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Vážení čtenáři,
Edice  tolerančních  přihlášek,  jejíž  třetí  svazek  se  vám  dostává  do  rukou,  není  edicí

v přísném slova smyslu. Nejde zde o doslovný záznam původního písemného projevu se všemi jeho
nesrovnalostmi,  odchylkami  a  chybami.  Záměrem  této  práce  je  zpřístupnění  dosud  v úplnosti
nezpracovaných a nevydaných přihlášek evangelíků v Čechách a na Moravě po vydání tolerančního
patentu r. 1781 včetně dostupné základní průvodní agendy.

Při  přípravách  edice  jsme  zjistili  značné  rozdíly  jak  mezi  jednotlivými  kraji  tehdejšího
správního rozdělení Čech a Moravy, tak mezi menšími správními celky – velkostatky,  které po
soudobém způsobu rozlišujeme jako panství a statky. Proto postupujeme důsledně podle tehdejších
krajů a snažíme se zrekonstruovat specifičnost vývoje na daném území.

Základním zdrojem edice Olomoucký kraj byly archivní materiály uložené v SOA Brno, B 1
R 11. Vzhledem k tomu, že jde o edici základních pramenů, bylo by neúměrné zatěžovat tuto řadu
odkazy na literaturu. Je však dobré upozornit na možnost porovnávat uvedené údaje se vším, co se
této tématiky týká ve třech okruzích.

Jde jednak o vlastivědnou regionální literaturu v nejširším slova smyslu, jednak o historická
zpracování  zejména  evangelických  autorů  doplněná  někdy  i  doklady  rané  toleranční  doby,  a
konečně přímo edice části tolerančních přihlášek, vesměs ovšem soustředěné pouze na určité území
bez souvislosti s ostatními oblastmi.

Tato práce je výsledkem společného úsilí autorského kolektivu, který existuje od r. 1979 a
s různými obměnami, které přináší život /nemoc, úmrtí – ale i příchod nových zájemců/ trvá nadále.
Tento kolektiv tvoří: + JUDr. Bednařík Karel, ThDr. Burian Ilja, Doubek Jaroslav, Hájek Jiří, Hájek
Josef, + Hejda Jan, Hejl  Miroslav,  Chrástek Bohuš, PhDr. Janasová-Volková Kateřina,  + Kalus
Vladimír, Kovaříček Václav, Maděra Vratislav, ThDr. Melmuk Jiří, PhDr. Melmuková-Šašecí Eva,
Melmuk Petr, Novotná Miloslava, Rychetská Miloslava, + Rychetský Čestmír, PhDr. Ryšavá Lia, +
Ryšavý Josef, Říčař Kristoslav, Sedlák Vlastimil, Schupplerová Jiřina, Šilar František, Ing. Šilar
František, Turková Zdena.
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I
Úvodní informace

Historický vývoj v     kraji do konce r. 1782  
Olomoucký kraj spolu se znojemským jsou jedinými kraji na Moravě, kde nevznikl

v rané toleranční době ani jediný evangelický sbor. I jinak vykazuje vývoj na Olomoucku
některé  podobné  rysy  se  Znojemskem.  I  zde  jde  totiž  o  dvě  různá,  na  sobě  nezávislá  a
navzájem o sobě nevědoucí střediska informace. Na rozdíl od Znojemska však na Olomoucku
nedošlo nikde k nárazu a konfrontaci obou šířících se informací a navíc šlo o dvě rozdílná
etnika  –  české  a  německé.  Při  sledování  vývoje  rané  toleranční  doby  do  konce  r.  1782
v olomouckém kraji si všech výše uvedených okolností musíme být vědomi.

České informační středisko, tvořící později významnou část vanovického sboru HV,
bylo  s brněnským  krajem  propojeno  bezprostředněji  než  na  jihu  znojemské  Miroslavsko
s Nosislavskem. Zde, na hranici olomouckého a brněnského kraje, došlo k přímému prolínání
jednolitého evangelického celku, vzájemně propojeného, spolupracujícího, rozděleného spíše
pouze symbolicky hranicemi správních celků vrchnostenských a krajských. Proto se v této
oblasti setkáváme i s jevy typickými pro centrální oblast a můžeme tak doplnit informace o
zápasu o TP v brněnském kraji.

Oficiální  přihlášky před  komisí  měly  na jihozápadě  olomouckého kraje  zajímavou
předehru. První z nich zasahuje ještě do doby předtoleranční a je typická právě pro oblast
spojenou s brněnskou. Dle údajů trestního protokolu se uvedený přečin měl stát v neděli po
sv. Ondřeji, tj. na konci září, v obci Knínicích na šebetovském panství. Mladý Josef Krenar
/dle  pozdějších  slavnostních  protokolů  24letý  sedlák,  s vlastnoručním  podpisem/  prý
v domácnosti  své matky a  svého otčíma shodil  se  stěny a  rozbil  krucifix.  Vyšetřování  se
protáhlo až do února 1782. Krenar byl odsouzen ke 14denní nucené práci na panském "v
poutech a železech" a dvorské kanceláři,  jinak většinou mírnící  horlivost nižších,  zejména
vrchnostenských úřadů se tentokrát zdál trest příliš nízký! Ještě 19.2.1782 poznamenává, že
trest měl být citelnější a zřejmější, vždyť zobrazení Spasitele prý ctí i luteráni i kalvíni, něco
takového se tedy nesmí dít!  Oč asi  ve skutečnosti  šlo? Josef Krenar  byl zřejmě ve styku
s hnutím na kunštátském panství /blíže viz v edici brněnského kraje/ a matka výměnkářka ho
přišla  napomenout,  aby  toho  nechal,  že  byl  přece  od  ní  katolicky  vychován.  Krenar  jí
odpověděl  v tom  smyslu,  že  ona  je  katolička,  ale  on  křesťan  /asi  ve  spojení  "helvetský
křesťan'',  "reform. křesťan",  jak se vyskytuje  i  ve výpovědích/.  Nato chtěla  matka  odnést
obrázky svatých a krucifix ze světnice, syn však dříve než to mohla učinit krucifix shodil a
rozbil. Otčím u této rozmluvy nebyl, věděl ovšem o názorech nevlastního syna na obrazy jako
modly.

Druhý  případ  z "předehry"  je  ještě  typičtější  a  výmluvnější.  Týká  se  významné
osobnosti a vůdce evangelíků na Boskovicku, 36letého bednáře z Boskovic Jana Roztomilého.
Trestní  řízení  proběhlo  na  počátku  roku  1782  a  jednalo  o  událostech  bezprostředně  po
vyhlášení TP, případně ještě před ním. Na základě uvedeného šetření můžeme nahlédnout
blíže do skutečné historie zápasů evangelíků v centrální oblasti brněnského kraje i zde, na
jejím okraji. Podle udání městské rady v Boskovicích ze dne 2.1.1782 se po zveřejnění TP
dobrovolně přihlásilo několik spoluobčanů, kteří se dosud skrývali jako katolíci,  ke svému
učiteli, zdejšímu měšťanu a bednáři



II
Janu Roztomilému. Dle mínění městské rady se chovají drze. Byli tedy předvoláni ti, kteří se
sami přihlásili  jako nekatolíci,  nebo kteří nekonali povinnosti katol. křesťanů, do zasedání
rady 4.12.1781. Tam byl každý osobně dotázán, zda je a chce být pravým katol.? Roztomilý a
jeho  žena  se  zcela  dobrovolně  přihlásili  k HV.  Následovali  je  ještě  další  tři  měšťané
z předměstí  se  ženami  a  jiní  tři  bez  žen.  Přihlášeným  bylo  tedy  zopakováno  guberniální
nařízení, zveřejněné 9.7.1781 /zdržování se kontraversí atd./ a ozřejmen slovo od slova TP.
Rada konstatuje, že si zřejmě vlivem Roztomilého TP vykládají nesprávně, jakoby si císař
přál  zavést  to  nové  náboženství.  Nato  následuje  řada  stížností  a  velmi  vážných  a
nebezpečných  obvinění  Jana  Roztomilého.  Snahou  městské  rady je  dokázat,  že  obviněný
svádí  nedovoleným  způsobem  katolíky  od  panujícího  náboženství  a  že  je  krajně
nespolehlivým živlem i ze státního hlediska, neboť se dopustil urážky majestátu a oslavoval
nepřátelskou mocnost /Prusy a jejich krále/. O celé věci se zachoval dosti podrobný záznam
výslechu J. Roztomilého ze 14.1.1782. Obviněný byl tehdy ve vazbě v okovech v městském
vězení. Na konci ledna byl připraven rozsudek: jako rušitel pokoje má být potrestán 8denní
nucenou prací. Rozsudek byl poměrně mírný, neboť Roztomilý přiznal pouze expedici knih
pro souvěrce, ostatní popřel, a to i při konfrontacích. /Zajímavé je, že k jedné z konfrontací
přiměla městská rada i zastrašeného evangelíka J. Randulu, který se pak ještě před koncem
r. 1782 znovu přihlásil a byl komisí jako HV zaznamenán/. Dvorská kancelář ani tentokrát
nebyla  s postupem  nižších  složek  zcela  srozuměna,  i  když  z odlišných  důvodů.  Vytkla
guberniu,  že  některá  závažná  obvinění,  jako  přemlouvání  lidí  v městě  i  okolí  a  hanění
duchovenstva nebyla vlastně  vůbec projednávána.  Taková šetření  nemá příště  projednávat
městská rada, ale přímo krajský hejtman!

K uvedeným faktům, která osvětlují počátek iniciativy evangelíků na Boskovicku po
vydání  TP,  je  nutné  připojit  ještě  jednu  malou,  ale  velmi  významnou  zprávu,  ukrytou
v zápisech vyšetřovacího protokolu.  Asi 14 dní před prohlášením TP prý Roztomilý ústně
v noci z okna sdělil Sudickým, že přijde očekávaný čas. Informovanost bednáře z Boskovic
by byla překvapující a až nevěrohodná, kdybychom nevěděli, že jde o syna rodičů, kteří před
lety  přijali  v Boskovicích  při  pruském  vpádu  pohostinně  pruského  krále  a  zachránili
Boskovice před neradostným osudem mnoha měst ve válečných zmatcích.

Není rovněž ničím zvláštním, že si pro informaci přišli právě ze Sudic. Tato jediná
obec  na  boskovickém panství  s evangelickou  většinou  se  právem domnívala,  že  se  stane
střediskem jednoho z nově povolených sborů. Na rozdíl od jihlavského i znojemského kraje,
kde komise začínaly  vesměs tam,  kde byly obavy z dalšího šíření  na okraji  informačních
pásem, začínají komise v olomouckém kraji právě v této "střediskové" obci, a to 8. března
1782.  Odpovědi  jsou  zřejmě  domluvené,  jednotné,  ukázněné.  Evangelíci  se  hlásí  k HV,
odmítají  hovořit  o  podrobnostech  a  uvádět  pochybnosti  o  katol.  Nejvýš  připomínají  VP
podob. a někdy obrazy /"rytiny"/, pouti a očistec. I sám Jan Roztomilý nejedná jinak. Komise
na Boskovicku /město i panství/ skončila 16. března. Duchovenským komisařem byl děkan a
farář  z Velkého  Týnce  Frant.  Schuppler,  který  postupoval  zřejmě  rovněž  na  základě
arcibiskupského katechismu, ale pravděpodobně s daleko menším vnitřním zaujetím než jeho
kolega Lauffer ve znojemském kraji. Z Boskovic se Schuppler odebral na sousední panství
Šebetov, které však již leželo na samém okraji celistvé oblasti, spojené s brněnským krajem.
Je příznačné, že právě na tomto
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panství došlo pak jako na jediném na jihozáp. olomouckého kraje k opakovaným dodatečným
přístupům v září a v říjnu po skončení hlavní akce slavnostních přihlášek. Jinde, blíže středu
dění,  byla  situace  přirozeně  vyjasněna od počátku.  V podzimních  komisích  v Šebetově  se
objevují již ve značnější míře poukazy na "nálezky" různého druhu, ačkoliv jarní komise byla
i zde v otázce pochybností o katol. velmi zdrženlivá.

Ze  Šebetova  odjel  děkan  Schuppler  na  panství  Svitavy  /spojené  tehdy  s panstvím
Mírov a označované v korespondenci záměrně obojím způsobem/, kde svou základní práci
v olomouckém kraji  téměř  dokončil.  Způsob odpovědí  byl  podobný jako v Boskovicích  a
Šebetově.

V druhé polovině dubna zbývala poslední komise, možno říci "minikomise". Vzdálená
vesnice Chrastová Lhota, náležící ke statku Jevíčko a navazující přímo na obce, osídlené také
evangelíky, předložila přihlášky jedné rodiny a jedné ženy. 22. dubna se konaly pohovory.
Dostavili se k nim dva lidé. Jakub Šimek, 35letý sedlák, otec tří dětí ve věku 3-8 let, přišel
bez  manželky  Anny,  která  zůstala  těžce  nemocná  doma.  Šimka  komise  uhrozila  tak,  že
revertoval. Pokoušeli se pak zlomit i jeho ženu na smrtelné posteli, ta odolávala, ale nakonec
se prý před smrtí /zemřela do týdne/ obrátila také. Ve vesnici zůstala tedy jediná evangelička
HV, Helena Štrofová, 38letá selka, jejíž muž zůstal katol., a všechny děti, 14 a 8letí synové i
dvouletá dcerka, měly být proto vychovány katol.

V souvislosti jihozápadního okraje olomouckého kraje není jistě bez zajímavosti zápas
o možné středisko /bez stavby modlitebny!/ v Sudicích. Souviselo to s již zmíněnou situací na
jihozáp.  olomouckého  kraje,  kde  hranice  panství,  ale  i  krajů  uměle  rozdělovaly  jednolité
evangelické  osídlení  Malé  Hané  a  přilehlého  kopcovitého  terénu  na  západě  Boskovické
brázdy. Tato situace velmi napomohla olomouckému kraji  k tomu, aby nepříjemná hrozba
vzniku evangelického sboru v oblasti kraje byla zažehnána. Obec s nejsilnějším evangelickým
osídlením,  Vanovice,  náležela  totiž  spolu  s letovickým panstvím tehdy  již  do  brněnského
kraje, který si vlastně toler. patent vymohl a kde se s evangelickými sbory už stejně počítat
muselo. Sudice následovaly sice hned po Vanovicích, ale v soutěži s nimi nemohly obstát.
Vždyť i  evangelíci  z některých  obcí  boskovického panství  měli  blíže  do  Vanovic  než  do
Sudic!  Vrchnostenské  úřady  se  však  raději  zabezpečovaly  pro  všechny  případy;  v době
jednání o modlitebnu na jaře 1782 velmi drasticky snižovaly počty evangelíků, do seznamu
nezaznamenávaly ani děti ani ty, kdo se osobně nedostavili ke komisi, takže např. na panství
Šebetov bylo zapsáno 39 osob, upřeno 43, a na panství Boskovice zaznamenáno 127 osob a
upřeno dokonce kolem 200. Jinou zajímavou praktikou bylo, že evangelíci z města Boskovic
nebyli  připočteni  k ostatním HV, ale vykazováni  jako AV, ač se od počátku a jako první
hlásili k "reformitské víře". V květnu, po jednání s příslušnými vrchnostenskými úřady, když
počet  zřetelně nevyhovoval  předpisu,  vzdali  Sudickou variantu ostatní  obce a  asi  i  mnozí
v Sudicích samých.

Dále bojovali pouze evangelíci z města Boskovic, kteří žádali o přidělení k Sudicím,
kde má být stanoven dům, určený k modlitbám – v negativním případě přijímají samozřejmě
Vanovice. Ještě na přelomu roku 82/83 je zřejmé, že všichni své úsilí nevzdali.
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Dokonce i  část  nově přihlášených ke konci  r.  1782 žádala  připojení  do Sudic – spolu se
Sudickými  prý  chtějí  žádat  o  zbudování  modlitebny.  Jakého  typu  měla  původně  tato
modlitebna být, napovídá poznámka k soupisu města Boskovic z 28.4.1782, kde se praví, že
"sice nemíní postavit zvláštní novou modlitebnu, ale stanovit soukromý dům, kde by se každý
týden scházeli a modlili". Tato formulace ukazuje směrem, který nebyl v toleranční době tak
výjimečný.  Evangelíkům šlo o oficiální  uznání,  které  by zabránilo persekucím.  Jinak byli
celkem  spokojeni  se  způsobem  sborového  života,  který  už  byl  v minulých  desetiletích
utvořen; vše, co si žádali, byla legalizace jejich shromažďování, která nutně nevyžadovala ani
nové prostory, ani nová organizační opatření. To ovšem v zásadě čelilo záměru josefínského
státu, kterému šlo o kontrolu a případnou možnost zasahování do záležitostí evangelických
sborů. Úsilí boskovických a sudických se tedy nemohlo setkat se zdarem.

Jiné nebezpečí, že by snad v olomouckém kraji se mohl objevit evangelický sbor, se
ukázalo na severozápadním pomezí  zmíněné oblasti,  v kopcích u Deštné a Hor. Smržova.
V květnu po komisi příslušná vrchnost /panství Mírov-Svitavy/ oznamuje guberniu, že ke 174
osobám  z vlastního  panství  se  hlásí  z brněnského  kraje  nekatolíci  z obcí  Dolní  Smržov,
Stvolová,  Skrchov  a  Bahna  a  chtěli  by  zbudovat  modlitebnu  v Deštné.  Krajská  zpráva
gubernia  sice zdrženlivě  podotýká,  že  konečný počet  není  jasný,  ale  v případě,  že by šlo
skutečně o modlitebnu, doporučuje raději Horní Smržov než Deštnou, aby katolíci nemuseli
chodit kolem ní do svého kostela. K uskutečnění uvedeného záměru ovšem nedošlo, počet
opravdu  nedosáhl  požadované  výše,  ale  v olomouckém  kraji  mohl  snadno  vzniknout
nepříjemný  precedens:  jednotlivé  obce  z kraje  prostoupeného  evangelickým  osídlením,  o
němž se již vědělo /brněnského/ se hlásily k plánované modlitebně v kraji, kde toler. patent
neměl být vůbec vyhlášen!

Posledně uvedené zjištění o nevyhlášení toler. patentu potvrzuje ještě jeden zajímavý
doklad. Zachoval se v ústním podání, které je v této oblasti v zásadních věcech podivuhodně
přesné. V poměrně vzdálené obci šebetovského panství v Cetkovicích, kde žila věrná a silná
evangelická  menšina,  se  nespokojili  pouze  se  zprávou z brněnského kraje,  ale  šli  si  sami
ověřit, zda toler. patent platí i pro olomoucký kraj. Tomáš Špička z č. 26 a Vít Doležal z č.
23 /dvojice jako obvykle i  v jiných krajích/  šli  do Uničova pro potvrzení zprávy, zatímco
Bartoloměj Špička z č. 22 je čekal doma. Dva údaje by zřejmě potřebovaly vysvětlení /jednak
osoba Tomáše Špičky, která se takto v protokolech neuvádí a jde zřejmě o záměnu křest.
jména či spíše příjmení, jednak důvod cesty právě do Uničova. V té době byl totiž krajský
úřad  ještě  v Olomouci,  od  r.  1784 však již  v Uničově.  V lidovém vyprávění  mohl  krátký
časový úsek snadno splynout/. Základní zpráva je však jasná a typická. Na krajský úřad se pro
ověření  vypravila  zřejmě  dvojice  "druhé  řady",  kterou  doma  očekával  skutečný  vedoucí
představitel.

Na severu kraje, osídleném německým obyvatelstvem, neměli žádné spojení s oblastí,
kterou jsme zatím sledovali. Zpráva o toler. patentu tam přišla také přes hranice kraje; v tomto
případě  byla  však  překročena  i  zemská  hranice.  Informace  pronikla  zřejmě  ze  Slezska,
z opavského kraje, z okolí obce Holčovic, kde vznikl velmi brzy německý toleranční sbor AV.
Do prvního období po vydání tolerančního patentu nám dává nahlédnout proces s Johannem
Heinrichem  Krumpholzem,  šenkýřem  v obci  Májůvka,  který  probíhal  na  jaře  r.  1782.
Z uvedeného vyplývá /a obviněný Krumpholz to nepopírá/, že asi 14 dní po prohlášení TP
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přišel k výměnkáři Andresu Dresslerovi z Májůvky s žádostí, aby otevřeně prohlásil, jak se
chce ve věci víry zachovat. Předtím byl zřejmě za týmž účelem v obci Lesy, kde se pak při
první  komisi  přihlásila  pouze  jedna  rodina,  ostatní  teprve  na  konci  roku.  Krumpholz  při
rozhovoru prohlásil, že on se přihlašuje k víře rodičů. Dříve prý neměl žádné knihy, nyní se
jich ale u něho najde dost. Dressler byl zřejmě také tajný evangelík, měl evangelickou knihu,
kterou  vydával  za  povolenou  Domovní  postilu,  a  hovořil  o  knížkách  a  náboženství
s Krumpholzem ještě v době před TP. Nyní chce být katol.,  právě tak jako Filip Dressler,
s nímž Krumpholz zřejmě rovněž hovořil o víře asi o 14 dní později při společné cestě. V této
souvislosti  je  zajímavé  vyjádření  Krumpholze,  které  ovšem do protokolu  popírá,  že  i  při
zachovávání pátečních postů ap. "zůstanete ve vašem náboženství na písku". Oba Dresslerové
zůstali katol. Krumpholz sám byl při první červnové komisi se svou rodinou v obci Májůvka
jediný, který se přihlásil. Stejně ojedinělé přihlášky byly z obcí Lesy, Rejchartice a Roudno.

Zcela jiná byla situace v Kříšťanovicích /dříve uváděné jako Křesťanovice/,  kde se
přihlásila značná část obce. Nejde o žádnou zvláštnost, nýbrž o existenci starého střediska,
které  zůstalo  v izolaci  po  násilném  přerušení  cesty  ze  Slovenska  do  Slezska  v době
protireformace.  Protokoly  před  komisí  jsou  ve  formulacích  nápadně  podobné  protokolům
z různých českých oblastí.  Evangelíci se sice výslovně hlásí k AV /i když olomoucký kraj
obviňuje Krumpholze, že přemlouvá k HV; zde znovu vidíme, jak se v pojmech mýlili i sami
úředníci správních institucí!/,  ale jinak obdoby jsou velice zřetelné. Znovu se objevuje VP
podob. a dokonce lámání chleba, odmítání odpustků, ctění svatých, očistec ap. Ve stejném
duchu odpovídali i evangelíci při dalších komisích v říjnu a prosinci 1782.

Zajímavé u tohoto hloučku evangelíků, kteří byli potom přičleněni k Holčovicím ve
Slezsku, je snaha po zřízení samostatné modlitebny asi obdobného typu jako v Sudicích. Zde
došlo k přímé formulaci žádosti a to hned v srpnu 1782. Evangelíci prosí o dovolení vystavět
v Kříšťanovicích malou modlitebnu z kamene a prken, kam by dovezli občas pastora a kam
by mohli  chodit  staří.  Žádost  podepsali  již  zmíněný  Krumpholz  a  dva další  představitelé
evangelíků Joseph Öhler a Tobias Christ. Gubernium přešlo ovšem tuto žádost mlčením, ale
evangelíci se nakonec přece zařídili po svém. Po dvou letech se totiž přišlo na to, že taková
modlitebna  existuje  v jednom  statku,  a  že  tam  evangelíci  pravidelně  v neděli  konají  své
bohoslužby – pochopitelně bez pastora a způsobem zvyklým z dřívějších let.

Souhrn poznatků na základě přehledu vývoje v r. 1782 v olomouckém kraji:

1. V olomouckém  kraji  v moravské  zemi  nedošlo  vůbec  k oficiálnímu  vyhlášení
tolerančního patentu instanční cestou, zprávy o něm závisely na vytrvalé iniciativě a
možnostech evangelíků.

2. Prováděcí orgány /krajský úřad, vrchnostenské úřady, duchovenští komisaři/ se snažili
jednoznačně o likvidaci zákonem tolerovaných církví a využívali k tomuto cíli všech
svých možností.

3. Přednostně byla informována větší centra přímo na hranici brněnského kraje, případně
německé kříšťanovické centrum ze Slezska. Průnik do diaspory /v české oblasti část
šebetovského  panství,  v německé  obce  v blízkosti  Kříšťanovic,  zejména  Lesy/
probíhal vesměs až v druhé polovině roku.
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4. Evangelíci  projevovali  v základních  postojích  naprostou shodu,  a  to i  pokud jde o

evangelíky české a německé národnosti. Místní odchylky byly nepatrné a dané pouze
tokem informací.

5. Snižování  počtu  přihlášených  evangelíků  na  všech  českých  panstvích  v období
prvního stadia jednání o modlitebny, spolu s umělým a ničím nepodloženým dělením
Boskovic města a panství na AV a HV, přispěli k roztříštěnosti a nejednotnosti akcí.
Tím se podařilo v zárodku uhasit vzplanutí zápasu o evangelický sbor v olomouckém
kraji.

6. Typické  příklady  vedlejších  "pokoutních"  modliteben  /navrhované  v Sudicích  a
uskutečněné  v Kříšťanovicích/,  ukazují  směrem  k návaznosti  na  předtoleranční
tradice.



