
kolinecký rodák  

*
Na všechny fotografie se vztahují autorská práva! 
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Jan Kohout ve Vídni 

Čp. 2 
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Klášter v Ain Karen Jan Kohout - student 
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Basilika sv. Spasitele v Jeruzalémě 



*Ze života bratra Hermese 

Zápis ve školní kronice Obecné školy v Kolinci – první dva řádky psané bra. Hermesem 

R. 1904 navštívil po dlouhém odloučení a naposled svou rodnou vlast, spatřil opět Vidhošt i údolí 

Pstružné a potěšil se se svými přáteli v rodném Kolinci. Vypravoval, jak pod klášterními olivami za 

tichých večerů vzpomíná rád na své drahé Čechy a vroucně se za ně modlí k Nejvyššímu; 

neopomenul navštívit i svého bývalého učitele Karla Hinze a podepsal se do pamětní knihy.  

Řídící učitel Karel Hinz 
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Mapa jeruzalémského Starého Města 
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Co píše o bratru Hermesovi dobový tisk 



Co píše o bratru Hermesovi dobový tisk 

*Ze života bratra Hermese 
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Autor knihy Arthur Achleitner: 

"Jerusalem, ein Zeitbild aus 

der heiligen Stadt", vydané v 

Německu r. 1905.  

Bratr Hermes zde vystupuje 

jako Urban. 

Knižní zpracování příběhu 

ze života Jana Kohouta – 

Hermese. 
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Úsilí o vybudování českoslovanského hospicu v Jeruzalémě 

Rakouský hospic v Jeruzalémě ve 20-tých letech min. století. 

Po rozpadu rakouské monarchie  

nastala potřeba hledat nový hospic 

pro československé občany konající 

pouť do Svaté země. 

Původní význam hospicu – místo pro 

odpočinek poutníků na dalekých 

cestách. Dnes – zdravotnicko-sociální 

zařízení. 

Rakouský hospic při poutích do Svaté 

země byl k dispozici všem rakousko-

uherským národům. 



*Ze života bratra Hermese 

R. 1926 vznikl v Palestině čs. konzulát. 

Iniciátorem myšlenky vlastnit půdu a vybudovat 

poutní dům pro naše občany ve Svaté zemi byl 

monsignor Antonín Bartoš, jednatel 

Palestinského spolku a neúnavný organizátor 

poutí do Svaté země. 

Vznikl plán zakoupit pozemek a vybudovat kapli. 

 

Po mnoha nezdarech, intrikách a za velkého 

přičinění bratra Hermese a konzula Kadlece se 

podařilo v srpnu 1934 uzavřít smlouvu na 

zakoupení pozemku a domu se šesti místnostmi 

na Olivetské hoře. 

 

Dům měl výhodnou polohu: ležel blízko cesty, 

která vedla ke hradbám Starého města a z jeho 

terasy byl krásný výhled na Jeruzalém. 

  Obraz od známého brněnského akademického malíře 

Gustava Bluma, který daroval kapli bratr Hermes Kohout při 

slavnostním vysvěcení kaple v neděli 28. července 1935   



*Ze života bratra Hermese 

Brněnský architekt Stanislav Kučera byl 

pověřen v r. 1934 zpracováním návrhu 

přestavby domu na kapli a poté inženýr 

Müller vedením stavebních prací. 

 

Na realizaci projektu domu a především 

výzdobě kaple se podílela řada firem. 

 

Nový Bor 

Kamenický Šenov, 

Sklárny a porcelárny, 

Oltářní svíce byly vyrobeny v Bystřice pod 

Hostýnem 
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V dílnách sklářské školy v Boru u České 

Lípy byla na zvláštní objednávku 

ministerstva a podle návrhů profesora 

Holečka, ředitele školy, zhotovena velká 

okna s náměty patronů české země.  

Práce v borském školním atelieru 

Práce na Cyrilometodějské smírčí kapli  

Okna s náměty patronů české země - současnost 
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V neděli 28. července 1935, nastal dlouho 

očekávaný den svěcení Cyrilometodějské 

smírné kaple.  

Mezi významnými hosty slavnosti byli: světicí biskup 

Antonín Eltschkner, pořadatel pouti monsignore Antonín 

Bartoš a páter Josef Koutný, generální konzul Kadlec, 

palestinský apoštolský delegát Testa, kněží působící ve 

Svaté zemi – Hermes Kohout, Josef Henninger, akademický 

malíř Gustav Blum a další. 
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Hliněné reliéfy našich katedrál, lustr, užitné doplňky. 



*Ze života bratra Hermese 
Další osudy kaple 

Po rozpadu I. Republiky, následné 

okupaci Československa a neujasněným 

poměrům po r. 1948, převzal správu 

nad Cyrilometodějskou kaplí Vatikán.  

 

Kaple se stala sídlem vatikánského 

nunciema v Jeruzalémě. 

 

Stále se vedou jednání o vyrovnání 

majetkových poměrů. 

