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Vážení čtenáři,
Edice tolerančních přihlášek, jejíž druhý 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 – Znojemský 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
souvislostí 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. Janásová-Volková Kateřina, + Kalus
Vladimír, Kováříček 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
Znojemský kraj /stejně jako Olomoucký/ nebyl v rané toleranční době místem vzniku žádného
sboru helvetského nebo augšpurského vyznání. To však naprosto neznamená, že by v něm nežili
evangelíci; ba ani to, že by nebyli bývali schopni sbor utvořit. Je ovšem nutno vidět, že evangelíci ve
znojemském kraji, kteří se ve sledovaném období přihlásili, netvořili jednotný celek. Zcela zřetelné tu
vystupuje skutečnost, že propojení jednotlivých center zejména na severozápadě kraje bylo slabé
v důsledku přerušeného spojení už v předtoleranční době. Nebylo tedy možno zorganizovat společný
postup jako v jihlavském kraji, kde propojení několika poměrně velkých středisek zůstalo zachováno.
Také pro znojemský kraj platí, že se v něm s prohlášením tolerančního patentu nepočítalo a
patent proto samozřejmě nikde vyhlášen nebyl. I zde úřední předpoklad počítal s tím, ze hranice krajů
nepropustí informaci, což bylo v tomto případě opravdu bláhové domnění. Vlastní centrum boje o
vydání tolerančního patentu na jižní Moravě, Nosislavsko, tvořila právě oblast těsně při východní
hranici znojemského kraje. Velmi brzy, již v druhé polovině ledna 1782, se objevovali ve
vrchnostenské kanceláři panství Bohutice členové několika rodin z Bohutic, Vedrovic a Zábrdovic,
aby se přihlásili k tolerované víře. Byli z Nosislavského centra informováni velmi přesně, hlásili se
ihned k HV. I vrchní bohutického panství však správně pochopil, že jde zřejmě o jakýsi krycí postup,
protože ve své zprávě jasně upozorňuje: "Tyto osoby se sice přihlašují k HV, ale podle svého chování
jsou formálními husity, neboť jejich víra spočívá v jejich osobitých zákonech." v dalším konkretizoval
jejich počínání tak, aby na ně padl stín pověrečného čarodějnictví či judaistických sklonů – např. noční
modlitby, slavení soboty – kde základem byla nejpravděpodobněji nepochopená skutečnost, že
shromáždění se mohlo nejspíše konat za tmy, nejlépe ze soboty na neděli, kdy nebylo nutno velmi brzy
vstávat ráno do práce. Bohutický vrchní ještě výslovně uvedl představitele a učitele /!/ této skupinky,
Jakuba Hikla ze Zábrdovic. Krajský hejtman Kaldschmidt se pokusil námětu z Bohutic použít a tázal
se gubernia, co dělat, když se tolerance nevztahuje na husity. Úřední odpověď na počátku února ho asi
nepotěšila. Bylo mu nařízeno držet se směrnic z 25.1., zajistit komisi a zjistit počet bludařů. Krajskému
hejtmanu ani bohutickému vrchnímu se zřejmě do celé akce příliš nechtělo a tak chvíli otáleli. Zatím
se však počet přihlášek začal zvyšovat. Hlásili se další evangelíci jak na bohutickém panství, tak již
také na panstvích Miroslav a Mor. Krumlov. Teď už bylo třeba něco podniknout. Samozřejmě nejdříve
tam, kde bylo nebezpečí, že by se informace mohla šířit dál. Proto zůstaly prvně přihlášené Bohutice
poslední až po Mor. Krumlovu, kde se začínalo, po Miroslavi i po dalších přihláškách v Náměšti nad
Oslavou a Vel. Bíteši. Krajský hejtman u komisí nebyl, duch. komisař olbramovický děkan Lauffer
spolupracoval vždy se zástupcem příslušného panství.
V Mor. Krumlově byli nejprve předvoláni evangelíci ze dvou vesnic na severu panství,
z Biskoupek a Hrubšic. Tyto tři rodiny a jeden jednotlivec se přihlásili k AV, alespoň dle záznamu
komise. Formulace jedné odpovědi: "zůstanu evang. nebo AV" však upozorňuje, že i zde mohlo jít o
automatický přepis "evang." za "AV", jak o tom máme přímé důkazy jinde právě i ve znojemském
kraji. V každém případě však tato skutečnost vypovídá velmi názorně o cestě šíření informace. Všichni
ostatní evangelíci /kteří se jinak od
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svých souvěrců z Biskoupek a Hrubšic ve výpovědích zásadně neliší/ z vesnic na jihu panství se hlásiliI
výslovně jako HV. Šlo o obce Rakšice, Šumice a Našiměřice. Druhý břeh řeky Rokytné stačila tedy
dostihnout informace o toleranci, nikoli však již instrukce pro jednotný postup. Nestejnoměrnost
průniku různých informací a instrukcí se pak projevila na jiných místech kraje ještě zřetelněji.
V zápisech komisí znojemského kraje se zachoval vzácný dokladový materiál. I když jsou
odpovědi evangelíků nebo revertentů zapsány také jen ve stručné stylizaci, přece jim dodává velké
životnosti porovnání se záznamy výkladů a námitek duchovního komisaře. Celý tento významný
soubor vznikl vlastně z nedorozumění. Nikdo ve znojemském kraji neznal správný postup soupisů
evangelíků a hlášení o provedených komisích. Krajský hejtman se zřejmě o tuto věc příliš nestaral a
docházelo k různým omylům. Děkan Lauffer, pověřený brněnským biskupem, objížděl prostě panství
za panstvím, nejprve s velkou a horlivou snahou získat zpět zbloudilé ovečky, a pak už i s roztrpčením
a zklamáním, když se mu jeho záměr nedařil dle jeho přání. Nakonec začal posílat zprávy, ovšem
pouze po své linii, tj. biskupovi. v první z nich ze dne 23. dubna referoval o právě skončené komisi
v Bohuticích, 8. května o dříve provedené komisi v Mor. Krumlově. v této druhé zprávě konečně
požádal o informaci o správném postupu ve věci komisí. Dostal se mu do rukou císařský dekret z 31.
3. a zjistil, že komise, které provedl s vrchnostenskými úředníky v době, kdy dekret ještě neznal,
novým předpisům neodpovídají. Dotazoval se, zda má všechny komise opakovat nebo prostě jenom
poslat již hotové protokoly? Biskupský úřad předložil vše guberniu a to se spokojilo tím, že má
v rukou protokoly o komisi, i když poněkud odlišné od předepsaných. Na panství se gubernium
obrátilo pouze s dotazem, ke které modlitebně by měli evangelíci náležet. U HV byla jasná Nosislav,
ale pro těch několik výše uvedených jako AV by podle názoru panství Mor. Krumlov byla prý asi
nejbližší modlitebna v Bratislavě!
V době, kdy Lauffer neznal příslušné předpisy a postupoval dle vlastních představ,
vypracovával záznamy o komisích se zřetelnou snahou ukázat své úsilí a horlivost biskupovi
v nejlepším světle. Tehdy psal své dlouhé a často se opakující odstavce, v nichž zřejmě na základě
katechismu pražského arcibiskupství vyvracel důkladně a pohotově všechny "bludy". Umožnil nám tak
alespoň trochu nahlédnout do souvislostí dialogů a širších debat jednotlivce s přesilou při komisích. I
v pozdější době, kdy už znal úřední postup, zůstal Lauffer věren své metodě podrobných zpráv i o
vlastním působení, takže máme možnost porovnávat jednotlivá místa i průběh roku.
Zatímco panství Bohutice, Miroslav a Mor. Krumlov /především jeho jižní část/ tvořila určitý
celek samozřejmě navazující na nosislavskou oblast a s ni přes hranice krajů pevně spojený, šířila se
na severovýchodě znojemského kraje informace o toleranci poněkud odlišně.
Náměšťské panství mělo své enklávy, tj. jednotlivé obce zasazené do území jiných panství a
dokonce i jiného kraje. Jednou z těchto enkláv byla i vesnice Hroznatín mezi Třebíčí a Velkým
Meziříčím v tehdejším jihlavském kraji. Sousedila s vesnicemi, v nichž žili evangelíci, kteří utvořili
později sbor v Horních Vilémovicích /Hor. Vilémovice, Benetice, Věstoňovice, Přeckov/. Informace
tam přišla stejným způsobem jako do okolních obcí a hroznatínští byli také v květnu předvoláni ke
komisi do Vel. Meziříčí společně s tamními poddanými. Oficiálně byli vedeni jako luteráni, ačkoli
shodně s velkomeziříčskými formulovali svou víru jako "prastarou evangelickou, která povstala
v ráji", nebo "prastarou evangelickou křesťanskou". Jejich další osudy byly společné
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s vývojem hornovilémovského sboru /od AV k HV; bližší o tom viz v edici jihlavského kraje/.
Zpráva však šla zatím dále do nitra náměšťského panství. Možnost k předáni informace skýtal
např. úřední den pro rychtáře, nebo i jiná příležitost vzájemného kontaktu. v dubnu se k přihlášeným
vypravil duch. komisař děkan Lauffer. A tu jsme svědky velmi zajímavého svědectví dokladů. Zpráva
se totiž současně šířila i z brněnského kraje, z Nosislavska. A právě na náměšťském panství dochází
k setkáni obou informací. Díky záznamům dubnové komise v Náměšti jsme zpraveni současně o
několika skutečnostech.
Především jde o vlastní moment setkání informací. Nedochází k němu ve východněji
položených obcích Hlubokém a Krokočíně, ale výrazně v Jestřebí a ve městě Velká Bíteš. v Hlubokém
a Krokočíně už zcela převládla helvetská orientace brněnského kraje. Ve Vel. Bíteši byla situace téměř
vyrovnaná: jednotlivec AV a manželé /z nich manželka "přistouplá" před 6 lety/ HV. v Jestřebí zato
jednoznačně převážilo AV; HV bylo výjimkou.
Výpověď těchto vnějškových faktorů setkání informací je ovšem pouze první stupeň
důkladnějšího rozeznání. Dává příležitost nahlédnout do žhavé skutečnosti pokusů o formulaci víry,
která v případě dohodnutých jednotlivých bloků není již tak zřejmá. Lze konstatovat trojí sdělení
dokladů:
1. Jako v mnoha dalších případech se vyjádření údajných AV a HV od sebe liší právě jen tímto
jediným údajem.
2. Velmi zajímavé je právě proto porovnání upřesňujících vysvětlení z obou oblastí:
Marie Jašová z Jestřebí /manžel AV/: Jsem víry jako rodiče, totiž Jednoty bratrské.
Šimon Svoboda z Hlubokého /HV/: Dříve jsem byl vždycky evang., ale nyní od ohlášeného TP
jsem HV.
Anna Sklenářová z Hlubokého /HV/: Dříve jsem byla bratrské víry, teď jsem HV.
Jako potvrzení hypotézy o pouze krycím významu vyjádření AV či HV, pokud některé z nich
bylo vůbec použito a přihlašující se neomezili na pouhé konstatování, že jsou evangelíci /zaznamenáno
ovšem úředně automaticky jako AV/, může sloužit zajímavý příklad z centra HV:
Jana Blažková, vdova, Václavov p. Miroslav: Jsem jako Jednota bratrská a tuto víru chci mít.
Zůstanu při tom, jak zní tento lístek, který jsem obdržela v kanceláři při
přihlášce. Na tomto lístku stálo, že jsem HV.
3. Oblasti, v nichž docházelo ke střetům informací a k následné snaze o nejpřiměřenější
formulaci vlastního přesvědčení, se stávaly předmětem velmi usilovné snahy o rozvrácení prohlašující
se pospolitosti. Dokladem toho je i náměšťské panství, kde v obci Hluboké je poměrně značný počet
revertentů, nejvyšší ve znojemském kraji.
Při dubnových komisích byla v D. Kounicích vyslechnuta ještě další přihlášená žena,
evangelička z centrální oblasti provdaná do Kounic. Potom v květnu byly postupně dokončeny komise
i ve vlastní Miroslavi, kde byli nově se přihlašující prostě připisováni, a v červnu se zdálo, že je celá
záležitost vyřízena.
Posledním úředním jednáním mělo být už jen přiřazení náměšťských poddaných AV ke sboru
v Hor. Vilémovicích v srpnu 1782. I o tom podrobněji v edici jihlavského kraje.
Na podzim se však proti očekávání i ve znojemském kraji znovu rozjelo druhé kolo přihlášek.
Nejprve na místě zcela nečekaném. Na Myslibořickém panství, navíc až na jeho jihu v obci Pulkově se
už v září přihlásila osamělá rodina mlynáře Pavla Švandy. Mlynář se hlásil k "evang. nebo AV" /platí
zde, jako v obdobných případech, již výše uvedené o formulaci konfesijní příslušnosti/. Žil se svou
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manželkou a jejími dvěma dětmi z prvního manželství. Zesnulý první muž Švandovy ženy SvobodaV
byl zřejmě pevný evangelík, který už před 22 lety vyučoval svou ženu ve své víře. Celá rodina, ač
velmi daleko ode všech souvěrců, byla velmi pevná a jistě na dobré vzdělanostní úrovni, mlynář i jeho
nevl. syn se podepsali pěkným rukopisem.
Vzápětí musel Lauffer odcestovat znovu do Mor. Krumlova, kde se přihlašovali evangelíci
kromě již uvedených obcí i v Dobelicích a Lesonicích, kam se provdaly některé ženy z Rakšic a
povzbudily i jiné evangelíky k přihlášce. Nato odjel Lauffer ještě do města Jaroměřic, kde se setkal
s jediným dospělým člověkem, tkalcovským mistrem Janem Urbicem, narozeným v blízké obci
Popovicích. Urbice vyučil v evang. víře /"pravé staré evang. náboženství"/ jeho otec, on sám byl už
ženat s katoličkou, která přestoupit nemínila a ve své víře nechala zapsány i obě dcery. Otec pouze
prohlásil, že vychová ve svém náboženství svého šestiletého syna podle TP. Je zajímavé, že i tento
zcela osamocený muž bez opory manželského partnera a tváří v tvář duch. komisaři i několika
představitelům městské rady říká slušně, ale rozhodně: "Jak jsem již výše uvedl, zůstanu při zvoleném
náboženství a žádnými důkazy ani přemlouváním od toho neodstoupím. Také nikdy neřeknu, že jste si
se mnou nedal práci, mne naklonit ke katol. nábož., mnohem spíše bych prosil, abyste mne nechal
v klidu a míru." v obou případech osamělých evangelíků šlo o informaci z oblasti hornovilémovského
sboru /viz typické formulace/ před jeho celkovou proměnou z AV k HV.
V dalších podzimních měsících v říjnu i v listopadu docházelo vždy k novým přístupům na
panství Bohutice, Miroslav a Mor. Krumlov. Na posledně uvedeném panství byla poslední komise až
v prosinci, kdy došlo k zajímavé reversi Václava Dražila, zedníka ve Vémyslicích, narozeného
v Čechách v Telecím. Snad proto, že byl ve Vémyslicích sám a jeho žena i syn, ševcovský učedník u
svého mistra, zůstali katolíky a syn by měl možná potíže, dal se přemluvit. O skutečném nátlaku nám
totiž podává zprávu ještě mladší doklad z počátku ledna r. l783 z panství Bohutice. Tam tehdy podával
zprávu Laufferův nástupce, žerotický viceděkan Jedeck, že se mu podařilo přimět k odvolání Josefa
Bechu z Bohutic /šlo o evangelíky přihlášené ještě v povoleném termínu, ale komisionálně vyslýchané
až počátkem ledna/. Vyšlo však najevo, že Bechova reverse byla zmateční a že na něho naléhali oba
komisaři, bývalý Lauffer i současný Jedeck. Když měl pak Becha podepsat připravené protokoly,
odmítl tak učinit a prohlásil, že chce být evang.
To byla pak již skutečná tečka za komisemi ve znojemském kraji, protože gubernium uznalo
evangelíky za řádně přihlášené a nařídilo je připsat k ostatním.
Klid ovšem zdaleka nenastal. Právě v této době probíhalo např. soudní jednání ve věci manželů
Müllerových z Václavova. Žena se přihlásila hned na jaře /12. 4. 1782/, ale v jejím manželství došlo
k velkému rozkolu. Muž ji týral, bil a snažil se násilím přimět k návratu. Nedbal ani na úřední
napomenutí a musel být proto vsazen do vězení. Ani to ho však nezměnilo. Na podzim odešla
Müllerová k svým příbuzným, prý pro mléko nemocnému dítěti. Šla však do stavení, kde byl právě
pastor a zůstala tam dle mužovy výpovědi půl dne. Po návratu prý zapírala, on zjistil skutečnost a po
novém zapírání ji dvakrát uhodil do hlavy a poručil jí pást dobytek a husy. Ona však utekla a zůstala u
souvěrců. Ti žalovali, že ji bil, až jí krev tekla z úst. Müller řekl, že ji přijme zpět, když bude katol.
jako při svatbě. Ona byla ochotna se vrátit jen za předpokladu, že ji nechá u její víry. Gubernium po
celém řízení nařídilo, že se mají smířit a že se nesmí činit žádný nátlak ve víře. 24. ledna si tedy oba
manželé za asistence krajského úřadu