PANSTVÍ ŠEBETOV

1a. Protokol 18.-20.3.1782 – str. 1
1b. Seznam 29.4.1782 – str. 8
2. Protokol a seznam 9.9.1782 – str. 9
3. Protokol a seznam 8.-9.10.1782 – str. 12

1a. Protokol před komisí SOA Brno
kancelář panství Šebetov B 1, R 11/101/7
18.-20.3.1782 p. Šebetov f. 2-14

/Poznámka:  V protokolu  se  částečně  zaznamenávaly  i  argumenty  duchovenského  komisaře,  příp.  jeho
způsob shrnutí případu. Pro názornost jsou prohlášení p. Šebetov uvedena v plném původně zaznamenaném
znění pouze s nezbytnými jazykovými úpravami./

Obec Cetkovice

Matěj David, chalupník, řezník, 52 let
I. HV
II. V přiznání obecného chleba a pití z kalicha.

Vysvětlilo se mu, ze požívání podob. není článek víry, že již v církvi katol. se požívala, že
není  článek víry buďto jenom kvašeným,  aneb nekvašeným požívati,  že  při  ustanovení
poslední večeře jedině přítomným apoštolům nařídil, aby všichni jedli, všichni pili, že život
věčný  tak  tomu  se  přislibuje,  kdo  pod  jedním,  tak  tomu,  kdo  pod  obojím  požívá,  že
z celýho Písma svatýho se  prokázat  nemůže,  že  by krom svatých apoštolů druzí  věřící
podob. zp. byli požívali. Posledně, že evangelíci taky podob. zp. požívaj. Vysvětlilo se mu,
co helvetský vyznání jest, tomu nevěří.

III. Nemám.
IV. – Vysvětlila se jemu obojí víra.

Jeho žena Jana, 40 let:
I. HV
II. Já nevím nic.
III. Já již nic více neodpovídám.
IV. Nechci.

Ani nevěděla částky k spasení potřebný k víře bylo, který se jí napotom vysvětlily.
 4 děti nedospělé.

Jejich dcera Anna, 15 let:
I. HV
II. Já ještě nevím.

Bylo viděti, že ona od sebe dostatečná není sama odpovídati.

Bartoň Kostík, sedlák, 33 let:
I. HV ref.
II. To věřím, že Kristus Pán podle těla živého jenom na pravici sedí, a nikoliv na světě přítomný není.

Vysvětlilo se jemu, že Kristus Ježíš při poslední večeři ustanovil oběť, neslýchaná ale věc
jest, že by oběť mrtvou byl ustanovil. Kristus Pán při poslední večeři měl tělo živé, a toho
času pravil – to jest tělo mé – apoštolům. Dáleji Kristus Pán tenkrát povídal, že ta krev
teprve bude vylita, byla tedy krev těla živého a ne mrtvého.
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Vždyť nám přislíbil, že krom seslání Ducha svatého s námi zůstane až do skonání světa,
tělo jeho mrtvé nezůstalo v hrobě, ani na světě, tak s námi tedy zůstalo tělo živé.

III. Já dáleji nebudu mluvit.
Všecky pochybnosti se vysvětlily, které přednesl, tak světle, že nikoliv na to odpovídati
nemohl, že již více pochybností nepřednesl, a přece katolíkem nechtěl býti. VRP

Jeho žena Appolena, 45 let:
I. HV
II. Ani nevěděla, že jenom jedna víra jest spasitelná, a nebylo nic více s ní dělati, 

cokoliv se jí řeklo.
4 děti nedospělé.

Tomáš Pallorek, čekanec na místo, 31 let:
I. HV 
II. Ještě nejsem vyučený.

Přednesla se jemu víra vyznání helvetského, tou nevěřil.
III. Že nám nedávají pod obojím.
IV. Do smrti nechcu, ani do kostela víckrát jiti.

Vysvětlilo se jemu, co se jinším stalo.

Jeho žena Kateřina, 32 let:
I. HV křesť.
II. Já nevím nic víc.

Nebylo s ní co dělat, ani nevěděla články víry k spasení.
III. Že jest odňatý kalich Páně.

Vysvětlilo se jí, co se při jinších stalo, a nechce katoličkou přece býti.
 3 děti nedospělé.

Martin Kallandra, sedlák, 28 let:
I. HV
II. Podob. lámání chleba a pití kalicha, ve dvě svátosti, křest a večeři Páně.

Vysvětlilo se mu co nejvíce, že první věc není článek víry, že jenom svatým 
apoštolům poručil pod obojím bráti, a více se povídalo, jak při jinších, stranivá dvou 
svátostí se mu povídalo, že není v stavu, a žádný z nich ze samého zákona Páně 
dokázati, že by křest a večeře Páně svátosti byly. Poněvadž tedy jenom co psaného 
v Písmě jest věří, a ty dvě svátosti, jakožto dvě svátosti se nevynachází, něco více 
věří než psáno jest v Písmě.

III. –
IV. Nechcu býti katolíkem. VRP

Jeho žena Veruna, 30 let:
I. HV
II. Podob. zp. lámání chleba a pití kalicha.

Co nejsvětleji, jak se při jinších stalo, se jí vysvětlilo.
III. Krom toho, co jsem povídala, nemám.
IV. Nechcu.
2 děti nedospělé.
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Josef Kallandra, pacholek, 22 let:

I. HV
II. Nebylo s ním do konce nic co dělati, přece mocí tíhl, ačkoliv byl přesvědčen, že 

všechny rozdílné víry od Pána Boha pocházejí a spasitelné jsou. Vysvětlilo se jemu 
články k spasení, které nevěděl.

III. –
IV. Nebudu, příčinu ale proč nevím.

Martin Špička, hospodář, nemocnej.

Jeho žena Kateřina, 35 let:
I. HV
II. Že nedávají podob., ačkoliv řekla, kdyby u katolíků podob. dávali, katoličkou by nebyla.

Tak hloupá byla, že s ní kor nic nebylo co dělat.
III. Nevím žádnou pochybnost.

Václav Augusta, zahradník, 38 let:
I. HV
II. Nevěděl, a když se jemu ta nebezpečná odpověď přestírala, odpověděl urputně: Nechť, nevím.

Tak hloupý a tak zatvrzelý byl, že s ním nebylo co začíti a počnúti.
III. –
IV. Ne, helvítem.

Jeho žena Barbora, 38 let:
I. HV
II. Co Jasnost císařská v patentu vydala.
IIa: Co ona Jasnost cís. vydala?

Vysvětlilo se jí, co patenty císařské v sobě obsahují. Vysvětlila se jí víra a byla 
nepohnutelná.

III. –
IV. Nechcu, příčinu nevím proč.
4 děti nedospělé.

Anna, děvečka, 28 let:

/ I. Chcu zůstati katoličkou. /

Matouš Pospíšil, sedlák, 33 let:
I. HV, ref., křest.
II. Já ještě nevím, ještě nejsem vyučený.

Vysvětlila se jemu obojí víra.
III. –
IV. Nechcu ani nebudu.
Žena jeho nemocná a bratr chromej.

Matouš Kubín, pacholek, 20 let:
I. ref.
II. –
III. Já nemám žádnou pochybnost.
IV. Nechcu.

Vít Doležel, sedlák, 54 let:
I. HV
II. Já ještě nejsem vyučený.

Vysvětlilo se jemu vyznání helvetský a články jejich věřiti nechtěl.



4
III. –
IV. Nechci bejt katolíkem.

Jeho žena Barbora, 40 let:
I. ref.
II. Ještě nevím až nás pastýř vyučí.

Vysvětlilo se jí vyznání helvetské a víra katolická, články prvního nevěřila, druhý 
věřila, a přece katoličkou býti nechce.

III. –
IV. –
3 děti nedospělé.

Dcera Kateřina, 22 let:
I. HV
II. Ani nevěděla částky nevyhnutelný k spasení, který se jí potom vysvětlily.
III. –
IV. –
Rozina a Apolena taky jsou nedospělé.

Tomáš Dračka, hofer, 57 let:
I. HV
II. Já ještě nejsem vyučen, ačkoliv 57 let starej.

Vysvětlily se mu obojí víry, však ale na žádnéj způsob katolíkem, ale reformitem 
býti chtěl, ačkoliv články vyznání helvetského nevěřil.

III. –
IV. –

Jeho žena Apolena, 45 let:
I. HV
II. Ještě nejsem vyučená.

Vysvětlilo se jí obojí víry vyznání, helvetské za nepravdy měla, a přece jinší býti 
nechtěla.

III. –
IV. –
S  dcerou  Marinou a  synem  Josefem,  poněvadž  dostateční  nebyli,  nic  dokonalého  se  činiti  nemohlo.
Pracovalo se na články víry katolickej se jim vysvětlily, však ale jsouce zavedeni k ní vyznati nechtěli, druhý
2 děti nedospělé.

Josef Pospíšil, švec, 29 let:
I. HV ref.
II. Nevěděl, co by obzvláštního věřil.

Vysvětlilo se jemu vyznání  helvetské,  a články jeho nikoliv věřil,  vysvětlila se  mu víra
katolická, v článkách jejích nepochyboval.

III. Já jenom věřím dvě svátosti.
Vysvětlilo se mu, že z Písma svatého nikoliv dokázati nemůže, že by křest a večeře 

Páně byly svátosti. Poněvadž tedy, jak sám praví, nic jinšího nevěří, než v Písmě 
svatém psáno jest, sám proti sobě jedná, když věří, co psaný není, vysvětlilo se mu, jak

my 7 svátostí dokazujem.
IV. Ne.

Franc Šimek, pacholek:
I. HV
II. Tak hloupý byl, že na všelijaké vysvětlení jak víry katolické, tak vyznání 

helvetského žádný odpovídání dostati možný nebylo. Nevěděl proč odstoupil, o 
článcích víry
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katolické nepochyboval. Z moci přece reformátský víry býti chce.

Bartoň Špička, sedlák, 31 let:
I. HV
II. Nevěděl žádný obzvláštní rozdíl, povídal sice, že všeci věřící podob. zp. večeři Páně 

mají požívati, ale když se jemu řeklo, že ta slova – jezte z něho všichni, pijte z něho 
všichni – jenom přítomným apoštolům povídal, o kterých sv. Marek praví, že všichni 
také pili, a on říci nesměl ani nemohl, že by druzí věřící tenkrát při ustanovení 
Poslední večeře byli pili, odpovědi dáti nemohl a tím samým musel připustiti, že to 
přikázání jenom svaté apoštoly zavázalo, které až dosavad při kněžích se zachovává.

II.a Povězte tedy jinší rozdíl.
Já nevím žádný jinší rozdíl.

III. Již jsem pověděl, co jsem věděl.
IV. Nechcu.
Žena jeho nemocná, 3 děti nedospělé, sestra jeho taky nedospělá.

Obec Světlá

Šimon Kostík, zahradník, 28 let:
I. ref., HV
II. Nevěděl nic obzvláštního.

Vysvětlila  se  mu jak  víra  katolická,  tak  vyznání  helvetské,  první  ve všeckých článkách
nepochyboval, články druhého nevěřil.

III. –
IV. Nechci.

Sestra jeho Marina, 18 let:
I. ref. HV
II. Já ještě nejsem vyučená.

Vysvětlily se jí obojí víry a přece zatvrzele při helvétské zůstává.
III. –
IV. Nechcu.

Jan Kalandřík, zahradník, 49 let:
I. HV, ref.
II. Požívání podob. lámání chleba a pití z kalicha.

Ačkoliv co nejsvětlejc se mu předneslo, že to není článek víry, že není přikázání Kristovo,
jedině pod obojím pro všecky lidi, že se v celém Písmě svatém nečte, že by všeci věřící,
krom svatých apoštolů z poručení Kristového pod obojím způsobem přijímali byli, ja, ani
v svatým Pavlu se proukázati nemůže.

III. –
IV. Nevěděl jak odpovědět. VRP
3 děti nedospělé.

Matka Šimona Kostíka Juliana Kostíková, 65 let:
I. ref.
II. Tak byla zatvrzelá a hloupá, že připustila, že více nežli jedna víra je spasitelná.

Vysvětlilo se jí co nejvíce, v jakém bludu je, však ale jsouce v ruce jinších nechtěla 
odstoupit.
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III. –
IV. Nechci.

Městečko Knínice

Jan Boháček, zahradník, 30 let:
I. HV, ref
II. Jenom dvě svátosti, křest a večeři Páně, křest u sv. Matouše 28. kap. a VP 1K 11.

Povídalo se mu, že křest a večeře Páně jakožto svátosti z slova anebo z Písma sv. dokázati
nemůže,  poněvadž  tedy  z druhý  strany  nic  jinšího  nevěří  leda  co  psaného  jest,  z toho
následuje, že on dvou svátostí z ohledů slova psaného samého věřiti nemůže. Za druhé skrz
svou  nedokázanou  víru  stranivá  druhých  svátostí  on  se  sice  rozděluje,  nikoliv  ale  od
evangelíků a lutriánů,  kteří  také dvou svátostí  uznávají,  křest  a VP připouštějí,  ačkoliv
pravil, že tím se rozeznává, že on VP v lámání chleba zakládá, lámání chleba u lutriánů
obyčej jest. Z toho tedy následuje, že on sice katolíkem nechce býti, nikoliv ale reformat
dle helvetského vyznání není, protože vyznaní helvetské nikdá neviděl, tím méně slyšel a
četl, poněvadž články vyznání helvetského, které se mu vysvětlily nevěřil, bylo tedy viděti,
že on z pouhé nevědomosti, nevědíce co vyznání helvetské sobě obsahuje, to co neví, věří.

III. –
IV. Nechcu bejt. VRP

Matouš Kupsa, řezník, 39 let:
I. HV, ref.
II. Ani nevěděl, co by obzvláštního věřil leda krom Boha Otce i Syna a Ducha svatého, 

Zákonu Páně, ve dvou svátostech, lámání chleba a pití kalicha.
Vysvětlily se mu ty věci jak při jinších se stalo.

III. Že katolíci věří, co psanýho není.
Ačkoliv se mu vysvětlilo, která to co psaného není věříme, a že on poněvadž dvě 

svátosti připouští, které taky jakožto svátosti psané nejsou.
IV. Nechcu. VRP

Anton Prchal, hofer, 64 let:
I. ref.
II. Nevěděl nic odpovídat, co se mu řeklo, nic plátno nebylo.
III. –
IV. Nechci.

Josef Krenar, sedlák, 24 let:
I. HV, ref. křest.
II. Já jenom věřím ve dvě svátosti.

Pravilo se mu, co při jinších se stalo.
III. Já nemám nic proti ní, nebudu ji hanit.
IV. Nechci. VRP
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Městečko Svitávka

Libor Kupsa, kolář, 52 let:
I. ref . HV
II. Nic obzvláštního nevěděl, jenom že dvě svátosti připouští, křest, lámání chleba a pití 

kalicha.Vysvětlilo se mu helvetské vyznání a články jeho nevěřil, ačkoliv dost světle 
předneslo.

III. Že nepřipouští očistec.
Ačkoliv říci nemohl, kam by se člověk dostal, kdo ve všedním hříchu umírá, ne do 

pekla, nebo tam se dostávají, který v smrtelném hříchu umírají, ne do nebe, nebo tam nic
poskvrněného nevejde.

IV. Nechci. VRP

Jeho žena Jana, 53 let:
I. ref., křest.
II. Nebylo možná od ní odpovědi dostati.

Vysvětlila se jí helvetská víra, a tomu nevěřila.
III. –
IV. Nechci.

Syn Franc Kupsa, 22 let:
I. ref., HV
II. Dvě svátosti, křest a VP, lámaní chleba a pití kalicha.

Vysvětlilo se jemu, co při jinších se stalo, a nebylo s ním co dělat.
III. Však jsem již povídal.
IV. Nechcu.
3 děti nedospělé.

/ Valentin Bílek, švec, 33 let:
I. Katolíkem a zůstávám katolíkem. /

Schuppler Lerch
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1b. Seznam nekatolíků SOA Brno

na panství Šebetov B 1 R 11/101/1
29.4.1782 p. Boskovice f. 699-700

Knínice

Jan Boháček 1
Matěj Kupsa 1
Antonín Prchal 1
Josef Krenar 1

Svitávka

Libor Kupsa 1
ž. Jana 1
s. František 1
s. Martin, dc. Anna, Veronika /nedospělí/ 3

Cetkovice

Matěj David 1
ž. Jana 1
dc. Anna 1
s. Libor, dc. Pavlína, Jana /nedosp./ 3

Bartoloměj Kostík 1
ž. Apolonie 1
s. František, Pavel, dc. Josefa, Mariana /nedosp./ 4

Martin Kalandra 1
ž. Veronika 1
s. Jan, dc. Mariana /nedosp./ 2
bratr Josef 1
Ondřej Kalandra, otec, nepřišel 1

Tomáš Palorek 1
ž. Kateřina 1
dc. Mariana, Pavlína, Kateřina /nedosp./ 3

Martin Špička, nepřišel 1
ž. Kateřina 1
děti Martin, Mariana, Apolonie /nedosp./ 3

Václav Augusta 1
ž. Barbora 1
děti Matěj, Pavel, Václav, Tomáš /nedosp./ 4
František Šimek, čeledín 1

Matěj Pospíšil 1
ž. Mariana, nepřišla 1
bratr Josef Pospíšil 1

Matěj Kubín 1

Vít Doležel 1
ž. Barbora 1
dc. Kateřina 1
děti Konstantin, Josef, Martin,
Apolonie, Rozina /nedosp./ 5

Bartoloměj Špička 1
ž. Veronika, nepřišla 1
sestra Kateřina
děti Mariana, Rozina, Anna /nedosp./ 4
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Tomáš Dračka 1
ž. Apolonie 1
děti Josef, Tomáš, Mariana, Veronika /nedosp./ 4

Světlá

Šimon Kostík 1
ž. Terezie, nepřišla 1
matka Juliana Kostíková 1
dc. Mariana 1

Jan Kalandřík 1
děti Rozára, Mariana, Libor /nedosp./ 3

Celkem 34 /5 nepřišlo/
ohlášeno bylo 39

/ Nedospělé děti 38 osob
celkem nezaznamenáno 38 + 5 = 43 osob. /

2. Protokol před komisí SOA Brno
kancelář panství Šebetov B 1, R 11/101/7
9.9.1782 p. Šebetov f. 29-35

Obec Cetkovice

Cyril Zdražil, pololáník, 44 let:
I. HV
II. Co v Zákoně Páně stojí.

Vysvětlilo se mu, že mimo Zákona Páně mnoho věcí nevyhnutelně k spasení potřebné věří,
ačkoliv v Zákoně Páně psané se nevychází, nicméně přec na svém vyřčeném zůstává.

III. Já nepochybuju nic.
IV. Já nebudu.

Obec Uhřice

Martin Zvejška, vejměník, 49 let:
I. ref. HV
II. Věřím Pána Boha a těch 12 článku.
IIa. Toto věří katolíci, povězte tedy rozdíl..? IIa. Skrz 7 svátostí se dělíme, my dvě máme, to jest křest a VP.

                   Dokázalo se jemu, že mimo řečených 2 svát. i ostatní v Zákoně Páně se
                   vynacházejí.

III. Pochybuju, poněvadž od ní odstupuju.
IV. Nebudu. VRP

Jeho žena Marina Zvejšková, 45 let:
I. ref. jak muž.
II. Křest a VP.
III. Pochybuju, proto v ní nejsu.
IV. Nebudu.

Obec Úsobrno

Václav Krajíček, řemesla krejčířského, 42 let:
I. ref. HV
II. Věřím v jednoho Boha ve třech osobách, dvě svát. křest a VP, dále nic.

Jadrně přesvědčen byl, že v Zákoně Páně mimo na dostání dvou i ostatních pět se nachází,
a rozdílu nevěděl.
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III. Pochybuju, protože v ní nejsu.
IIIa.             Kdyby se vám dokázalo, že nesčíslný počet lidu v ní spasení věčného došel, ještě budete
                   pochybovat?
IIIa. Již jsem řekl.
IV. Nebudu. VRP

Jeho žena Polyxena, 33 let:
I. ref. HV
II. –
III. Nepochybuju nic.
IV. Nebudu.

Anton Tesner, sítař, 49 let:
I. ref. HV
II. Vyznáváme jednoho Boha ve třech osobách.

Vysvětlilo se mu to a všechno jiné, co Bůh zjevil, co v sobě církev katol. obsahuje, a též co
nábož. helvet-ské sebou obnáší, kterémuž poslednímu vysvětlení věři-ti nechtěl.

III. Já v ní nechcu být.
IV. –

Jeho žena Veruna, 40 let:
I. Takovej jak muž, HV
II. Křest a VP, ostatní b. u.

Pověděl a vyjádřil se jí rozdíl mezi katol. a helvet-ským nábož., tomuž, co helv. víra v  sobě
obsahuje, víry přiložiti nechtěla, ale že přec co muž jest, bude.

III. Nepochybuju.
IV. Nebudu, když muž není.

Josef David, švec, 30 let:
I. ref. HV
II. Jednoho Boha ve třech osobách.
IIa. Totéž katol. věří, proč nechcete být katol.?
IIa. Nechcu být katolíkem pro ty nálezky, pouti, agnusky, bratrstva. 

      Vyjádřilo se jemu, že i bratrstva i obrazové i agnusky a všeliké znamení víry žádný článek
víry nejsou, anobrž že bez bratrstva a co takového člověk katolík k spasení dojiti může, též
se jemu vyjádřilo, že tato víry znamení proti víře katol. nejsou.

III. Já ji nehaním a katol. nebudu.
IV. –

Jeho žena Tereza, 29 let:
I. ref. HV
II. Jednoho Boha ve třech osobách.
IIa: To věří taky katol .křesťané, jaký rozdíl jest tedy mezi katol, a helv. nábož.?
IIa.                 Nevěděla toho rozdílu učinit, a když se jí ten^rozdíl přednesl, mnohým věcem
                       podstatným helv. vyznání věřiti nechtěla.
III. Já budu věřit tak, jak muž, katoličkou nebudu.
IV. –

Matěj Krčmář, krejčíř, 40 let:
I. ref. HV
II. Jednoho Boha ve třech osobách.
IIa:                Totéž katol. věří, jaký jiný rozdíl mezi katol. a helv.?
IIa. My máme dvě svát., křest a VP a nevěříme v obrazy a růžence. 

Mimo toho, že i ostatních pět svát. ze Zákona Páně dokázati se mohou, obšírně se jemu
předneslo též, že v obrazech a v růžencích ani katol. křesťané nevěří, nýbrž toliko, že to
z Písmích svatých míti se nezapovídá. 
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III. –
IV. Nebudu.

Merta Lerch

Seznam nekatolíků SOA Brno
B 1, R 11/101/7
p. Šebetov f. 33

Úsobrno

1. Václav Krajíček, podruh 1
manželka Polyxena 1

2. Anton Tesner, domkař 1
manželka Eleonora 1

3. Josef David, švec, domkař 1
manželka Teresie 1

4. Matěj Krčmář, krejčí 1

Cetkovice

5. Cyril Zdražil, pololáník 1

Uhřice

6. Martin Zvejška, výměnkář 1
manželka Marina 1
celkem 10

Šebetov 14. srpna 1782 Lerch

Zpráva kraje guberniu 29.9.1782:

R: předává se protokol a soupis 10 nekatol. poddaných z panství Šebetov. Ti lidé chtějí k Vanovicím na
letovickém panství. Kolper

Koncept odpovědi gubernia 5.10.1782:

R: je třeba to projednat s brněnským krajem.
Herdy
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3. Protokol před komisí SOA Brno

kancelář panství Šebetov B 1, R 11/101/7
8.-9. října 1782 p. Šebetov f. 37-62

Obec Uhřice

Rozina Duvková, 45 let:
I. HV
II. Ještě nic n., b.u.
III. Mám, a odstoupila jsem pro všelijaké nálezky, jako pro bratrstva.

Po vyjádření,  že bratrstva nejsou k spasení potřebná a že svobodno jest každému katol.
křesťanovi jich přijímati neb nepřijímati.

IV. Nebudu.
3 děti nedospělé.

Její syn Havel Duvka, 29 let:
I. HV
II. Co v Zákoně Páně stojí všechno.

Přesvědčen byl, že mnoho věcí ustanovením Kristovým k spasení nevyhnutelně potřebné
věří, ačkoliv v Zákoně Páně zřejmě obsažené nejsou.

III. Mám, protože jsme se klaněli mrtvému Bohu, modlám, to jest obrazům a kříži.
Po vysvětlení toho, že v ní kříž ani obrazy modly nejsou, ani že se Zákonem Božím dělati
zakazují, anobrž že v Zákoně Páně u sv. Jana se vynachází psáno, abychom kříž ve cti měli,
protože jako Mojžíš na poušti měděného hada povýšil, tak Syn člověka, tj. Ježíš Kristus na
dřevě kříže povýšen byl, na to tázán byl?

IV. Nebudu.

Jeho žena Marina, 24 let:
I. HV
II. Jednoho Boha ve třech osobách.

IIa:            Že jest jeden Bůh ve třech osobách věří také katol., který jest rozdíl mezi katol. A
                 HV? Ten rozdíl se jí pověděl.

III. Mám, pro nálezky lidské, jako bratrstva.
Že bratrstva proti  víře samé spasitelné nejsou, a že jich na sebe uvésti  žádné přikázání
v církvi Boží není, vysvětlilo se jí to důkladně, na to tázána byla.