 

Cyrilometodějskou kapli od jejího 

vzniku navštívilo již 5 papežů. 

 

Při státních návštěvách Izraele 

neopomenou navštívit kapli i naši 

prezidenti. 



    Vážení posluchači a poutníci, v dnešním pořadu se 

seznámíme s další významnou osobností, která je 

spojena nejen s naší Cyrilometodějskou smírnou kaplí 

v Jeruzalémě, ale se Svatou zemí vůbec. Je jím 

františkán a pozdější hlavní jeruzalémský farář 

Hermes Kohout. Jako jediný český kněz působil v 

Jeruzalémě téměř 50 let. 

     Narodil se 23. 2. 1864 v Kolinci u Klatov a při křtu 

dostal jméno Jan Matěj. Zde také chodil do obecné 

školy. Když ji vyšel, pobýval nějaký čas doma a poté 

odjel do Vídně, kde vstoupil do služeb knížete 

Mikuláše Dumby. Později odjel do Palestiny bez 

vědomí a dovolení rodičů s obavou, že by je nedostal. 

Tam studoval gymnázium v Ain Karem. R. 1882 byl 

přijat do noviciátu v Nazaretu a dostal jméno 

Hermes. V září r. 1886 složil věčné sliby v kostele 

Nejsvětějšího Vykupitele v Jeruzalémě.  

     Po dokončení filozofických a částečně teologických 

studií byl v Alexandrii r. 1889 vysvěcen na kněze. Poté 

se vrátil do Jeruzaléma, aby dokončil studia teologie. V 

letech 1900 – 1938 zastával úřad tajného (řeholního) 

rady pro Kustodii Svaté země v Jeruzalémě. Hovořil 

italsky, arabsky, německy a francouzsky. Působil v 

Jeruzalémě, ale také Alexandrii, Týru a Tripolisu. Od 

července r. 1889 do listopadu 1906 byl jeruzalémským 

farářem. R. 1914 se tohoto úřadu ujímá znovu.  

     Byl oblíbený nejen mezi československými a 

evropskými poutníky, ale i mezi arabským 

obyvatelstvem, kterým byl velmi uznáván. Dokonce ho 

nazývali „abuna Ermeto“, tedy: náš otec Ermeto. Denně 

rozdával na 2000 bochníků chleba a jeho jméno bylo 

známé nejen v Palestině, ale i v Zajordání. R. 1935 se 

stal předsedou Československého palestinského spolku v 

Jeruzalémě, který byl sesterským spolkem moravského  

České vysílání vatikánského rozhlasu 22.8.2011. 

Václava Benešová, Bratr Hermes Kohout, význačná česká osobnost 

Svaté země. Rozhlasové vysílání v délce 4:45 min. 

*  



Palestinského spolku, o kterém již víme, že vznikl 

proto, aby snáze pomohl k zajištění a dobudování 

československé Cyrilometodějské smírné kaple v 

Jeruzalémě.  

     Ku příležitosti vysvěcení Cyrilometodějské smírné 

kaple věnoval Hermes Kohout monsignoru Antonínu 

Bartošovi, duchovnímu otci kaple, obraz Jeruzaléma, 

„jaký rozvíjí se před očima návštěvníka kaple v záři 

zapadajícího květnového slunce“, od brněnského 

malíře Ludwiga Bluma, který působil od r. 1923 v 

Palestině. Dokonce když se v červenci r. 1939 dožil 

50. výročí svého kněžského svěcení, byla to veliká 

slavnost a jeruzalémský latinský patriarcha 

Barlassina uspořádal ve svém paláci na počest 

jubilanta slavnou recepci. Páter Hermes Kohout 

zemřel 30. 5. 1948 v Jeruzalémě a byl pohřben na 

sionském hřbitově. 

     Vážení posluchači a poutníci, dovolte mi, abych 

se s Vámi dnes rozloučila slovy otce Herma, která 

napsal v polovině 30. let minulého století svým 

příbuzným do Čech: „Za 50 let, které jsem v 

Jeruzalémě strávil, byli zde miliony poutníků ze  

všech končin světa. Stal jsem se farářem chrámu 

Svatého Spasitele a podnes zde působím jako jediný 

Čech kněz v městě pod Kalvarií. Jsem pamětník 

nesčetných návštěv poutníků ze staré vlasti a jejich 

vypravování - o tom, co se stalo u nás, připomíná mě 

mnoho drahých vzpomínek, neboť na domov se přece 

nikdy nezapomene…“ 

 

 

Pohled na Jeruzalém z Olivetské hory. 



*Rodiště bratra Hermese 



* Děkuji  panu Martinu Chvátalovi za poskytnutí materiálů použitých v prezentaci. 

* V prezentaci byly použity písemné záznamy Václavy Benešové z vysílání Radia 
Vaticana z cyklu Česká zastavení ve Svaté zemi - Cyrilometodějská smírná kaple 
na Olivové hoře v Jeruzalémě ve dnech 6.12.2011, 20.12.2011 a 28.12.2011. 