V
podali ruce a gubernium to 11. února s uspokojením vzalo na vědomí. Jak se věci vyvíjely doma dále,
zůstalo už zahaleno rouškou úředního mlčení.
Rok milosti i pro znojemský kraj skončil. Evangelíci se rozdělili do sborů v Nosislavi a později
i v Horních Vilémovicích, vlastního sboru v tomto období nedosáhli. Bylo to nutné? Na první pohled
se zdá vše v pořádku. 217 osob celkem bylo pro utvoření sboru opravdu málo. Ovšem poněkud jinak
celá věc vypadá, když zjistíme, v kolika případech nebyly nezletilé děti vůbec uvedeny v počtu
evangelíků, ač podle předpisů to u obou evang. rodičů bylo samozřejmé. Někdy se ze soupisu ztratila i
manželka ap. Když uvážíme, kolik sborů bylo nakonec potvrzeno cestou milosti, ač nedosáhly počtu
500 duší, a když si uvědomíme, že přesuny typu náměšťských poddaných k H. Vilémovicím se mohly
dít i od nosislavského celku k doplnění znojemského kraje, nezdá se možnost samostatného sboru ve
znojemském kraji tak nereálnou. Nezdála se takovou jistě ani krajským představitelům, kteří sice
jednali značně těžkopádně /až do října např. musela posílat hlášení o počtu evangelíků i všechna
"nulová" panství a celý objemný balík odeslal potom kraj guberniu/, přece však si nepochybně
oddychli, když bylo s konečnou platností rozhodnuto: žádná modlitebna, žádný pastor, žádná /nebo
podstatně menší/ starost!
Souhrn poznatků na základě přehledu vývoje v r. 1782 ve znojemském kraji:
1. Ve znojemském 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, duch. komisaři/ se snažili jednoznačně
o likvidaci zákonem tolerovaných církví a využívali k tomuto cíli všech svých možností.
3. Přednostně byla informována větší centra v blízkosti hranice brněnského kraje, pozvolněji
pronikala informace od západu k východu z jihlavského kraje. Průnik do vzdálenější diaspory započal
teprve v poslední třetině roku.
4. Evangelíci projevovali v základních postojích naprostou shodu, místní odchylky jsou dány
vesměs pouze tokem informací či vzájemným nárazem informačních proudů.
5. Snižování počtu přihlášených evangelíků na panství Moravský Krumlov, ať již záměrné či
podmíněné nesprávným pochopením soupisu, přispělo svým dílem k nemožnosti včasného založení
pozdějšího sboru v Miroslavi.
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/Poznámka: Výpovědi jsou důsledně číslovány, zde je to uvedeno arabskými čísly v závorce. Po otázce
III. /4/ následovalo poučení duch. komisaře, regesta těchto poučování jsou shrnuta na konci protokolu./

I.
II.
III.
IV.

/1/
/2/
/3/
/4/

První předvolání
Jiří Hrubý z Biskoupek
Přiznávám se k AV
nevím nic, ale žiji podle Písem
od katol. víry mě odradilo odnětí kalicha

/5/ Nevěřím uvedeným katol. důvodům
I.
II.
III.
IV.

VRP

/1/
/2/
/3/
/4/

Magdalena, manželka Jiřího Hrubého
jsem AV jako muž
neznám základní články tohoto svého náboženství
nemám jiné pochybnosti v katol. víře, jenom kalich, který nám je odpírán. Ctím matku Boží
a kdybych tuto nectila, nebyla bych hodna toho, aby mě země nosila
/5/ zůstanu tedy jako muž je
+

Syn Filip a dcery Maria Anna a Jana jsou nezletilé.
Druhé předvolání 4.3.1782
I.
II.
III.
IV.

/1/
/2/
/3/
/4/
/5/

Martin Kocáb z Biskoupek
jsem AV a této konfesi jsem se naučil před 2 léty od Hrubého
až dodnes ještě žádné, očekáváme nejprve správného učitele
od katol. víry mě vzdálilo odnětí kalicha, když se tento navrátí, budeme všichni katol.
Čekám učitele a nevěřím uvedeným důvodům
+

I.
II.
III.
IV.

/1/
/2/
/3/
/4/
/5/

Třetí předvolání
Tomáš Borek z Hrubšic
jsem AV podle Písma Božího
neznám žádné články víry, neboť všechny víry jsou spasitelné
odnětí kalicha je důvodem mého odpadnutí od katol.
zůstanu evang. nebo AV a nevěřím všem vámi uvedeným důvodům. Tak značím svým
vlastnoručním podpisem.
VRP

Synáček František vypovídá: poslouchal jsem s radostí s přáteli slovo kněze; ale teď jsem otcovy víry,
což značím vlastnoručně
+
Syn Šimon dosud nezletilý, neumí mluvit.
Čtvrté předvolání
I.
II.

/l/ Pavel Holík z Rakšic
/2/ jsem křesťan HV
/3/ nevím žádné články víry, spoléhám na učitele, který přijde

III.
IV.

2
/4/ jenom odnětí kalicha je důvodem mého odtržení od katol. Věřím, že po vyslovených slovech
je živé tělo Kristovo přítomné v proměně
/5/ čekám na učitele HV a všem uvedeným důvodům nevěřím
0

/Žena zůstává katol./
Páté předvolání
//
I.
II.
III.

I.
II.
III.
IV.

/1/ Martin Pavlík z Rakšic
/2/ měl bych být HV a to proto, že mi i vzali se vším násilím bibli sv.
/3/ když mně katol. vrátí bibli, nemám pochyb v katol. víře. Ctím svaté, neboť vedli svatý život,
atd.
/4/ chci vás následovat a od nynějška zůstanu katol. s manželkou a svými třemi syny.
VRP
//
Šesté předvolání
Šimon Borek z Rakšic
jsem HV
mám základ své víry v kalichu
odnětí kalicha. Kdyby nám katol. kalichem vysluhovali, tak jsem katol., neboť vyznávám
živé Kristovo tělo ve svaté hostii, nebo při poslední VP.
/5/ chci mít kalich, a proto nevěřím předloženým katol. důkazům
++
/1/
/2/
/3/
/4/

/Manželka zůstává katol./
Sedmé předvolání

III.
IV.

/1/ Bartoloměj Pavlík z Rakšic
/2/ jsem HV podle Písma Božího
/3/ neznám žádné články víry, nepochybuji o katol. víře, ani o jiných společenstvích víry, jen
dobré skutky musíme činit a tak usilovat o spásu
/4/ mou pochybností je odnětí kalicha
/5/ nevěřím předloženým důkazům a nechci být katol.
++

I.
II.
IV.

/1/
/2/
/3/
/5/

I.
II.

Anna, manželka Bartoloměje Pav1íka
jsem HV jako muž, neboť žena pokládá za dobré to, čemu věří muž
chci se nejprve naučit, b. u. až přijde učitel
očekávám učitele a zůstanu jako muž

Josef, Michal a Kateřina jsou nezletilí, nemohou odpovídat.

I.
II.
III.
IV.

/l/
/2/
/3/
/4/
/5/

Osmé předvolání
Matouš Dvořák z Rakšic
jsem HV
neznám žádné články víry, než přijde učitel, teď chci konat dobré skutky a tak žít
odnětí kalicha a modlářské obrazy jsou důvodem mého odtržení
nechci přikládat víru předloženým důvodům. Očekávám učitele
00

Bartoloměj a Jiří vypovídají: co je otec, to jsme my. Kdyby otec byl katol., tak i my.
I.
II.

0

/1/ Kateřina, manželka Matouše Dvořáka z Rakšic
/2/ apoštolské křesť. víry Ježíše Krista a současně tak jako muž je HV
/3/ nevím nic o té víře, věřím, že je dobré co věří muž. Vůbec nepochybuji o kat. ani o jiných
vírách

3
III.
IV.

/4/ kalich, kalich a jiné důvody ne
/5/ zůstanu tím, co muž, neboť věřím, že to vše je dobré

I.
II.
III.
IV.

/1/
/2/
/3/
/4/
/5/

Deváté předvolání
Jiří Pavlík z Rakšic
jsem HV
dosud nevím žádné články víry, dokud nepřijde učitel
vysluhování VP pod jednou
očekávám učitele a nevěřím proto katol. poučování

000

I.
II.
III.
IV.

/l/
/2/
/3/
/4/
/5/

Veronika, manželka Jiřího Pavlíka z Rakšic
jsem HV podle Písma Pána
nevím žádné články víry, co je muž, to je také žena
uloupení kalicha a obrazy
očekávám učitele a nevěřím katol. poučování

0

Jakub a Václav – nezletilí, neumí mluvit a odpovídat

I.
II.
III.
IV.

/1/
/2/
/3/
/4/
/5/

Desáté předvolání
Jan Pavlík z Šumic
připojil jsem se k HV nedávno, když jsem odpadl od katol.
nevím dosud žádné články víry
důvodem je kalich; věřím však, že živý Kristus tělem i krví je přítomen ve sv. Hostii
nechci věřit katol. učení.
VRP

/Anna Pavlíková, manželka, Matěj a Josef – synové, Kateřina a Terezie – dcery, vyjádřili se
v kanceláři být katolíky/

I.
II.
III.
IV.

/1/
/2/
/3/
/4/
/5/

Jedenácté předvolání
Pavel Máša z Našiměřic
jsem HV a tato církev byla utajená
neznám žádné články víry ani původce tohoto nábož.
nemám pochybnosti v katol. Duch mě však dovedl k HV
odmítám každé katol. poučování, přestože neznám základ svého nábož.

++

/1/ Kateřina, manželka Pavla Máši
I.
/2/ jsem HV jako přátelé
II. /3/ mým základem je, že se má přijímat živý Kristus podob.
III. /4/ nemám pochybnosti v katol. víře, neboť každá víra je spasitelná. Ale ctím matku Boží.
IV. /5/ věřím kněžím. Ale HV zůstanu
++
Dcery Růžena a Terezie Jelínkovy vypovídají: kdyby matka byla katol., byly bychom také takové.
Nevlastní syn /pastorek/ Pavel Jelínek je nezletilý.
Duchovenská poučení:
R: I katol. žijí podle Písma, je to víra rozšířená a kázaná po celém světě. Pokud jde o kalich, neznáte
dobře Písmo, není to tam přikázáno. Jistě se přijímalo už v první církvi podob. i podjednou /Sk
2,46/
Chléb si mohli odnést, kalich jistě ne. To dosvědčuje i tradice staré církve. Jistě se tehdy
vysluhovalo např. nemocným podob., to podle okolností, to jde ještě dnes! Lze přijímat
podjednou i podob.,
1/ je to ale platné jen při mši
2/ protože se hned proměňuje v Kristovu krev, mohlo by se z kalicha vylít. A také se dá špatně
víno nosit k nemocným

4
v užívaných nádobách.
Katolická víra a to římská je samospasitelná podle Ř 1,8. Kdyby byla každá víra spasitelná,
přišel by Ježíš Kristus zbytečně na svět.
Chcete být aušpurský křesťan, takovou křesť. víru mají i ďáblové, věří v Boha atd. Jk 2,19,
Lk /?/ Přijímáte Písmo. Ale z Písma mluví i ďábel! Mt 4,6
Musíte vědět, co věříte – Ř 10,10 I podjed. je celý Kristus – J 6,58
Stačí, když se jí chléb – J 6,59, o kalichu není řeč. Kalich není zakázán, ale ani přikázán.
Že vzali bibli? Pro Krista může člověk vše ztratit, i rodiče mít v nenávisti – Lk 14
Ta bible byla možná falešná, proti Kristu. Slíbilo se mu, že dostane bibli a že má odpustit
nepřátelům. Až bibli dostane, nebude si ji vykládat podle své umíněnosti, ale dle 2 P 3,16 – jsou
některé věci v Pavlových epištolách těžké, půjde se poradit ke katol. knězi. Revertoval.
I při křtu udělala církev změny, nevadí to. Ježíš Kristus přirovnává církev ovčinci – J 10. Má být
jeden, ne více. To nejde dohromady s jednotou Boží. Po sobě ustanovil Ježíš Kristus za pastýře
Petra a jeho nástupce – J 21.
Nesměli bychom podle vás mít žádné obrazy a sochy ctnostných lidí. Nemusíme je uctívat. Ale
když zneuctím třeba obraz císaře, je to, jako bych zneuctil císaře samého – atd.
I pohané konají dobré skutky, ale ty jim neslouží k spáse, protože bez víry se Bohu nemůžeme
líbit. Pokud jde o sochy, uvedlo se Ex 20,2 – cherubíni.
Když nezná články HV, nemá žádnou víru.
Co je to skrytá víra? Jak jste k ní přišel? Svým duchem? To není od Boha.
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SEZNAM NEKATOLÍKŮ p. Moravský Krumlov, 26.5.1782
rodiče

místo

otec
Hrubý Jiří
Biskoupky
Kocáb Martin
Hrubšice Borek Tomáš
Holík Pavel
Borek Šimon
Rakšice
Pavlík Bartoloměj
Dvořák Matouš
Pavlík Jiří

matka
Magdalena
katolička
katolička
katolička
katolička
Anna-Maria
Kateřina
Veronika

Šumice

katolička

Pavlík Jan

Našiměřice Máša Pavel

Kateřina

děti
muž.
Filip
katolík
František, Šimon
katolík
Matěj
Josef, Michal
Bartoloměj, Jiří
Jakub, Václav
Matěj /katol./
Josef /katol./
Pavel Jelínek

sloužící
žen.
Marianna, Jana
Kateřina
Kateřina /katol./
Terezia /katol./
Rozina a Terezie
Jelínkovy /nevl. děti/

-

-

číslo
poznámka
domu
12
2 AV
/- 3 děti/
25
1 AV
17
2 AV
/- 1 dítě/
80
1 HV
32
1 HV
/- 1 dítě/
39
2 HV
/- 3 děti/
45
3 HV
/- 1 dítě/
47
2 HV
/- 2 děti/

-

-

16

1 HV

-

-

-

7

4 HV

/- 1 dítě/

Celkem

5 AV 14 HV

muž.

žen.

Revertenti
Rakšice

Pavlík Martin
/Jana Pavlíka/

Anna

Matěj, Josef, Jan
Matěj, Josef

85
16

Kateřina, Terezie
Navráceno

Horný

9 osob

/- 12 dětí/
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Zpráva duch. komisaře
SOA Brno
brněnskému biskupovi
B 1 R 11/101/5
8.5.1872
p. M. Krumlov f. 86-89
T: Níže podepsaný podává druhou zprávu o vykonané komisi v náboženské záležitosti v obcích
krumlovského panství ve znojemském kraji.
Pracovalo se se stejnou starostlivostí, podle směrnic byly užívány prostředky odpovídající
křesťanské lásce.
Když ale větší část nekatolíků, i když nemohla udat žádné pochybnosti nebo příčiny, které je
pohnuly k opuštění katolické církve, předkládala pouze jedině užívání kalicha, k němuž říkají, že
jsou zavázáni. Nechtěli být přemoženi ani laskavostí, ani trpělivostí, ani učením, stále si žádali
pastory, kteří by je učili, jakou cestou by měli jít, podepsaný usoudil, že je musí v modlitbách
poručit Božímu milosrdenství.
Jedna věc je komisaři nejistá a touží být v ní poučen. Dekretem zeměpána z 31.3.1782 je určen
jiný způsob, jak mají postupovat komisaři v záležitosti soupisu nekatolíku. Před dlouhou dobou
však, než se tento dekret dostal do rukou komisaře, byly komise vykonány v přítomnosti
úředníků panství, má je tedy opakovat podle nejnovějších zákonů nebo může poslat již hotové
protokoly z komisí? Prosí o vyjasnění a instrukci.
Lauffer
Biskupství guberniu 11.5.
Gubernium kraji 18.5.1782
R: Dostali přípis i protokoly duch. komisaře přes biskupa; chtějí vědět, kam budou poddaní patřit, či
zda budou mít počet na modlitebnu.
Zpráva panství kraji 26.5.1782
R: Není jasné, kam by měli být přiděleni modlitebnou. HV nejspíš Nosislav, ale AV nejbližší
Bratislava. Tato zpráva se podává podle nařízení ze 14.5., došlého 17.5.
Horny
2.
Protokol před komisí
SOA Brno
kancelář p.
B 1 R 11/101/5
4. října 1782
p. M. Krumlov f. 53-64,32

I.
II.
III.
IV.

První sepsání
Ondřej Smrček, narozený ve Vedrovicích, stár 49 let,
HV, ženatý, pololáník v Rakšicích
odnětí kalicha a svoboda, že každý svobodně může vyznávat jedno ze tří tolerovaných nábož.
kromě dříve uvedeného důvodu také ctění soch a obrazů
já nevěřím tomuto poučení, držím se učení našeho učitele HV a už od své přihlášky neustoupím.
000

Druhé sepsání
Veronika Borková, naroz. v Rakšicích, stáří 66 let,
I.
HV, vdova po zemřelém Jiřím Borkovi, pololáníku
II. VP, protože tato není vysluhována podob. a různá bratrstva obvyklá v katol.
III. Nedávno vyšlý tol. patent mě přivedl k tomuto přihlášení, protože jsem už od mládí byla
nakloněna těmto čl. víry
IV. Můžete se mnou mluvit co chcete, nebudu revertovat, ale t.z. při HV
///
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Třetí sepsání
I.
Antonín J i ř í k o v s k ý, nar.v Lesonicích 30letý, HV, ženatý,pololáník v Lesonicích
II. můj duch mne přiměl k tomuto vyznnání a VP, protože není vysluhována podob.
III. Nemám jinou příčinu
IV. nevěřím vašim duchovním poučením a zůstanu jiř při prohlášeném helv.vyznání
Můj syn Matěj, šestiletý a druhý dvouletý Ondřej nejsou přítomní pro svou nezletilost. Ale chci je
vychovávati podle prohlášení své víry. Tři dcery jsou však přítomné.
///
I.
II.
III.
IV.