IV. Nebudu.

Ondřej Vašíček, sedlák, 42 let:
I. HV
II. VP a křest svatý.

IIa: Křest a VP držejí za svátosti i katol. křesťané, jaký jest rozdíl mezi katol. a HV křesťanem?
IIa.                 
                       Ten rozdíl, že mezi katol. vystavují všelijakou věc, která není poznamenána v Zákoně
                       Páně, přirovnají všelijakou čest, která samému Pánu Bohu patří, a mezi helvetama ne. 

Dokázáno mu bylo, že žádnému znamení víry jako jest kříž, katol. křesťan poklonuBohu
patřící neprokazuje, nýbrž toliko jen si kříže váží a jej ve cti mají, proto toho, který na něm
umřel, Ježíše Krista, co se v Zákoně Páně činiti nezapovídá, poněvadž sám apoštol svatý
Pavel  v kříži  se honosil,  a věčná pravda Kristus to znamení na oblacích nebeských dle
předpovědi u sv. Matouše ukázati velí, když k soudu přijde. Na to tázán byl.
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IV. Nebudu.

Josef Hruda, sedlák, 39 let:
I. HV
II. –
III. Já ji hanit nemůžu.
IV. Nebudu.

Pavel Dračka, sedlák, 60 let:
I. HV
II. –
III. Já nemůžu žádného zatratit a věřím, že jest spasitelná.
IV. Nebudu.

Jeho žena Marina, selka, 60 let:
I. HV
II. Večeři Páně.

                  Po vyučení, co se v víře všeobecné nevyhnutelně věřiti k spasení má, tázána byla.
III. Co bych já pochybovala.
IV. Nebudu.

Franz Šimek, čtvrtsedlák, 46 let:
I. křesťan podle HV
II. Křest a VP.
III. Pochybuji, protože se nám nedává podob.

Dokázalo  se  jemu,  že  přijímání  podob.  těla  a  krve  Páně  dokonce  žádného  poručení
Kristového se nevynachází,  toliko že  to  poručení  v oněch slovách zasazují,  píte  z něho
všichni, se tejkalo samých apoštolů-kněží, na to tázán byl.

IV. Nebudu, již jináč neudělám.

/ Jeho žena Veronika zůstala při samej spasitelnej katol. víře. Dvojí děti mužského pohlaví nedospělé a
dvě děvčata, která se v katol. víře vyučovati budou. /

Jeho syn Jakub Šimek, 19 let:
I. křesťanskej HV
II. křest a VP
III. Pochybuju, protože jsou v ní nálezky.
IV. Nebudu.

Ferdinand Hruda, hofer, 46 let:
I. HV
II. Věřím, co v Zákoně Páně jest a 12 článků, věřím Pána Boha a modlitbu Páně, desatero Boží.

IIa:               To všechno vyznávají katol. křesťané, budete-li katolíkem?
Ila. Katolíkem nebudu, že je v ní moc nálezků, to jest odpustky.

Dokázalo se mu obšírně, že dle nekonečných zásluh Pána Ježíše Krista, jenž smírce sebe
samého vydal spravedlnosti Boha, abychom my krví jeho vykoupený život měli a hojně
měli, v církvi Kristové odpuštění hříchů jest a smazání pokut za hříchy zaslouží.

Jeho žena Rosalia, 28 let:
I. HV
II. –
III. Nepochybuju
IV. Nebudu.
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Kateřina Hrudová, selka, 52 let:

I. HV
II. –
III. Nepochybuju
IV. Nebudu.

Její syn Josef Hruda, 38 let, čekanec na grunt u Uhřic:
I. HV
II. Co v Zákoně Páně stojí.

Ačkoliv skrze mnohé důkazy ze Zákona Páně vzaté jemu dokázáno bylo a přesvědčen byl,
že mnohé jiné víry ke spasení potřebné skrze apoštolské podání k věření se představuje,
které rovně z úst Pána Ježíše vyšly, jakoby který psaný jsou, přece při svém vejřeku zůstal,
protož tázán byl:

III. Nepochybuju, ale já přece katolíkem nebudu.
IV. –

Jeho žena Rosalia, 20 let:
I. HV
II. –
III. Do čeho vstupuju, v tom se chci zavázat do mé smrti.

Vysvětlila se jí víra katol. obšírně, na to tázána:
IV. Nebudu.

Pavel Rozbořil, sedlák, 36 let:
I. křesťan HV
II. Jednoho Boha ve třech osobách.
III. Já ji nehaním ani jsem ji nechválil.
IV. Nebudu.

Jeho žena Veruna, 30 let:
I. HV
II. Já to nemůžu pamatovat.
III. Nepochybuju ani ji nezlehčuju.
IV. –

Josef Rozbořil, bednář, 32 let:
I. křesťan HV
II. Co v Zákoně Páně psáno jest, ani víc ani míň, bez přídavků, a bez újmy.

Vyjádřilo se jemu důtklivě a obšírně,  že poněvadž všechny k víře potřebné dle vyřčení
Zákona Páně nejsou psány v knize této, a Kristus Pán přikázal, aby apoštolové učili národy
zachovávati  všechno,  co přikázal  jim, ba sami apoštolové jako v Skutcích apoštolských
čteme a v epištolách sv. Pavla odkazuje věřící nejen na to, co skrze Židy jim psáno jest, ale
i  na  to,  co  skrze  ústní  podání  jim  vyjeveno  bylo,  aby  zachovávali  následujíce,  a  on
přesvědčen byl, že mimo psaného slova Božího i taky slovo nepsané tj. ústní se stejným
právem zachovávati musí.

III. Katolíkem nebudu.
IV. – VRP

Sestra Pavla Rozbořila Barbora, děvečka, 27 let:
I. HV
II. –
III. Já nepochybuju, ani taky nechválím.
IV. Nebudu.

Pavel Mrva, sedlák, 42 let:
I. HV
II. V jednoho Boha ve třech osobách.
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IIa: To též věří katol., jaký tedy rozdíl mezi katol. a HV vírou?

IIa. Já se naučím.
                Ten rozdíl se jemu vyjádřil a tázán byl:

III. –
IV. Nebudu. VRP

Jeho žena Rosára, 30 let:
I. HV
II. Já věřím jednoho Boha.  

IIa:           To též věřejí katol., jednoho Boha v třech osobách, proč nechcete být katol.?
IIa. Pro nálezky lidské, bratrstva.

                Ačkoliv se jí vysvětlilo, že bratrstva nejsou proti víře, tím méně zapovězené.
III. Nepochybuju.
IV. Nebudu.

Veruna Mrvová, děvečka, 23 let:
I. křesťanka HV
II. –
III. Já ji nehaním ani nechválím.
IV. Nebudu.

Blažej Jurka, sedlák, 25 let:
I. křesťan HV
II. Jednoho Boha ve třech osobách

IIa:           Že jeden Bůh ve třech osobách, to taky věřejí katol. křesťané, v jakých tedy článkách
                   se od nás rozdělujete?

IIa. V tom se dělím, že nevěřím tomu, co v Písmě svatým psáno není.
    Přesvědčen byl, že věří, že malé dítky se křtíti mají a jiná apoštol. ustanovení,   ačkoliv

v Zákoně  Páně  se  to  psáno  nevynachází,  též  jemu  dokázáno  bylo,  že  sami   ap.
pravdověřícím přikázali, aby drželi apoštolské ustanovení, jak se v Sk. apoštolských u sv.
Pavla čte, poněvadž dle zprávy sv. Jana mnohé věci činil Ježíš, které nejsou psané v kniz e
této. Na to tázán byl:

III. Nepochybuju.
IV. Katol. nebudu, ale všeobecným křesťanem budu.

IVa:       Katol. jest slovo řecké an slove na naši přirozenou řeč všeobecný. Poněvadž rcete
              budete všeobecným křesťanem, tedy budete-li i katolíkem?

IVa. Katolíkem nebudu. VRP

Jeho žena Veruna, selka, 23 let:
I. křesťanka HV
II. –
III. Mám pro všelijaký nálezky jako jsou obrazy a kříž.

Dokázalo se jí, že takový znamení víry se v zákoně Páně nezapovídají, ani že takové míti
přikázáno není, toliko že všeobecná církev jich tupiti zakazuje.

IV. Nebudu.
Však ale přisvědčila, že všechno věří, co Bůh buďto skrze slovo psané aneb ústně v podání
apoštolském skrze všeobecnou církev věřiti poručil.

Rosina Jurková, nyní provdaná Rozbořilová, hoferkyň, 20 let:
I. HV křesťanka
II. Že jeden Bůh ve třech osobách.

Po vysvětlení,  že  i  to  věřejí  katol.  křesťané  v ostatních  hlavních  článcích  všeob.  víry,
tázána byla:
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III. Mám, že jsou v ní nálezky lidské, bratrstva, obrazy, odpustky.

Po  vyjádřením  mnohým,  že  obrazy  a  bratrstva  míti  není  přikázané,  též  to  proti  víře
Kristově není, a že odpustky užívati taky žádný přikázání není, ačkoliv v církvi svaté se
jejich grund nachází, tázána byla:

IV. Nebudu.

Václav Suchý, pacholek svobodný, 30 let:
I. křesťan HV
II. Jednoho Boha ve třech osobách a co v Zákoně Páně stojí a nic víc.

Po vyjádření skrze mnohé důvody, že i mimo Zákona Páně psaného, slovo Páně nepsané,
tj. ústně podané dle věření sv. Pavla II.Tes držeti máme, tázán byl:

III. Já pochybuju, že vede k zatracení, ale katolíkem nebudu. VRP

Dcera Jana Suchýho, Veruna, 19 let:
I. křesťanka HV
II. Já věřím jednoho Boha ve třech osobách a dělím se, že se nechcu modlám klaniti, tj. obrazům.

Po vyložení toho, že se modlám ani katol. křesťani neklanějí, že obrazové modly nejsou, 
tázána byla:

III. –
IV. Nebudu.

Jakub Krajíček, sedlák, 40 let:
I. HV

IIa: Proč nechcete být katolíkem?
IIa. Pro nálezky, jenž jsou obrazy.

                   To se jemu vyjádřilo, že obrazy míti nebo nemíti katol. křesťanu svobodné jest.
IV. Nebudu.

Jeho žena Veruna, selka, 37 let;
I. HV
II. Jednoho Boha ve třech osobách, dvě svát., křest a VP.

                   Po vynaučení obšírném, že sedmero svát. nového zákona jest, tázána byla:
III. –
IV. Nebudu.

Blažej Janda, hofer a kadlec, 30 let:
I. křesťan podle HV

IIa: Proč jste odstoupil od katol. víry?
IIa. Pro nálezky lidské, jenž jsou obrazy a kříž.

To se jemu vysvětlilo, že to jemu k spasení nevyhnutelně míti přikázáno není, nýbrž toliko,
takové znamení tupiti od církve Boží zapovězeno jest.

III. –
IV. Nebudu. VRP

Jeho žena Anna, 30 let:
I. HV
II. Křest, pokání a VP.
III. Nepochybuju.
IV. Nebudu.

Dcera Martina Zvejšky, Kateřina, 18 let:
I. HV
II. Skrze obrazy.

                  Vysvětlilo se jí to, že obrazy míti víra Kr. nezapovídá.
III. –
IV. Nebudu.
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Dcera Pavla Mrvy, Mariana, děvečka, 16 let:

I. křesťanka HV
II. Boha ve třech osobách a dvě svát., křest a VP
III. Pochybuju pro ty nálezky –  to se jí vysvětlilo, nato tázána:
IV. Nebudu.

Obec Cetkovice

Matouš Vičar, sedlák, 50 let:
I. ref. HV
II. Jednoho Boha ve třech osobách a dvě svát., křest a VP

Po vysvětlení ostatních článku víry všeobecné tázán:
III. Já nemůžu říci, že by někoho byla zatratila.
IV. Nebudu.

Jeho žena Marina, selka, 50 let:
I. ref. HV
II. –
III. Nepochybuju, neb ona taky je spasitelná.
IV. Nebudu.

Martin Martínek, kovář, 26 let:
I. křesťan HV ref.
II. Jednoho Boha ve třech osobách a mám dvě svát., křest a VP.

                    Dokázalo se jemu, že více svát. ustanovil Ježíš Kr., kterému odepříti nemohl, nato
                    tázán byl:

III. Já nepochybuju, ale odstupuju od ní, skrze nálezky, bratrstva a obrazy.
Po vyjádření toho, že ani obrazové, ani bratrstva proti víře Kristově nejsou, tázán byl:

IV. Nebudu. VRP

Jeho žena Anna, 24 let:
I. ref. HV
II. Jednoho Boha ve třech osobách, křest a VP.
III. Já nehaním žádnou.
IV. Nebudu.

Anton Hruda, tovaryš kovářský, 27 let:
I. Reformní podle HV
II. Jednoho Pána Boha ve třech os. a co jest obsažený ve Věřím Pána Boha.

Totéž věřejí křesť. katol., proč jste tedy odstoupil od víry všeobecné, tj.     katolické?
IIa. Protože jsou tam nálezky, obrazy, kříž a co jiného.

Po vysvětlení  toho,  že takové znamení víry míti  se nikde v Zákoně Páně nezapovídají,
tázán byl:

III. Nepochybuju
IV. Nebudu.

Ondřej Kubín, sedlák, 40 let:
I. Reformitskej HV
III. Pro nálezky, obrazy
IV. Nechci.

Jeho žena Marina, 30 let:
I. HV

IIa: Proč nechcete být katol.?
IIa. Skrze nálezky lidský obrazy.

Po vyjádření toho, že obrazové míti není proti víře aneb je míti že se vírou nepřikazuje,
tázána byla:

II. –
III. Já jenom helvítka chci býti.
IV. –
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Žena Cyrila Zdražila, Kateřina, 40 let:

I. ref. HV
II. –

IIa: Proč jste obstoupila od víry katol.?
IIa. Proto, že se nám nedává kalich Páně.

K pochopení vysvětlilo se jí, že podob. podávati přikázaní Ježíše Krista toliko na apoštoly,
kněze a postupné následovníky jejich, ne ale na všeobecný lid se vztahuje. Tázána byla:

III. –
IV. Nebudu.

Obec Vážany

Anton Kolář, svob. pacholek, 40 let:
I. křesť. podle HV
II. Já věřím jednoho Boha ve třech osobách a Krista Pána sedícího na pravici Boží.

IIa:             Totéž věřejí křesť. katol., v jakých tedy článkách se dělíte od všeobecné víry katol.?
IIa. V tom se dělím, že nevěřím v rytiny.

Že v rytiny ani katol. křesťani nevěří, a že ani v oné obrazy a podobenství svatých nevěří,
dokázáno mu bylo. Nato dále tázán byl:

III. Mám, že není tak jak Kristus Pán ráčil naříditi.
Dokázáno jemu, že všechno ustanovení Kristovo se v církvi svaté všeobecně zachovává.

IV. Nebudu.

/Stručná zpráva o zakončení protokolu dno 9. října 1782./

Merta Lerch
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Seznam nekatolíků na p. Šebetov 15.10.1782
Jména přišli a byli přijati nepřišli-nemoc

Matěj Duvka   Uhřice 1
Rosina manželka 1
3 děti malé
syn Havel 1
jeho žena Marina 1
Ondřej Vašíček 1
Josef Hruda 1
Pavel Dračka 1
Marina manželka 1
Franz Šimek 1
4 děti malé
syn Jakub 1
Ferdinand Hruda 1
Rosalia manželka 1
Kateřina Hrudová 1
syn Josef 1
Rosalia manželka 1
Pavel Rozbořil 1
manželka Veronika 1
bratr hospodářův Josef 1
sestra Barbora 1
Pavel Mrva 1
Rosalia manželka 1
sestra hospodáře Veronika 1
Blažej Jurka 1
manželka Veronika 1
sestra hospodářova Rosina 1
Jan Suchý 1
dcera Veronika 1
syn Václav 1
Jakub Krajíček 1
manželka Veronika 1
Blažej Janda 1
Anna manželka 1
Kateřina dcera Martina Zvejšky 1
Marina dcera Pavla Mrvy 1

celkem z Uhřic 32 2

Matouš Vičar       Cetkovice 1
Marina manželka 1
Martin Martínek 1
manželka Anna 1
tovaryš Anton Hruda 1
Ondřej Kubín 1
manželka Marina 1
Kateřina manželka Cyrila Zdražila 1

celkem z Cetkovic 8

Anton Kolář, Vážany 1
Marina manž. Matouše Krčmáře, Usobrno 1

41 3
Celkem z vesnic Uhřice, Cetkovice, Vážany, Usobrno se dostavilo 41 osob, 3 osoby se nedostavily pro 
nemoc.

Šebetov 15. října 1782 Lerch
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Seznam revertentů na panství Šebetov 15. října 1782

Obec Uhřice

Veronika manželka France Šimka 1

Šebetov 15. října 1782 Lerch

Kraj guberniu 4.12.1782:
R: Posílá se seznam přihlášených /44 osob z p. Šebetov/ a 1 revertentky, chtějí do Vanovic.

Kolper

Koncept odpovědi gubernia 16.12.1782:
R: Schvaluje se, jen je ještě třeba dohoda s Brnem.

Mitrovsky



STATEK JEVÍČKO

1. Protokol 22.4.1782 a seznam 29.4.1782 – str. 21

1. Protokol před komisí SOA Brno
kancelář st. kláštera Jevíčko B 1 R 11/111/1
22.4.1782 p. Boskovice f. 688

f. 691-692
/Jakub Šimek, sedlák, 35 let – katol., žena nemožná, děti nedosp./

Helena, žena Jiřího Štrofa, selka, 38 let:
I. HV
II. obzvláštně nic nevěděla, a když se jí taky články HV vysvětlily, v ně nevěřila
III. že nedávají podob.

Vysvětlilo se jí, že to není článek víry, že jenom sv. apoštolé při poslední večeři 
podob. přijímali. I kdyby v katol. podob. podávali, přece katol. být nechce, ani 
lutriánkou, ačkoli oni taky podob. dávají, bylo tehdy viděti, že v ní je svévolná 
slepota.

IV. Nechci.

Schuppler Stafa

Seznam nekatolíků s. kláštera Jevíčko 29.4.1782:
1. Helena, žena sedláka Jiřího Štrofa, ze vsi Chrastová Lhota č. 3, 38 let /má děti, které kvůli katol. otci

mají  být  vychovávány  katol.  a  to:  Jan  14  let,  František  8  let,  Helena  
2 roky/

/2. Anna, žena revertenta Jakuba Šimka, 33 let, pro její nepřístupnost nemohla být vyslechnuta, ale těsně 
před svou smrtí se vrátila ke katol. Její 3 děti jsou zapsány u otce./

Jediná zbývající HV Helena Štrofová chce do Vanovic.
Stafa

Soupis revertentů s. Kláštera Jevíčko 29.4.1782:

1. Jakub Šimek, sedlák ze vsi Chrastová Lhota č. 4, 35 let
děti: Kateřina 8 let

Mariana 5 let
Jan 3letý

Stafa



PANSTVÍ MÍROV

1. Protokol 4.-7.4.1782 a seznam 30.4.1782 – str. 22

1. Protokol před komisí SOA Brno
kancelář p. Mírov B 1, R 11/101/5
4.-6.4.1782 p. Mírov f. 1-26

Obec Horní Smržov

Jiřík Dosedla, hofer, 35 let:
I. reformit, HV
II. Nic obzvláštního nevěděl.

Vysvětlilo se mu vyznání helv. a články jeho, ty nejenom nevěřil, ale články protivné 
věřil.

III. Nic jinšího během čtvrt hodiny nebylo od něho slyšeti, leda já hanět nebudu.
IV. Nechci.
/Žena se na víru katolickou obrátila. Tři děti nedospělé./

Václav Trčka, podruh, 75 let:
I. HV
II. že  spasen budu.  Mátl  a  mátl  a  nebylo mu nic  rozuměti,  povídal  sice,  že  proto  nechce  býti  katol.,

poněvadž VP podob, Vysvětlilo se mu, co stranivá tej věci se vysvětliti má, však ale na  to  všechno
pravil, že kdyby taky v církvi katol. se podob. podávalo, nechtěl by býti katol. ani lutriánem, ačkoliv oni
podob. přijímají.

III. Nic já k tomu nemám.
IV. Nechci.
Syn Jiřík velice nemocný.

Anna, dcera Jiříka Trčky, 28 let:
I. HV
II. Já to věřím, co můj otec věří, nic n.
III. Já nemám nic proti víře katol.
IV. Nechci.
Manželka Jiříka nemocného na zejtřek byla obštelovaná, děti 3 nedospělé.

Jan Komon, pasák u Trčků, 18 let:
I. reformitského aneb HV
II. To nevím, co věřím.

Pro nedospělost nebylo více s ním co dělati, jedině se odvolával na svý rodiče, 
ačkoliv z místa nevěděl, ani nevěděl články k spasení nevyhnutelně potřebné, které se

mu vysvětlily.

Jiřík Vanta, podruh, 62 let:
I. HV
II. Slova Božího.  Jinšího nebylo slyšeti, ačkoliv se s ním mnoho pracovalo, leda že věří Krista Pána.
III. Já nemůžu nic říct naproti ní.
IV. Ne.
Žena jeho nemocná.

Jeho syn Matouš, 30 let:
I. HV
II. z místa nevěděl
III. nemám
IV. nebudu
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Jeho syn Anton, 28 let:

I. HV
II. po dlouhém vyptávání nic nevěděl.
III. Mám, protože nám nedávají podob.
IV. Nechci
Jan a Josef nebyli při domě, ani Matěj /synové Jiříka Vanty/, ale jejich švakři.

Martin Zeman, krejčíř, 42 let:

I. HV
II. Já nevím nic
IV. Nechci.

Jeho žena Kateřina, 35 let:
I. HV
II. Já obzvláštního nic nevím.
III. Ach ne.
IV. Nechci.
Syn nedospělý.

Jiřík Dražil, podruh, 35 let:
I. reformitské, HV
II. Já nic nevím.
III. Já nic neřeknu.
IV. Nechcu

Jeho žena Veruna, 25 let:

I. HV
II. Já nic nevím, až přijde náš učitel, ten nás naučí.
III. Nemám
IV. Nechci.

Jiřík Novák, podruh, 58 let:
I. HV
II. Nic obzvláštního nevěděl.
III. Nemám.
IV. Nechci.
Žena nemocná.

Jeho syn Barton, 36 let:
I. HV
II. Nic obzvláštního nevěděl.
III. Mám, že nedávají podob., ačkoliv po mnohým vysvětlení pravil, že kdyby taky podob. v církvi katol. se

podávalo, že by nechtěl byt katolíkem.
IV. Nechci.

Druhý syn Martin, 29 let:
I. HV
II. Já nic nevím.
III. Nemohl žádnou odpověď dáti a když se mu ta víra vysvětlila, to nevěřil.
IV. Nebylo s ním co dělat.
V. Nechci.

Matouš, /asi další syn Jiříka Nováka, 21 let:
I. HV
II. To já nevím, já tomu nerozumím.
III. Nemám.
IV. Nechci.
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Matěj /syn Jiříka Nováka/ za nedospělýho uznán.

Žena Jiříka Trčky, Rozina, 28 let:
I. HV
II. Já nevím, až přijde učitel.
III. Já proti ní nic nemám, víc ale nebudu.
IV. Nechci.

Jiřík Toll, sedlák, 48 let:
I. HV
II. Já obzvláštního nic nevěřím.
III. Já juž povídám,  já nic nemám.
IV. Nechci.

Jeho žena Rozina, 48 let:
I. HV
II. Nic obzvláštního neví.
III. Nemám proti ní nic.
IV. Nechci.
Tři děti jsou nedospělé.

Pavel Komon, 70 let:
I. HV
II. Nic nevěděl.
III. Nepochybuju já v ničem.
IV. Nechci, raději smrt podstoupím.

Jeho žena Kateřina, 60 let:
I. HV
II. Nevěděla nic obzvláštního.
III. Nepochybuju já nic.
IV. Nebudu.
/Jakob Dvořák dal se na víru katolickou./

Antoš Toll, sedlák, 54 let:
I. HV
II. Nic obzvláštního nevěděl.
III. Co bych pochyboval.
IV. Nechci.

Jeho žena Magdalena, 28 let:
I. HV
II. Obzvláštního nic nevím.
III. Nemám.
IV. Nechci být.

Jeho syn Jan, 22 let:
I. HV
II. Nic obzvláštního neví.
III. Že nedávají z kalicha. Ačkoliv se mu pravilo, ze není žádný poručení pro všechen lid z kalicha píti, že

to článek víry není, že jenom sv. apoštolům pravil - jezte a pijte z něho všichni.
IV. Nechci.

Druhý syn Franz, 18 let:
I. HV
II. Já jsem se to neučil, až přijde učitel.
III. Ne.
IV. Nechci být katolíkem.
Tři děti nedospělé.



25
Tomáš Toll, 25 let:

I. HV
II. Nic obzvláštního neví.
III. Nepochybuji.
IV. Nechci.
/Rozina, dívka, se obrátila na víru katolickou./

Druhá dívka Marina, 23 let:
I. HV
II. Nic nevím obzvláštního.
III. Já nepochybuju.
IV. Ne.

Josef Ochrana, sedlák, 30 let:
I. HV
II. Nic. obzvl. neví.
III. Proti ní nic nemám.
IV. Nechci.

