Nákladem Josefa Františka z Goltze, král. místodržícího.
13. Nahoře: Ježíšek v domácnosti dlí s P. Marií a sv. Josefem; dole: Sv. František a sv. Klára rozjímají
spolu o věcech Božských. Nákladem nejmenovaného.
14. Nahoře: Dvanáctiletý Ježíš uprostřed učitelův a zákonníků ve chrámě; dole: Papež ve snách zří,
kterak sv. František podpírá basiliku Lateránskou, hrozící sesutím. Nákladem magistrátu Starého města
Pražského.
15. Nahoře: Ježíš loučí se se svou Matkou, aby nastoupil utrpení; dole: Sv. František rozjímá o utrpení
Páně. Nákladem velkovévodkyně Toskánské Anny Marie Františky.
16. Nahoře: Kristus Pán na kříži, po stranách P. Maria a sv. Jan; dole: Sv. František na hoře Alvernii
stigmatisován. Nákladem hraběte Františka Arnošta z Valdštýna a manželky jeho.
17. Nahoře: Seslání Ducha sv. na P. Marii a apoštoly; dole: Svatý František na ohnivém voze; žáci
prosí, aby naplněni byli duchem jeho. Nákladem knížete z Lobkovic.
18. Nahoře: Smrt Panny Marie; dole: Smrt sv. Františka. Nákladem hraběte Františka Damiana ze
Šternberka.
19. Nahoře: Nanebevzetí P. Marie; dole: Sv. František po smrti stojí vzpřímen. Nákladem hraběte Karla
Joachima z Bredy a manželky jeho.
20. Nahoře: Korunování Panny Marie; dole: Sv. František ve slávě nebeské. Nákladem hraběte Karla
Joachima z Bredy.
Na zřízení jedné kaple dal každý z dobrodinců 220 zl., a to 200 zl. na zbudování kaple a 20 zl. na
udržování její. Zedník František Fortin obdržel 50 zl, za každou kapli, za všechny tedy 1 000 zl.; kameník
Herstorff**) obdržel za každou 70 zl., úhrnem tedy 1 400 zl.; malíř Schar (Schor?) obdržel za každou 30 zl.,
celkem 600 zl.**)
V letech 1751–52 byly všechny kapličky opraveny; jednotlivé z nich opravovány byly častěji; roku 1773
opraveno bylo 10 kaplí počínajíc od Hájku ku Praze a znaky a obrazy na nich nově vymalovány; roku 1774
opraveny byly týmž způsobem kaple ostatní; posléze opraveny byly kaple ty v letech 1899–1900. Tehdáž již
jich bylo pouze čtrnáct.
__________
*)
**)

[…]

Kvitanci podepsala roku 1723 vdova po něm pozůstalá „Magdalena Stehlíková, ovdovělá Herstorffová“.
Pamětní kniha klášterní A, str. 171.