Čtvrté sepsání
Marianna J i ř í k o v s k á nar.v Rakšicích, stará 36 let HV, vdaná pololánice v Lesonicích
HV, protože není vysluhována podob.
Také klanění se modlářským obrazům u katol.
nevěřím žádným duchovním poučením a zůstanu již při prohlášeném HV ooo

Páté sepsání
I.
Maria Jiříkovská, dcera Antonína Jiříkovského, nar.v Lesonicích 16ti letá, žije u otce
II. Mám poučení od rodičů a na všechna duchovenská poučení od toho neodstoupím
III. - IV. o
Šesté sepsání
I. HVMarkéta Jiříkovská, dcera Antonína Jiříkovského, nar.v Lesonicích 14ti letá, žje u otce
II. Rodiče mně to poradili a já tedy zůstanu jako jsou rodiče
III. Proto už si nechci přijmout žádné katol.vyučování
IV. ani nemám takové přání.
Ooo
Sedmé sepsání
I. HVLudmila Jiříkovská dcera Antonína Jiříkovského, nar.v Lesonicích, desetiletá, HV žije u otce
II. Rodiče mne vyučí v tomto vyznání
II. IV. Zůstanu tak, jak rodiče
o
Osmé sepsání
I.HV Apolonie S o b o t k o v á nar.v Rakšicích, 26ti letá, vdaná, manželka Jana Sobotky v
Dobelicích pololánice
II. VP, protože tato není vysluhována podob.a kvůli
III. Vzývání modlářských obrazů u katol.
IV. můžete si děšlat, co chcete nevěřím přece vůbec vašim duchovním poučkám a zůstávám tedy
u zvoleného HV
o
Při komisi, dnes konané se rovněž přihlásili:
Deváté sepsání
I.HV Marek F r a i n , nar.v Rakšicích, 43letý, ženatý, čtvrtláník z Rakšic
Mám 4 děti: Alžbětu devítiletou, Martina sedmileténo, Dorotu čtyřletou a |Marii Annu ¼ roku,
které dosud zůstávají s manželkou v katol.
III. VP, protože tato není vysluhována podob.
IV. nevěřím těmto poučkám a od svého HV neustoupím
ooo
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SOUPIS NEKATOLÍKŮ Mor. Krumlov 21.9.1782 /přihlásili se 14.-21.9./
místo
Rakšice
Dobelice
Lesenice

rodiče

děti

otec
matka
Smrček Ondřej
katolička
katolíci
vdova Borková Veronika
katolík
Apoléna
Sobotka Jan
Sobotková
Jiříkovský Anton Marianna

sloužící
-

-

-

číslo
poznámka
domu
79
1 HV
32
1 HV

-

-

-

5

1 HV

Marianna, Markéta,
Ludmila

-

-

20

3 HV

muž.

Matěj, Ondřej

žen.

muž.

žen.

Celkem

6 HV

Horny
SOUPIS NEKATOLÍKŮ Mor. Krumlov 5.10.1782 /přihlášený 4.10./
Rakšice

Frain Marek

51
Horny

9
Zpráva kraje guberniu 8.10.1782
zasílá se protokol, seznam přihlášených a revertentů. Budou patřit k Nosislavi.
Kaldschmidt
Odpověď gubernia 11.10.1782
Schvaluje se
Gersch.
3.

I.
III.
II.
IV.

Protokol před komisí
kancelář p. Mor. Krumlov
18. prosince 1782

SOA Brno
B 1 R 11/101/5
p. M. Krumlov f. 32
SOA Brno
B 1 R 11/101/5
p. M. Krumlov f. 31,33-52

První sepsání
HV, Antonín Sobotka, nar. v Rybníkách, stár 27 let, ženatý, pololáník v Dobelicích
nepokládám katol. víru za jedinou spasitelnou víru
jediná spasitelná víra je HV, ke které se hlásím. Kristus Pán je původcem HV
zůstanu ve svém svobodně zvoleném HV a nechci v žádném případě revertovat
VRP Antoš Sobotka

Druhé sepsání
Rosina Sobotková, nar .v Petrovicích, přes 30 let stará,
I.
HV, vdaná pololánice v Dobelících
II. protože jsem teď svým duchem poznala pravdu a ta víra se mi líbí
III. modlářské obrazy, které katol. vzývají a už nic jiného
IV. já nepřijímám jiné učení a chci nepohnutelně setrvat u zvoleného nábož.
Syn Jakub šestiletý, Jan 1 1/4 roku, Anna 9 let jsou nezletilé
I.
II.
III.
IV.

0

Třetí sepsání
HV, Vavřinec Sobotka, nar. v Dobelicích, stár 35 let, ženatý, pololáník
VP a modlářství u katol.
více důvodů nemám
nijak nechci přistoupit zpět, ale setrvati při jednou zvoleném HV

Čtvrté sepsání
I.
HV, Dorota Sobotková, nar. v Rakšicích, 33letá, vdaná, pololánice v Dobelicích
II. VP a modlářství a katol.
III. více nemám
IV. nechci přijmout jiné poučení víry, ale setrvám při svém HV
Děti Růžena 9 let, Marie Anna 6 let, Anna 1/4 roku jsou nezletilé.
Páté sepsání
I.
HV, Martin Sobotka, nar. v Dobelících, stár 40 let, ženatý, pololáník
II. VP, protože v katol. se vysluhuje jen podjed. a kvůli modlářství, v modlení se k obrazům
III. nemám jiný důvod
IV. nepřijmu jiné poučení a setrvám při zvoleném vyznání neoblomně
Syn Jan je nemocen a nemůže přijít, ale ty tři jsou ještě nezletilé, které ovšem budou vychovávány ve
víře HV
0
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I.
II.
III.
IV.
I.
II.
III.
IV.

Šesté sepsání
HV, Kateřina Sobotková , nar. v Rakšicích, 28letá, vdaná, pololánice v Dobelicích
VP, která je u katol. vysluhována podjed. a modlářství ve vzývání obrazů
nemám více důvodů
nechci naslouchat poučování jiné víry, ale setrvati jen při vyznáni HV
0
Sedmé sepsání
HV, Šimon Čech /?/, nar. v Dobelicích, stár 43 let, ženatý, čtvrtláník
VP, která je u katol. vysluhována jen podjed. a modlářství ve vzývání obrazů
nemám více důvodů
nepřijmu jiná poučování víry, ale setrvám při svém zvoleném HV. Což potvrzuji vlastním
podpisem
VRP

Osmé sepsání
I.
HV, Kateřina Čechová, nar. v Dobelicích, asi 30 let, vdaná, pololánice
II. kvůli VP, protože je vysluhována jen podjed.
III. vůbec žádné jiné
IV. zkrátka: chci zůstati HV a nechci přijímati jiné poučky
0
3 děti: Jiří 6 let, Matouš 4 roky, Alžběta 8letá jsou nezletilé
Jednotlivě vyslýchaný syn Václav 11 letý je podle svého přiznání jako jeho rodiče, protože bude od
nich k tomu přidržovaný.
I.
II.
III.
IV.

Deváté sepsání
HV, Jan Sobotka, nar. v Dobelicích, 42 letý, ženatý, pololáník
kvůli VP a modlářským obrazům
jinak žádné
zůstanu již u svobodně zvoleného HV a proto nevěřím předloženému učení

0

Desáté sepsání
I.
HV, Anna Sobotková, nar. v Dobelicích, stará 36 let, pololánice
II. VP, protože je přijímána u katol. podjed. a modlářské obrazy
III. vůbec žádné jiné důvody
IV. nepřijmu jiné poučení a zastanu tedy u svobodně zvoleného HV
0
Tři děti: Marie 8 let, Apolonie 6 let, Terezie 3 letá jsou nezlet.
Jednotlivě vyslýchaný syn Antonín 13letý se hlásí sám k HV a nechce od něho odstoupit.
Při tomto výslechu se právě přihlásili:
I.
II.
III.
IV.

První sepsání
HV, Václav Dražil, nar. v Telecí v Čechách na poličském panství, stár 52 let, ženatý domkař a
zedník v městyse Vémyslicích
VP, která je u katol. vysluhována podjed.
kromě uvedeného důvodu také klanění se obrazům
všemu předloženému poučení nevěřím a zůstanu při svobodně zvoleném HV.
VRP

11
/Pozn.: žena Alžběta a syn Petr, který není u otce, ale je jako švec v učení, zůstávají katol./
Druhé sepsání
Magdalena Jiříkovská, nar. v Rakšicích, stará 30 let,
I.
HV, vdaná, čtvrtlánice v Lesonicích
II. VP, protože tato u katol. je jen podjed.
III. jiný důvod nemám
IV. vašim předloženým poučením vůbec nevěřím a nebudu dělat nic jiného, ale zůstanu při HV
0
/Manžel Jakub a děti: Veronika 10 let, Markéta 8 let, Alžbeta 6 let Marie Anna 3 roky, Pavel 2 roky a
Terezie 1/4 roku stará zůstávají až dosud katol./
I.
II.
III.
IV.

Třetí sepsání
HV, Anna Mášová, sirotek, nar. v Rakšicích, stará 20 let, svobodná, služba u Bárty Pavlíka
v č. 39 v Rakšicích
pouze VP, protože u katol. je vysluhována jen podjed.
jinak nic jiného
chci zůstati neoblomně při svém prohlášení HV, bez ohledu na poučení
0

Mor. Krumlov 18.12.1782
Zpráva kraje guberniu 23.12.1782
R: Protokoly přihlášených v době 16.-23.11. a pak 15.-21.12. Budou rovněž patřit k Nosislavi.
Kaldschmidt
Odpověď gubernia 10.1.1783
R: schvaluje se
Katzer
Duchov. zpráva 23.12.1782 brněnskému biskupovi:
T: Podepsaný podává zprávu, že na panství Mor. Krumlov opět někteří opustili katol. víru.
Podle nejvyššího nařízení jsem je všechny 18. toho měsíce vyslechl a snažil se přiměřeným
způsobem odpírat jejich odpadnutí. Jen jednoho jsem přivedl pomocí Boží milosti zpět do lůna
sv. Matky církve katol. – Václava Dražila z Vémyslic. 0 tom podávám uctivou zprávu
Laufrer
Průvodní dopis biskupství 3.1.1783.
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SOUPIS NEKATOLÍKŮ Mor. Krumlov 30.11.1782 /přihlášeni od 16. do 23.11.1782/
místo
Dobelice

rodiče
otec
SobotkaAntonín

matka
Rosalia

děti
muž.
Jakub, Jan

Sobotka Vavřinec Dorota

-

Sobotka Martin
Čech Šimon

Kateřina
Kateřina

Jan, Martin, Jakub
Václav, Jiří, Matouš

Sobotka Jan

Anna

Antonín

sloužící
žen.
Anna
Rosalia, Marianna,
Anna
Eleonora
Alžběta
Marianna
Apolonie
Terezie

-

-

číslo
poznámka
domu
14
2 HV

-

-

12

2 HV

-

-

16
22

3 HV
3 HV

-

-

20

3 HV

muž.

žen.

Celkem

13 HV

SOUPIS NEKATOLÍKŮ Mor. Krumlov 18.12.1782 /přihlášeni od 15. do 21.12.1782/
Vémyslice Dražil Václav
Lesonice

katolík

Rakšice

-

katolíci
Magdaléna
katolíci
Jiříkovská
Horný

-

-

52

1 HV

13

1 HV

Anna Mášová 39
Celkem

1 HV
3 HV
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PANSTVÍ BOHUTICE
1.
2.
3.
4.
5.
1.

Zpráva o prvních přihláškách 25.1.1782
Protokol z dubna a seznam 18.5.1782
Protokol 30.10.1782
Protokol 26.11.1782
Protokol 9.1.1783
Seznam těch, kdo se přihlásili
20.-25.1.1782 včetně, kancelář
p. Bohutice 25.1.1782

Bohutice –

Václav Vrána, manželka Kateřina
děti Tomáš, Pavlína
Michael Schovanec, m. Terezie

Vedrovice – Václav Kellner, m. Kateřina
dcery Mindl /Marie/, Apolonie
Zábrdovice – Jakub Hikl, m. Anna
s. Tomáš, Vavřinec, Jakub, dc. Kateřina
Martin Schovanec, m. Kateřina
s. Štěpán, František, Matěj
Antonín Živna, s. Vavřinec
dc. Kateřina a Mářa
Josef Žemlík, m. Alžběta
dc. Mindl /Marie/, Markéta a Kateřina

– str. 13
– str. 13
– str. 17
– str. 19
– str. 21
SOA Brno
B 1 R 11/101/l
p. Bohutice f. 91-94
č. 31
43
31
5
7
10
14

Tyto osoby se sice přihlašují k HV, ale podle svého chování jsou formálními husity, neboť jejich víra
spočívá v jejich osobitých zákonech. Své modlitby konají v noci, v pátek jedí maso, navíc nejedí nic
s krví a slaví sobotu místo neděle.
Poznámka: Jakub Hikl ze Zábrdovic je jejich představitel a učitel.
Leipner
Zpráva kraje guberniu 30.1.1782:
R: Zasílá se seznam, ale tolerance se nevztahuje na husity. Co tedy dělat?
Kaldtschmidt
Koncept odpovědi gubernia 9.2.1782:
R: Má se přesně držet nařízení z 25.1. Má proběhnout komise a bludařům se má říci, že modlitebnu
a pastora obdrží, jen když mají počet.
2.
Protokol před komisí,
SOA Brno
kancelář p. Bohutice, duben 1782
B 1 R 11/101/1
/zapsáno 18.5.1782/
p. Bohutice, f. 74-85
/číslování: viz 1. protokol p. Mor. Krumlov/

I.
II.

První předvolání
/1/ Václav Vrána z Bohutic
/2/ vyznávám HV, přesto že jsem ještě před 3 roky byl katol., neboť toto vyznání pokládám za
lepší než katol. víru
/3/ dosud nevím žádné články víry, protože se chci sám všemu naučit při příchodu našeho
učitele. Zatím se držím Písma a podle něho žiji.
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III.
IV.

/4/ od katol. víry mne odvedlo vzývání svatých, počet 7 svátostí a odnětí kalicha
/5/ nechci o tom všem nic vědět a ani v nejmenším nevěřím uvedeným důvodům. Ani katol.
duchovním nevěřím. Proto se už neodvrátím od HV
X
Kateřina Vránová: /byla nemocná, navštívili ji a vypovídala doma/
Jsem HV a to jako můj muž, neboť jako muž je také žena. Všechno domlouvání a všechno
přemlouvání katol. je u mě marné, protože nevěřím nikomu, kromě svému muži a také při HV svého
muže setrvám.
X
Pozn. 1: Výše uvedený Václav Vrána má syna Tomáše asi 19 let starého, který asi před 3 měsíci byl
katol., ale nyní vyznává sám od sebe jako jeho otec, že je HV. Nezná základy onoho
náboženství, chce se mu teprve naučit. Pochybuje o učení katol. i o počtu svátostí; a proto
nechce být katol., protože jeho otec není katol.
Pozn. 2: Totéž vyznává ještě nedospělá mladší asi 12letá dcera Pavla, která neumí uvést ani
pochybnosti odstupu ani základy HV, ale setrvává na výpovědi: Jsem jako můj otec a
zároveň zůstanu HV.
/1/
/2/
/3/
/4/
/5/

Druhé předvolání
Michal Schovanec
jsem HV
to nevím a protože chci žít podle Písma
kvůli vzývání svatých, kvůli 7 svát., protože mají být jen 2, a pak kvůli slovu katolický
nechci být katol. křesťanem, ale HV a Ježíše Krista
X

/1/
/2/
/3/
/4/
/5/

Třetí předvolání
Terezie, manželka Michala Schovance
HV
neznám žádné učení HV
katol. obrazy mne odvrátily, protože se k nim modlí
nechci souhlasit s katol. učením, zůstanu HV a Ježíše Krista

+

I.
II.
III.
IV.

/1/
/2/
/3/
/4/
/5/

Čtvrté předvolání
Václav Kellner z Vedrovic, bohutické panství
jsem HV
nevím žádné články víry, dokud nepříjde učitel
nemám žádné pochybnosti v katol. náboženství
zůstanu HV a očekávám učitele

X

I.
II.
III.
IV.

/l/
/2/
/3/
/4/
/5/

Páté předvolání
Kateřina, manželka Václava Kellnera
jsem jako můj muž HV, nedávno jsem byla katol.
neznám žádný, spoléhám na učitele, který příjde
nemám pochybnosti v katol. náboženství
zůstanu jako muž HV a spoléhám na učitele

X

I.
II.
III.
IV.

I.
II.
III.
IV.

Totéž potvrzuje dcera předvolaného Marie, 14letá, že je HV a chce zůstat.
Druhá dcera Apolonie je nezletilá.