Jeho žena Rozina, 27 let:
I. HV
II. Nic obzvl. neví.
III. Po druhém otázání nebyla možná odpověď od ní dostati.
IV. Nechci.
Děti dvě nedospělé.

Jeho bratr Matěj, 26 let:
I. HV
II. Nic obzvláštního nevím.
III. Nic nemám.
IV. Nechci.

Druhý bratr Martin, 23 let:
I. HV
II. Pro velkou hloupost nic nevěděl, a bylo vidět, že to z podvodů jiných činil.
III. Nechci, abych měl umřít.
Sestra malá. Povolána matka její.

Marina, 60 let:
I. HV
II. Já obzvláštního nic nevím.
III. Nebylo možná od ní dostati odpověď.
IV. Ano, to ne.

Jiřík Novák, sedlák, 46 let:
I. HV
II. Až přijde učitel, ten nás naučí.
III. Já ani v ničem nepochybuju.
IV. Ne, nechci.

Jeho žena Anna Magdalena, 28 let:
I. HV
II. Já nemůžu povědět.
III. Já proti ní nic nemám.
IV. Já nechci.
Osm dětí nedospělých.
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Obec Deštná /5. dubna/

Jan Komon, chalupník, 68 let:
I. HV
II. Já nevím, až dostaneme učitele, ten nás naučí.
III. Já nemám žádnou pochybnost.
IV. Nechci.
Žena jeho nemocná.

Jeho syn Tomáš, 25 let:
I. HV /elivetské/
II. Taková víra není na světě, jseš tedy bez všecké víry?
II. Nechť jsou, děj se tedy vůle Boží.
III. Já nic nemám.
IV. Nechci.

Dcera Anča, 16 let:
I. HV
II. Já to nevím.

Nic nevěděla, co odpovídat.
III. Nemám.
IV. Nechci a nebudu.
Tři děti nedospělé.

Franc Trčka, podruh, 35 let:
I. HV
II. Nic neví obzvláštního.

Vysvětlilo se jemu vyznání helv., které nevěřil.
III. Nepochybuji.
IV. Nechci. VRP /rukou písaře/

Jeho žena Anna, 27 let:
I. HV
II. Já nevím.
III. Nemám.
IV. Nechci a nebudu do smrti.
Čtyři děti nedospělé.

Pavel Procházka, podruh, 63 let:
I. HV
II. Já nevím nic leda otčenáš.
III. Nepochybuju.
IV. Nechci, raději umřu.
Žena jeho nemocná.

Jan Procházka, podruh, 35 let:
I. HV
II. Já ještě nejsem vyučený.
III. Já nehaním.
IV. Nechci, rač smrt podstoupím.

Jeho žena Marina, 28 let:
I. HV
II. Nic obzvl. nevěděla.
III. IV. Nechcu a nebudu do smrti.
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Obec Chlum

Jakob Vlk, sedlák, 44 let:
I. HV
II. Obzvláštního nevím nic.
III. Nepochybuju o žádných článkách jejich.
IV. Nechci být.

Jeho žena Elisabeta, 46 let:
I. HV
II. Já obzvl. nic nevím.
III. Já juž nebudu nic povídat.
IV. Nechci, rač smrt podstoupím.
Čtyři děti nedospělé.

Barton Trčka, pacholek, 28 let:
I. HV
II. Já obzvláštního nic nevím.
III. Ne.
IV. Nechci.
Pohůnek nedospělý.

Martin Vlk, podruh, 33 let:
I. HV
II. Že není očistec; ačkoliv se mu povídalo, že lutriáni taky nepřipouštějí očistec, lutriánem přece nechce

býti.
Vysvětlilo se jemu, jak knihy Machbejských, tak ze sv. Matouše, tak z jiných 

důkazů, že je očistec.
III. Jinou nemám.
IV. Nechci.
Žena jeho nemocná.

Jeho bratr Venzl Kaderka, 21 let:
I. HV
II. Já ještě nic nevím.
III. Já nevím.
IV. Nechci a nebudu.
Dcera a pasák nedospělí.

Jeho matka Dorota, 60 let:
I. HV
II. Nic neví obzvláštního.
III. Já nemám.
IV. Nechci.

Kateřina Kaderková, 30 let /muž je katolíkem/:
I. HV
II. Nic obzvl. nevěděla.
III. Nebylo možná od ní dostati odpovědi.
IV. Nechci.

Matěj Novák, sedlák, 30 let:
I. HV
II. Nic obzvl. neví.
III. Povídá, že máme ve víře katol. všelijaké nálezky, které ale nikoliv nevysvětlil.
IV. 0, nebudu.
Všecek jeho dům je katolický.
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Matěj Vlk, podruh, 36 let:

I. HV
II. Nic obzvl. nevěděl.
III. Já nevím
IV. Nechci.

Jeho žena Kateřina, 40 let: I. HV
II. Obzvl. nic nevím.
III. Nepochybuju.
IV. Ne.

Obec Novičí /6. dubna/

Jiřík Vlk, chalupník, 66 let:
I. HV
II. Já nevím, co je to HV.
III. Já nevím nic.
IV. Nechci.
Žena katolička.

Jeho syn Franc, 28 let:
I. HV
II. Obzvl. nic neví.
III. Nechť je jaká chce.
IV. Nechci ani nebudu do smrti.
Marina, dcera chromá, syn Vávra nemocný. Jeho žena katolička a děti nedospělé.

Josef Bohatec, chalupník, 50 let:
I. HV, reformitská
II. Nevím
III. Já nevím.
IV. Nechci.

Jeho syn Martin, 20 let:
I. HV, reformitského
II. Obzvl. nic nevím.
III. Já nepochybuju.
IV. Nechcu do smrti.
Žena jeho katolička, děti nedospělé.

Jan Kaderka, chalupník, 35 let:
I. HV
II. Já nevím.
III. Nechť mám nebo nemám, katolíkem přece nebudu.
Žena jeho nemocná, dítě malé a bratr malý, druzí všichni katol.

Tomáš Krejčí, podruh, 35 let:
I. HV, reformický
II. Obzvl. nic nevím.
III. Nepochybuju.
IV. Nechci.
Žena je blízko ku porodu, děti nedospělé.
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Obec Kochov

Vítek Bohatec, sedlák, 46 let:
I. HV, reformitského
II. Nic obzvl. nevím.
III. Nevím. IV. Nechci.
Žena nemocná, čtyři děti nedospělé a Dorota chromá.

Jeho dcera Marina, 18 let:
Bylo viděti, že pro nedospělost s ní nebylo co dělati.

Jakob Kaderka, pacholek, 21 let:
I. HV, reformitské
II. Nic obzvl. neví.
III. Nepochybuju v ničem.
IV. Nechci.

Matěj Bohatec, pacholek, 21 let:
I. HV
Ani neví články k spasení, které se mu vysvětlily, přece nechce býti katolíkem, cokoliv se mu řeklo.

Magdalena Havlínová, dívka, 19 let:
I. Reformitského neb HV
Ani neví články k spasení, které se jí vysvětlily.

Jeho bratr Jiřík Bohatec, 40 let:
I. HV
II. Já věřím jenom dvě svát.

Povídalo se mu, že tím samým, že jenom věří, co je v Písmě sv. psaného, věřiti 
nemůže dvou svátostí, neb tam nestójí, že by křest a VP byla svátost, krom toho se 
mu co vysvětliti má, se vysvětliti mělo.

III. Co bych já pochyboval.
IV. Nechci.
Žena a dívka katolička, dvě děti nedospělé.

Pavel Rychnovský, podruh, 28 let:
I. HV
II. Já věřím dvě svát., ačkoliv jich dokázati nemůžu.
III. Já do ní nic nechcu znát.
IV. Nechci.
Žena nemocná, dvě děti nedospělé. Dívka katolička.

Obec Svárov

Václav Bohatec, sedlák, 37 let:
I. HV, reformitského, křesťan.
II. Nic obzvl. neví.
III. Já neříkám nic.
IV. Nechci.
Žena nemocná, osm dětí nedospělých.

Šimek Kovář, pacholek, 20 let:
I. HV
Ani nevěděl články k spasení, které se mu vysvětlily.

Pavel Ochrana, podruh, 50 let:
I. Reformit podle HV
II. Obzvl. nic nevěděl.
III. Nemůžu pochybovat.
IV. Nechci.
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Jeho žena Marina, 35 let:

I. Reformička podle HV
II. Nic obzvl. neví.
III. Já neřeknu nic.
IV. Nechci.

Josef Ochrana šel do Rejče do Uher k stolu Páně. /Retz/

Bratr ženin Jakob Dosedla, 28 let:
I. Reformit HV
Ani nevěděl články k spasení, které se mu vysvětlily.
III. Nechci.

Anton Kubín, podruh, 53 let:
I. HV reformit
II. Nic obzvl. neví.
III. Co bych o ní pochyboval.
IV. Nebudu.
Žena nemocná, dvě děti nedospělé.

Jeho dcera Kateřina, 20 let:
I. HV reformička
Ani nevěděla články k spasení, které se jí vysvětlily.
II. Nechci.

Marina Pavlíková, 54 let:
I. HV
II. To já nevím.
III. Nebylo možná dostati od ní odpovědi.
IV. Nechci.
Dcera Rozina se nedostavila, druzí jsou nedospělí.

Obec Bezděčí

Tomáš Vlk, podruh, 51 let:
I. HV
II. Nic obzvl. nevím.
III. Co bych pochyboval.
IV. Nechci ani nebudu.

Jeho žena Marina, 51 let:
I. HV
II. Já nevím.
III. Nemám.
IV. Nechci ani nebudu.
Kateřina dcera Tomáše Vlka nemocná, druhé děti nedospělé.

Schuppler Korber
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Seznam nekatolíků p. Mírov-Svitavy, 30.4.1782

Horní Smržov /větší díl obce/

1. Jiří Dosedla, podruh, 35 r.
Polexina, manželka 40 /hlásila se,že zůstává katol./
Pavel s. 8
Matouš s. 3
Marie dc. 1/4

2. Václav Trčka, podruh, vdovec 75
Jiří s. 30 /pro těžkou nemoc se nedost./
Anna dc. 28
Růžena, manž. Jiřího 28
Josef s. 5
Matěj s. 1
Anna dc. 3
Jan Komon, pasák krav 18

3. Jiří Vanta, podruh 62
Marianna, manželka 60 /pro nemoc se nedostavila/
Matouš s. 30
Antonín s. 28
Josef s. 24
Jan s. 26
Matěj s. 20 /Jan, Josef, Matěj slouží jinde/

4. Martin Zeman, podruh 42
Kateřina, manželka 35
Jan s. 10

5. Jiří Dražil, podruh 35
Veruna, manželka 25
Jan s. 6 /Rosina, jeho ženy matka zůst.
Apolena dc. 3 katol., ač ji žádal zapsat/
Augustin s. 1

6. Jiří Novák, podruh 58
Rosina, manželka 58 /pro nemoc se nedostavila/
Bartoloměj s. 36
Martin s. 29
Matouš s. 21
Pavel s. 18
Matěj s. 13

7. Jiří Tol, sedlák 48
Rosina, manželka 48
Tomáš s. 13
František s. 11
Kašpar s. 9
Kateřina Boháčova, služebná 18

8. Pavel Komon, jeho švagr 70
Kateřina, manželka 70
Jakub Dvořák, čeledín 18 /zůstává katol./

9. Antonín Tol, sedlák 54
Magdalena, manželka 28
Jan s. 22
František s. 18
Tomáš s. 14
Josef s. 9
Matouš s. 3
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Tomáš Tol, bratr 25 r.
Rosina Dvořáková, děvečka 40 /jest. katol./
Mariana Komonová 23

10. Josef Ochrana, sedlák 30
Rozina, manželka 27
Anna dc. 3
Tomáš s. 1
Matěj Ochrana, bratr 26
Martin Ochrana, bratr 23
Kateřina, sestra 14
Marina, matka Josefa 60

11. Jiří Novák, sedlák 46
Anna Magdalena, manž. 28
Marie dc. 15
Martin s. 13
Kateřina dc. 11
Josef s. 7
Jakub s. 5
Tomáš s. 3
Anna dc. 2
Barbara dc. 1/4

Obec Deštná /větší díl obce/

12. Jan Komon, chalupník 68
Barbara, manželka 50 /onemocněla/
Tomáš s. 25
Anna dc. 16
František s. 12
Jan s. 8
Jakub s. 13

13. František Trčka 35
Anna, manželka 27
Jiří s. 8
Ondřej s. 4
Jan s. 3
Marie, dc. 1/12

14. Pavel Procházka, podruh 63
Anna, manželka 62 /nemocná, nemohla se dostavit/

15. Jan Procházka, podruh 35
Maria, manželka 28
Josef s. 6
Jakub s. 2

Obec Chlum

16. Jakub Vlk, sedlák 44
Alžběta, manželka 46
Veruna, dc. 14
Kateřina dc. 11
Marie dc. 9
Josef s. 5
Barton Trčka, voják na dovolené cís. peš. regimentu, 28
Barton Vlk, hříbek 14

17. Martin Vlk, podruh 33
Marina, manželka 25 /onemocněla/

Veruna dc. 7
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Václav Kaderka, bratr 21 r. /jako B. Trčka z č. 16/
Matouš Štorch, pasák krav 15
Dorota Vlková, matka 60

18. Matěj Kaderka, podruh 62
Kateřina, manželka 30

19. Matěj Novák, sedlák 30
Anna, manželka 50 /zůstává katol. spolu se 6 dětmi/
Jiří s. 21
Marina dc. 18
Manda dc. 16
Kateřina dc. 11
Matěj s. 7
Rozina dc. 2

20. Matěj Vlk, podruh 36
Kateřina, manželka 40
Jakub s. 6
Veronika dc. 3
Marie dc. 1/4

Obec Novičí /menší díl obce/

21. Jiří Vlk, chalupník 66
Maria, manželka 45 /Marie a Rozina zůst. katol.
František s. 28 též Marie Krumová, nevěsta
Marie dc. 22 Vavřince/
Vavřinec s. 18
Rozina, manž. Františka
Josef s. 2
Pavel s. 1/4

22. Josef Bohatec, chalup. vdovec 50 /Maria, manž. zůstává katol./
Martin s. 25
Tomáš s. 5

23. Jan Kaderka, chalupník 35
Kateřina, manželka /onemocněla, nedostavila se/
Manda dc. 1
Pavel Kaderka, bratr 15
Jan Kaderka, otec a druhý bratr Jiří katol.

24. Tomáš Krejčí, podruh 35
Barbora, manželka 28
Marina dc. 9
Pavel s. 5
Anna dc. 3

Obec Kochov /menší díl obce/

25. Vít Bohatec, sedlák 46
Kateřina, manželka 47 /onemocněla, nedostavila se/
Mario dc. 18
Vavřinec s. 15
Magdaléna dc. 13
Anna dc. 11
Veronika dc. 9
Rozina dc. 5
Jakub Kaderka, čeledín 21
Magdalena Havlínová, děv. 19 /hrbatá/
Dorota Kolářová, sestra manž. 55 /pro nemoc se nedostavila/
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26. Matěj Bohatec, hříbek 21

Jiří Bohatec, bratr 40
Kateřina, manželka /zůstala katol./
Jakub s. 3
Anna dc. 7
Rozina Kaderková, služebná /zůstala katol./

27. Pavel Rychnovský, podruh 28
Františka, manželka 24 /onemocněla/
Josef s. 4
Jakub s. 2
Marie, služebná /zůstává katol./

Obec Svárov /menší díl obce/

28. Václav Bohatec, sedlák 37
Anna, manželka 43 /pro nemoc se nedostavila/
Martin s. 17
Matouš s. 14
Manda dc. 16
Marie dc. 12
Helena dc. 8
Barbora dc. 6
Kateřina dc. 4
Rozina dc. 2
Šimon Kovář, čeledín 20

29. Pavel Ochrana, podruh 50
Maria, manželka 35
Josef Ochrana, bratr 40
Jakub Dosedla, bratr ženy 28

30. Antonín Kubín, podruh 53
Marie, manželka 57
Kateřina dc. 19
Matouš s. 16
Jan s. 13

Obec Bezděčí /malý díl obce/

31. Tomáš Vlk, podruh 51
Maria, manželka 51
Kateřina dc. 17 /onemocněla/
Jan s. 1

Obec Svárov /malý díl obce/

32. Mariana Pavlíková, vdova 54
Rozina dc. 20 /nechtěla se dostavit/
František s. 10
Matěj s. 8

Korber

Zpráva kraje guberniu 9.5.1782:

R: Posílají  se protokoly z Mírova a Svitav. Pokud jde o modlitebnu, chtějí  se prý připojit  ze Smržova
/Dolního/, Stvolové, Skrchova a Bahen z letovického panství. Kdyby dosáhli počtu, raději v Horním
Smržově než v Deštné, tam by katol. museli chodit kolem.  Zatím se nemůže vědět skutečný počet,
raději tedy aby šli do Vanovic.

Strachwitz

Koncept odpovědi gubernia 11.5.1782:

R: Schvalují se Vanovice, musí se to domluvit s Brnem. Herdy



PANSTVÍ KARLOVA PLÁŇ /KARLOVEC/

1a. Protokol 19.-20.6.1782 str. 35
1b. Seznam 26.8.1782 str. 41
2. Žádost Křišťanovic o malou modlitebnu str. 42
3. Protokol 29.10.1782 a seznam 12.11.1782 str. 42
4. Protokol 17.-18.12.1782 a seznam 18.12.1782 str. 43

1a. Protokol před komisí SOA Brno
kancelář p. Karlova Pláň /Karlovec/ B 1 R 11/101/2
19.-20.6.1782 p. Karlova Pláň /Karlovec/

f. 23, 40-55
Obec Májůvka

Johann Heinrich Krumpholtz, šenkýř, 33 let:
I. AV
II. V čem je vlastně rozdíl, to mi není známo.
III. Pochybuji o odpust., o očist., půstu a lámání chleba podjed.

                      Bylo mu to všechno tak vysvětleno, že nevěděl, co proti tomu namítnout.
IV. Ne. VRP

Jeho žena Anna Maria, 28 let:
I. AV
II. To nevím.
III. Nejsem učená, nevím to.
IV. Ne.
3 malé děti

Obec Lesy

Heinrich Pietsch, domkář, 44 let:
I. AV
II. To nevím.
III. Kvůli odpustkům /odpuštění/.
IV. Ne.

Jeho žena Anna Elisabeth, 38 let:
I. AV
II. To nevím.
III. Kvůli odpustkům.
IV. Ne.
2 malé děti.

Obec Rejchartice

Simon Christ, sedlák, 37 let:
I. AV
II. To nevím.
III. Kvůli lámání chleba podjed.
IV. Ne. VRP

Jeho žena Elisabeth, 32 let:
I. Křesťanské podle AV
II. To nevím.
III. Nepochybuji.
IV. Ne.
2 malé děti.

Obec Roudno

Tobias Christ, sedlák a konšel, 40 let:
I. AV
II. To tedy nevím.
III. Kvůli ctění svatých a očistci.    IV         Ne.
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/ Žena,  ačkoliv už byla  zapsána,  dala  se  ke katolíkům, právě tak jako její  nezletilé  dcery učinily.  Syn je
nezletilý./

Obec Křišťanovice

Johann Michael Laukes, domkař, 50 let:
I. Podle AV
II. To nevím.
III. Kvůli očistci.   /V Písmě dokázáno, ale on řekl, že kdyby to tam 10x stálo, že to nevěří./
IV. Ne.

Jeho žena Maria Elisabeth, 44 let:
I. Jsem té víry jako muž.
II. Ale které víry muž byl, to už nevěděla.
III. Nepochybuji.
IV. Ne.

Syn Johann Friedrich, 19 let:
I. Jako otec.
III. Nemám pochybnost.
IV. Ne.

Dcera Maria Elisabeth, 22 let:
I. Jako rodiče k AV.
II. To nevím.
III. Nemám pochybnost.
IV. Ne.
3 děti nedorostlé

Jeho sestra Anna Maria, 50 let:
I. Podle AV.
II. To nevím.
III. Nemám pochybnost.
IV. Ne.

Simon Fogg, krejčí, 30 let:
I. AV
II. Rozdíl této víry nevím.
III. Kvůli odpustkům a ctění svatých.
IV. Ne. VRP

Jeho žena Anna Maria, 27 let:
I. Apoštolské - /aniž by se přihlásila k vyznání jiné víry./
II. To nevím, nejsem ještě vyučena.
III. Nepochybuji.
IV. Ne.

Joseph Englisch, podruh, 34 let:
I. AV
II. To nevím.
III. Kvůli ctění svatých.
IV. Ne, apoštolské a nekatolické.
2 malé děti.

Jeho manželka Apolonia, 29 let:
I. AV
II. Nevím.
III. Vzývání svatých.
IV. Ne.

Andres Krumpholtz, domkař, 38 let:
I. AV
II. To vlastně nevím.
III. Kvůli ctění svatých.
IV. Ne.                                                           Žena je po porodu, 2 děti jsou ještě malé.
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Christoph Krumpholtz, stolař, 41 let:
I. Evangelické podle AV.
II. To nevím.
III. Kvůli ctění svatých.
IV. Ne.

Jeho žena Maria Magdalena, 32 let:
I. Křesťanka podle AV.
II. To nevím.
III. Nebylo možné dostat odpověď na to, nač tázáno.
IV. Ne, evangelická.
3 malé děti.

Christian Körper, výměnkář, 50 let:
I. AV
II. To nevím.
III. Nepochybuji.
IV. Ne.

Jeho žena Marina, 56 let:
I. AV
II. To nevím.
III. Nemohu pochybovat.
IV. Ne.

Friedrich Christ, výměnkář, 62 let:
I. AV
II. To nevím.
III. O očistci.
IV. Ne.

Jeho žena Marianna, 40 let:
I. AV
II. To nevím.
III. Ne.
IV. Ne.
1 dítě ještě malé.

Joseph Öhler, sedlák, 31 let:
I. AV evangelík.
II. Věřím jenom v Boha Otce, Syna a Ducha sv.
III. Kvůli odpustkům.
IV. Ne. VRP

Jeho žena Anna Maria, 31 let:
I. Evangelické podle AV.
II. To nevím.
III. Nepochybuji.
IV. Ne.
Otec hospodyně se nemohl dostavit kvůli stáří a sešlosti.
Dítě je malé.

Heinrich Seidler, domkař, 52 let:
I. Podle AV křesťan.
II. Věřím v Boha Otce, Syna a Ducha sv. – /Bylo s ním mluveno a vysvětlováno, ale přesto nebylo            možné z

něho více dostat./
III. Nepochybuji.
IV. Ne.

Jeho žena Anna Maria, 57 let:
I. Nekatolické – /aniž by se přiznala k nějakému vyznání víry/.
II.  /Byla jí tato vyznání řečena, ale nebylo možné k některému ji přimět./
III. Ne.
IV. Ne, zůstanu tak jako můj muž.
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Jejich dcera Susanna, 18 let:

I. Jsem takové víry jako moji rodiče.
II. Nekatolické, k apoštolské – /aniž by se dále přihlásila k vyznání některé víry. Nebylo dbáno
       , co bylo stále říkáno./
III. Ne.  
IV. Ne.
/Dcera Elisabeth přistoupila zpět ke katol. víře, když předtím byla proti své vůli zapsána k AV./

20. června:

Karl Englisch, domkař, 36 let:
I. AV
II. To nevím.
III. Kvůli ctění svatých a očistci.
IV. Ne. VRP

Jeho žena Theresia, 29 let:
I. AV
II. To nevím.
III. Kvůli ctění svatých.
IV. Ne.
Dítě je malé.

Andres Feig, domkař, 36 let:
I. AV
II. To nevím.
III. Kvůli očistci.
IV. Ne.

Jeho žena Magdalena, 36 let:
I. Evangelické nebo luterské.
II. To nevím.
III. Nepochybuji.
IV. Ne, chci být nekatoličkou.
2 děti nezletilé.

Andres Körper, domkař, 42 let:
I. AV
II. To nevím.
III. Kvůli očistci.
IV. Ne.
Žena včetně dcery zůstaly katoličky, dospělý syn je nemocen, druhý syn je nezletilý. VRP

Jeho mladší syn Andres Körper, domkař, 23 let
I. AV
II. To nevím.
III. Kvůli odpustkům, ctění svatých a očistci.
IV. Ne.

Jeho žena Anna Elisabeth, 21 let:
I. AV
II. To nevím.
III. Kvůli odpustkům, vzývání svatých.
IV. Ne.

Franz Christ, sedlák, 28 let:
I. Apoštolské, křesťanské podle luterské víry.
II. To nevím.
III. Kvůli ctění svatých.   /Bylo vysvětleno./
IV. Ne. VRP

Jeho žena Magdalena, 29 (28?) let:
I. AV
II. To nevím.
III. Nemám pochybnost.
IV. Ne.
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Johann Christ, výměnkář, 62 let:
I. Apoštolské podle AV.
II. Jaké je vlastně AV, to nevím.
III. Nemám pochybnost.
IV. Ne.

Jeho žena Anna Katharina, 55 let:
I. AV
II. To nevím.
III. Nepochybuji.
IV. Ne.

Dcera Marianna, 19 let:
I. Jako moji rodičové.
II. To nevím.
III. Nebylo možné z ní něco dostat.
IV. Ne.