I.
II.

Šesté předvolání
/1/ Jakub Hikl ze Zábrdovic
/2/ hlásím se k HV
/3/ neznám žádný, spoléhám na učitele, který má přijít, od toho b.u.

X
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III.
IV.

/4/ od katol. víry mne odvrátilo odnětí kalicha a vzývání svatých
/5/ odmítám všechno katol. poučování až do příchodu HV učitele

VRP

Sedmé předvolání
Anna, manželka Jakuba Hikla
nyní HV, předtím katol.
neznám žádný, až přijde učitel, naučí mě tomu
tím, čím je muž, tím je také žena. Ale ctím Boží matku a všechny své patrony
jsem HV jako je muž, je žena
+
Tomáš, asi stár 15 let, syn Jakuba Hikla, na všechna poučování odpovídá: Otec je důvodem,
že mám svou víru a nechci ji již více opustit.
X
Pozn. 2: Vavřinec, Jakub a Kateřina jsou ještě nezletilé děti.
/1/
I.
/2/
II. /3/
III. /4/
IV. /5/
Pozn. 1:

I.
II.
III.
IV.

I.
II.
III.

/1/
/2/
/3/
/4/
/5/
/1/
/2/
/3/
/4/

IV. /5/
Pozn.:

/1/
I.
/2/
II. /3/
III. /4/
IV. /5/
Pozn. 1:
Pozn. 2:

I.
II.
III.
IV.

I.
II.
III.

Osmé předvolání
Martin Schovanec
jsem HV
nevím, spoléhám na učitele, který má přijít
od katol. víry mě oddělilo odnětí kalicha a modlení se k obrazům
jsem a zůstanu HV, počkám na učitele.
X
Deváté předvolání
Kateřina, manželka Martina Schovance
jsem HV
neznám žádné články víry, spoléhám se na učitele, který má přijít
to, že nám kněz neláme hostie. Přesto věřím v přítomnost Ježíše Krista v hostii /sv./ Ctím
nejčistší Marii.
chci být HV. To, čím je muž, chci i já býti.
+
Děti těchto manželů: Štěpán, František a Matěj jsou nezletilé a neschopné vydat svědectví
víry v Boha.
Desáté předvolání
Antonín Živna
jsem HV
nevím žádné
jen odnětí kalicha
zůstanu HV a nevěřím katol. učení.
VRP Anton Živna
Toto potvrzuje také jeho dcera Kateřina z prvního manželství.
X
Dcera Marie nezletilá a neschopná dát vysvětlení víry tak jako Vavřinec.

/1/
/2/
/3/
/4/
/5/

Jedenácté předvolání
Josef Žemlík
jsem HV
nevím žádné články víry
nepochybuji o katol. víře
nevěřím katol. učení a proto nechci být katol.

/1/
/2/
/3/
/4/

Dvanácté předvolání
Eliška, manželka Josefa Žem1íka
jsem HV
neznám žádné
nemám pochybnosti v katol. víře, ale vlastní duch mne vedl k HV

X
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IV. /5/ nechci být katol., neboť co je muž, je také žena
X
Pozn.: Děti: Mindl, Markéta a Kateřina jsou ještě nezletilé a nemohou vydat svědectví o víře.
18. května 1782
Kancelář p. Bohutice
Lauffer
Leipner
R: I my katolíci se držíme nezfalšovaného Písma. Katolíci nevzývají svaté, vzývání patří jen Bohu,
jen je ctíme, jako Boží přátele. A neprosíme je samé, ale aby nám vyprosili milost u Boha. A
když je dobré prosit o přímluvnou modlitbu své přátele /J b 42/, tím spíše svaté – Boží přátele.
7 svát. je z Písma – když svátost je viditelné znamení neviditelné milosti Ježíše Krista a když se
tato znamení nalézají v Písmu, tak je to správné. I Řekové, kteří jsou odtrženi už 800 let, mají
také 7 svátostí.
Kalich – argumenty jako Mor. Krumlov a Lk 22. /Vyslýchaného Schovance prý přivedl do
pochybností, pokud jde o vzývání svatých, 7 svát. by prý přijal, jen slovo "katolický" ne.
Nakonec, když nemohl odpovědět, řekl, že nezáleží na velkých otázkách a důkazech, ale na
vnitřní víře. I to mu Lauffer vyvrátil na základě Mt 10,32 a Ř 10. Zůstal však HV./ Že svatí se
přimlouvají jako přátelé, to dosvědčují Sk, Ř 15,30 atd.
Když podle muže, tak je to proti Ježíšovu slovu Lk 14,26
Lámat chléb přísluší jen kněžím, to dokládá I Kor. 10 – chléb, který lámeme – my kněží – kteří
konáme mešní oběť. Katolíci v mešní oběti mají chléb i kalich, obměna je jen ve vysluhování.
To u křtu také.
Platí Bůh dle Ř 10,14 a ne soukromý duch. Bůh se lidem zjevil 2P 1,21, kdo věří soukromému
duchu, je zvířecí /thierlicher/ tělesný člověk, který nerozumí Božímu Duchu.
Duchovenská zpráva brněnskému biskupovi
SOA Brno
23.4.1782
B 1 R 11/101/1
p. Bohutice, f. 74-85
T: Podepsaný zasílá protokol vyslechnutých a zapsaných nekatolíků ve znojemském kraji,
bohutickém panství a referuje, že:
1/ když se ke komisi nedostavil nikdo z krajského úřadu, sám provedl komisi na vrchnostenské
kanceláři, a že neměl nic jiného před očima pro svou činnost než císařský dekret a nařízení
Vaší Milosti, a tedy
2/ ve vší trpělivosti a učení jsem se snažil dle svých sil provést úkol, jehož jsem si velmi žádal
a pro nějž jsem se denně modlil k Bohu. Tento úkol zklamal mé očekávání a způsobil mi
zármutek srdce tím, že pouze jediný se navrátil do lůna církve. Jelikož je spasitelná víra
Boží dar a bez milosti Boží nic správného nemůžeme dosáhnout ani ukončit, soudím, že mi
nezbývá nic jiného, než se Bohu více modlit za tyto své bloudící bratry, aby se z jeho
milosrdenství stali hodnými údy církve.
Nížepsaný tedy dbal, aby úkol sobě svěřený správně ukončil a tak vyhověl nařízení
nejvyššího zeměpána a Vaší Excelence.
Lauffer
Průvodní dopis biskupa guberniu 27.4.1782
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SEZNAM NEKATOLÍKŮ, p. Bohutice 18.5.1782
Bohutice –
Václav Vrána, manž. Kateřina
děti Tomáš, Pavlína
Michael Schovanec, m. Terezie
Vedrovice – Václav Kellner, m. Kateřina, dc. Mindl /Marie/
Zábrdovice – Jakub Hikl, m. Anna, s. Tomáš
Martin Schovanec, m. Kateřina
Antonín Živna, dc. Kateřina
Josef Žemlík, m. Alžbeta
Revertenti: Jakub Živna, Želovice
Lauffer

č. 31
43
31
5
7
10
14
Leipner

Zpráva panství kraji – 18.5.1782
3.
SEZNAM NEKATOLÍKŮ, p. Bohutice 15.10.1782
/přihlášeni 1.-15.10./
Bohutice č. 9 –
Anna Mindl /Marie/, žena Jiřího Schovance
Vedrovice č. 25 – Jiří Schovanec, žena Rosina, s. Josef 17 let, dc. Marianna 21 let
Erlinger
SEZNAM NEKATOLÍKŮ, p. Bohutice 31.10.1782
/přihlášeni 15.-31.10./
Vedrovice č. 22 – František Schovanec
Bohutice č. 33 – Kateřina, vdova po Martinu Grunovi
Erlinger
Zpráva panství kraji 31.10.1782 – Erlinger
Kraj guberniu 9.11.1782:
R: jako ostatní by měli být připojeni k Nosislavi – Kaldschmidt
Protokol před komisí
kancelář p. Bohutice
31.10.1782

SOA Brno
B 1 R 11/101/1
p. Bohutice, f. 63-73

První sepsání
/1/ Anna Marie, manželka Jiřího Schovance, nar. v Bohuticích, 20letá, jsem živa se svým
mužem ze čtvrti domu
I.
/2/ HV, protože se mi toto vyznání líbí
II. /3/ nejsem tak učená, že mohu všechno povědět, co se mi líbí, ale držím se toho, že budu
v takové /víře/ dovedena ke spasení
III. /4/ nepochybuji o ničem, jen vidím, že mezi katol. jsou jen zlí a nečestní lidé a naproti tomu
mezi příbuznými HV jsou zbožní a dobří křesťané
IV. /5/ nikdy se nevrátím zpět ke katol. víře. Také nikomu nebudu klást za vinu své zavedení, ale
jen já sama se budu před Bohem zodpovídat ze své vyvolené víry
+

I.

Druhé sepsání
/1/ Jiří Schovanec, nar. ve Vedrovicích, stár 62 let, ženatý, žiji ze svého pololánního domu
/2/ HV, přibližně 15 let jsem toho vyznání, z katol. jsem odešel, protože jsem nesnadněji mohl
plnit požadované povinnosti, než v HV

II.
III.

I.
II.
III.
IV.

I.
II.
IV.
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/3/ Katol. bohoslužby jsou ve svém vykonávání daleko složitější než HV
/4/ nemám jiného důvodu, také ani v nejmenším nepochybuji o neomylnosti katol. víry. Přesto
s ní nebudu nikdy souhlasit, ale zůstanu při zvoleném HV. Nikdo mě nepřemlouval, ale
učinil jsem to ze své svobodné vůle.
/6/ Vedle ženatého syna Martina, který se po uveřejnění tol. patentu přihlásil k nekatol. nábož.,
mám ještě 17letého syna Josefa a dceru Annu Marii, 21letou, které jsem oba vychoval
v katol. nábož.
/7/ Ani jsem je nepřemlouval, ani nehrozil a nechám jim, než budou při zralém vlastním
rozumu, svobodnou vůli.
/8/ Protože se nechci již ke katol. víře vrátit, všechno přemlouvání je marné. Proto mě nechte
při tom, co jsem si zvolil a při čem chci zůstat.
00
Třetí sepsání
/l/ Růžena, manželka Jiřího Schovance, nar. v Zábrdovicích, stará 57 let, a jsem živa spolu se
svým mužem z pololánního domu.
/2/ HV, nic jiného, než že se mně katol. víra nelíbí, jako HV
/3/ od času svého přestoupení k HV učím děti té víře
/4/ V čem tato víra vlastně spočívá si nejsem vědoma a také děti se samy k takové víře přiznaly
a svým duchem právě tak jako já byly vedeny
/5/ ani při nejmenším nepochybuji o katol. víře, mně se ale líbí HV
v něm chci pevně a neměnně setrvat a nenechám se vést zpět nijakým vedením
XX
Čtvrté sepsání
/l/ Josef, syn předchozího Jiřího Schovance z Vedrovic, přibl. 17 let stár, svobodný a živ jsem
se svými rodiči
/2/ HV, asi týden, předtím jsem náležel k papežské víře
/3/ nemohu udat důvod svého odpadnutí, než ten, že se mně více líbí HV víra než katol. Nebyl
jsem k této víře nikým přemlouván nebo naváděn
chci zůstat HV
XX

Páté sepsání
Jednotlivě předvolaná Marie Anna, dcera výše uvedeného Jiřího Schovance z Vedrovic, vypovídá
stejně jako její bratr a nechce se žádným domlouváním nechat poučit lepším, ale ze své vlastní vůle
setrvat při HV.
XX
Při komisi se navíc přihlásili:
/l/
I.

/2/

II.

/3/
/4/
/5/

Šesté sepsání
František Schovanec, nar. v Bohuticích, bydlím nyní ve Vedrovicích, asi 47 let stár, ženatý,
domkař a žiji z práce rukou
HV, jsem sice od času zveřejnění tol. patentu tohoto HV, ale nechtěl jsem se dříve hlásit, až
nyní jsem odešel od katol. nábož., protože se mně nelíbilo
poznal jsem, že HV je lepší než katol. v katol. se ukazuji mnohé lidské výmysly
vzývání svatých, ctění obrazů a poutě
protože nepřikládám všem těmto uvedeným poučením víru, tak je také všechno domlouvání
marné a zbytečné a nebudu moci vám také před Bohem přičítat vinu, že jste mě nechtěli
dovést zpět do katol.
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IV.

proto zůstanu dobrovolně a s rozvahou u zvoleného HV
/1/

I.

/2/

II.

/3/

III.
IV.

/4/

XX

Sedmé sepsání
Kateřina, vdova po Martinu Grunovi, nar. v Bohuticích, stará 48 let, HV, domkařka, žiji
z práce rukou
přibližně 5 týdnů mám zalíbení v HV a odcházím z katol., protože jsem poznala, že HV je
lepší
nejsem tak vyučena, abych toto mohla zřetelně vypovědět, a u katol. nemohu zůstat, protože
mezi nimi jsou jen zlí a nectní lidé
nemám jiný důvod, než že se mně HV líbí a nelíbí se mně katol.
proto se nebudu už nikdy hlásit ke katol. víře, přes jakékoliv domluvy, ale zůstanu tak jako
moji bratři HV
X+

Duchovenská zpráva
SOA Brno
brněnskému biskupovi
B 1 R 1/101/1
24.11.1782
p. Bohutice, f. 40-45
T: Nížepsaný podává zprávu, že vyslechl některé nově přihlášené nekatolíky na panství Miroslav a
Bohutice o jejich odpadnutí, z nichž však pouze jediného mohl při vynaložení veškerého úsilí a
horlivosti přivést zpět do lůna Matky katolické církve. S touto velmi smutnou zprávou se uctivě
poroučí
Lauffer
Průvodní dopis biskupství guberniu 29.11.1782
4.
Protokol před komisí
kancelář p. Bohutice
26.11.1782

I.
II.
III.
IV.

I.
II.
III.
IV.

I.
II.
III.
IV.

SOA Brno
B 1 R 1/101/1
p. Bohutice, f. 33-38

První sepsání
/1/ Michal Přinosil z Vedrovic, stár 60 let, ženatý, živ jsem z práce rukou
/2/ HV, asi před 42 léty, kdy jsem byl ještě svobodný
Od jistých lidí, dnes zemřelých, jsem byl tak učen a můj duch mne vede k této víře kvůli VP
/3/ zůstanu již u HV a bude to moje škoda, když nebudu
ve své víře spasen
00
Druhé sepsání
/1/ Martin, syn Michala Přinosila, nar. ve Vedrovicích, stár 26 let, svobodný
asi 5 týdnů jsem HV, které jsem dříve neznal
/2/ kvůli VP a nebudu jiný než můj otec
/3/ nemám pochybnosti v učení katol. víry, nepohrdám ničím na té víře, přece zůstanu při HV, u
které je otec.
Chci! chci! a v případě, že bych došel k záhubě, nebudu dávat nikomu vinu, než sobě
samému.
00
Třetí sepsání
/l/ Anna Mindl/Marie/, dcera Michala Přinosila z Vedrovic, svobodná, stará 27 let, živím se
prací svých rukou u svého otce
byla jsem katol., až před 14 dny jsem HV
/2/ kvůli VP, dále až dosud nemohu říci, dokud nebudu
vyučována. Tolik vím, že mezi těmi HV je jen Slovo B.
/3/ ne, můžete mně říkat a předvádět co chcete, zůstanu HV, a nikomu nebudu dávat vinu než
sobě, když nebudu, jak říkáte, spasena.
00

I.
III.
IV.

I.
II.
IV.
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Čtvrté sepsání
/l/ Terezie, manželka Matěje Čepery, pokud vím 35 let, z Vedrovic, živím se prací rukou
/2/ HV, věřím všemu, co Bůh přikazuje, také věřím na svaté, kteří jsou v nebi, jen obrazy
svatých nectím
vůbec hlavní věcí naší víry je VP
/3/ nechci se vrátit ke katol. víře, chci jen věřit v Boha a Ježíše Krista. Už se nechci učit ničemu
jinému a nebudu dávat nikomu jinému vinu než sobě, když zahynu
++
Páté sepsání
/1/ Jiří Schovanec, nar. v Bohuticíoh, stár 34 let, ženatý, jsem živ ze čtvrtiny domu
/2/ HV, já jsem se sice teprve před 6 dny přiznal k HV na vrchnostenské kanceláři, ale přece již
od mládí jsem k ní nakloněn
/3/ protože jsem se v tom vyznání narodil a svými rodiči byl vychován, věřím, že v něm mohu
dojít věčné blaženosti
/4/ zůstanu již této víry a nebudu jiným, nebudu nikomu dávat vinu, že jsem v HV.
VRP

26. listopadu 1782
SEZNAM NEKATOLÍKŮ, p. Bohutice, 15.11.1782
/přihlášeni 1.-15.11./
Vedrovice –
Michael Přinosil, s. Martin 21 let
dc. Annamindl /Marie/ 27 let
Teresie, žena Matěje Čepery
SEZNAM NEKATOLÍKŮ, p. Bohutice, 30.11.1782
/přihlášeni 15.-30.11./
Bohutice –
Jiří Schovanec