Karl Langer, domkař, 47 let:
I. AV
II. To nevím.
III. Kvůli očistci a ctění svatých.
IV. Ne. VRP

Jeho žena Anna, 42 let:
I. Luterské víry.
II. To nevím.
III. Kvůli očistci.
IV. Ne, zůstanu jako můj muž.

Jeho syn Ignatz, 18 let:
I. AV
II. To nevím.
III. Nepochybuji.
IV. Ne.
2 děti nedorostlé.

Johann Baitel, domkař, 53 let:
I. AV nebo luterské.
II. To nevím.
III. Kvůli odpustkům a očistci.
IV. Ne.

Jeho žena Anna Maria, 44 let:
II. Věřím v čistého Boha. - /To jste také věřila v katol. církvi? Nevěděla, co na to odpovědět./
III. Kvůli ctění svatých.
IV. Ne.
2 děti nezletilé.

Johann Langer, výměnkář, 77 let:
I. Luterské.
II. To nevím.
III. Kvůli očistci.
IV. Ne.

Friedrich Dressler, výměnkář, 67 let:
I. AV
II. To nevím.
III. Nepochybuji.
IV. Ne.

/ Jeho žena Anna Maria, 65 let:
I. Jako muž.      III. Ne.
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IV. Po mnoha přemlouvání, napomínání a vysvětlování přistoupila zpět ke katol. náboženství./

Johann Friedrich Pietsch, domkař, 45 let:
I. AV
II. To nevím. /Bylo mu to vysvětleno./
III. Kvůli odpustkům a očistci.   /Bylo mu to vysvětleno./
IV. Ne. VRP

Jeho žena Anna Katharina, 40 let:
I. AV
II. To nevím.
III. Nebylo možné od ní dostat odpověď.
IV. Ne.

Jeho dcera Maria Elisabeth, 18 let:
I. AV
II. To nevím, to co moji rodiče.
III.  Nevěděla, co odpovědět.
IV. Ne.
3 děti jsou nezletilé.

Heinrich Hantschel, domkař , 53 let:
I. Křesťanské podle AV.
II. To nevím.  /Bylo mu to vysvětleno./
III. Nemám pochybnost.
IV. Ne.
Žena je nemocná.

Jeho syn Heinrich, 20 let:
I. Křesťan podle AV.
II. To nevím, to mi není známo.
III. Kvůli ctění svatých a očistci.
IV. Ne. VRP

Dcera Maria Theresia, 16 let:
I. AV
II. To nevím.
III. Nevěděla, co odpovědět.
IV. Ne.
2 děti nezletilé.

Heinrich Dressler, sedlák, 30 let:
I. Křesťan podle AV
II. To nevím.
III. Kvůli ctění svatých a odpustkům.
IV. Ne. VRP

Jeho žena Maria Theresia, 18 let:
I. AV
II. To nevím.
III. To nevím.
IV. Ne.
Dítě nezletilé.

/ Theresia Christ a Anna Maria Dressler, jak je vidět z protokolu vrátily se ke katol. víře. /

V Karlově Pláni, 20. června 1782. Schuppler Perlich

Zpráva kraje guberniu 18.7.1782:

R: Zasílá se protokol, jen 2 ženy /vzadu uvedené/ revertovaly.
Strachwitz

Koncept odpovědi gubernia 6.8.1782:

H: Mají se poslat i seznamy a sdělit, kam se 53 osob připojí /ke které modlitebně/.    Herdy
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1b. Seznam revertentů SOA Brno

panství Karlova Pláň /Karlovec/ B 1 R 11/101/2
26.8.1782 p. Karlova Pláň /Karlovec/

f. 1, 5, 7

Theresia, manželka Tobiase Christa z Roudna 1 osoba
Anna Maria, manž. Friedricha Dresslera z Křišťanovic 1 osoba

celkem 2 osoby
Riederst

Seznam nekatolíků
panství Karlova Pláň /Karlovec/ 26.8.1782:

Obec Májůvka rodin osob

Johann Heinrich Krumpholtz, jeho manželka a 3 malé děti 1 5

Lesy

Heinrich Pietsch, jeho manželka a 2 malé děti 1 4

Rejchartice

Simon Christ, manželka a 2 nezletilé děti 1 4

Roudno

Tobias Christ, bez manželky a dětí 1 1

Kříšťanovice

Michael Laukes, manželka, 2 zletilé, 3 nezletilé děti a jeho sestra 1 8
Simon Fogg a jeho manželka 1 2
Joseph Englisch, manželka a 2 malé děti 1 4
Andres Krumpholtz, manželka a 2 malé děti 1 4
Christoph Krumpholtz, manželka a 3 malé děti 1 5
Christian Körper a jeho manželka 1 2
Friedrich Christ, manželka a 1 malé dítě 1 3
Joseph Öhler, manželka, otec a 1 malé dítě 1 4
Heinrich Seidler, manželka a 1 dcera 1 3
Karl Englisch, žena a 1 nezletilé dítě 1 3
Andres Feig, žena a 2 nezletilé děti 1 4
Andres Körper starší bez ženy a dětí 1 1
Andres Körper mladší včetně manželky 1 2
Franz Christ a jeho manželka 1 2
Johann Christ, manželka a 1 dcera 1 3
Karl Langer, manželka, 1 zletilé a 2 nezletilé děti 1 5
Johann Baitel, jeho žena a 2 malé děti 1 4
Johann Langer, sám 1 1
Heinrich Dressler, sám bez ženy 1 1
Johann Friedrich Pietsch, žena, 1 zletilé a 3 malé děti 1 6
Heinrich Hantschel, žena, 2 zletilé a 2 nezletilé děti 1 6
Heinrich Dressler, manželka a 1 nezletilé dítě 1 3

celkem 26 90

Rinder

Zpráva kraje guberniu:

R: Posílá se seznam nekatol. i revertentů. Evangelíci chtějí do Holčovic v císařské části Slezska.
Kolper
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2. Žádost Křišťanovic SOA Brno

jménem všech B 1 R 11/101/2
25.8.1782 p. Karlova Pláň, f. 2-3

R: Žádají  o  připojení  k  Holčovicům,  ale  současně  prosí  o  dovolení  vystavět  v  Křišťanovicích  malou
modlitebnu z kamene a prken, kam by dovezli občas pastora a kam by mohli chodit starší. Je nás tam
evangelíků přes 90.

Tobias Christ, Roudno
Joseph Öhler, Křišťanovice
Johann Heinrich Krumpholtz, Májůvka

/S Holčovicemi souhlasí gubernium 3.9.1782, ale o modlitebně se nemluví./

3. Protokol před komisí SOA Brno
kancelář p. Karlova Pláň /Karlovec/ B 1 R 11/101/2
29.10.1782 p. Karlova Pláň /Karlovec/

f. 58-62

Obec Křišťanovice

David Dressler, sedlák, 25 let:
I. AV
II. Co tato víra obsahuje, to mi kvůli mé neznalosti není známo.
III. Pochybuji o odpust., ctění sv., a kvůli přijímání nejsvětější svátosti pod způsobou chleba a vína.
IV. Ne.
Žena se nemohla vzhledem k nepříznivým okolnostem dostavit.

Christian Riedl, domkař, 60 let:
I. AV
II. Jsem starý a neučený, proto nevím, co tato víra obsahuje.
III. Pochybuji o ctění svatých,
IV. Zůstanu při své víře, ke které jsem se prve přihlásil.
Žena se nedostavila kvůli nevolnosti.

Karl Franz Riedl, svobodný, 28 let:
I. Jsem AV
II. Nedal žádnou odpověď.
III. Pochybuji o ct. svatých a odpust. a přijímání nejsvětější svátosti pod lámáním chleba a vína.
IV. Ne, zůstanu v nábož. jak je shora ohlášeno.

Heinrich Pietsch, podruh, 30 let:
I. Jsem AV
II. Věřím jen dvě svát., ostatní je mi neznámo, co tato víra obsahuje.
III. Pochybuji o uctívání svatých.
IV. Zůstanu u své shora ohlášené víry, žiji a zemřu v ní.
Žena se sem nemohla dostavit kvůli 20ti týdennímu dítěti.

Schuppler Riedel

Seznam nekatolíků, panství Karlova Pláň /Karlovec/ 12.10.82

Z vesnice Křišťanovic rodin osob
David Dressler a jeho žena 1 2
Christian Riedl a jeho žena, 1 syn 1 3
Heinrich Pietsch a jeho žena 1 2

celkem 3 7

Bayer
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Zpráva kraje guberniu 30.11.1782:

R: Zasílají se protokoly a soupisy.

4. Protokol před komisí SOA Brno
kancelář p. Karlova Pláň /Karlovec/ B 1 R 11/101/2
17.-18.12.1782 p. K. Pláň /Karlovec/

f. 24-37

Obec Lesy

Johann Georg Pietsch, sedlák, 41 let:
I. AV
II. V čem je vlastně rozdíl, to nevím.      /Bylo mu to vysvětleno/
III. Kvůli očist., ctění svatých a přijímání VP podjed.
IV. Ne, chci zůstat u zvoleného nábož.

Jeho žena Anna Maria, 39 let:
I. AV
II. Je mi to známé.        /Bylo jí to vysvětleno./
III. Já už zůstanu tak, jak jsem se přihlásila.
IV. Ne.
Syn Karl Franz se nemohl dnes dostavit, byl proto povolán na zítřejší den.
Ostatní 6 dětí je nezletilých.

Andres Thomas, sedlák, 21 let:
I. AV
II. To mi není známo.
III. Kvůli růženci.
IV. Ne.
Jeho žena Anna Maria je nemocná, nemůže přijít sama.

Joseph Pietsch, sedlák, 52 let:
I. Dříve jsem byl katol., teď jsem se ale přihlásil k AV.
II. To mi není známo, z čeho vlastně tato víra pozůstává.
III. Rozcházím se v očist., v podávání VP podjed. a ve ctění sv.
IV. Ne. Zůstanu při tom, jak jsem se přihlásil.

Jeho žena Anna Maria, 34 let:
I. Jsem evangelička.
II. To nevím.
III. Nevěřím v očistec.
IV. Nezůstanu v katol. víře. 2 děti jsou malé.

Syn Heinrich Pietsch, svobodný, 27 let:
I. Přidal jsem se k AV.
II. Toho si nejsem vědom.        /Bylo mu to vysvětleno./
III. Nevěřím v očist. Rozcházím se v přijímání podjed.
IV. Ne.

Druhý syn Karl Franz, svobodný, 19 let:
I. Evangelické.
II. To nemohu pořádně vysvětlit.
III. Nevěřím v očistec.
IV. Ne.
Dvě ostatní děti jsou nezletilé.

Michl Hausotter, sedlák, 54 let:
I. AV
II. To nevím.
III. Nevěřím v očistec.
IV. Ne.
Jeho žena se nemohla dnes dostavit, proto bude povolána zítra.



Jeho syn Johann Georg, svobodný, 27 let: 44
I. AV
II. To nedovedu vysvětlit.
III. Rozcházím se při VP v přijímání podob.
IV. Ne.
Jeden syn nedospělý.

Joseph Klein, pacholek, svob., 29 let:
I. Evangelického nábož.
II. To neumím vysvětlit.
III. Nevěřím v očistec.
IV. Ne.

Andres Hausotter, sedlák, 26 let:
I. AV
II. To nedovedu řádně vysvětlit.
III. Přijímání podjed. při VP a kvůli očistci.
IV. Ne.
Žena kvůli malému dítěti se nedostavila a byla předvolána na zítřek.
2 děti nezletilé.

Franz Hausotter, výměnkář, 58 let:
I. Evangelického nábož.
II. To vlastně nevím.
III. Nevěřím v očistec.
IV. Ne.
Jeho žena zůstane katoličkou.

Jeho syn Hans Heinrich, svob., 22 let:
I. AV
II. To nedovedu řádně vysvětlit.
III. Nevěřím v očistec.
IV. Ne.

Druhý syn Ignatz, svob., 19 let:
I. AV
II. To nevím.
III. V přijímání sv. VP podjed. a v očistci.
IV. Ne.
Jedna dcera je nezletilá.

Andres Hantschel, zahradník, 20 let:
I. Evangelického nábož.
II. To nemohu řádně vysvětlit.
III. V očistci.
IV. Ne.
/Žena byla proti vůli zapsána, od nynějška zůstala katol./

Franz Heeger, domkař, 40 let:
I. AV
II. To nemohu vlastně vysvětlit.
III. Nevěřím v očistec.
IV. Ne.

Jeho žena Marianna, 40 let:
I. Evangelického nábož.
II. To nevím.
III. Kvůli očistci.
IV. Ne.
2 děti jsou nezletilé.

Franz Heintz, domkař, 44 let:
I. AV
II. To mi ovšem není známo.
III. Nevěřím v očist., potom v přijímání podjed, při VP.
IV. Ne.
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Žena se nemohla dnes dostavit, byla teď předvolána na zítřek. Dítě je nezletilé.

Karl Neumann, domkař, 30 let:
I. Evangelického nábož.
II. To vlastně nemohu vysvětlit.
III. Nevěřím v očist., pochybuji v přijímáni podjed. při VP
IV. Ne.
Protože se žena dnes nedostavila, byla povolána na zítřek. Dítě je malé.

Hans Heinrich Hausotter, sedlák, 28 let:
I. Evangelického nábož.
II. To nemohu vysvětlit.

Christian Dressler, sedlák, 55 let:
I. Evangelického nábož.
II. To nemohu řádně vyložit.
III. V přijímání VP podjed.
IV. Ne.
Žena se dnes nedostavila a byla ustanovena na zítřek.

Syn Andres, svobodný, 19 let:
I. Evangel. nábož.
II. To mi není známo.
III. Nevěřím, že je očistec.
IV. Ne.
Dcery Anna a Susanna byly předvolány na zítřek. Ostatních 5 dětí je nezletilých.

Heinrich Klein, sedlák, 36 let:
I. Augsburské konfese.
II. Nejsem tak zběhlý, abych o tom mohl dát vysvětlení.
III. Nevěřím na očist. a pochybuji o přijímání VP podjed.
IV. Ne.
Žena byla předvolána na zítřejší den, protože se nedostavila kvůli kojení dítěte. 2 děti jsou nezletilé.

Johannes Klein, chalupník, 28 let:
I. AV
II. To nemohu vysvětlit.
III. Nevěřím v očist. a pochybuji o přijímáni VP podjed.
IV. Ne.
Žena Elisabeth se nedostavila kvůli nemocnému dítěti a byla předvolána na zítřek.

Obec Křišťanovice

Johann Friedrich Krumpholtz, sedlák, 35 let:
I. AV
II. To mi není známo.
III. Kvůli odpustkům.
IV. Ne.

Johann Georg Fischer, pacholek, svob., 26 let:
I. Nedovedl pojmenovat víru, ke které se hlásí, řekl jenom, že je nekatolík, aniž by řekl,                      ke

které víře se přiznává.
II. –
III. Ano, o modlení ke svatým a ctění svatých.
IV. Ne.

Johann Friedrich Baitel, chalupník, 37 let:
I. Jsem apoštolský křesťan.
II. To nemohu vyložit.
III. Kvůli mnoha dodatkům, očistci a přijímání podjed. při VP
IV. Ne.



Jeho žena Anna Maria, 32 let: 46
I. AV
II. To nevím.
III. Kvůli očistci.
IV. Ne.
Marianna Krumpholtz se nedostavila kvůli stáří a churavění.

Její dcera Theresia, svobodná, 21 let:
I. Evangelického nábož.
II. To nevím.
III. Kvůli očist., takovou mám pochybnost.
IV. Ne.

Rosina Baitel, výměnkářka, 30 let: /chyba písaře?/
I. AV
II. To nedovedu vyložit.
III. Modlení ke svatým.
IV. Ne.
Dcera Theresia se nedostavila kvůli nemoci.

/ Rosina Kratschmer:
Tato udává sice 22 let, ale protože kvůli hloupému rozumu nebylo možné nic vyřídit a její matka zůstala až dosud
katol., tak se odhalilo, že se jednou přihlásila o /nadaci/ podporu, bylo jí doporučeno, aby se obrátila na svou matku a
tak, jak ona je, v tom setrvala. /

Joseph Riedel, domkař, 33 let:
I. AV
II. To mi není známo.
III. Nevěřím na očist. a svatí nemají být vzýváni.
IV. Ne.

Obec Nové Valteřice

Eleonora Umlauf, 27 let:
I. AV
II. To nemohu vědět.
III. Kvůli modlení ke svatým a kvůli očist.
IV. Ne.

Obec Lesy

Christiana Dresslera manželka Marianna, 47 let:
I. Evangelického nábož.
II. To nevím.
III. Kvůli přijímání podjed. při VP.
IV. Ne.

Dcera Anna, svobodná, 21 let:
I. Evangelického nábož.
II. To nevím.
III. Nemám pochybnosti.
IV. Ne.

Druhá dcera Susanna, svobodná, 14 let:
I. Evangelického nábož.
II. To nevím.
III. Kvůli očist. a modlení ke svatým.
IV. Ne.

Manželka Franze Heintze Marianna, 40 let:
I. Evangelického nábož.
II. To nemohu vyložit.
III. Kvůli očist., modlení ke sv. a přijímání VP podjed.
IV. Ne.

Manželka Heinr. Kleina Anna Maria, 33 let:
I. Evangelického nábož.
II. To nevím.
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III. Kvůli voláni ke svatým.
IV. Ne, tato víra se mi nelíbí.

Manželka Michaela Hausottera Theresia, 27 let:
I. Evangelického nábož.
II. To nevím.
III. Kvůli očist. a vzývání svatých.
IV. Ne.

Manželka Karla Neumanna Anna Maria, 24 let:
I. Evangelického nábož.
II. To nevím.
III. Kvůli očistci.
IV. Ne.

Syn Hanse Georga Pietsche, Karl Franz, svob., 14 let:
I. AV
II. To nevím.
III. Kvůli očist. a přijímání VP podjed.
IV. Ne.

Manželka Andrese Hausottera Anna Elisabeth, 26 let:
I. Evangelického nábož.
II. To nevím.
III. Kvůli vzývání svatých.
IV. Ne.

Manželka Johanna Kleina Anna Liesa, 29 let:
I. Evangelického nábož.
II. To vlastně nevím.
III. Kvůli vzývání svatých a očist.
IV. Ne.
- - - - - - - - -
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Seznam nekatolíků p. Karlova Pláň /Karlovec/ 18.12.1782

Lesy rodin osob
Johann Georg Pietsch, sedlák, včetně své rodiny 1 3
Andres Thomas, sedlák, včetně své rodiny 1 2
Joseph Pietsch, sedlák, včetně své rodiny 1 4
Michael Hausotter, sedlák, včetně své rodiny 1 3
Joseph Klein, pacholek, včetně své rodiny 1 1
Andres Hausotter, sedlák, včetně své rodiny 1 2
Franz Hausotter, výměnkář, včetně své rodiny 1 3
Andres Hantschel, zahradník, včetně své rodiny 1 1
Franz Heeger, domkař, včetně své rodiny 1 2
Franz Heintz, domkař, včetně své rodiny 1 2
Karl Neumann, domkař, včetně své rodiny 1 2
Hans Heinr. Hausotter, sedlák, včetně své rodiny 1 1
Christian Dressler, sedlák, včetně své rodiny 1 5
Heinrich Klein, sedlák, včetně své rodiny 1 2
Johannes Klein, domkař, včetně své rodiny 1 2

Nové Valteřice

Eleonora Umlauf, služka 1 1

Roudno

Johann Georg Fischer, pacholek 1 1
Křišťanovice Johann Friedrich Baitel, domkař s manželkou 1 2
Johann Friedrich Krumpholtz, sedlák 1 1
Marianna Krumpholtz a její dcera 1 2
Rosina Baitel a její dcera 1 2
Joseph Riedel, domkař 1 1

celkem 22 45

Rinder
Zpráva kraje guberniu 30.12.1782:

R: Zasílá se protokol i soupis, nikdo nerevertoval. Chtějí k Holčovicím.

Kolper

Koncept odpovědi gubernia 13.1.1783:

R: Schvaluje  se,  ale  ke  konci  roku  se  má  poslat  přesný  soupis.  Pak  už  je  třeba  se  řídit  nařízením
z 15.12.1782.

Beer



MĚSTO BOSKOVICE

1a. Protokol 11.3.1782 str. 49
1b. Seznam 28.4.1782 str. 52
2. Protokol a seznam 13.1.1783 str. 52

1a. Protokol před komisí SOA Brno
kancelář města Boskovic B 1 R 11/101/1
11.3.1782 p. Boskovice, f. 628-635

Město Boskovice

Jan Roztomilý, bednář nejprostší, 36 let:
I. HV reformit.
II. Já nevím, co to helvetské vyznání v sobě obsahuje, až tu bude náš pastýř, pak se naučím.
III. Požívání Večeře Páně podjed., mše sv., pouti a obrazy.
IV. Nemám žádné pochybnosti. VRP

Jeho žena Barbora, 30 let:
I. Já jsem reformitka.
II. Já nevím, nejsem tak vyučená, však mě vyučí pastýři naši až přijdou. Já nevím.
III. Já nemám žádnou pochybnost, ale katoličkou přece nechci být.
IV. Nechci.

Františka, svob. sestra Jana Roztomilého, 20 let:
I. HV reformitskej.
II. Jako obnovení víry. IIa. To já nemůžu vědět.
III. Já nemůžu nic říct, a také proti víře katol. nemám nic, ale katoličkou přece nebudu.
IV. Nebudu.

Učeň Jana Roztomilého Fabián Chlup, syn Jakuba Chlupa z Chrudichrom:
I. Jest Roztomilý tvůj otec? – Není, můj otec je v Chrudichromě.
Poznalo se, že jeho otec helvetskej víry se nevyznal, chlapec tento ještě dospělého a dostatečného rozumu
není, ale že zaveden od svého mistra jest, propustil se tedy, a nad ním otec jeho tázán byl.
Dvě nedospělé děti Roztomilého povolány nebyly.

Šimon Lubal, sedlák čtvrtník, 30 let:
I. Reformit.
II. V obnovení křesťana. V tom pozůstává, že my chceme podob.
III. Duch svatý a slovo Boží, a VP. Já nemůžu příčiny žádný vydati. Pochybnosti nemám žádné, jenom že

chci přijímat podob.
IV. Nebudu. VRP

Žena Šimona Lubala Maria Anna, 30 let:
I. Já jsem víry reformitskej.
II. Já nevím.
III. Nic mě k tomu nemělo, já se držím zákona Páně. Nemám žádné pochybnosti.
IV. Nechci, já již ostanu tak, jak můj muž.
Dvě děti nedospělého rozumu.

Václav Přibyl, krejčí, 40 let:
I. HV
II. Obnovení anebo napravení víry.
IIa. Ve VP podob., v lámání chleba a v zákoně.
IIb. Nevím rozdíl, až přijde učitel.



  50
 /Nebylo možné odpovědi od něho jiné dostati, než tu, že on ve víře katolické nikdy nebyl./               

III. Já nemám proti víře katol. nic.
IV. Nebudu. VRP

Jeho žena Helena, 30 let:
I. Já jináč nebudu jak můj muž helvetského vyznání.
II. Já nevím sama. Okusila jsem katolickou víru, nyní chci bejt tejto.
III. Já v ní nepochybuju.
IV. Nechci, jak můj muž jest, tak já budu.

Povolán  byl  pacholík  jeho  Ondřej  Staněk,  syn  Havla  Staňka  z  Chrudichromě  a  poznáno,  že  ještě
nedospělého rozumu jest, tedy tázán byl jeho otec.

Jiří Kleveta, řemesla krejčířského, 40 let:
I. HV reformit.
II. Tak daleko jsme se ještě neučili. Mělo mě k tomu leda Zákon Páně a VP.
III. Ani nehaním, ani nemám pochybnost.
IV. Nebudu.
/Žena jeho katolička a tři děti ještě nedospělé./

Tomáš Kleveta, řemesla krejčířského, 37 let:
I. HV reformit.
II. Obnovení křesťanstva.
IIa. V požívání podob. Večeře Páně.
Ilb. Já nevím odpovědi, poněvadž ještě nemám žádnýho učitela. /Nebylo možná od něho dostat odpovědi.
III. Nemám žádnou pochybnost.
IV. Nebudu. VRP
/Žena jeho katolička a děti nedospělé./

Pavel Boháček, nádeník, 60 let:
I. HV
II. To já se budu teprva vyučovat.    /Nemohl na to žádnou odpověď dáti. Ani nevěděl věci, který jeden

každý člověk věřiti nevyhnutelně musí, a nedal žádnou odpověď, ačkoliv se jemu vysvětlily./
Žena jeho těžce nemocná.

Terezie, dcera Pavla Boháčka:
I. Hilfantorskej víry.
II. Docela nic nevěděla a na svého tatíčka se odvolávala, že jenom to věří, co jí tatíček                    vykládá

ze zákona. Já musím poslouchat tatíčka.
IV. Já nemůžu jít od tatíčka.

Karel Boháček, předměšťan, 56 let:
I. HV reformit.
II. To já nevím, až mě můj učitel vyučí. Že jsem přijímal podob. /Ačkoliv se jemu vysvětlilo, že to není

článek víry./
III. Já nemám nic. /Mnoho se jemu řeklo, ale jak skála nepohnutý byl./
IV. Nebudu.