č. 26
č. 11
Erlinger

č. 9
Erlinger

Průvodní dopis kraje guberniu 3.12.1782:
R:

mohou být přiřazeni do Nosislavi

Koncept schválení gubernia 16.12.1782
Duchovenská zpráva
brněnskému biskupovi
2.12.1782
T:

SOA Brno
B 1 R 11/101/1
p. Bohutice, f. 59-62

Dekretem z 2.11. t. r. jsem byl pověřen úkolem církevního komisaře v záležitosti soupisu
nekatolíků ve znojemském kraji v územním rozsahu brněnské diecése. Vyjadřuji své poděkování
za udělení tohoto úřadu, svědomitost vyžadujícího i závažného, a slibuji, že se vynasnažím
uspokojit očekávání a horoucí přání Vaší Biskupské milosti.
Ve smyslu uvedeného dekretu doručeného c. k. krajským hejtmanem znojemského kraje, když
jsem obdržel legální informace o 4 vedrovických nekatolících, odebral jsem se do Olbramovic,
kde jsem pročetl všechna informativní nejvyšší nařízení vydaná v této záležitosti. Pak jsem
vyslechl do protokolu na kanceláři panství Bohutice přihlášené nekatolíky spolu s pátým, který
se přihlásil až do protokolu.
Z nich jsem nemohl přivést zpět do lůna sv. Matky církve při
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vynaloženém veškerém úsilí a horlivosti ani jediného. S touto velmi smutnou zprávou se
poroučím Vaší milosti.
Jedeck
Průvodní dopis biskupství guberniu: 7.12.1782
5.
Protokol před komisí
kancelář p. Bohutice
9.1.1783

SOA Brno
B 1 R 11/101/1
p. Bohutice f. 18-32
50-58

První sepsání
/1/ Josef Becha z Bohutic se při osobním odvoláni svého omylu přihlásil k samospasitelnému
katol. nábož. a toto odstoupení k samospasitelnému náboženství potvrdil vlastní rukou
VRP
Druhé sepsání
/1/ Antonín Ondrák z Vedrovic, křesťanské apoštolské
I.
víry, stár 70 let, ženatý, živ jsem ze čtvrt. domu
II. /2/ učí zachovávat to, co učil Kristus a apoštolé kázali po celém světě
IV. /3/ zůstanu takový, jaký jsem a nechci se učiti jinému více, než co vím. A kdyby ke mně denně
chtěl choditi duchovní, všechno by bylo marné a mohl bych zahynout, tak to je.
000
Třetí sepsání
/1/ Kateřina, manželka Antonína Ondráka z Vedrovic,
I.
přibližně 45 let stará. Jsem křesťansko-apoštolského nábož., žiji se svým mužem ze čtvrtiny
domu
II. /2/ zůstávám při tom, co jsem se naučila od rodičů a čím jsem od narození
zachovávám všechno, co je obsaženo v berlínském katechismu z roku 1748
/Pozn.: Katechismus byl předložen ve vydání Christiana Friedricha Henniga./
IV. /3/ ne, zůstanu tak, kdybych měla zahynout, ponesu to sama.
000

I.
II.
IV.

Čtvrté sepsání
/1/ Anna, manželka Tomáše Winklera, stará asi 32 let,
žiji z pololánního domu a patřím k obecnému křesťanskému apoštolskému náboženství
/2/ říkám tolik, že to všechno zachovávám a věřím, co Kristus k věření přikázal a co kázali
apoštolé.
/3/ zůstanu již, čím jsem a ať se se mnou stane, co chce, nebudu jinačí.
///
/l/

I.
II.
III.
IV.

/2/
/3/
/4/

Páté sepsání
Marianna, manželka Fr. Schovance z Vedrovic, 43 r.
byla jsem katolička, nyní jsem HV
protože v HV máme krásné modlitby
kvůli VP
kdybychom opravdové tělo požívali, tak by už dávno musel být Kristus sněden
zůstanu již u helvítské víry
+++

Šesté sepsání
/l/ Alžběta, dcera Fr. Schovance z Vedrovic, 17 let
I.
/2/ IV. jsem HV a zůstanu jako moji rodiče
Protože neměla jiné ponětí o náboženství a nechtěla se nechat vyučovat, tak se jí řeklo, aby svou
výpověď potvrdila znamením.
+++
I.

Sedmé sepsání
/1/ Václav Pavlík, rozený ve Vedrovicích, jsem teď ženatý v Zábrdovicích, pololáník
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I.
IV.

I.
II.
IV.

křesťansko-apoštolské víry
/2/ ať je to jak chce, nebudu činit nic jiného

000

Osmé sepsání
/1/ Terezie, manželka Václava Pavlíka ze Zábrdovic,
26 letá, byla jsem katol., nyní jsem se přidala ke křesť. apoštolské obecné víře
/2/ to nevím, protože jsem ještě nebyla vyučována
/3/ nechci být katol., zůstanu již ve víře, protože jsem u nás přijala VP, to jsem podob. u katol.
nemohla přijmout
/4/ ať je tomu jak chce, zůstanu při svém zvoleném nábož.
000

9.1.1783
SEZNAM NEKATOLÍKŮ, p. Bohutice 1.-31.12.1782
Bohutice –
Josef Becha – revertoval na zámku
Vedrovice –
Antonín Ondrák, ž. Kateřina
Anna, žena Tomáše Winklera
Zábrdovice –
Václav Pavlík, ž. Teresie
Vedrovice –
Marianna, ž. Fr. Schovance
dc. Alžběta – 17 let
Budou vyslechnuti 9.1.

č. 53
č. 2
č. 11
č. 18
č. 22
Erlinger

Duchovenská zpráva brněnskému biskupovi 10.1.1783:
T: Zasílám seznam nově přihlášených nekatolíků na panství Bohutice se smutnou zprávou, že jsem
přes všechno možné úsilí a horlivost kromě jediného uvedeného v konsignaci a vráceného s Boží
pomocí, z ostatních nikoho nemohl přivést zpět do lůna sv. římské církve.
Jedeck
Průvodní dopis biskupa guberniu: 28.1.1783
SEZNAM NEKATOLÍKŮ, p. Bohutice 16.1.1783
/viz seznam nekatolíků 1.-31.12.1782/
Zpráva panství kraji 16.1.1783:
R: Becha podepsal, že revertoval /2 komisaři byli na něho, i z Olbramovic/, ale když měl podepsat
vyhotovené protokoly, odmítl. Chce být evang., nic není podepsáno.
Erlinger
Kraj guberniu 18.1.1783:
R: V zásadě opakuje výše uvedené. Mají se evangelíci zanést do tabely?
Kaldschmidt
Koncept odpovědi gubernia 27.1.1783:
R: mají se přiřadit k ostatním
Koncept odpovědi gubernia 11.2.1783: /jihlavskému – pozn.red: chybně, správně má být
"znojemskému" kraji/
R: Přihlásili se ještě včas, mají být zahrnuti do počtu.
Beer
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PANSTVÍ MIROSLAV
1.
2.
1.

Protokol 21.-23.3.1782, příp. pozdější doplňky a seznam 11.5.1782
– str. 23
Protokol a seznam 24.10.1782
– str. 38
Protokol před komisí
SOA Brno
kancelář panství Miroslav
G 1 R 11/101/5
21.-23.3., příp. pozdější doplňky
p. Miroslav f. 42-79
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I.
II.
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/3/

III.
IV.

/4/
/5/

I.
II.
III.

1.
Jan Zaliřepa z Miroslavi
HV již při nabytí prvního rozumu a žiji podle Písem
zatím neznám všechny podstatné věci víry HV, b. u. od uč.
zatím neznám žádný, jen to, že se nemám modlit k modlářským obrazům
v mé i všech ostatních pochybnosti je odpírání kalicha
zůstaňte si ve své víře, já zůstanu ve své a nepotřebuji katolické poučování
VRP
2.
Eleonora, manželka Jana Zaliřepy z Miroslavi
jsem křesťanka HV
to zatím nevím, b. u. od učitele
jak jsem již řekla, jsem HV a tomu se od našeho učitele
již naučím. Nechci být katol. kvůli vzývání svatých a kvůli odpírání kalicha
všem poučením ani v nejmenším nevěřím. Jsem a zůstanu křesťankou HV

0

Pozn.: Anna, Maria a Kateřina, dcery těchto manželů jsou ještě nezletilé.
//
I.
II.
IV.
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III.
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3.
Anna Maria, matka Jana Zaliřepy z Miroslavi
jako katol. jsem se narodila a katol. zůstanu
můj shora uvedený syn mě bez mého vědomí nechal připsat k novému učení
ano, s Boží milostí zůstanu katol. až do konce svého života
+

//

4.
Ondřej Gruna, roz. z Maršovic, čeledín Jana Zaliřepy
dříve jsem byl katol., ale nyní jsem HV
hospodář mě nic neučil, ale mně se tato víra líbí více než katol., a protože je na mé vůli se
k tomu přiznat, tak se nechám vyučovat. Držím se svého hospodáře, který je starší než já.
Toho se musím držet.
O katol.víře nemám pochybnost, ale sám věřím podle HV
Všem vašim poučením ani v nejmenším nevěřím. A protože je na mé vůli být katol. či HV,
tak zůstanu jako můj hosp.
0

Pozn. 1: Jeho menší bratr František Gruna, který slouží u shora uvedeného Jana Zaliřepy jako
pohunek, nemohl ještě pochopit HV. Také jemu bylo dostatečně vysvětleno katol. učení. Ale
vyjádřil se jako akatolík a chce tak zůstat, protože také hospodář není katol., ale HV.
0
Pozn. 2: Marianna Grunová, shora uvedených bratří sestra, která také slouží jako chůva u Jana
Zaliřepy, přistupuje k vyznání svých bratří a chce být HV jako hospodář a nechce se nechat
žádnou námitkou odvrátit nebo k lepšímu přemluvit.
0

I.
II.
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/4/

IV.

/5/
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5.
Pavel Špatz z Miroslavi
od narození jsem evang., ale teď od TP jsem HV
Ve 12 článcích apoštol. vyznání víry spočívá základ mé víry. Ostatně, každý může věřit, že
bude spasen, když to potvrdí dobrými skutky.
Všechno, co říkáte o katol. víře je pravda. Jenom sochy a rytiny v katol. víře ve mně
vzbuzují pochybnost, protože Bůh přikazuje, že se nemají dělat rytiny.
Všechno je pravdivé, co říkáte, ale já zůstanu HV a katol. nemohu a nechci být.
VRP

//Jelikož jeho manželka je katol. a chce katol. zůstat /podle výpovědi muže ani v nejmenším nebude
zkracována ve výkonu svého katol. nábož./, tak budou následovat katol. nábož. své matky také dcery
Eliška a Klára. //
Synové Josef, Matyáš a Ondřej následují otce, podrobili se všemu poučení a vyučování katol., setrvali
na svém rozhodnutí. Setrvávají jako otec na HV.
000
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II.
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6.
Jan Dofek z Miroslavi
Jsem HV, protože je na každém hlásiti se podle TP k dovolenému nábož.
Neznám ani důvod ani základ než jen výhradně svobodu se přiznat k tol. nábož. ‚Ostatně
nepřipouštím Ježíšovu přítomnost ve svaté hostii.
to nemohu správně vysvětlit
Všem těmto vysvětlením a poučením nepřikládám víru. Jsem a zůstanu HV. VRP

7.
/1/ Anna Maria, manželka Jana Dofka z Miroslavi
/2/ od narození jsem HV
/3/ dosud neznám učeni svého nábož. Mně stačí, že se mohu od nynějška svobodně k němu
hlásit.
/4/ Nemohu být katol. kvůli obrazům, kvůli odpírání kalicha a kvůli všelijakým lidským
nálezkům.
/5/ rozumím tím katol. poutě
/6/ Zůstanu právě tak jako můj muž HV a ani v nejmenším nevěřím vašim řečem a učení.
0
8.
/1/ Ferdinand, syn Jana Dofka z Miroslavi
/2/ Jsem HV od času vyhlášení TP. Předtím jsem se držel katol.
/3/ neznám dosud HV, b. u. od učitele
Od katol. mě odtrhly modlářské obrazy, odpírání kalicha a poutě.
/4/ toto se více nestane. Věřím jako moji rodiče, totiž HV, kterému budu dodatečně vyučen
učitelem. A všem vašim poučením nevěřím.
VRP

Totéž smýšlení mají sourozenci, Kašpar 13letý a Klára 14letá.
Matyáš a Regina jsou nezletilí.

I.
II,
III.
IV.

00

9.
/l/ Vavřinec Mikyšek z Miroslavi
/2/ jsem HV
/3/ Mám ve svém nábož. Pána Ježíše Krista jako základní kámen. Pak co bylo zkaženo, napravil
Jan Calvin
/4/ Nechci být katol. kvůli sochám, obrazům a odpírání kalichu
/5/ Nevěřím ničemu tomu, co mně říkáte. Zůstanu pevný ve svém předsevzetí a jsem HV.
0
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10.
Anna Marie, manželka Vavřince Mikyška z Miroslavi
jsem HV od doby svého manželství
Neznám zatím určitý základ. Ale chci se učit od svého manžela, jak tomu skutečně je.
jak řečeno, držím se svého muže a jeho učení
mám v pochybnosti jen obrazy
Zůstanu jako je muž a nezavrhuji žádné učení a nechci vyznávat nic jiného než HV.

11.
/l/ Dorota, matka Vavřince Mikyšky z Miroslavi
I.
/2/ jsem andělského nábož.
Co je to andělská víra a v čem záleží?
II. /3/ To nevím, neumím to nábož. pojmenovat. Chtěla jsem říci: jsem téhož nábož. jako můj syn.
III. /4/ To nevím. Každou víru pokládám za spasitelnou, i katol.
/5/ Nic není, co by se mi nelíbilo. Pokládám katol. víru právě tak za spasitelnou jako ostatní.
IV.
Zapisovatel shrnul: konečná výpověď je, že nechce být jiná než její syn, chce být HV.
Pozn.:
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Pozn.:
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Děti výše uvedeného Vavřince Mikyšky Jan a Dorota jsou ještě nezletilé.
12.
Pavel Klein z Miroslavi, tedy miroslavské panství
HV od 12. dubna 1782
předtím katol. víry
Protože se mi líbí a chci být jako ostatní bratři ve víře tohoto nábož.
v jediného Krista. A co nevím, tomu se chci učit
Z vlastní svobodné vůle, protože jsem si předsevzal být
HV. Nemám, co by se mi nelíbilo na katol. víře, ani nemám pochybnosti, jen jsem se
rozhodl být HV.
0
Manželka výše uvedeného Pavla Kleina, Magdaléna, je právě tak jako její muž od téhož
času HV. Právě tak jako její muž nemá ponětí o této víře. Za nic se nedá pohnout k návratu.
Děti Jiří 5 letý a Anna Maria jsou nezpůsobilé odpovídat.
13.
Matěj Šemše, syn Josefa Šemše z Václavova, ale jsem od malička u Martina Dofka, který
mě přijal za dítě
asi před 4 měsíci jsem se stal HV
protože podle TP mohu být HV. Ostatně dosud nevím články víry tohoto nábož. Ale tomu se
naučím.
Odklonil jsem se od katol. kvůli odpírání kalicha, kvůli obrazům a poutím.
Katol. nejsem a nechci ani být, neboť je možno hlásit se k jinému tol. nábož., tedy je
vyznávám.
VRP
14.
Matěj Šrámek z Pemdorfu na miroslavském panství
odle Písem k HV
to nevím, ale chci žít podle Písem.
Sochy a obrazy mne odloučily od katol.
Nedal se přemluvit a trvá na tom, zůstat HV.

0

Pozn. 1: Manželka Anna Maria zůstává katol., což potvrzuje. Ale v rekonstituci se hlásí jako HV. A
přes všecko poučování zůstává tak.
0
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//Pozn. 2: Syn Jakub asi stáří 14-15 let, který slouží u katol., se vyjádřil, že chce katol. žít i zemřít.
Neví o tom, co učinil jeho otec, proč ho nechal zapsat mezi nekatolíky. S radostí chce se
zúčastnit křesť. učení. Od toho učení, které mu bylo znovu vysvětleno, nechce s Boží milosti
nikdy odejit.
0
//
//Také dcera Anna Maria zůstává katoličkou.//
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15.
Jan Špatz z Pemdorfu na miroslavském panství
nyní jsem HV a dříve jsem byl katol.
Co je to HV dosud nevím. Chci být takovým křesťanem, jako moji bratří, moji spoluvěřící.
Katol. nemohu a ani nechci být a to kvůli modlám a odpírání kalicha
Ne, zůstanu při svých bratřích. Tím rozumím své HV společenství víry. Na katol. učení už
nedržím. To potvrzuji svou svobodnou vůlí.
0

16.
Marie Magdalena, manželka Jana Špatze z Pemdorfu.
I.
jsem HV jako můj muž
II.
o tom vím zatím málo. Nechám se jako ostatní vyučovat o tom, až přijde učitel
III.
Katol. nechci být kvůli zobrazování, kvůli kalichu, který se nám nedává
IV.
Nepotřebuji katol. poučování, neboť mu nepřikládám váhu. Jsem a zůstanu jako můj muž
HV.
0
Také děti těchto rodičů Kateřina 14 let a Anna 8 let jsou HV.
00
Ostatní děti: Jan, Jiří a Veronika jsou nezletilé.
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17.
Jana, pozůstalá vdova po Tomáši Blažkovi z Václavova na miroslavském panství.
Ano, sama jsem se na vrchnostenské kanceláři přihlásila, nechci být katol. Jsem jako
Jednota bratrská a tuto víru chci mít.
Co věří, to nevím, ale dobře se tomu naučím. Katol. ale nejsou. A nechci nic slyšet o katol
víře.
Nechci nic vědět o tom, abych byla katol., každému nechám jeho víru, tak také mně se má
nechat, neboť každý může být spasen ve své víře.
Nevěřím žádnému katol. Zůstanu při tom, jak zní tento lístek, který jsem obdržela
z kanceláře při přihlášce. Na tomto lístku stálo, že jsem HV. 0
18.
Kateřina, manželka Bárty Dočkala z Václavova na mir. panství, sloužící u Jany Blažkové.
jsem jako sjednocení bratří a sestry, HV
protože teď je na každém, aby se vyjádřil
to ještě nevím
poslouchat jako naslouchat, ale věřit vám nebudu
Jsem HV křesťanka a řekla jsem, že sice vaše poučování naslouchám, ale nechci věřit.
Neboť teď TP naši víru pozdvihl.
Jsem a zůstanu HV, protože je to dovoleno.
0

IV.

/7/

I.

19.
/1/ Anna, manželka Leopolda Lauše z Václavova
/2/ Ne, nejsem katol., ale od TP jsem HV, protože je dovoleno věřit jak kdo chce
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II.
III.
IV.

/3/ Nemůže to být omyl, být HV. To je přece veřejné přihlášení.
/4/ to zatím nevím, b. u. od učitele
/5/ Poslouchat jako naslouchat. Ale přece i jiné víry než je katol. musí být správné a vést do
nebe.
Tato žena se nedala pohnouti a zůstala při svém předsevzetí být HV.
0
Pozn.:
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20.
Veronika Štorchová, pozůstalá vdova po Karlu Štorchovi z Václavova na mir. panství:
přiznávám se k HV
to nevím a dosud nemám základ své víry
Myslím, že také nyní mám dobrou víru, protože to je TP veřejně dovoleno
Naslouchat mohu všemu, ale předem říkám, že nepřijmu mně nabízené učení, protože jsem a
zůstanu HV
/6/ Připouštím pravdu vaší řeči, ale zůstanu HV a od toho se neodvrátím. 0
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Děti jiného otce Jakub 11, Marianna 10, Eliška 13 let stojí jednomyslně v HV. 000
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21.
Ferdinand, syn zemřelého Karla Štorcha z Václavova:
Jsem HV jako moje matka a náležíme Ježíši Kristu
Dosud o tom víme ještě málo. Očekáváme svého učitele, který nás vyučí
modlářské obrazy a odpírání kalicha
Matka mne nepřemlouvala, z vlastní vůle jsem se rozhodl nebýt katol. a zůstanu HV, jako
moje matka.
0
22.
Eva, dcera zemřelého Karla Štorcha z Václavova:
ne, nejsem katol., ale jako matka a bratr HV
k tomu mohu říci ještě málo. Čekáme na učitele, od toho se všemu naučíme
Nechci vzývat mnohé relikvie
ne, nechci. To je modlářství. Zůstanu jako moje matka a bratr HV
Ne, ani dost málo ne. Zůstanu jako matka a bratr HV.
0
Kašpar 12 a Ignác 10 také HV jako matka a sourozenci.
23.
Jan Švanda z Václavova na mir. panství:
jsem HV od TP. Předtím jsem byl katol.
vlastně nemám důvod. Protože jsem se směl přihlásit k jinému nábož., zvolil jsem HV
ne, katol. už nebudu. Jakmile dostaneme učitele, nechám se hned vyučovat ve víře
Poslechnout mohu všechno, ale chci zůstat HV
Nepochybuji o vašem poučení, ale chci být HV.
0

24.
/1/ Anna, matka Jana Švandy z Václavova:
/2/ Byla jsem AV, ale teď jsem HV
/3/ Nevěděla jsem dříve zdůvodnění pro AV a teď nemám žádné pro HV. Jakmile dostaneme
učitele, ihned se naučím zdůvodnění
/4/ Netrapte se svou řečí, neboť tak jak tak vám nevěřím, protože jsem nikdy nebyla katol.
/5/ Nemám pochybnosti o katol. víře, ale nikdy to nebyla má víra
/6/ Nikdy jsem nebyla a nebudu katol. Po tom, co jsme obdrželi svobodu, zůstanu HV
0
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25.
/1/ Rozálie, žena Jana Švandy z Václavova
I.
/2/ začínám být HV, předtím jsem byl katol.
II. /3/ Nemám pochybnosti o katol. nábož., ale čím je muž, musí být i žena
III. /4/ Opakuji, že nemám pochybnost. Ale co vlastně věří obecenství HV, tomu se chci naučit, až
přijde náš učitel
/5/ Katol. učitelům nepřikládám víru, ale našemu HV, který přijde
IV. /6/ zůstanu jako muž HV
0
Pozn.: Kateřina a Anna Maria nemohly dát odpověď pro nezletilost
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26.
Josef Šemše z Václavova na mir. panství
jsem HV jako ostatní bratří, od publikace tolerance
Jan Calvin opravil křesť. víru. To je jedním z mých základních článků, druhý je Kristus.
odpírání kalicha, který je katol. zakázán a rytiny
Nechci být katol., ale jsem a zůstanu HV.
VRP
27.
Dorota, manželka Josefa Šemše z Václavova
Jako můj muž vyznávám HV
to nevím. A ostatně žena musí být jako muž
Modlářství je příčinou, že nejsem katol.
Nechci být katol., nevěřím na katol. vyučování. Jsem a zůstanu HV.
28.
Václav, syn Josefa Šemše z Václavova
jsem HV jako můj otec podle Písem, již několik měsíců
Nyní to nemohu říci, jakmile dostaneme učitele, b. u.
ne, nikdo mne nenutil
bránění kalicha
Ničemu z toho nevěřím. Zůstanu HV jako rodiče

29.
/1/ Kateřina, dcera Josefa Šemše z Václavova
I.
/2/ k HV jako otec
II. /3/ v Krista Pána, víc nevím
/4/ Nemohu vám nic říci, jen že chci jako otec
IV. /5/ Chci zůstat jako otec, totiž HV
Totéž platí pro dceru Kláru 13 let a Annu Marii 11 let
Potvrzuji také jako Kateřina
Terezie, Rozálie a Jan jsou nezletilí.
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0
000

30.
Antonín Krbálek z Václavova na mir. panství
jsem HV podle Písem a to 20 let
tenkrát jsem byl katol.
Modlářství a konečně TP, podle toho myslím, že HV je pravé. Před tímto patentem, abych se
vyvaroval těžkostí, jsem byl v tajnosti.
Znám toto místo v Písmu, bez ohledu na ně zůstanu HV, neboť víra HV je také pravou vírou
ne, zůstanu HV
Ne, nevěřím na jiné učení než HV a během jednoho roku budu také vědět více.
0

Pozn. 1: Manželka Ant. Krbálka Rozína a její dospělá dcera Mariana byly v čase inkvisice nemocné a
ležely. Byly navštíveny a křesť. spoluúčastí a potěšením a bylo od nich přijato vyznání. Přes
všechna přesvědčování nechtěly nic jiného než HV.
00
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Pozn. 2: Totéž potvrdil také 15letý Ferdinand
0
Pozn. 3: Jiří 11 let, Tomáš 8 let, Kateřina 14 let, Elvíra 9 let, Rozina a Anna jsou nezletilé
k odpovídání a říkají jen: To co je otec a matka, jsme i my.
31.
/l/ Matěj Švanda z Václavova:
I.
/2/ Přidal jsem se k HV, před TP jsem byl katol.
II. /3/ to nyní ještě nevím. B. u. od učitele
III. /4/ katol. nemohu být kvůli modlám a rytinám
IV. /5/ Naslouchat sice chci vše, ale zpět se nevrátím a zůstanu nekatol.
/6/ Každá víra s dobrými skutky spasí. A jakékoliv domlouvání u mne je marné. Také vašemu
učení a slovům nevěřím a tak mne nechte u zvolené HV, protože katol. být nechci.
Antonín, nezletilý syn Matěje.
32.
Václav Jelínek z Václavova na mir. panství:
I.
jsem HV jako ostatní bratří
II.
Nejsem schopen vám nic říci, neboť neumím číst
III.
Nevěřím na modlářské obrazy
IV.
Nechci být katol. a všechny vaše domluvy jsou marné, protože ve věcech víry se nenechám
znásilňovat. Chci mít svobodu, podle té jsem zvolil HV.
0
/Manželka je katol. a zůstane podle svého doznáni katol./
Děti:
Jakub 14letý a Jan 10letý jsou nepohotové v řeči a nemohou odpovídat. Říkají: Jsme jako
otec a toho se přidržíme.
00
/1/
/2/
/3/
/4/
/5/

I.
II.
III.
IV.

/1/
/2/
/3/
/4/
/5/
/6/

33.
Jakub Kříž z Václavova na mir. panství:
od dětství jsem HV
tomu se teprve naučím
modly mě odtrhly od katol.
dřív jsem byl katol.
Všem vašim řečem nevěřím, nechci už být katol., ale HV.

34.
/1/ Kateřina, žena teď odcházejícího Jakuba Kříže z Václ.
I.
/2/ jsem jako muž
II. /3/ nemohu vám jmenovat víru, ale jsem to co muž.
III.
A mužově víře se chci naučit.
IV. /4/ Zůstanu tím, čím je muž. Katol. nemohu být.
0
Jan a Pavel jsou nezletilí. Josef stáří 10 let je jako rodiče.
35.
/l/ Fabián Jelínek z Václavova na mir. panství:
I.
/2/ jsem HV od času povolení tolerance
III. /3/ Katol. nemohu být kvůli obrazům a odpírání kalicha
II. /4/ Ať už je to pravda nebo ne, tak jsem teď HV a tak zůstanu
/5/ tomu všemu se časem naučím
IV. /6/ Všemu se naučím, jakmile dostaneme učitele. Ostatně nemusíte se se mnou moc trápit,
protože zůstanu HV.
0
Pozn.:
Protože žena tohoto Fabiána Jelínka, Marie, je katol., nechal otec zapsaného 10letého syna
Vavřince bez jeho vědomí zapsat. Je ale skutečně HV.
Apolonie, Kateřina a Anna Marie jsou nezletilé.
36.
/1/ Antonín Dvořák z Václavova na mir. panství:
I.
/2/ Neumím víru pojmenovat, jsem tedy jako ostatní
/3/ Ne, katol. nejsem. Jsem jako ostatní bratří
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II.
III.
IV.
//
I.
II.
III.

/4/ Jsem toho mínění, že ona také spasí dobrými skutky
/5/ Zůstanu jako ostatní moji bratří, neboť je mně dovoleno být tak
/6/ Nic, nepochybuji o katol. víře. Sám pak zůstanu HV jako moji bratří
/1/
/2/
/3/
/4/

0

37.
František, syn Antonína Dvořáka z Václavova na mir. p.
Jsem a zůstanu katol. jako moje matka
To udělal můj otec, aniž bych o tom věděl
Matka mě nepřemlouvala. Mám svůj rozum a svobodnou vůli. Mohl bych se přidržet jiného
nábož., ale já vyznávám řím. katol. jako pravé a jediné spasitelné. Z lásky k Ježíši Kristu
jsem katol. a připraven pro tuto víru zemřít.
//

/Pozn. 1: Tento mladík byl pak propuštěn jako opravdový katolík po poučení, jak se má chovat
k svému otci ve vší poslušnosti pokud ho nebude chtět přesvědčovat proti víře. /
/Pozn. 2: Josef 14 a Ondřej 10 let následují vyznání svého bratra a chtějí s Boží milostí setrvat v katol.
víře do svého konce, chtějí se o to snažit, až do konce zůstat opravdovými katol.
/

I.
II.
III.
IV.

I.
II.
III.
IV.

I.
II.

/1/
/2/
/3/
/4/
/5/
/6/

39.
/1/ František Štefan z Václavova na mir. panství:
/2/ od 12.4.1782 HV
/3/ Kvůli mé ženě a z vlastního poznání. Také vidím, že v této HV je všechno dobré. Nemohl
bych žít v hříších a porouháni kvůli nesrovnalostem víry ve svém manželství.
/4/ Věříme, že podstata a existence VP záleží v užívání podob, To je chléb a kalich.
/5/ Nikoho nezatracuji v jeho víře, neboť nás všechny bude soudit Kristus. Nemusíte se se mnou
déle trápit, neboť já se v zásadě nezměním. Můžete mě ještě hodně přemlouvat, zůstanu
nepohnutelný.
VRP
/1/
/2/
/3/
/4/

III.
IV.

38.
František Švanda z Václavova na mir. panství:
hlásím se k HV
nevím
byl jsem katol,, nyní jsem HV
kvůli vzývání svatých a poutím
Vašemu učení beztoho nevěřím a katol. už nechci být. Přidružuji se k HV. Od těch se
naučím všemu, co je potřebné. A na tom musí byt dosti.
0

/5/

40.
Anna, manželka Františka Štefana z Václavova;
HV
Sice nevím všechno, ale budu následovat své bratry. Věříme ve slovo ustanovení a chceme
dosáhnout VP v lámání chleba a pití kalicha. Ostatnímu se naučíme, protože je dovoleno
patřit k jinému tolerovanému nábož.
Protože nás strašili, že nám z toho vyznání vzejde něco nepříjemného. Ale nyní vidíme, že
se nemáme čeho bát, rozhodli jsme se být HV.
Katol. poučkám nevěřím. Nikoho nezavrhuji v jeho nábož. Věřím, že také ve svém budu
spasena. Protože podle své
vůle mohu být HV, zůstanu taková, aniž bych chtěla dále vydávat z toho počet.
Podepsán František Štefan /manžel/
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41.
/1/ Kristina Štefanová z Našiměřic, nyní z Václavova:
I.
/2/ byla jsem katol., protože to nebylo povoleno
Nemá o tomto nábož. ponětí, nechce se dát lépe poučit, má to zřejmě od syna.
Pozn.:

I.
II.

I.
II.
III.
IV.

/1/
/2/
/3/
/4/

/1/
/2/
/3/
/4/
/5/
/6/

Anna Maria 15 let, Klára 14 let, Josef děti zemřelého Matěje Krbálka, nevlastního bratra
výše jmenovaného Frant. Štefana vyznaly během zápisu, že jsou HV a nechtějí být proti otci
a matce. Byly sice dostatečně poučeny, ale bez ovoce a užitku. 000
42.
Marianna, manželka Jana Müllera z Václavova:
HV od 12.dubna 1782
Musela jsem být katol., protože nebylo dovoleno být HV. Ale teď mne můj duch vede k HV.
Nebyla jsem přemlouvána, jen můj duch mne k tomu vedl. Přitom nedbám na bití, kterým
mne častoval a častuje můj muž. Také si nikdy nejsem jista svým životem.
43.
Jiří Křečínček z Václavova;
podle Písem HV
to nevím
to vše nevím, protože čekám na učitele
Mít modlářské obrazy, to mne oddělilo od katol.
Katol. nechci být.

0

Šestiměsíční syn Ondřej je nezletilý
Znamenáno v Miroslavi dne 11.května 1782.
Lauffer

Bauer
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Duchovenská poučení
1.

Ptá se – když od mládí, tak co?
Ani my neuctíváme modly, co víc? Kalich? Žijete podle špatně vyloženého Písma
a/ být nějakého nábož. a neznat základ, je jako nemít nábož.
b/ katol. nábož. má základ v JK a apoštolech, JK je zbudoval na skále a zajistil neomylnost a
pevnost do konce věků, to vše je jasně v Písmu. Bylo by proti zdravému rozumu, když ne
přímo rouhání /lästerlich/ Bohu, myslet, že by Bůh svou církev třeba na okamžik opustil. Ale
jestli je s ní, je ona stále tou pravou církví jako na počátku.
c/ Obrazy – /slovo anbeten – vzývat/ má v Písmu dvojí význam:
A/ vzývání Boha – Mt 4: Boha vzývati budeš;
B/ jenom prokazovat čest – viz Josef od bratří: G n 43, stejně jako např. se kleká před vladaři
a přece se v nich nevidí Bůh
d/ chybně se vykládá kalich – J 6, Přijímání podjed. není podstatný článek víry, ale církevní
nařízení, takže lze obojí a máme to dělat podle církve, o nic nepřijdeme

2.

Bez víry se nelze líbit Bohu. Nějakou si musíte zvolit a helvetskou zatím neznáte?

3.

Vzývání Boha je: Smiluj se nad námi!
Uctívání: Pros za nás

4.