Magdalena, žena Karla Boháčka, 42 let:
I. HV reformitka.
II. Až budu vědět, tak vám to povím. Já nevím.
III. Já nemám žádnou pochybnost,
IV. ale já přece již zůstávám při svej víře.
Tři děti nedospělé.
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Jiří, syn Karla Boháčka, 20 let:
I. reformit.
II. Až posavad nic nevím, ale až se vyučím ze zákona, tak já jim tenkrát budu povídat.
IV. Jakej tata jest, takovej já zůstávám.
III. Já nehaním, ani nic proti ní nemám. VRP
Druhý syn Franc nedospělý.

Rozina, dcera Karla Boháčka, 18 let:
I. Jakej je tatíček a matička, takovej já jsem víry.
II. To já ještě nevím. Já nevím.
IV. Já chci býti reformitka.
Druhá dcera ještě nedospělého věku ani nevěděla věci, k spasení potřebné, které se jí vysvětlily.

Doplněk protokolu před komisí
kancelář m. Boskovice 16.3.1782

Alžběta, žena Karla Boháčka, 62 let: /při první komisi byla nemocná/
I. Reformitskej.
II.  /Docela nic nevěděla, články vyznání helvetského se jí přednesly, ty nevěřila,
III. v katolickej víře neměla žádnej pochybnosti,
IV. a přece nechce bejt katoličkou, ale reformitka podle helvetského vyznání./

Všecky jak města,  tak panství  Boskovskýho k helvetskému vyznání  ozvané osoby v tom obzvláště
rozeznání, a rozdíl vyznání a víry pravej od jejich vyznání, jenom dvě svátosti, křest a Večeři Páně připouští,
a to sice Večeře Páně v lámání chleba a pití kalicha. Přitom ale všichni se vyznávají, že rozdíl mezi námi a
jimi v tom se obsahuje, že my katolíci také to, co psaného není, oni ale jedině to, co v Zákoně jest psáno,
věří, přes to všecko všeobecně vyznávají, že sice křest a Večeře Páně světle v zákoně Páně se vynacházejí, že
by ale křest a Večeře Páně svátost anebo že by krom těch dvou svátostí neb více neb méně svátostí bylo, z
Písma svatého dokázati  nemohou, povídalo se jim, že tím samým proti  sobě jsou, jenom věříce, co jest
psaného, a přece od sebe vydávajíce, že by křest a Večeře Páně v Písmě psané nebyly. Pravilo se jim, že my
katolíci také ze samého Slova psaného v Písmě svatým našich sedm svátostí důkladně dokázati nemůžeme,
poněvadž ale my nejenom, co psaného jest, ale také co psáno není, dle svatého Pavla 2Tes, kdežto praví:

"Bratři stůjte a zachovejte odevzdané řeči, které jste buďto skrz list anebo řeč dosáhli, věříme, ještě nám
zbývá,  kterýž jim zbývati nemůže prostředek skrz Slovo odevzdané,  a řeč svatých apoštolů dle výkladů
církve svaté, kterou ani brány pekelné nepřemohou, a při kterej Kristus Pán až do skonání světa pozůstati
přislíbil,  ne  dvouch  ale  sedm  ne  míněj  ne  vícej  svátostí  připustiti,  obzvláště  poněvadž  dle  poručení
Kristového máme církev slyšeti, a kdo by církev neslyšel, má nám býti jako pohan a publikán.

Schuppler Suchý



1b. Seznam nekatolíků SOA tamtéž        52
město Boskovice28.4. 1782 f. 701 - 704

rodin osob
Horní předměstí

č.7 Karel Boháček 1 1
ž.Magdaléna 1
syn Jiří 1
dcera Rozina 1
/3/ nedospělé dět

č.22; Roztomilý Jan 1 1
ž. Barbora 1
sestra hosp. Františka 1
/2/ nedospělé děti

Dolní předměstí
č. 6 Jiří Kleveta 1 1

ž. katol.
/4/ nedospělé děti

č. 31 Šimon Lubal 1 1
ž. Marie Anna 1
/2/ nedospělé děti

č.39 Tomáš Kleveta 1 1
ž.katol.
/2/ nedospělé děti

č.53 Václav Přibyl 1 1
ž. Helena 1

č.52 Pavel Boháček 1 1
ž.Alžběta 1

dc. Terezie 1
----------------------------

celkem   7 16

Poznámka k soupisu města Boskovice z28. 4. 1782:
R: Těchto 7 rodin by mohlo být nejlépe přiděleno do vsi Sudic na boskovickém panství, kde sice 
nemíní postavit zvláštní novou modlitebnu, ale stanovit soukromý dům, kde by se každý týden 
scházeli a modlili. Kdyby jim to nebylo povoleno,jsou připraveni chodit do Vanovic, ačkoli je to 
mnohem dál.               ;Suchý

2. Protokol SOA Brno
13., 1. 1783 B lR 11/101/1

m.Boskovice f. 15-28
Jakub Kleveta, 52let, krejčí, rozený vMlákově:

I. Reformitskej HV.
II. Dvě svát., křest a VP.
III. Mám skrze obrazy.
IV. Co sem vzal před sebe,v tom zůstanu. VRP
/Josef Kleveta, jeho syn, 22.let,krejč.tovaryš, naroz.v Boskovicích, revertoval./

Jan Randula ml. 35 let, sedlák, roz. V Boskovicích:
I. HV
II. Dvě svát., křest aVP.
III. Pro nálezky lidské jako modly.
IV. Nebudu.
/Tento Jan Randula již jedenkráte učinil vyznání víry katol.,od které opět odstupuje.//4 synové nedospělí, 
manž.katol./
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Karel Alexa, 35 let, tovaryš tesař., roz.ze Skalice:

I. Křesťan HV.
II. Dvě svát., křest a VP.
III. Já nehaním.
IV. Nebudu.

Jiří Vínkler, 40 let, invalida, roz.z Boskovic, mám 5 kr.denně od císaře:
I. Křesťan HV.
II. Co je ve 12 článcích víry a 2 svát.,křest a VP.
            Vysvětlil  se mu mj.i rozdíl mezi katol. A HV, „z které poslední některým článkům
            věřiti nechtěl“/
III. Já nebudu žádného hanět.
IV. Nebudu.

AnnaVinklerová, jeho žena, 45 let, roz.z Klobuk:
I. HV
II. Já věřím JežíšeKrista sedícího na pravici Otce nebeského  a akatolickou víru HV a dvě
             svát.,křest a VP a v jinší nálezky nevěřím.
III. Já nehaním žádnou víru.
IV. Nebudu navěky.

Matěj Boháček, 36 let, mistr řeznický, roz.ze Sudic:
I. Reformit, HV.
II. 12 článků, 2 svát., křest aVP a že Pán Ježíš sedí na pravici Otce svého.
III. Již tenkráte nic nevím.
IV. Nebudu. VRP

Jakub Boháček, 26let zednický tov., r.v Bosk.:
I. Reformit HV.
II. 12. článků víry a co v Zákoně Páně stojí, 2 svát., křest a VP.
III. Pochybuju pro nálezky lidské jako obrazy.
IV. Nebudu.
/Žena Pavlína je katol.a dcery nedospělé./

14.1.1783 Suchý
- - - - - - - - - - - - ---- - - –

Seznam nekatolíků
č.domu jméno muži ženy

20 Karel Alexa, rruhl.tovaryš 1    /žena katol./

21 Jan Randula, sedlák 1      /žena katol.,dětinedos./

48 Jakub Kleveta,krejčí 1       /že.děti i Josef katol./

52 Jiří Vinkler, invalid
žena Anna
dcera Anna

1
1
1

99 Jakub Boháček
Matěj Boháček

1
1

    /ž.katol.děti ned.ů/
     /ž.katol.,kděti ned./

                                          celkem 7 2

15.1.1783 Suchý

Seznam revertentů:
Josef Kleveta, syn Jakuba Klevetay 1 muž

21.1.1783 Suchý

Zpráva kraje guberniu 25.1.1783

R: Zasílá se protokol s těmi, kteří se přihlásili 26.12.1782 k AV /chyba!/, jen jeden revertoval. Někteří se chtějí
připojit do Vanovic, jiní do Sudic- chtějí sesudickými žádat o zbudování modlitebny.

Stachwitz
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Koncept odpovědi gubernia 11.2.1783
R: Ti lidé mají být připojeni k nejbližší modlitebně a jejich počet má být uveden ke stavu k 31.12.1782

Gersch Beer
-------------------------------------------------------

PANSTVÍ BOSKOVICE

1a. Protokol 8. - 16.8.1782 str. 54
1b. Seznam 2.5.1782 str.70

1a. Protokol před komisí SOA Brno
kancelář panství Boskovice B 1 R 11/101/1
8.- 16.3.1782 p. Boskovice, f. 
626-627,636-672

Obec Sudice   8.3..

Fabián Kožoušek, sedlák,48 lett:
I. HV reformit.
II. V zákoně Páně, co on nás učí, to věřím Já se držím nic jinšíh než poddle ZákonaPáně a podle
takovýho já se řídím a všecko ,co v něm stojí věřím , a jinégho nic.
IV. Já taky to věřím,já alekatolíkem nebudu a reformítem zůstanu. VRP

Rozina Kožoušková, dcera Fabianas Kožouška, 16 let:
I. Jak tatíčekvěří,tak já věřím.
Ia. . Vyznej se tedy, co ty s tvým tatíčkemvěříš. - Já nevím.
Ib. Víš-li pak tedy, co katolíci věříjou?  - Já nevím.

Žena jeho  je nemocná a chlapec nedospělý , jinší v doměš jeho se nevyznalil.

Tomáš Fabián, sedlák 44 let:
I. HV reformít
II. Když vy, já nevím, až přijde nášučitel, onnáms vyučí. Zákn Páně. Nevím jinší příčiny.
III. Já všeobecně žádnou příčinu.

Jeho žena Justina, 41 let:
I. HV
II. Boha Otce, Boha Syna, Boha Ducha svatého, Nejsem katolička
III. Já nevím žádnou pochybnost.
IV. A přece katoličkou nebudu
Dítě, které dal zapsat, je doma, poěnvadž je teprve3 r. Staré.

Jan Boháček, sedlák, 58 let:
I.  HV reformít.
II. To já ještě ním,já níčkon se teprve učím, až dostaneme našeho učitele. Tojá nevím, nejsem ještě tak  

naučený.
III. Já nemám žádnou pochybnost.
IV. ale katolíkem nebudu do smrti.

Jeho žena Helena, 58let

I. V té víře, c se muž vyznal.
II. Já teprv semusím naučit.
IIa: V čem pozůstává heletskávíra?- V Kristu Pánu, Panně Marii a v apoštolů svatých.
IIb: V Pannu Mariu a sv.apoštolů ani vyznání helvetské nevěří.- Já jináč neřeknu, než co muž věří, to já
věřím.
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III. Já nic nehaním, ani nepochybujeme.

/Obě víry se jí přednesly a vysvětlily, vyznání helvetské za nepravdivé vyznala, ale katol.víry
         nechce  bejt./
IV. Nebudu.

Syn Jan, 25let:
I. Reformítské.
II. To já nejsem v tom ještě vyučený. Já podle taty se řídím a pode Zákona.
III. Nemám žádnou pocdhybnost.
IV. Katolíem přečce nechcu bejt.

Dcera Veronika, 18let:
I. Takové, jaké můj tatíček, jsem.
II. Boha Otce a Syna a Ducha svatého. Já jsem reformitka. Já ze své hlavy jinšího nevím nic.
IV. Nemožno bylo  dostati od ní odpovědi.
Druhá dcera byla nemocná, proto nepřišla.

Žena Jakuba Bohatce Marina, 38 let:

I. HV reformitské.
II. V tom, že velebím Boha Otce i Syna i Ducha svatého, a v Zákoně Páně.
IIa. To já nevím, co by obzvláště mělo.
III. Já nemám žádnou pochybnost.
IV. Nechci ale přece býti katoličkou.

Muž její Jakub Bohatec, 46 let, soused sudický:
I. HV reformitské.
II. Na samým Kristu Pánu a podle Zákona.
IIa. Já to nevím, však pece jináč nebudu, než v té víře reformit.
III. Já nemám žádnou pochybnost, jenom tolik, že katolický křesťani podob.způsobem nepřijímají, ačkoliv  to
jsem slyšel, že to žádný článek víry není, poněvadž církev svatá již taky pod obojí způsobou požívati ustanovila.
IV. Nechci. VRP
Všecky 5 dětí jsou nedospělýho rozumu, to nejstarší je 8 let starý.

Josef Kovář, řemeslník kovářskej, 39 let:
I. HV  reformitské.
II. Na samém Kristu Pánu.
IIa. Co bych povídal, když nevím.
III. Já nepravím, že mám nějakou pochybnost.
IV. Katolíkem nebudu. VRP

Jeho žena Alžběta, 28 let:
I. Reformitské.
II. V Zákoně Páně.
II a. Co Zákon Páně přikazuje, to chci zachovat.
II b. Nevím žádný rozdíl.
III. Nemám žádnou pochybnost a proti víře katolické nic nemám.
IV. Nebudu.
4 děti jsou ještě nedospělé, nejstarší je 6 let.

Karel Bílek, podsedník,66 let:
I. HV reformitské.
II. To já nevím. Já nejsu tak učený, abych to vyjádřii mohl.
III. Nemám žádnou pochybnost proti ní.
IV. Nebudu.
Žena je nemocná a také jeho syn Martin,Matouš a Jan jsou ještě malí.

Syn Franc řezník 23 ket:
I. HV reformitské.
II. V Kristu Pánu a v Zákonu Páně. Nemůžu žádný rozdíl vědět

Já nic nehaním, ale  jsem reformit. VR
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Jakub Bílek, ženatý řezník, 30let:

I. HV reformit dle zákona.
II. V samým Kristu Pánu.
II a. Nevím žádného rozdílu povědět.
III. Já nemám žádnou pochybnost a pod nimi nebudu nic předstírati. VRP

Jeho žena Kateřina, 26 let:
I. HV reformitské.
II. Nevím. Já nevím žádnou příčinu.
III. Nemám žádnou pochybnost.
IV. ale katoličkou nebudu.
Dvě děti jsou ještě malé.

Žena Tomáše Loubala Marina, 27 let:
I. HV reformitka.
II. To já nemůžu věděti ani v hlavě míti.- Duch svatý. To já nemůžu dokázati.
III. Já nemám žádnou pochybnost.
IV. Katoličkou ale nebudu.

Její muž Tomáš Loubal, 39let:
I. HV reformit.
II. Na samým Kristu Pánu. to, že se VP nepřijímá podob.- Nato já odpovídat nemůžu, ale

 katolíkem nebudu.
III. Já nemám žádnou pochybnost ani nehaním.
IV. Nechcu. VRP
Děti jsou dvě, ale ještě velmi malý. Nejstarší je teprve 8let.

11. března

Matěj Boháč, nádeník ze Sudic, 52let:
I. Reformitského.
II. V Zákoně Páně. Já nejsem ještě tak tuze cvičený. Já nevím žádného rozdílu. Já včíle to nemůžu věděti.
III. Já o ničem nepochybuju, ale
IV. katolíkem býti nechci.

Jakub Ošidlík, hrnčř, 37let:
I. HV reformit.
II. Na Kristu Pánu, na Skálu a Slovo Boží taky.
II a. Já nevím. Mám to od Boha Otce, i Syna i Ducha svatého. Nemohu ale dokázati ničím, že bych

 to od nich byl dostal.
III. Já nemůžu nic z hlavy praviti, já tak nejsem učený, nebudu ale katolíkem, aby mě hned hlavu

 sťali.
IV. Nechcu.

Jeho žena Apolonia, 32let:
I. reformitka
II. Já jinšího nic nevěřím, než v Boha Otce a Syna i Ducha sv. Večeři Páně a nic jinšího, poněvadž nic  jinšího
nevím, co mám věřiti.
II a  /Vyznání helvetské kromě toho jinších věcí věří nežli toho. Z toho následuje, že nejste

 ještě reformitka./
II a. Až bude učitel, on nás bude učit, co mám vědět.
III. Protože nám nedajou podob., nemůžu ale říci, že by to bylo poručeno.
IV. Já nejsem tak učená, katolička přece nebudu. Katol. Nebudu.
Děti tři nedospělé, druhé sloužící, ostatní jsou  doma, mají se dostaviti.

Josef Konečný, stolař, řemeslník,42 let:
I. HV reformit.
II. To já ještě nevím, leda na Kristu Pánu.  /Zákon Páně a VP, ačkoliv se mu dokázalo, že podob. přijímati není
poručeno./
III.  Mátl a mátl a nevěděl,co rozpravit.
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Žena na zítřek povolána,děti jsou ještě nedospělé,neb nejstarší je 8 let starý.

Jan Přibyl, sedlák, 35 let:
I. HV reformit.
II. Ještě málo jsem vyučený,já to nevím. Moji rodiče mě to naučili.
III.  Odvolával  se  stranivá  dvojího  způsobu Večeře,  ačkoliv  se  mu  dle  Písma dovysvětlilo,  že  jenom  

svatí apoštolové, kteří přítomni byli, on přece tvrdě odpovídal, že všeckým Kristus Pán VP podob.
rozdával.

Jeho žena Anna, 24lét:
I. HV reformitka.
II. Já nevím, až dostanu našeho učitele, on nás bude učit. Já sama nevím.
III. Nemám.
IV. Katoličkou přece nebudu, nýbrž HV.

/12.března/
Tomáš Kořalník, 50let:

I. HV reformit.
II. Já nevím. Proto, že každej katolickej křesťan má věřiti všecko, co psáno jest anebo ne. Já ale nic
jinšího nevím, jenom co psáno jest v Zákoně Páně. /Ačkoliv se mu vysvětlilo, že on taky dvouch  svátostí
připouští, která z Písma sv.nemůže dokázati, a Písmo sv.samo pohan a publikán./
III.- Nemm.

Jeho žena Marina,35let:
I. HV reformitka.
II. Měli jste zde moudřejší, já nevím. Já juž více odpovídati nemůžu.
III. Já od jinších pochybnosti nevím.
4 děti jsou ještě nedospělé.

Tomáš Kotrhons, sedlák, 58let:
I. HV reformit.
II. Já ještě nemám katechismus, já nevím. Já nevím, vždyť povídám, že nemám katechismus.
        Zákon Boží.
III. Juž jsem povídal. Katolíkem ale nebudu do Zákona Božího.
IV. Nechcu.
Žena je nemocná, dvě děti ještě jsou nedospělé a jeden je na vandře.

Jeho syn Valentin 32let:
I. HV
II. Ještě nejsu vyučený, co otec věří, to já taky, ačkoliv neví, co otec věří. Proto, že tatíček není katolíkem.
III. Nemám.

Druhý syn Pavel, 24let:
I. Reformitské.
II. Jak můj otec odpovídal, tak já taky odpovídám. Proto, že nám nepodáváte podob.-

 Nevěděl nato odpovědět.
III a. /Podob. požívati není žádný přikázání Boží to pro lid světský/
III a. Nevěděl na to odpovědět.
III. Nemám žádnou pochybnost.
IV. Katolíkem ale nebudu.

Pavel Ošmeral, 38let:
I. HV reformitské.
II. Já ještě nejsem tak naučený.VP podob.že se nepřijímá.   - Nevěděl odpovědi.
III. Mám, nebo katol.věřijou, co v Písmě sv.nestojí psáno.
5 dětí nedospělých.
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Jeho žena Anna, 39 let:

I. HV reformitská.
II. To já nevím. Já těch věcí nemůžu věděti, nejsem ještě tak vyučená.
III. Mám, že katol. věřijou to, co není opsáno v Zákoně Páně, ačkoliv dvouch svátostí, že jsou v Zákoně
Páně, připouští.

Jakub Ošmeral, podruh, 32let:
I. HV reformit.
II. Já ještě nic nevěřím, než co stojí v Zákoně Páně. Já nevím odpověděti, nemám ještě katechismus.
III. Proto, že nám nedáváte podob.- Nevěděl na to odpovědět.
IV. Juž jsem řekl, katolíkem nebudu.

Jeho žena Veronika, 20let:
I. HV reformitka.
II. Nevěděla odpovědět. Ona:  Já jenom věřím, co v Písmě stojí, ačkoliv taky na dvouch svátostí,

a dokázati nemohl, až se jí dokázalo, že máme taky církev slyšet, a dle sv.Pavla máme taky věřiti,  co
se v církvi svatej dohodlo.
III. Já juž nic nevím.
Dítě je maličké.

Jejich chůva Kateřina Kvapilová, 20let.
I. Reformitské.
II. Nemohla  obzvlášť  odpověděti,  ani  nevěděla,  co  nevyhnutelně  každý  člověk  věděti  je  zapotřebí  

má, a jí se vysvětlilo.
III a.Z jaké přičiny chceš bejt reformitka a nekatolička?
III a. Já nejsem ještě tomu vyučená, co jsem věděla, to jsem pověděla.
IV. Katolička ale nebudu.

Žena Franca Šperky,30let:
I. Reformitské.
II. Nic jinšího než Boha Otce i Syna i Ducha svatého.
II a: Kromě toho nic jinšího nevěříte než to?
II a. Co bych jinšího věřila?
II b. Já přece jsu reformitka a jináč nebudu.
III. Nemám žádnú příčinu.
IV. Nebudu.

Jakub Roháček nebyl doma.
Jeho syn Anton Roháček, 27let:

I. HV reformitské.
II. To je jak nový křesťanství.
II a: Co to nový křesťan ství v sobě věří obzvláštního?

To nevím. Nemohl nijak odpovědět.
III. Nemám co hanit ani pochybnosti.
IV. Nechcu.
Sestra Kateřina je nemocná.

Jeho sestra Veruna, 20 let:
I. HV reformitka.
II. Boha Otce i Syna i Duvcha sv. A jinšího nic. Já nic nevím z taková i já musím býti.
ÏII. Nic nemám proti ní.

Tomáš Vyskočil, 48let:
I. HV reformit.
II. Co nevím, to se ještě naučím. Proto, že nechci věřiti, co psáno není, ačkoliv se mu řeklo, že taky
Lutriani nevěří, co psáno není, a přece Lutrianem býti nechce. Vysvětlilo se mu, c
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slovem napsáno u sv.Jana v poslední kap., co sv.Pavel ve SK o Kristu o vzkříšení stojí , co Kristus Ježíš
o církvi sv.praví, dále, že bez slova psanýho jistý býti nemůže, který zlý neb dobrý zákon jest.

III. Nemám.
Žena jeho dlouho juž nemocná, 4 děti jsou nedospělé.

Jeho dcera Veruna, 18let:
I. HV reformítka.
II. Já se teprve učím. Já ještě nejsem naučená.
III. Nemám žádnou pochybnost.

Pavel Konečný, voják,25 let:
I. Já jsem reformítského vyznání, nov křesťan reformit.
II- Věřím v jednoho Boha ve třech osobách a nic jinšího. Já jsem reformít a jináč nebudu. Proto, že se
mě nelíbí.
III. Já  o  ní  nevím,  co  povídati,k  krom toho,kdo  nebude  tělo  mé  jísti  a  krev  mou  píti,  nebude  život  

míti,  ačkoliv se mu řeklo,  že v tom místě  stojí,  kdo bude chléb tento jísti,bude život  věčný míti,  
bez  věty  o  krvi  Kristové,  a  že  při  poslední  večeři  sv.  apoštolové  jakožto  knězi  oběť  konající  
podob.požívali, a sv. Pavel ke Kor. jenom o konání Poslední Večeře praví a nestojí, že by křesťani

první všecky z poručení Kristového VP byli požívali, a proto všecko z poručení Kristového VP byli požívali,
a proto všecko to není článek víry: pod jedním pod dvojím způsobem požívat.

Pavel Boháček, sedlák, 62 let:
I. HV jsem reformit.
II. Já  nic  obzvláštního  nevím,  co  povídali.  Proto,  že  od  starodávna  jsem reformitem,  A moji  předci  

byli.
III. Já jinšího nic neřeknu, než že jsem reformitem.
Žena pro stáří 77 let sem dojíti nemohla.

Vavřín Šmeral, sedlák, 28 let:
I.  HV reformit.
II. Já z hlavy nevím. Poněvadž mí rodičové byli, a jinšího nic nevím.
III-. Já nevím.
Tři děti nedospělé.

Jeho žena Marina, 30 let:
I. HV reformitka.
II. Já z hlavy nemůžu vyložit. Nebylo možná od ní dostati odpověď.
III. Já v ničem hanět nemůžu, katoličkou přece nebudu.

Jakub Skála, sedlák, 30 let:
I. HV reformit.
II. To já nevím. Až přijde náš učitel,budeme věděti.

Nebylo možná od něho dostati odpovědi.
III. Já ju nehaním, ani nemám pochybnost.
Děti tři jsou nedospělé.

Jeho žena Anna, 24 let:
I. HV reformitka.
II. Já nevím, teprve se budu učit.- Nevěděla odpovědi.
III. Já nemám žádnou pochybnost.