V Maršovicích odkud jsi, není jiné vyznání než katol., co jsi tedy? Tak tě hospodář přemluvil?
Řekni, co tě učil? v čem spočívá víra tvého hospodáře? Nic nevědět o HV a nechtět být katol.
jako dříve je špatné a nerozumné, máš pochybnosti? Pak vysvětlení katol. spasitelné víry

5.

Víru nelze svévolně měnit, co znáte z HV, abyste rozeznal správnou víru od bludu? My také
máme Apostolikum, ale víme lépe, že ne každá víra je spasitelná, ale jen jedna podle č. 9
Apostolika.
Obrazy – zpodobnění – už Ex 20 – Mojžíš – cherubíni, N m. 21 – měděný had. Podle Pavla – "u
figůře". Kdyby se nesměly dělat žádné obrazy ani sochy, tak by bylo nutno trestat vaše souvěrce,
že je dělají. Jde ale o něco jiného – rozdíl vzývání a ctění atd. Navíc slouží neučenému katolíku
obrazy místo učebnice, připomínají Boží přátele. Působí v nás tak silně, že se rozpomínáme na
tajemství naší víry. Přivádějí nás k následování Krista a svatých.

6.

TP byl vydán jen pro ty, kdo mají důvod a důležitou příčinu. Jakou máte? AV a HV popírají
reálnou přítomnost JK ve svátosti oltářní – každý jinak. Rozeznáte to?
Musím povědět, co katol. učí: Ve svátosti oltářní z všemohoucnosti Boží a rukou kněze se mění
chléb a víno v tělo a krev JK. Toto je tělo mé. To potvrzují mnozí církevní otcové -Ambrosius –
4 knihy o svátosti kap. 4 – tento chléb je před konsekrací chléb, ale po ní se promění v tělo
Cyril – kap. 4 – pod způsobou chleba se podává tělo
Řehoř – Nyff orat Catal kap. 37/1/ – nyní věříme, že chléb se opravdu změnil v tělo Kristovo atd.
Dále říká Spasitel Lk 22 – toto je tělo mé. Proto i po konsekraci zůstává v hostii. S1ova: toto je
tělo mé – se vždy musí vidět konkrétně /podobně jako: Toto je můj milý Syn – Mt 3, i když měl
JK podobu člověka/
Nebudete tedy proti Božímu slovu a učitelům katol. církve?
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7.

To nestačí, že je to dovoleno. Bez základu, znalosti a svědomí se hlásit k nábož. není ani
rozumné, ani křesťanské jednání.
0 obrazech atd. jako výše.
Co rozumíte lidskými nálezky? Vždyť katol. víra není pouze lidská, ale boží. Poutě nejsou ani
zakázány, ani předepsány, ale i rodička Boží a čistý /keusch/ pěstoun chodili do Jeruzaléma –
atd.

8.

0 ctění obrazů, o přijímání a poutích – viz výše

9.

Pro nás je také JK kámen úhelný – Ef 2, Kristus církev postavil na skále Mk 15, aby byla stálá a
neomylná /unfehlbar/, jak by mohl Kalvín neomylnou církev napravit? Petrův primát je jasně u
Mt 16; Mt 26 – jsem s vámi do konce světa. Církve jsou základní pravdy – I Tim 3 – Kdyby
církev potřebovala nápravy, byl by JK falešný prorok a pošetilý stavitel /thörichter/.
O opravci Kalvínovi teprve nemůže být řeči. Ostatní vyloženo jako výše

10.

Kvůli muži? To je nesprávné – pro pravou víru musíme riskovat všechno dle Písma. Váš muž
také neví, co může naučit? JK říká Lk 10: Kdo slyší vás, slyší mne. Je váš muž apoštol, pastýř,
učitel? Podle Ef 4 – máte naslouchat katol. pastýřům a učitelům, kteří jsou ustanoveni od Boha,
aby pečovali o vaši spásu
Poučení o obrazech viz výše –

11.

Co je ta andělská víra? Písmo praví, že máme poslouchat rodiče a ne děti, hlavně když jde o
spásu. Každá víra není spasitelná – Potvrdím to z nefalšovaného slova Božího – rozvedeno obv.

12.

Co věří vaši tzv. bratří? Co se vám v tom nábož. líbí? v katol. jste byl už vyučen! Máte pochyby?
Následuje poučení o samospasitelné víře
Jeho žena bez čísla! Upřeno?

13.

TP neříká, že můžeme libovolně přecházet od nábož. k nábož., ale chce trpět jen ty, kteří se
k němu hlásí pod nátlakem svého svědomí. Přitom zůstává katol. stále pravá, nazývá se proto
panující. Máte jiné příčiny? O kalichu, obrazech a poutích jako výše. To všechno nejsou
podstatné věci pro odpad od Kat.

14.

V Písmu nestojí nic o HV, v čem tedy spočívá? Chtět žít podle Písma a neznát žádné články víry,
znamená chtět žít podle svévole a vlastního myšlení. To je ve věcech víry nejen nebezpečné, ale
i nedovolené. Tedy důvody?
Také tomuto muži bylo vše vyloženo atd., tito lidé však mají lidské předsudky proti katol. a
nevěří pravému poučování a neuznávají správný smysl Písma, jaký jim předkládám, ale
vykládají si Písmo po svém rozumu a zalíbení /bez ohledu na oddělování a rozbroje, které
z nesprávného výkladu Písma povstávají, na což jsem již poukazoval/
Všechno berou doslovně, takže si u nich nemohu slibovat žádný velký duchovní užitek.
Jeho žena Anna Marie také bez čísla! Zprvu revertovala, ale při rekonstituci se přihlásila jako
HV – 2 děti katol.

15.

Co je HV? Vaši bratří nemají ponětí o HV, i vy tedy asi nemáte žádnou víru. Bez víry se nelze
líbit Bohu.
0 obrazech, kalichu stejně jako výše
Katolíci nejsou modloslužebníci

16.

Je nutno více milovat Krista než muže! Co vás učí muž?
Obrazy, kalich jako výše
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17.

Co je to za víru – Vereinigte Brüder /Jednota bratrská/?
Co vám tak znechutilo katol., že o ni nechcete ani slyšet? A chcete k JB, o níž nic nevíte.
Samospasitelná je jen jedna, jen ona má pravé znaky a žádné jiné nábož.

18.

Jsem JB a helvetská sestra. JB říká, co muž to žena. Váš je katol., proč ne vy? Co tedy učí vaše
helvetské bratrstvo? Nemáte tedy žádnou víru. Na to vyložena zevrubně katol. víra. Ne
helvetská, ale katol. víra byla vyvýšena TP! Protože sám vladař mluví o katol. víře a o bloudících
bratřích, které máme s láskou a mírností snášet, ale právě tak s láskou a mírností vracet do lůna
samospasitelné církve.

19.

Bezpochyby budete jako váš muž katol.? Není dovoleno HV, ale trpěno! Když to mermomocí
chcete, co věříte v HV? Tak jste bez víry, připomenu vám katol. poučení: Dvě víry, které se liší
v podstatných věcech, nemohou být obě spasitelné. Jinak by bylo jedno, zda je člověk Žid,
Turek, nebo křesťan, JK by přišel na svět zbytečně. Proč by JK říkal v Jan 20 jen o jednom
ovčinci, kdyby na tom nezáleželo?

20.

Nechcete být jako ti, kdo nemají žádnou víru? Nechcete být raději katol., jako váš zesnulý
manžel, který byl zaopatřen a katol. pohřben? Víru, o níž nic nevíte, TP těžko povoluje. Trpěni
budou ti, kdo bylí HV a žijí dle své víry. Poučení o katol. Protože je víra dar Boží, musíme prosit
o Jeho světlo a nestavět se proti

21.

I my katol. jsme Kristovy, ale ve smyslu církve JK, naší matky. Co učí vaše matka? My víme, co
věříme, vy ne! Tak řekněte pochyby – 0 obrazech a kalichu viz výše
Buďte spíš katol., než podle matky, která vás možná přemluvila

22.

Vzývat relikvie by bylo proti víře. Držíme o nich, že jsou vzácnými památkami neobvyklých
ctností a svatosti a drahé záruky /Pfände/, jimiž lze získat přímluvu svatých. Ctili je už první
křesťané /sv. Basilius – výklad žalmu 115, Ambrosius mluví v 98 kázáních o sv. mučednících
Lazariovi a Celsovi: Ctím ta těla, které poctila Krista mečem a která v Kristu panují na nebi. I
když nemají stálou a vlastní moc nebo účinnost, přece jimi někdy pomáhá Bůh: 4 Kr – vzkříšení
pomocí kostí, Elizeus solí vody/
Neunáhlujte se, buďte klidná, svou výpověď musíte potvrdit, snad jste zase učení ještě dobře
nepochopila? Neučíme, že relikvie působí zázrak, Bůh sám jedná, ale je mnohdy k tomu pohnut
přímluvou svatých /Sk 1/, že Pavlovým potním šátkem /Schweisstuch/, ano Petrovým stínem
byli lidé uzdraveni

23.

Nelze svévolně rozhodovat se. Proč chcete čekat na učitele, poučím vás o lepším. Bylo by proti
rozumu, aby Bůh zjevil více věr. Pavel Ef 4 – Jeden Pán, jedna víra. Kdyby to bylo jinak, bylo
by tolik pravých věr, kolik různých skupin. To je proti rozumu. Stejně ve SZ nebylo pravé
nábož. u Samaritánů ani Saduceů, ale jen v synagóze Mt 23. Proto i dnes nepřerušená
posloupnost je v pravé církvi – Mt 18

24.

Vypovězte svědomitě, jakého jste nábož.! Víru nesmíme a nemůžeme svévolně měnit, protože na
tom závisí věčná spása. Proč od AV k HV? /stejně nelze věřit, že jste byla dříve AV/ Jste
politováníhodná ve vašem vysokém věku. Neznáte podle evangelia dne ani hodiny, kdy Pán
přijde a bude žádat počet z víry. Chceme vás poučit o lepším a vysvětlit, nakolik je možné,
samospasitelnou víru. Co vás tedy odlučuje, moje milá matičko, od katol? Znovu vysvětluje
základy
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25.

To není podle JK, protože Spasitel přišel rozdělit děti proti rodičům atd., zejména pro víru; je
mnoho manželů s rozdílnou vírou, tedy jiná příčina a co věří HV? Poslouchejte raději katol.
učitele!

26.

Jak mohl Kalvín reformovat víru nebo Kristovu církev, to by byla řeč proti Kristu a jeho
zaslíbením, že církev brány pekelné nepřemohou. Kde je napsáno v Písmu, že Kalvín dostal od
Boha moc reformovat církev takovým způsobem? Kdyby církev potřebovala reformaci, neplatilo
by, že je základem pravdy atd. a pomoc Boží až do konce světa z ní by ustoupila? Což o JK
zakladateli církve jen pomyslet to, by bylo velké rouhání. Bohu atd. Navíc nemohl Kalvín nikdy
přímo nebo nepřímo být povolán Bohem k reformaci Kristem založené církve! Co jinak? Kalich,
obrazy – viz výše

27.

To nebudete žít podle Písma, jako chtějí vaši souvěrci, ale proti němu, protože Lk 4: Kdo by šel
ke mně a neměl v nenávisti otce... Co jinak? Obrazy – viz výše

28.

Podle Písma je katol., ale ne HV. Co věříš? Možná ze strachu před otcem? Ale on tě od lepšího
poznání a přesvědčení nesmí nutit! Žít podle Písma a neznat svou víru, to je nepochopitelné – co
tedy máš proti katol.? Kalich – viz výše

29.

I Katol. věří v JK, co jinak? Ze strachu před otcem? Ale ve svědomí vás podle TP nemůže nikdo
nutit. Jestli máte katol. víru za spasitelnou a pravou, tak jste povinna se jí držet, v ní a podle ní
žít.

30.

Jakou víru jste měl před 20 léty, je vám přece přes 40 let? Ale pro Boha, jak často vás musím
poučovat, že nemáme žádné modly. Žijete podle své výpovědi podle písma, tak víte, že Bůh
Mojžíšovi přikázal udělat hada na poušti atd. Je jen jedna samospasitelná víra, a protože HV
v mnoha podstatných věcech katol. protiřečí, tak nemůže být pravá. Dvě víry nemohou být
pravé, nutně jen jedna. Pravda je v katol. víře, přidržíte se jí? Pravá víra musí být kromě toho, že
je zjevena od Boha, pevná rozumově a ve zdůvodnění. Kdyby nebyla pravá, bylo by to jen
mínění a vrtkavý blud, tedy žádná Boží víra. Musí být rozumově pevná, jinak by to byla
nepochopitelná víra a čistá zatvrzelost. Rozumově pevná je katol.víra, protože máme jisté a
neomylné pravidlo víry, totiž bezpečně a správně vyložené slovo Boží. Písmo samo nemůže být
dostatečným pravidlem víry, protože je lze vykládat dobře a špatně. Proto musíme být
ubezpečeni, abychom mohli prvně věřit, že rozumíme Písmu správně a dobře. Tato jistota není u
nekatol., kde si každý vykládá Písmo podle vlastního myšlení, ale u nás katol., protože
přijímáme výklad obecné církve, která se nemůže mýlit. Vyložil se i smysl TP, že se na nikoho
nemá činit nátlak, spíše tomu bránit

31.

Je špatné se dát zapsat k nábož., které neznáme. Asi jste se jako katol. špatně učil, že neznáte
pravý smysl ctění obrazů atd., a že neznáte nebetyčný rozdíl mezi modlami a obrazy Svatých
přátel Božích – vysvětlení

32.

Víra nezáleží ve čtení, jak víte, ale v přijetí všech Bohem zjevených a pravou církví
předložených potřebných článků víry a uvádí se příklady... A protože je mnoho „helvítů“, kteří
umějí vydat počet ze své víry, i když neznají číst, musí to být něco jiného. Co? O modlách – viz
výše

33.

Když od dětství HV, tak jistě vydáte počet z víry. Ale přece nemůžete říci, že jste byl bez víry!
Musíte se líp vyjádřit.

36
Protiřečíte si – byl jste od mládí HV a pro modly jste se odtrhl? Musíte tedy vědět, když jste byl
katol. správně o obrazech atd.
34.

Musíte mít boží a ne lidskou víru – kterou Bůh zjevil a Kristus založil, apoštolé zvěstovali a po
všem světě se rozšířila, kterou opatruje katol. církev... atd.

35.

Tím, že je HV trpěna, není prohlášena za spasitelnou, musíte si to dát lépe vysvětlit, než se
bezdůvodně odtrhnete od katol., v níž jste narozeni a vychováni. Obrazy a kalich – výše
Prohlásit se za HV a neznat základ víry není správné od takového muže. Bez víry se nelze líbit
Bohu

36.

Nelze pochopit, že neznáte ani jméno své víry. Nejste katolík? Nevede katol. víra k Bohu a není
spasitelná? Když to /o dobrých skutcích, že i v katol. mohou spasit/ uznáváte, nejste vlastně
katolík?

37.

Nepřemluvila tě matka, abys zůstal katolík? Nebo se bojíš něčeho jiného? /nejsou uvedeny
značky ani jeho, ani bratří/

38.

Jak můžete říci, jsem HV? Spiše jste katol., o tom nábož. něco víte, o HV ne. Vzývání svatých,
poutě – viz výše

39.

Od kdy? Byl jste zrozen z katol. rodičů. Proč jste přešel? Někdo vás přemluvil nebo zavedl?
Kalich – viz výše Co držíte o katol? Je spasitelná nebo ne? Protože podle Písem může být jen
jedna pravá. Jinak byste musel připustit více spasitelných věr

40.

Proč jste se tak pozdě přihlásila k HV? Proč ne hned? Vysvětlení – TP, kalich /omylem podepsán
její muž/

41.

Proč toho nábož.? Dříve katol., teprve teď se přihlásila?

42.

Nevede vás váš duch, spíš jste přemluvena od ostatních tzv. bratří? Nejprve se jí vysvětlilo o
vlastním duchu /Privatgeist/ a všechna ostatní poučení, ale ona raději odejde od muže, než by
zůstala katol. Pokud jde o jejího muže, byl předvolán a bylo mu řečeno, že nesmí vyvíjet nátlak
na svou ženu. Bylo mu pohrozeno, kdyby ji nadále bil, že by byl přísně potrestán. Když na
všechny domluvy nic nedal a chtěl prosadit svou násilím, byl dán úředníkem panství do vězení
až do polepšení, nebo kdy by se vzpěčoval do podání zprávy krajskému úřadu

43.