Franc Šperka, 39 let:
I. HV reformit.
II. Proto že podává podob. - Nevěděl odpovědi. - Já nevím nic, co odpovídati.
III. Já ji nehaním.
IV. Nechcu.
Děti dvě jsou nedospělé.
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Jakub Vašků, hofer, 28 let:

I. HV reformit.
II. Ještě  nejsem  tak  vyučený,  to  nevím.  Kdyžř  jsem  byl  katol.,  nic  jsem  nevěděl,  co  jsem  

reformitem, taky ještě nevím.
III. Já nemůžu žádný pochybnosti vědět, ani vejstavky dělat.
IV. Nechcu.
Dítě ještě nedospělé.,

Jeho žena Margita, 30 let:
I. reformitka.
II. Posud nevím, budu se učit. Pro muže, pro rodiče a pro Pána Boha.
III. Mám poněvadž  nevěím v  obrazy,  a  ačkoli  se  jí  dosti  vysvětlilo,  že  ani  katol.v  obrazy  nevěří,  a  

přikázání není obrazy míti, proto je přece katolíkem.

19. března_
Jakub Bílek, 63 let:

I. reformitské.
Nebylo možná, poněvadž starý byl a hlúpý, vyznání od něho dostati, ačkoliv co mu všelijaké věci a články se
mu přednesly.
Žena je juž dvě léta nemocná, děti nebyly doma.

Jakub Drlík, podruh, 30let:
I. HV reformit.
II. Kalich Páně a chlebíček a víno.
Co se mu řeklo, to se mu řeklo, nic nebylo platno, mátl a mátl, a ničeho nic nemohl vybrati než kalich.

VRP
Žena je nemocná a dítě je malé.

Josef Konečný, voják, 28let:
I. HV reformit.
II. Já ještě nejsem vyučený, teprve budu učit. Zákon Páně. Já nevím z hlavy nic odpovídati.
III. Že věřijou v obrazy, ačkoliv se mu řeklo, že v nic jinšího nevěříme, než v jednoho Boha, že není
přikázání ale ani dovoleno, ne aby se ctily, a k nin se klanělo, v nebi jsou a my podle jejich příkladu je
velebíme, pak přesto od dvouch cherubíni, a od hadu na poušti.

Jeho matka Kateřina, podsedenice, 50 let:
I. HV reformitka.
Věřila všecko, co katol.věřijou, a přece reformitkou z moci zůstati chce.
Tři děti jsou ještě nedospělé.

Syn Franc, 20 let:
I.  HV reformit.
II. Já ještě nejsem vyučený. Zákon Páně. Já jsem reformit a jináč nebudu.
III Já  nevěřím  obrazy.  Ačkoliv  se  mu  přeneslo,  že  ani  katolíci  v  obrazy  nevěří,  jenom ctí  se  tomu  

svatý který obrazujou.
, 

Jakob Konečný,45let:
I. HV reformit.
II. Já ještě nejsem tak vyučený.
III. Katolíci  věří,  co není  psáno,  ačkoliv se  mu dokázalo,  že nemůže,  co je psaného z  Písma svatého  

dokázati důkazem, může tedy hlas církve slyšeti, doporučení Kristovo slyšeti.
IV. Nechci.
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Jeho žena Helena, 40 let:

I. Reformítka.
II. Já věřím, že Kristus Pán k věření poroučí, Křest a VP. Nedala žádnou odpověď, jenom řekla, že jsu
a budu reformitka a nebylo možná ju na dobrú cestu obrátiti.
Děti jsou nedospělé.

Syn Josef Konečný, 20 lt:
I. HV reformit.
II. Obnovení  nového   křesťanství,  co  \Kristus  Pán  sám  ustanovil,  křest  a  VP.  Já  ještě  nejsem  tak  

vyučený. - Duch sv., pak jsem se do |Zákona Páně díval, tak se mě všecko líbilo.
III. Tu pochybnost,  že  nevěřím ve mšu,  ačkoliv se  mu řeklo,  že  mše sv.jest  ona večeře  Páně,  kteráž  

jakožto nekrvavá a potvrzuje, když jinší všecky oběti SZ za nic nemá toho času vydává, a jedině  ten
odkaz a tu oběť představuje, a ačkoliv praví, že Kristus Ježíš jenom jednou se obětoval,  nic  méně  se  to
srozumívá, o jedné krvavé oběti a na jinším místě se praví, a tolikráte na  památku  smrti  Krista
Pána činili.
IV. Nechci, nebudu.

Jan Jubenecký, 50 let:
I. HV reformit.
III. Já nevěřím obrazu, ani žádné rytiny, ačkoliv se mu vysvětlilo, že my ani nevěříme, ani věřiti nesmíme  

vobrazy  a  rytiny,  že  my  nikoliv  obrazu  klaníme  a  je  ctíme,  ale  poněvadž  Bůh  sám  dva  
cherubínově  při  arše  |Páně  udělati  a  hada  na  poušti  vyzdvihnout,  není  zakázané,  ale  dobrá  věc,  
obrazy míti, nikoliv, aby se jim klanělo a čest ukazovala, nebo jsou z rukou lidských, ale abychom sobě,
buďto apoštoly neb svatých na paměť uváděli, jejich cnosti následovali, a podle  příkladu obcovali.

IV. Nebylo možná od něho nějakou odpověď dostat.
Všelijaké věci se mu vysvětlily, jak jeho tak katolické vyznání a přece zůstal při helvetské víře.

Jeho žena Marina, 50 let:
I. Reformitka.
II. Jenom křest a VP a Zákon, kterýho slyším a ve dvě svátosti.
II a:_Dokázalo se jí, že taky druhý svátosti z Písma sv., a ze starožitností církve sv.dle svatých otců, ale
na to, poněvadž ve víre své vycvičena nebyla, odpovídati nemohla.
III. Já nemám žádnou pohybnost.
IV. katoličkou nebudu.

Vojtěch Hronek, sedlák, 60 let:
I. Reformitské.
II. Ačkoli přes 60 let starý, odpověděl, že se teprve bude učit.
III. Proto  že  ve  víře  katol.stojí,  že  máme všecko věřiti  než  je  psáno nebo ne,  ačkoliv  se  mu mnohý  

články hlavní přednesly, který z Písma sv. dokázati nemohl, že ani nemůže dokázati, že by z Zákon jeho
pravdivý byl, že máme církev svatou taky slyšeti, jsou taky jinší věci, který \Kristus činil,  a  psaný
nejsou, jak sv.Pavel praví, tže my nejenom to, co psáno jest, anobrž taky co čestně nám zanechal, v tom
státi a zachovávati máme.
IV. Nechci
Žena jeho je nemocná a tři děti jsou nedospělé.
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Syn jeho Jakub Hronek, 24 let:
I. reformitské.
II. Já ještě nejsem tak učený a vycvičený. - Duch sv., jak jsem slyšel Zákon číst, hned se mě ta víra líbila. -

Já nevím, teprv se budu učit.
III. Nebylo možná od něho dostati odpovědi.

Marina, dcera Vojtěch Hronka, 18 let:
I. HV reformitské.
II. Ještě nic nevím, teprve se budu učit. - Nebylo možná od ní dostati odpovědi.
III. Já nemám, - Ani nevěděla články, který nevyhnutelně k spasení věděti zapotřebí jsou, který se jí potom

vysvětlily.

Josef Pidla, podsedník, 28 let:
I. HV reformitskej.
II. Ještě nejsem tak vyučený, teprve se učím. - Že nám nedávají podob., ačkoliv se mu řeklo, že to není

článek víry, že církev katol. se svým dovolením buďto podjed. nebo podob. udíleti může, ačkoliv i taky
husiti připouští podob. požívati.

III. Já nemůžu hanit, ani pochybovat,
IV. ale přece katolíkem nebudu.

Žena Josefa Pidla Helena, 24 let:
I. Reformitské.
II. Co není psáno, to nic nevěřím. - Nevěděla odpověď dáti.
III. Že nedávají podob.
IV. Nebudu jináč, jenom zůstanu reformitka.
Děti dvě jsou nedospělé.

Žena Jakuba Konečného Anna, 32 let:
I. HV reformitské.
II. Já ještě nejsem vycvičena. - Proto, že se mě to lepší líbí. Příčinu ale nevěděla.
III. Já nevím, co bych pochybovala.
Povolán je odpoledne od 2 hodinách z dědiny

Drvalovice

Ondřej Přibyl, sedlák, 44 let:
I. HV reformitské.
II. Pod jedním, ačkoliv se mu dokázalo, že taky lutriáni podob. požívajou, ale lutriánek přece nechce býti,

item že v sv. Janu v 6.k. zaslibuje se taky tomu, který podjed. VP požívá "3" u ustanovení následuje, že
sv. apoštolové jedině podob. požívali, aniž posavad církev sv. katol., tj. který psán ještě apoštol, to jest
kněží, který tu obět konajou 4. v celým sv. Písmě, že by z poručení Kristova věřící první podob. byly
přijímali, prve sv. apoštolové a sv. Pavel k Kor. jenom na paměť uvádí, a za poslední, podob. požívati
ustanovila.

III. Nevím příčinu. Nemám.
IV. Nebudu přece katolíkem. VRP
Dětí pět jsou nedospělé, matka stonala bolavú nohú.

Marina, žena Ondřeje Přibyla, 35 let:
I. HV reformitka.
II. Já nejsem ještě tak vyučená, nevím. Já z hlavy nevím, jak je muž, taková já budu.
III. Já nevím žádná, ani nehaním,
IV. ale katoličkou ne.

Franc Janák, krejčí, 70 let:
I. HV reformitské.
II. Nebylo možná od něho dostati odpovědi.
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III. Nemám.
IV. Jinším přece nebudu.

Ani nevěděl částky spasení, který jeden každý věděti povinen jest, který se mu potom vysvětlily.
Tři děti nedospělé, syn a dcera starší nebyli doma, povolána

žena France Janáka Magdalena, 40 let:
I. HV reformitka.
II. Nebylo možná odpovědi dostati. - Já juž nevím, co bych odpověděla.
III. Já nic nepochybuju,
IV. já jenom stojím ve svým.

Ani nevěděla částky nevyhnutelné k spasení, které se jí potom vysvětlily.

Jakub Bohatec, sedlák, 41 let:
I. HV reformitské.
II. Podle Zákona Páně. Poněvadž jenom držím dvě svátosti. Já ještě nejsem tak učený, až přijde nás učitel,

on nás bude učit.
III. Nemám,
IV. katolíkem ale nebudu.

Nevěděl ani články k spasení, které se mu vysvětlily.
Jeho žena je v nedělích a 5 dětí nedospělých.

Dne 14. března povolán

Jakub Janák, 25 let:
I. Reformitské.
II. On obzvláště nic nevěděl, ještě nejsem vyučený. - Jak matička a tatíček, já taky tak.
III. Já proti ní nic nemám.
IV. Nechcu.

Jeho sestra Marina Janáková, 17 let:
I. Reformitské.
II. Křest a VP. Já ještě nejsem tak vyučená.

Obec Pamětice

Pavel Bohatec, 32 let:
I. HV reformit.
II. Že máme dvě svátosti a katolíci sedm. Až učitel přijde, tak mně to poví.
III. Že mšu nevěřím a že nevěřím očistec. Poněvadž mše sv. není v Zákoně Páně zaznamenaná.
IV. Já při dvou svatostí, při křtu a večeři zůstanu reformit.

Veruna, žena Pavla Bohatce, 29 let:
I. HV reformitka.
II. Věřím Boha Otce, Boha Syna, Boha Ducha svatého. - Já to nevím, až přijde učitel náš, on mě naučí.
III. Nemám žádnou pochybnost, proto že jsem ji neslužila strany dvou svátostí, ačkoliv je dokázati nemohla

z Písma svatého, že jenom dvě a ne více jsou, a přece to dokázati nemohla.
Matka sem nemohla dojít, sestra je nemocná, bratr nedospělý, dítě maličké.

Karel Staněk, 22 let:
I. HV reformitské křesťanského.
III. Já nevěřím kříž, já nevěřím ve škapulíře, jenom v samého Boha. Nic nevěděl odpovídati, ačkoliv se mu

to světle a všelijak předneslo.
II. Já věřím v dvě svátosti,  křest a VP v lámání chleba a to věřím, že je v Zákoně. Ačkoliv se mu to

dokázalo, že by křest a VP by byly dvě svátosti.
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Matouš Daněk, podsedník, 28 let:
I. HV reformátor, křesťan.
III. Já nevěřím v očistec, věřím v Boha Otce, Syna i Ducha. /Dokázalo se mu, že kdo ve všedním hříchu

umírá, poněvadž ani do nebe, ani do pekla nevychází, musí tedy třetí místo býti,  jináč místa Písma
svatého se mu vysvětlily./

III. Že  nedávajou  podob.,  lámání  chlebíčka  sprostého  a  kalicha.  Ačkoliv  se  mu  všecko  jak  jinšímu
povědělo.

Marina, žena Matouše Daňka, 20 let:
I. Reformitské.
II. Já nevím, ještě nejsem vycvičená. Zákon Páně a Duch svatý. Křest a VP podob.

Jakub Chlup, kovář spolu sedlák, 46 let:
I. HV reformit.
II. Má dvě svátosti, křest a VP podob. Proto, že nám nedávají podob.
III. Já nemám v ničem. VRP
Žena je nemocná, 6 dětí je nedospělých.

Franc Bohatec, 33 let:
I. Helvetské vyznání.
II. Ve dvě svátosti, křest a VP v lámání chleba a kalich.
III. Nemám.
IV. Já při helvetské zůstávám. VRP
Matka hrubě stará, nemohla sem dojít, 3 děti jsou nedospělé.

Veronika, žena France Bohatce, 24 let:
I. HV reformitské, křesťanka.
II. Dvě svátosti, křest a VP, chlebíčka lámání a kalich.
III. Proto že nechcu a mě se nelíbí. Já juž nic nevím.

Anna Němcová, sestra France Bohatce, 20 let:
I. HV reformitka.
II. Nic jinšího, jen Boha Otce, Syna i Ducha svatého a podob. lámání chlebíčka a dvě svátosti. Rodiče byli,

taky já budu reformitka.
III. Já nemám žádnou pochybnost,
IV. reformitka přece budu.

Josef Palan, soused víseckej, 33 let:
I. HV reformitskej křesťan.
II. Já věřím ve dvě svátosti, křest a VP, a mšu sv. a v lámání chleba a kalich podob.

Nemohl na to nic odpovědět.
III. Nemám,
IV. reformitem ale zůstávám. VRP
Žena je nemocná a dvě děti jsou nedospělé.

Tomáš Marek, podsedník, 40 let:
I. HV reformitské, křesťan.
II. Věřím ve dvě svátosti, křest a VP a to v lámání chleba a pití z posvátného kalicha.
III. Svaté obrazy nevěřím, ačkoliv se mu co nejsvětlejc vysvětlilo, že by jsme katolíkama nebyli, kdyby

jsme v obrazy věřili. Strany očistce se mu to vysvětlilo, co nejsvětlejc býti může a nemoh nijak co říci.
IV. Nebyl jsem ani nebudu. VRP

Anna, žena Tomáše Marka, 40 let:
I. HV reformitka.
II. Svaté dvě svátosti, křest a VP.

/Vysvětlilo se jí, že 2 svátosti věřiti nemůže, jestli jenom věří slova Páně, na to odpověděti nemohla./
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III. Já sama nevím, a nebylo možná od ní dostati odpovědi.
IV. Já juž nevím nic.
6 dětí nedospělých.

Matouš Petýrek, pacholek, 28 let:
I. HV reformitskej křesťan.
II. Věřím ve dvě svátosti, křest a pokání.
III. Že nevěřím v očistec, ačkoliv na to nic nemohl odpověděti, co se mu důkladně vysvětlilo.
IV. Nebylo možná od něho dostati odpovědi.

Tomáš Chlup, sedlák, 44 let: 
I. HV reformit.
II. Já žádnou vejstavku nevím dělati, jedině, že my věříme ve dvě svátosti ve křtu a VP. My chceme, aby se

nám podávalo podob.
III. Že nevěřím v rytiny. Ačkoliv se mu dokázalo, že ani křesťani katolíci v rytinách věřiti nemůžou, jenom

ctíti toho svatého, kterého je zobrazen.
IV. – VRP
Pět dětí nedospělých.

Alžběta, 41 let /asi žena Tomáše Chlupa:/
I. Reformitka křesťanka HV.
II. Ve dvě svátosti: křest a VP. Poněvadž Kristus Pán je ustanovil.
IIb. Taky druhých pět Kristus Pán ustanovil.
IIb. Nevěděla odpověděti, ačkoliv se jí to dokázalo a vysvětlilo. V čem jsem se zrodila, v tom chci dotrvati.
IV. Nemám, ale zůstanu reformitka.

Josef Chlup, hofer, 41 let:
I. HV reformitské, křesťan.
II. Že chceme podob. VP požívati. Já jenom věřím křest a VP, ačkoliv se mu všecko na katolickej způsob

vysvětlilo.

Anna, žena Josefa Chlupa, 35 let:
I. HV reformitka, křesťanka.
II. Křest a VP.
III. Na to nic nevěděla odpověděti. Nepochybuju o katol.,
IV. zůstávám reformitka.
Jakob Chlup pro starost nemohl sem dojíti.

Valentin Fiala, kadlec, 40 let:
I. HV reformitská.
II. Dvě svátosti: křest a VP., že nám nepodávají podob. 
IIa. Jak to dokážete, že jenom 2 a ne 7 svátostí jsou?
IIa. Nemohl na to dáti odpovědi, ačkoliv se mu víra katol. v těch věcech vysvětlila.
IV. Katolíkem přece nechce býti. VRP

Justina, žena Valentina Fialy, 40 let:
I. HV reformitka.
II. Křest a VP.
IIa. Křest a VP my taky věříme. 
IIa. Nebylo možná dostati od ní odpovědi.
III. Nemám,
IV. katoličkou ale přece nebudu, ale reformitkou.
4 děti jsou nedospělé.

Dne 15. března:

Obec Vísky

Josef Šára, sedlák, 42 let:
I. HV reformit.
II. Že nedostáváme podob. - Nevěděl na to žádnou odpověď dáti.
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III. Já nevím žádnou příčinu, já nemám žádnou pochybnost.
IV. Nebudu.
Dětí 6 nedospělých.

Margita, žena Josefa Šáry, 46 let:
I. HV
II. Ve VP a v lámání chleba. Nevěděla žádného jinšího rozdílu. Že nedostávám podob.
III. Já nevím žádnou.
IV. Nebudu.

Antonín Chmel, sedlák, 54 let:
I. HV
II. Nevěděl nic, ani nevěřil, ačkoliv se mu předneslo, co to HV obsahuje.
Tři děti jsou nedospělé.

Jeho žena Anna, 58 let:
I. HV
II. Co muž věří, to taky já věřím. III. Nemám žádnou.
IV. Nechcu.

Obec Mladkov

Matěj Chmel, 48 let:
I. HV reformitského.
II. Proto že nám nedávají podob, v lámání chleba i kalich. Nebylo možná od něho dostati odpovědi.
III. Co víc budu povídat,
IV. juž jsem s vrchu povídal, katolíkem nechci býti.

Tereza, žena Matěje Chmela, 50 let:
I. HV reformitského.
II. Křest a VP v lámání chleba a kalich. Proto, že nedostávám podob., ačkoliv se jí to světle předneslo.
III. Juž nemám,
IV. katoličkou ale nechcu býti. Pět dětí je nedospělých.

Josef Kohoutek, 20 let, syn Terezy Chmelové:
I. HV reformit.
II. VP podob., křest, lámání chleba a kalich.
III. Mimo toho já juž nevím,
IV. ale katolíkem přece nechci býti.

Franc Kohoutek, 17 let:
I. Reformitské  HV.
II. Já obzvláštního nic nevěřím. Proto, že nedostávám podob.
III. Nemám,
IV. katolíkem přece nebudu.

Jeho sestra Anna Kohoutková, 16 let:
I. HV reformitka.
II. Já věřím křest a VP a lámání chleba a v kalich pití.
III. Já nevím,
IV. katoličkou přece nechci býti.

Obec Vísky

Matouš Chlup, 20 let:
I. HV effernit /?/
II. Já věřím křest a VP, lámání chleba a kalich.

Pro sprostnost nebylo s ním co dělati, ani nevěděl články spasení, které každý věděti musí.
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Obec Bačov

Josef Staněk, krejčíř a podsedník, 35 let:
I. HV reformit.
II. Ve dvě svátosti, věřím křest a VP.
III. Proto, že se nám nedává podob., ačkoliv se víc než půl hodiny mu tak vysvětlovalo, že ani odpovídat i

nemohl a všechno za pravdu uznal, přece nechtěl odstoupit od své víry.
IV.   Nedal odpovědi, ačkoliv se mu články naší víry tak veřejně přednesly, že sám uznati musil.

VRP
Tři děti jsou maličké.

Marina, žena Josefa Stanka, 28 let:
I. HV reformitka.
II. Křest a VP a lámání chleba a pití kalicha.
III. Já juž jsem řekla, že nám nedávají podob.
Nebylo možná od ní dostati odpovědi.

Matěj Čapal je nemocný.

Žena jeho Veruna Čapalová, 50 let:
I. HV reformitka.
II. Křest a VP podob., pod lámáním chleba a kalicha pití.
IV. Nechcu, ale zůstanu reformitka. Tři děti jsou nedospělé.

Franc Čapal, syn, 18 let:
I. Reformit HV.
II. VP v lámání chleba a kalich a křest svatý.

Franc Čapal, 18 let:
I. HV reformit.
II. Křest a VP v lámání chleba a pití kalicha.

Anna, žena France Čapala, 22 let:
I. HV reformitka.
II. My jenom to, co je psáno a jinšího nic.
IIa. Vy věříte jenom to, co je psáno, tedy kde je psáno, že dvě a ne víc svátostí jsou? 
IIa. Musí to být psáno.
IV. Nechcu, katolička jsem nebyla a ani nebudu. Tři děti z toho domu nedospělé.

Povolána sestra France Čapala, bylo ale viděti, že není s ňou co spraviti.

Sestřenice mužova, Kateřina Chlupová, 20 let:
I. HV
II. Dvě svátosti, křest, VP v lámání chleba a kalicha pití.
III. Já ještě nejsem tak vyučená.

Po poledně od 2 hodinách povolán Josef Chlup, 30 let:
I. HV reformit.
II. Křest a VP v lámání chleba a kalich.
IV. Nechci, ani nevěděl částky spasení, které nevyhnutelně zapotřebí jsou.
Dvě děti a sestra jsou nemocné.

Ursula, žena Josefa Chlupa, 35 let:
I. HV reformitka.
II. Věřím křest a VP, a to jedině pod lámáním chleba a pití kalicha.
IV. Nechci.

Jan Staněk, sedlák, 30 let:
I. HV reformit.
II. Nevěřím v obrazy, škapulíře a růženec.



68
IIa. My nevěříme, ani by jsme katol. nebyli, kdyby jsme v obrazy, škapulíře a růžence věřili.
IIa. Nemohl na to odpověď dáti. Jedině věří na dvě svátosti, křest a VP, lámání chleba a pití kalicha. 
Žena nemocná, dítě malé.

Jan Gregor, 32 let: 
I. HV reformit.
II. Svatý křest a VP podob.
IV. Nechci.
Žena nemocná a dítě malé.

Obec Sudice

Jan Bílek, syn Jakuba Bílka, pacholek, 20 let:
I. HV reformit.
II. Křest a VP podob.
IV. Nechci.

Obec Vísky

Václav Crha, hofer, 35 let:
I. HV reformit.
II. Nic nevěděl, v čem by jeho víra byla, jenom v křtu a VP v lámání chleba a pití kalicha, v těch dvou

svátostech.
IV. Ne, reformitem a jinším ne.
Žena nemocná, 4 děti nedospělé.

Šimon Tyhon, sedlák, 30 let: 
I. Reformit HV.
II. Křest a VP v lámání chleba a pití kalicha a kvasného chleba požívání.
IV. Nechci.
Žena nemocná.

Dominik Fiala, hofer, 42 let:
I. Ani nevěděl víru svou pojmenovat,
II. ani nevěděl ty nejznalejší věci víry křesťanské, které se mu potom povídaly.

16. března: 

Obec Chrudichromy

Bernard Kleveta, sedlák, 57 let:
I. HV reformit.
II. Že chcu mít podob. lámání chleba a kalicha pití. Já věřím ve dvě svátosti, křest a VP, ačkoliv z Písma

sv. to dokázati nemohl.
4 děti nedospělé, žena nemocná.

Havel Staněk, podsedník, 55 let:
I. HV reformit.
II. Nebylo od něho dostati odpovědi, jenom že dvě svátosti připouští, křest a VP.
III. Že nedostávám podob. lámání chleba a kalicha pití.
IV. Nechci býti katolíkem.

Vysvětlilo se mu, jak při jinších se stalo, ani nic nevěděl a byl velice zatvrzelý. VRP
Žena chromá, tři děti nedospělé.

Valenta, syn Havla Staňka, 16 let:
I. Reformitské vyznání.
II. Já nejsem ještě vyučený, jak tatíček je, jinším nebudu, abyste se mnou dělali, co chtěli.
Povolán jeho druhý syn  Andráš a za nedospělého uznán jest, ani nevěděl částky k spasení, které se mu
vysvětlily.

Kateřina, dcera Havla Staňka, 21 let:
I. HV reformitka.
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II. Ani nevěděla články k spasení nevyhnutelně potřebné, které se jí vysvětlily.

Jakub Chlup, hofer, 49 let:
I. HV reformit.
II. Já to  věřím podob.  v lámání chleba a kalich pití.  IV. Já nechcu být  katolíkem a jinou pochybnost

nemám.
Syn jeden na vandře, kterýho dal zapsat, ačkoliv neví, jakou má víru. Tři děti jsou nedospělé.

Juliana Chlupová, jeho žena, 25 let:
I. HV reformitka.
II. Křest a VP podob.
III. Nemám,
IV. katoličkou přece nechcu být.
Povolán jeho syn Fabián a za nedospělého uznán jest, ani nevěděl částky spasení nevyhnutelně zapotřebí.

Všecky jak města tak panství boskovskýho k helvetskému vyznání oznámené osoby v tom obzvláště
rozeznají, a rozdíl vyznání a víry své od jinších vyznání, a víru všelijakých v tom zavírají, že oni a jejich
vyznání jenom dvě svátosti: křest a VP připouští, a to sice: VP v lámání chleba a pití z kalicha. Přitom ale
všichni se vyznávají, že rozdíl mezi námi a jejich v tom se obsahuje, že my katolíci také to, co psaného není,
oni ale jedině to, co v Zákoně psáno jest věří, přes to všecko všeobecně vyznávají, že sice křest a VP světle v
zákoně Páně se vynachází, že by ale VP a křest svátost aneb, že by krom těch dvou svátostí ne více ne méně
svátostí bylo, z Písma sv. dokázati nemůžou.

Povídalo se jim: že tím samým proti sobě jsou jenom věříce, co je psaného a přece od sebe vydávajíce,
že by křest a VP jakožto svátosti psané nebyly, pravilo se jim, že my katolíci taky ze samého slova psaného v
Písně svatým našich sedm svátostí důkladně dokázati nemůžeme. Poněvadž ale my nejen co psáno jest, ale
taky co psáno není dle sv. Pavla v IITes., kdežto praví: Bratři, stůjte a zachovávejte odevzdané učení, které
jste buďto skrz list neb skrze řeči dosáhli, věříme, ještě nám zbejvá, který jim zbejvati nemůže prostřednost
skrz  slovo  odevzdaná  a  řeč  svatých  apoštolů  dle  vejkladů  církve  svaté,  kterou  ani  brány  pekelné
nepřemohou, a při které Kristus Pán až do skonání světa pozůstati přislíbil, ne dvouch, ale sedm, ne méně, ne
více svátostí připouštěti, obzvláště poněvadž ale poručení Kristového máme církev slyšeti, a kdo by církev
neslyšel, má nám býti jako pohan a publikán.

Uzavřena na boskovické úřední kanceláři 16. března 1782.

Schuppler Glass

Zpráva kraje guberniu 4.4.1782:
R: Předávají  se  podle  nařízení  z  30.3.  protokoly  m.  Boskovice,  Šebetov,  Jevíčko.  Dosud  nikdo

nerevertoval, s některými se ale jedná, o čemž bude duch. komisař podávat čas od času zprávu.
Kolber

Koncept odpovědi gubernia 13.4.1782:
R: Už  dali  vědět  -  vzhledem  k  Boskovicím,  Šebetovu,  Jevíčku  -jako  i  vzhledem  k  Telči,  Brtnici  a

Jimramovu - že mají být i seznamy. Mají je poslat, aby bylo jasné, zda bude modlitebna, či kam se
nekatol. přiřadí.

Herdy
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1b. Seznamy nekatolíků panství Boskovice SOA tamtéž

2.5.1782 f. 695 - 698

Obec Sudice rodin duší

č. 5 Fabian Kožoušek 1 1
žena nemocná
dcera Rozina 1

24 Tomáš Fabián 1 1
žena Justina 1

32 Jan Boháček 1 1
žena Helena 1
syn Jan 1
dcera Veronika 1

8 Josef Kovář 1 1
žena Alžběta 1 

41 Karel Bílek 1 1
žena nemocná
syn Jan 1

Jakub Bílek 1 1
žena Kateřina 1
syn Jan 1

1 Jakub Bohatec 1 1
žena Marina 1

3 Tomáš Loubal 1 1
žena Marina 1

8 Matěj Boháček 1 1

36 Jakub Špidlík 1 1
žena Apolonie 1

20 Josef Konečný 1 1
žena nemocná

33 Jan Přibyl 1 1
žena Anna 1

26 Tomáš Kořalník 1 1
žena Marina 1

4 Tomáš Kotrhons 1 1
žena nemocná
syn Valentin 1
syn Pavel 1

27 Pavel Šmeral 1 1
žena Anna 1
Jakub Šmeral 1 1
žena Veronika 1
chůva Kateřina Kvapilová 1

17 František Šperka 1 1
žena Anna 1

25 Jakub Boháček 1 1
syn Antonín 1
dcera Veronika 1

43 Tomáš Vyskočil 1 1
žena nemocná
dcera Veronika 1
bratr Pavel 1
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číslo rodin duší

28 Pavel Boháček 1 1
žena nemocná

Vavřinec Šmeral 1 1
žena Marina 1

2 Jakub Vala 1 1
žena Anna 1

17 Jakub Vašků 1 1
žena Markéta 1

14 Jakub Bílek 1 1
žena nemocná

22 Jakub Drlík 1 1
žena nemocná 

21 Josef Konečný 1 1
žena Kateřina 1
syn František 1

46 Adam Konečný 1 1
žena Marina 1
matka Helena 1
syn Josef 1

52 Jan Jubenecký 1 1
žena Marina 1

23 Vojtěch Hronek 1 1
žena nemocná
syn Jakub 1
sestra Marina 1
dcera Anna 1

6 Josef Špidla 1 1
žena Helena 1

Drvalovice

2 Ondřej Přibyl 1 1
žena Mariana 1
matka nemocná

2 František Janák 1 1
žena Magdalena 1
syn František 1
dcera Mariana 1

18 Jakub Bohatec 1 1
žena nemocná

Pamětice

12 Pavel Bohatec 1 1
žena Veronika 1
bratr Karel 1
sestra nemocná
matka nemocná

6 Matěj Daněk 1 1
žena Marina 1

7 Jakub Chlup 1 1
žena nemocná

19 František Bohatec 1 1
žena Veronika 1
sestra Anna Němcová 1
matka nemocná



72
Vísky rodin duší

2 Josef Palán 1 1
žena nemocná

28 Tomáš Marek 1 1
žena Anna 1
čeledín Mat. Petýrek 1

9 Tomáš Chlup 1 1
žena Alžběta 1
čeledín Matouš Chlup 1

Josef Chlup 1 1
žena Anna 1

Jakub Chlup 1 1

18 Valentin Fiala 1 1
žena Justina 1

4 Josef Šára 1 1
žena Markéta 1

12 Antonín Chmel 1 1
žena Anna 1

20 Václav Crha 1 1
žena nemocná

3 Šimon Tyhon 1 1
žena nemocná

19 Dominik Fiala 1 1

Bačov

14 Josef Staněk 1 1
žena Marina 1

2 Matěj Čapal 1 1
žena Veronika 1
syn František 1

František Čapal 1 1
žena Anna 1
sestra Anna 1
příb. Kateřina Chlupová 1

7 Josef Chlup 1 1
žena Voršila 1
sestra nemocná

12 Jan Staněk 1 1
žena nemocná

8 Jan Gregor 1 1

Chrudichromy

22 Bernard Kleveta 1 1
žena nemocná

29 Jakub Chlup 1 1
žena Juliana 1
syn Fabián 1 3

Havel Staněk 1 1
žena chromá
syn Valentin 1
dcera Kateřina 1
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12 Matěj Chmel 1 1

žena Terezie 1
syn Josef Boháček 1
syn František 1
dcera Anna 1

celkem rodin 58 127 duší

Poznámka k soupisu boskovického panství 2.5.1782:

R: Při komisích se některé ženy daly ohlásit jako nemocné a nedostavily se, mnoho dětí bylo shledáno
nedospělými a nemohlo být zaneseno do počtu duší. Proto se v protokolu uvádí menší počet proti počtu
308 duší, který předběžně písemně uvedli otcové. Nikdo se však nevrátil ke katol. Požadovaný počet
není dosažen, nebude tedy povolena samostatná modlitebna, žadatelům bylo poukázáno na to, že by
mohli chodit do Vanovic na letovickém panství, kam mají někteří 1/4, jiní 2/4 míle cesty.

Glass

Zpráva kraje guberniu 7.5.1782 SOA tamtéž f. 690
/ke zprávě byly přiloženy seznamy evang. a revertentů z p. Šebetov, Jevíčko, Boskovice, Boskovice město/

R: Podle nařízení krajského úřadu z 13.4. se zasílají k protokolům i seznamy nekatol.,  kterým je třeba
zajistit postavení modlitebny. Hned když příslušné vrchnosti, tj. Boskovice, Šebetov, Jevíčko a město
Boskovice poslaly seznamy nekatol. poddaných a zjistilo se, že nemají potřebných 100 rodin, požádaly
první 3 o přidělení do Vanovic do p. Letovice, kdežto nekatol. města Boskovic žádají o přidělení k
vesnici Sudice na boskovickém panství,  kde má být stanoven dům určený k modlitbám. Kdyby ale
nebyl povolen, museli by se obrátit do Vanovic.

Strachwitz

Koncept odpovědi gubernia kraji 11.5.1782: SOA tamtéž, f. 733
R: Nekatoličtí  poddaní mohou být přiděleni do Vanovic. Má se vejít  v jednání s brněnským krajským

úřadem, který byl současně předběžně vyrozuměn z gubernia. Nekatolíky je třeba o dalších zprávách
vyrozumět.

Herdy

Koncept přípisu gubernia brněnskému kraji 11.5.1782:

R: Olomoucký krajský úřad sem oznámil,  že  nekatol.  poddaní  z  Boskovic,  Šebetova,  Jevíčka a  města
Boskovic se chtějí připojit k modlitebně ve Vanovicích. Krajský hejtman se má spojit s olomouckým
krajem, jednat o plánovaném zřízení modlitebny a povolání pastora a učitele, informovat o tom poddané
a časem podat zprávu guberniu. Pokud by se vyskytla nějaká překážka, má se podat zpráva ihned.
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ČÍSLA RUBRIK TABEL

1a dominium /panství, statek/
1b obec
1c duchovenský komisař
2 husité a podobně
3 AV
4 HV
5 celkem muži
6 celkem ženy
7 revertenti působením duch. komisařů
8 revertenti z vlastního popudu
9 celkem muži
10 celkem ženy
11 modlitebna - kde a jaká
12 pastor - kde a jaký
13 pastor - jméno, odkud pochází, atestát

Zpracované podklady použité SOA Brno
pro tuto kapitolu B 1 R 11/101/11

hlášení kraje
Olomouc
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Tabela olomouckého kraje ke dni 30.9.1782

1a 1c 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mírov p. 174 103 71

Šebetov p. 94 52 42 2 1 1

Klášter Jevíčko s. 3 1 2 1 1 1 1

Boskovice m. 17 9 8

Boskovice p. 308 131 177

Karlova Pláň p. 64 33 31

celkem 81 579 329 331 3 1 2 2

11-13:
1/ p. Mírov - p. Boskovice: žádná modlitebna,  ale jsou přičleněni k Vanovicím na letovickém

panství v brněnském kraji. O ostatním podá zprávu brněnský krajský hejtman.
2/ p. Karlova Pláň: žádná modlitebna, jsou přičleněni k Holčovicím ve Slezsku. O ostatním podají

zprávu slezská úř. místa. 

Dáno v Olomouci dne 13.10.1782

Tabela olomouckého kraje ke dni 30.11.1782

celkem 90 579 335 334 3 2 2 3

Pozn.: V listopadu přistoupilo 9 AV /6 m + 3 ž/, 1 ž revertovala: Karlova Pláň p.

Dáno v Olomouci v prosinci 1782

Tabela olomouckého kraje ke dni 31.12.1782

celkem 110 595 368 337 - 7 4 3

11-13: Žádná modlitebna, žádný pastor
Pozn.: V prosinci přistoupilo 33 AV a 9 HV /26 m + 16 ž/, revertovalo 5 /3 m + 2 ž/

Dáno v Olomouci dne 31.1.1783
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REJSTŘÍK OBCÍ

obec panství sbor

BAČOV Boskovice Vanovice
BEZDĚČÍ Mírov Vanovice
BOSKOVICE m. Boskovice Vanovice
CETKOVICE Šebetov Vanovice
DEŠTNÁ Mírov Vanovice
DRVÁLOVICE Boskovice Vanovice
HORNÍ SMRŽOV Mírov Vanovice
CHLUM Mírov Vanovice
CHRASTOVÁ LHOTA /Oehlhütten/ s. Jevíčko Vanovice
CHRUDICHROMY Boskovice Vanovice
KNÍNICE Šebetov Vanovice
KOCHOV Mírov Vanovice
KŘIŠŤANOVICE Karlova Pláň /Karlovec/ Holčovice
/Křesťanovice, Christdorf/
LESY /Herzogswald/ Karlova Pláň /Karlovec/ Holčovice
MÁJUVKA /Maiwald/ Karlova Pláň /Karlovec/ Holčovice
NOVÉ VALTEŘICE /Neu Waltersdorf/ Karlova Pláň /Karlovec/ Holčovice
NOVIČÍ Mírov Vanovice
PAMĚTICE Boskovice Vanovice
REJCHARTICE /Reigersdorf/ K. Pláň /Karlovec/ Holčovice
ROUDNO /Rautenberg/ Karlova Pláň /Karlovec/ Holčovice
SUDICE Boskovice Vanovice
SVÁROV Mírov Vanovice
SVĚTLÁ Šebetov Vanovice
SVITÁVKA Šebetov Vanovice
UHŘICE Šebetov Vanovice
ÚSOBRNO Šebetov Vanovice
VÁŽANY Šebetov Vanovice
VÍSKY Boskovice Vanovice

Význam zkratek: p – panství
s – statek
m – město
ms – městské statky
sb – sbor v r. 1787

Poznámka: Členové  HV  v  olomouckém  kraji  byli  české  národnosti  a  náleželi  ke  sboru  ve
Vanovicích v brněnském kraji. Členové AV byli německé národnosti a náleželi ke sboru
v Holčovicích v opavském kraji. K vzájemnému prolínání nedocházelo.



77
REJSTŘÍK PŘÍJMENÍ

příjmení obec správní celek

ALEXA Boskovice m. Boskovice
AUGUSTA Cetkovice p. Šebetov
BAITEL Křišťanovice p. Karlova Pláň
BÍLEK Sudice p. Boskovice

Svitávka p. Šebetov
BOČEK Sudice p. Boskovice
BOHÁČEK Boskovice m. Boskovice

Knínice p. Šebetov
Sudice p. Boskovice 

BOHATEC Drvalovice p. Boskovice
Kochov p. Mírov
Novičí p. Mírov
Sudice p. Boskovice
Svárov p. Mírov

CRHA Vísky p. Boskovice
ČAPAL Bačov p. Boskovice
DANĚK Drvalovice p. Boskovice
DAVID Cetkovice p. Šebetov

Úsobrno p. Šebetov
DOLEŽEL Cetkovice p. Šebetov
DOSEDLA Svárov p. Mírov

Horní Smržov p. Mírov
DRAČKA Cetkovice p. Šebetov

Uhřice p. Šebetov
DRAŽIL Horní Smržov p. Mírov
DRESSKER Křišťanovice p. Karlova Pláň

Lesy p. Karlova Pláň
DRLÍK Sudice p. Boskovice
DUVKA Uhřice p. Šebetov
ENGLISCH Křišťanovice p. Karlova Pláň
FABIAN Sudice p. Boskovice
FEIG Křišťanovice p. Karlova Pláň
FIALA Vísky p. Boskovice
FISCHER Roudno p. Karlova Pláň
FOGG Křišťanovice p. Karlova Pláň
GREGOR Bačov p. Boskovice
HANTSCHEL Křišťanovice p. Karlova Pláň

Lesy p. Karlova Pláň
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příjmení obec správní celek

HAUSOTTER Lesy p. Karlova Pláň
HAVLÍN Kochov p. Mírov
HEEGER Lesy p. Karlova Pláň
HEINTZ Lesy p. Karlova Pláň
HRONEK Sudice p. Boskovice
HRUDA Cetkovice p. Šebetov

Uhřice p. Šebetov
CHLUP Bačov p. Boskovice

Drvalovice p. Boskovice
Chrudichromy p. Boskovice
Vísky p. Boskovice

CHMEL Mladkov p. Boskovice
Vísky p. Boskovice

CHRIST Křišťanovice p. Karlova Pláň
Rejchartice p. Karlova Pláň
Roudno p. Karlova Pláň

JANÁK Drvalovice p. Boskovice
JANDA Uhřice p. Šebetov
JUBENECKÝ Sudice p. Boskovice
JURKA Uhřice p. Šebetov
KADERKA Chlum p. Mírov

Kochov p. Mírov
Novičí p. Mírov

KALLANDRA Cetkovice p. Šebetov
KALANDŘÍK Světlá p. Šebetov
KLEIN Lesy p. Karlova Pláň
KLEVETA Boskovice m. Boskovice

Chrudichromy p. Boskovice
KOHOUTEK Mladkov p. Boskovice
KOLÁŘ Vážany p. Šebetov
KOMON Deštná p. Mírov

Horní Smržov p. Mírov
KONEČNÝ Sudice p. Boskovice
KOŘALNÍK Sudice p. Boskovice
KOSTÍK Cetkovice p. Šebetov

Světlá p. Šebetov
KOTRHONS Sudice p. Boskovice
KOVÁŘ Sudice p. Boskovice

Svárov p. Mírov
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příjmení obec správní celek

KOŽOUŠEK Sudice p. Boskovice
KÖRPER Křišťanovice p. Karlova Pláň
KRAJÍČEK Uhřice p. Šebetov

Úsobrno p. Šebetov
KRČMÁŘ Úsobrno p. Šebetov
KRENAR Knínice p. Šebetov
KRUMPHOLTZ Křišťanovice p. Karlova Pláň

Májůvka p. Karlova Pláň
KUBÍN Cetkovice p. Šebetov

Svárov p. Mírov
KUPSA Knínice p. Šebetov

Svitávka p. Šebetov
KVAPIL Sudice p. Boskovice
LANGER Křišťanovice p. Karlova Pláň
LAUCKES Křišťanovice p. Karlova Pláň
LOUBAL Boskovice m. Boskovice

Sudice p. Boskovice
MAREK Vísky p. Boskovice
MARTÍNEK Cetkovice p. Šebetov
MRVA Uhřice p. Šebetov
NĚMEC Drvalovice p. Boskovice
NEUMANN Lesy p. Karlova Pláň
NOVÁK Chlum p. Mírov

Horní Smržov p. Mírov
OCHRANA Svárov p. Mírov

Horní Smržov p. Mírov
OŠlDLÍK Sudice p. Boskovice
OŠMERAL Sudice p. Boskovice
ÖHLER Křišťanovice p. Karlova Pláň
PALAN Vísky p. Boskovice
PALLOREK /snad Parolek?/ Cetkovice p. Šebetov
PAVLÍK Svárov p. Mírov
PETÝREK Vísky p. Boskovice
PIDLA Sudice p. Boskovice
PIETSCH Křišťanovice p. Karlova Pláň

Lesy p. Karlova Pláň
POSPÍŠIL Cetkovice p. Šebetov
PRCHAL Knínice p. Šebetov
PROCHÁZKA Deštná p. Mírov
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příjmení obec správní celek

PŘIBYL Boskovice m. Boskovice
Drvalovice p. Boskovice
Sudice p. Boskovice

RANDULA Boskovice m. Boskovice
RIEDL Křišťanovice p. Karlova Pláň
ROZBOŘIL Uhřice p. Šebetov
ROZTOMlLÝ Boskovice m. Boskovice
RYCHNOVSKÝ Kochov p. Mírov
SEIDLER Křišťanovice p. Karlova Pláň
SKÁLA Sudice p. Boskovice
STANĚK Bačov p. Boskovice

Drvalovice p. Boskovice
Chrudichromy p. Boskovice

SUCHÝ Uhřice p. Šebetov
ŠÁRA Vísky p. Boskovice
ŠIMEK Cetkovice p. Šebetov

Uhřice p. Šebetov
ŠMERAL Sudice p. Boskovice
ŠPERKA Sudice p. Boskovice
ŠPlČKA Cetkovice p. Šebetov
ŠTROF Chrástová Lhota s. Jevíčko
TESNER Úsobrno p. Šebetov
THOMAS Lesy p. Karlova Pláň
TOLL Horní Smržov p. Mírov
TRČKA Deštná p. Mírov

Horní Smržov p. Mírov
Chlum p. Mírov

TYHON Vísky p. Boskovice
UMLAUF Nové Valteřice p. Karlova Pláň
VANTA Horní Smržov p. Mírov
VAŠÍČEK Uhřice p. Šebetov
VAŠKU Sudice p. Boskovice
VIČAR Cetkovice p. Šebetov
VINKLER Boskovice m. Boskovice
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příjmení obec správní celek

VLK Bezděčí p. Mírov
Chlum p. Mírov
Novičí p. Mírov

VYSKOČIL Sudice p. Boskovice
ZDRAŽIL Cetkovice p. Šebetov
ZEMAN Horní Smržov p. Mírov
ZVEJŠKA Uhřice p. Šebetov

Poznámka: p – panství
s – statek
ms – městské statky
m – město
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Seznam úředních osob účastných při komisích a úředních jednáních
/uvedených v textu pouze prostým příjmením/:

Světští činitelé:
Max Ernst von Kolpper, c. k. rada a olomoucký krajský hejtman
Karl Freiherr von Strachwitz, první substitut olomouckého kraje
Martin Joseph Korber, vrchní panství Mírov
Anton Jos. Lerch, správce panství Šebetov
Johannes Glass, ředitel panství Boskovice
Frantz Jos. Suchy, úřadující purkmistr Boskovice
Matthias Fischer, purkmistr Boskovice
Johann Jos. Stafa, úředník klášter. statku Jevíčko
Anton Jos. Perlich, obroční Karlova Pláň
Joseph Florbayer, obroční Karlova Pláň
Ignatz Rinder, vrchní panství Karlova Pláň

Zástupci gubernia:
Beer
Gersch
Herdy
Mitrowsky

Duchovenští činitelé:
Franz Schuppler, farář ve Velkém Týnci, zemský děkan ve Velké Bystřici, arcibiskupský kons. rada
Laurentz Vinzentz Merta, farář a zemský děkan v Boskovicích
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SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK

A. Zkratky stereotypních výpovědí

I. Výpovědi o konfesionální příslušnosti:

1. Název konfese:
evang. evangelická, evangelík
AV aušpurská, luterská
HV helvétská, reformítská
hus. husitská
bratr. bratrská, českobratrská, Jednoty staročeských bratří a pod.
ber. beránková, beránkovská a pod.
apošt. apoštolská
křesť. křesťanská
katol. katolická /rozuměj: římsko-katolická/

2. Doba trvání příslušnosti ke konfesi:
m. od mládí, od maličkosti, odjakživa
p. od patentu
pp. od prošlého nebo publicírovaného patentu

II. Výpovědi o obsahu víry:
P. sv. Písmo svaté
Sl. B. Slovo Boží
VP sv. večeře Páně
VP podob. sv. večeře Páně podobojí
2 svát. dvě svátosti
víra se líbí ta víra se mi zalíbila a pod.
m. v. málo vycvičen, vyučen
n. v. nejsem vycvičen, vyučen
nic n. nic nevím
b. u. budu se učit

III. Pochyby o římském katolicismus
VP j. sv. večeře Páně pod jednou
n. očist. nevěří na očistec
nemodl. mrtv. nemodlí se za mrtvé 
nevz. sv. nevzývá svaté
nect. soch nectí sochy
nect. obr. nectí obrazy

IV. Odmítání návratu do řím.-katol. církve:
j. n. jinak, jináče neudělám
t. z. tak zůstanu

B. Jiné zkratky
opak. opakovaná výpověď
VRP vlastnoruční podpis
T text  /doslovný  opis  nebo  překlad  -  zpravidla  bez

stereotypních záhlaví a zakončení
R regest /stručný obsah sdělení/
TP toleranční patent
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Poznámky ke zpracování olomouckého kraje

Archivní doklady pro olomoucký kraj se zachovaly celkem v úplnosti.  Chybí pouze zprávy
duchovenských komisařů, jejich obsah však nahrazují dosti zevrubné zápisy všech komisí. Lze tedy
i zde provést rekonstrukci vývoje do konce r.  1782. Pro názornost byly některé protokoly před
komisí  uvedeny prakticky  v původní  šíři,  jiné  obvyklým způsobem typizovány a více  či  méně
zkratkovány. 

Ve způsobu přepisu příjmení se vycházelo ze snahy o jejich sjednocení pro rejstřík i tam, kde
v původním textu jde o odchylky /např. Lobal - Lubal - sjednoceno v Loubal, Pitsch v Pietsch ap./.
Jména a příjmení evangelíků německé národnosti jsou uváděna v původní formě, vlastní výpovědi
se  ovšem  překládají,  příjmení  německých  žen  jsou  psána  v  mužském  rodě  bez  české  ženské
koncovky.

Pokud jde o zaměstnání a sociální postavení, je většinou jasně patrné. Podruh je v této oblasti
nazýván mnohdy hoferem.