My jsme také podle Písma a kdo to rozsoudí, která mezi všemi jinými souvěrci je ta pravá víra?
Co tedy jako HV věříte? Jste podle Písma HV, proč tedy ne podle Písma katol.? Co odvedlo?
Modly, obrazy – viz výše
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Seznam 11.5.1782
Miroslav
rodiče a dospělí
místo
otec
matka
Zaliřepa Jan
Špatz Pavel
Dofek Jan
Miroslav
Mikyšek Vavřinec
Klein Pavel
Šrámek Matěj
Pemdorf
Špatz Jan

Eleonora
Anna Marie
Anna Marie
Magdalena
Anna Marie
MariaMagdalena

vdova Blažková Jana
Laušová Anna
vdova Štorchová Veronika
Švanda Josef
Rozálie
Šemše Josef

Dorota

Krbálek Antonín

Rozina

Švanda Matěj
Václavov Jelínek Václav
Kříž Jakub

Kateřina

Jelínek Fabián

-

Dvořák Antonín
Švanda František

-

Štefan František

Anna

Müllerová Mariana
Křečínček Jiří
-

f. 83-88
děti

sloužící a ostatní
poznámka
číslo
domu dosp.
muž.
žen.
muž.
žen.
děti
Gruna Ondřej
Grunová
Anna Marie, Kateřina
42
5
HV 2
Gruna František
Mariana
Josef, Matěj, Ondřej
26
4
HV
Ferdinand, Kašpar, Matěj
Klára, Regina
14
5
HV 2
Jan
Dorota
matka Dorota
9
3
HV 2
Jiří
Anna Marie
73
2
HV 2
Šemše Matyáš
18
1
HV
47
2
HV
Kateřina, Anna,
Jan, Jiří
5
4
HV 3
Veronika
Dočkalová
65
2
HV
Kateřina
Jakub
Eliška, Mariana
66
4
HV
Ferdinand, Kašpar, Ignác
Eva
32
5
HV
Kateřina, Anna Marie
matka Anna
53
3
HV 2
Kateřina, Klára, Anna,
Václav, Jan
55
6
HV 3
Marie, Tereza, Rozalia
Mariana, Kateřina,
Ferdinand, Jiří, Tomáš
24
8
HV 2
Elvíra, Rozina, Anna
Antonín, Matěj
19
1
HV 2
Jakub, Jan, Ondřej, Antonín
20
3
HV 2
Josef, Jan, Pavel
19
3
HV 2
Apolonia, Kateřina,
Vavřinec
21
2
HV 3
Anna, Marie
10
1
HV
37
1
HV
Martin
matka Kristina
16
6
HV 1
Josef Krbálek, Anna Marie, Klára
– děti po nevlastním bratrovi
68
1
HV
Ondřej
50
1
HV 1
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Revertenti:
Miroslav:
Pemdorf:
Václavov:

Švanda Šimon
Plachý Jan
Zaliřepová Anna-Maria
Šrámek Jakub, jeho dcera Anna-Maria
Dvořák Franc, Josef, Ondřej

přistoupili ke katol. církvi a složili slib
dne 12.4.1782

Zpráva panství kraji 11.6.1782:
R: Zasílá se podle gub. dekretu ze 4.5.1782 protokol s poddanými HV, jejich seznam a seznam
revertentů
Bauer
2. Protokol před komisí
kancelář panství Miroslav
24.10.1782
1.
I.
II.
III.
IV.
2.
I.
II.
III.
IV.

SOA Brno
G1 R 11/101/5
p. Miroslav f . 23-29

Anna Řezníčková, rozená z Václavova, 22 let, vdaná s Jiřím Řezníčkem, sedlákem ve
Václavově:
HV
jen ze své vlastní dobré vůle jsem se odtrhla od katol., nikdo mne nepřemlouval; to nábož. se ve
všem líbí
Nepochybuji o ničem, ale můj duch mne odvedl od katol. k HV
Od zvoleného HV neodstoupím, vždycky t. z. Jestliže není spasitelná, nedám vinu za svou zkázu
nikomu než sobě
Anna Marie, dcera po + Fabiánu Márovi, roz. z Václavova, 17 let, svobodná, živí se se svou
matkou, která tam má domek
HV
HV se líbí, katol. nelíbí
Nevěřím na poutě a obrazy, jinak žádné důvody
Chci žít jenom podle HV a nikdy neodstoupím, protože TP dovoluje se přihlásit k některému
trpěnému nábož.
Lauffer
Kumser
Bauer

Seznam nekatolíků panství Miroslav 30.9.1782
Anna Terezie Řezníčková, Václavov č. 50
Anna Marie Márová,
Václavov č. 64
2 osoby k HV
Bauer
Zpráva kraje guberniu 31.10.1782:
R: zasílá se hlášení o přístupu 2 osob, mají být přiřazeny k Nosislavi
Koncept odpovědi gubernia 19.11.1782:
R: Přístup se má vykázat v měsíční tabulce. Souhlas s Nosislaví
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PANSTVÍ MYSLIBOŘICE
1.
1.

Protokol a seznam 28.9.1782
Seznam nekatolíků
p. Myslibořice 28.9.1782
/přihlášeni 4.-18.9.1782/

SOA Brno
B1 R/11/101/5
p. Myslibořice f . 1-11

Obec Pulkov
Pavel Švanda /nevl. otec/
Viktorie /manželka/, děti: Václav Svoboda
Magdalena Svobodová
/nezletilé nevl. děti/
Paschazeck
Protokol před komisí¨
kancelář p. Myslibořice
28.9.1782
I.
II.
III.
IV.
I.

/1/
/2/
/3/
/4/
/5/
/6/

II.

/1/
/2/
/3/

III.
IV.

/4/
/5/

První předvolání
Pavel Švanda z Pulkova, mysliboř. p., mlynářský mistr, evang. nebo AV
Věřím v jednoho Boha ve třech osobách, vyznávám 12 článků Apostolika
Vyznávám v AV jen 2 svát. – křest a VP, proti katol. neuznávám očist.
V naší konfesí je VP podob.
0 vašich mších nic nedržím
Na ta poučení nic nedám a zůstávám u své povolené AV
VRP
Druhé předvolání
Viktorie, žena P. Švandy, mlynáře z Pulkova, AV
Již 22 let, můj zemřelý manžel mne v té víře vyučoval
Podle vyučování mého manžela nedrží AV nic o ctění svatých ani o obrazech ani o poutích,
ale dle AV má být podle příkazu Páně VP podob.
Jinak nemám pochyb
Ne, zůstanu u zvolené AV, což potvrzuji

Nevl. syn Václav Svoboda /15 let/ a nevl. dcera Marianna Svobodová se hlásí také k AV a žádným
poučením se nedají pohnout k samospasitelné katol. víře VRP Václav Svoboda
Lauffer
Paschazeck
Kraj guberniu 14.10.1782:
R: Mohou být přiděleni s náměšťskými do Hor. Vilémovic
Kaldtschmidt
Koncept odpovědi gubernia 28.10.1782:
R: Schvaluje se
Duchovenská zpráva brněnskému biskupovi 23.10.1782:
T: Podepsaný předkládá soupisy a protokoly o nově prohlášených nekatolících z panství
Myslibořice, Krumlov, Jaroměřice a s bolestí podává zprávu, že nebylo možno přimět k návratu
ani jednoho z těch ubohých lidí.
Lauffer
Biskup guberniu 25.10.1782
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Duchovenská poučení:
1.

Máte liché předsudky proti katol. a nejste dost vyučen v AV.
Proto: 7 svátostí je z Písma, ne proti němu, člověk nemá moc ani sílu něco přidat nebo znevážit.
Křest dle Mt 28, biřmování /Firmung/ Sk 8, VP Mt 26, pokání J 20, poslední pomazání Jk 5,
svěcení kněžstva Tm, manželství Ef 5.
Podjed. přijímáme stejně mnoho jako podob. - J 6, IK 11
Očistec - ze SZ i NZ
SZ Makab 12, Jb 4
NZ IK 3, Fm 2, Zj 21
Pokud jde o mši, hlavní podstata je oběť těla a krve Kristovy, vedlejší jsou ceremonie

2.

Jakého nábož.? Kdo vás vyučoval?
Svatí se jen přimlouvají, obrazy katol. nectí, ale jen originál.
Poutě mohou být užitečné, když se konají s pravou myslí. I Ježíš Kristus šel s Marií do chrámu
do Jeruzaléma.
VP podjed. i podob. má stejný užitek
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PANSTVÍ NÁMĚŠŤ
1.
2.
1.

Protokol a seznam
V. Meziříčí 10.5.1782
Protokol a seznam
23.5.1782
Protokol před komisí
kancelář p. Velké Meziříčí
10.5.1782

– str. 41
– str. 42
SOA Brno
B 1 R 11/101/5
f. 51-52

Nekatoličtí poddaní z náměšťského panství
Obec H r o z n a t í n
I.
II.
III.
IV.
I.
II.
III.
IV.
I.

/1/ Václav Pospíšil č. 18
Prastará evang. křesť. víry, která povstala v ráji – 2. m.
–
Nevěřím mše za mrtvé, nepřipouštím očist., nevěřím na růžence, obrazy a škapulíře
j. n. , od evang. neodstoupím
VRP
/1/ Marianna, jeho žena č. 18
Prastaré křesť. evang. víry, která povstala v ráji. 2. –
–
Věřím, že jsou svatí v ráji, ale neutíkám se k nim. Katol. nechci přijmout, protože je v ní
Bůh málo ctěn.
0 škapulířích nic nedržím
j. n., t. z.

IV.

/1/ František, jeho syn č. 18
Pravé křesť. evang. víry, která povstala v ráji
/2 m. otec mne v ní vyučil
II. –
Nevěřím očist., obrazy, užitečnost mše. Nic nedržím o růžencích, nevěřím vůbec, že by mi
svatí mohli pomoci
Nebudu katol., t. z.
VRP

I.
II.
III.
IV.

Václav, jeho syn č. 18
/1/ prastaré evang. víry, která povstala v ráji
víra se líbí, nic nevím, b. u.
nevěřím na svaté
j. n.

I.
II.
III.
IV.

Jan, jeho syn č. 18
/l/ Evang. víry, která povstala v ráji
z Písma sv. zatím nic n., ale b. u. potřebné věci
–
j. n., protože i rodiče jsou té víry

I.
II.
IV.

Kateřina, jeho dcera č. 18
/1/ prastaré evang. křesť, víry, která povstala v ráji /2/ asi 6 neděl
–
III. –
j. n., otec a matka jsou také

III.

Námaha p. komisaře marná
Rosenzveig

2. m.

2. m.

Weidlich
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2.

I.
II.
III.
IV.
I.
II.
III.

IV.
I.
II.
III.
IV.
I.
II.
III.
IV.
I.
II.
III.
IV.
I.
II.
II.
III.
IV.
I.
II.
III.

Protokol před komisí
SOA Brno
kancelář p. Náměšť
B 1 R 11/101/5
11.4.1782
f. 17-46
1.
/l/ František Rous z Jestřebí
/2/ helvetský křesťan podle Písma
/3/ nevím
/4/ Od katol. mne odvedl očist., v který nevěřím, pak počet 7 svát. Věřím jen 2, křest a VP
/5/ Vašemu poučování nepřikládám víru
/6/ Naslouchat mohu! Ale ne souhlasit!
/7/ Zůstanu HV a nemohu celému poučování věřit
VRP
2.
/1/ Martin Jaša z Jestřebí
/2/ křesťan AV a dle Písma apošt.
/3/ podle Písma uznáváme i dobré skutky
/4/ Zůstanu AV i pro vzývání svat., na něž také nevěřím
/5/ jinak nic, ale zůstanu AV
/6/ to nevím
/7/ může být, ale zůstanu AV
/8/ nemohu být katol., jsem a zůstanu AV.
+
3.
/1/ Marie, žena Martina Jaši z Jestřebí
/2/ jsem víry jako rodiče, totiž Jednoty bratrské
/3/ to vám neumím říci
/4/ Pokud se mne týče, ctím nejčistší matku Boží P. Marii
/5/ jinak nemám pochyb
/6/ dala bych se zaopatřit naším p. paterem
/7/ Všechno budu dělat, ale katol. těžko budu
4.
/1/ Jakub Jaša z Jestřebí
/2/ AV
/3/ Pána Krista
/4/ Všechny články víry AV ještě neznám, jen to, že nevz. svaté
/5/ Nevím, zda se to může dít, ale naše AV to nemá
/6/ zůstanu AV
/7/ zůstanu AV
VRP
5.
/1/ Veronika, manželka Jakuba Jaši z Jestřebí
/2/ jako muž AV
/3/ To nevím ještě vše, ale chci mít VP podob.
/4/ to vše věřím
/5/ Přece j. n., budu AV
6.
/1/ Anna, žena Františka Žáka z Jestřebí
/2/ jako ostatní AV
/3/ Můj muž může zůstat stále katol., ale já jsem a zůstanu AV
/4/ to ještě do základu nevím, teprve b. u.
/5/ Můžete mi mluvit a předkládat co chcete, přece nebudu katol., ale jsem a zůstanu AV
/6/ Již jsem řekla, že j. n., zůstanu AV
X
7.
/1/ Jiří Holík z Jestřebí
/2/ AV
/3/ mimo jiné nepřipouští očist.
/4/ Ne! Neboť můj základ je Kristus, jeho milost a Písmo sv.
/5/ mne odvádí očist., to nebudu nikdy věřit
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IV.

I.
II.
III.
IV.

I.
II.
III.
IV.

/6/
/7/
/8/
/9/

/1/
/2/
/3/
/4/
/5/
/6/

/1/
/2/
/3/

III.
IV.

/4/
/5/

I.
II.
III.

/l/
/2/
/3/
/4/

IV.

/5/
/6/

III.
IV.

I.

+++

8.
/l/ Cecilie, manželka Jiřího Holíka:
AV jako muž
/2/ To se chci naučit teprve od svého muže
/3/ Ani v nejmenším netupím katol.
/4/ ještě to nevím, chci se poradit
/5/ Ještě se může stát, ale musím se nejprve poradit, zatím se dávám zapsat jako AV

I.
II.

//
I.
II.

zůstanu AV jako ostatní
Písmo sv. hovoří jen o dvojím stavu lidí po smrti
to nerozumím
Co to vše pomůže, přece zůstanu AV jako ostatní

/1/
/2/
/3/
/4/
/5/
/6/
/7/
/8/
/1/
/2/

+

9.
Pavel Vepřovský z Velké Bíteše
evang. nebo prešpurskou konfesi
To ještě nevím, protože jsem prostý muž
Poučení vyslechnu. Ale zůstanu evang.
Katol. nejsem a neuznávám očist., o němž nic nestojí v Písmu
Kdybyste mi všechno jasně vykládal z Písma, přece zůstanu prešpurského vyznání a nemohu
být katol. křesťanem
VRP
10.
Jan Svoboda, mlynářský mistr z Velké Bíteše
od narození jsem HV
Poznávám Krista /ich erkenne Christus/, vyznávám, že je živý Kristus a současně chléb při
sv. VP
Také odnětí kalicha a svatí, které ctí katol. mi činí potíže, protože neví nic o nás a od nás
Všemu tomu poučení nepřikládám žádnou víru a nemohu být katol., jsem a zůstávám HV,
jak jsem byl.
VRP
11.
Klára, žena Jana Svobody, mlyn. mistra z V. Bíteše
Byla jsem ještě před 6 lety katol., teď jsem ale HV jako muž
to nevím, ale HV se mi líbí
Myslím, že musím zůstat při víře manžela, abych zabránila neshodám a nejednotnosti;
nepochybuji vůbec o pravdě katol.
zůstanu jako muž
Nemám žádnou pochybnost v katol. víře a jejich pravdách, jen chci zůstat co muž.
+
12.
Bartoloměj Kouřil z Hlubokého
dal jsem se zapsat mezi HV
Věříme v Boha ve 3 osobách, že 2. osoba se stala člověkem, narodila se z Marie Panny,
zemřela a spasila nás, věříme také, co církev Kristova přikazuje k věření
další nevím
pro kalich, který nám katol. odpírají
Věřím, že je přítomen tělem a duší
Na vaše poučení a vysvětlení chci odložit své pochyby a zůstat katol.
Nemám se od nikoho čeho nadít či obávat; z vlastní vůle a poznání pravdy jsem katol.
VRP
//
13.
Pavel Svoboda z Hlubokého
HV a žiji podle Písma Božího, jakož musím ukazovat i dobré skutky
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II.
III.
IV.

I.
II.
III.
V.

/3/
/4/
/5/
/6/
/7/
/8/

To ještě nevím, čekáme teprve učitele, který nás v tom vzdělá a poučí
já však s vámi nesouhlasím
odjatý kalich mne odtrhl od katol.
Chléb se spojuje s tělem Kristovým
Tomu všemu nevěřím a žádným způsobem neuznávám toto poučení
zůstanu HV
000

/1/
/2/
/3/
/4/
/5/
/6/

14.
Magdalena, žena Pavla Svobody z Hlubokého
HV jako muž
nevím
nemám žádné pochyby v katol.
Chci být HV, protože muž je
zůstanu, co je muž, HV

00

15.
/l/ Šimon Svoboda z Hlubokého
I.
/2/ Dříve jsem byl vždycky evang., ale nyní od ohlášeného TP jsem HV
/3/ Chci být to, co ostatní bratří
II. /4/ V Ježíše Krista a jiného nevím
III. /5/ nemám žádné pochyby v katol.
/6/ Chci jen být jako moji ostatní bratři u víře
IV. /7/ Chci být a zůstat jako ostatní bratři
//
Žena Saloména – také HV, na všechno jen opakovala, že jen zůstane jako muž
3 syni
Jan, Josef a Karel – zůstávají rovněž téže víry
III + //
//
I.

IV.
//

I.
II.
III.
IV.

//
I.
IV.

/1/
/2/
/3/
/4/
/5/

0

16.
Jan Fanta z Hlubokého
Jsem sice zapsán mezi HV, ale zůstávám katol.
Protože jsem se jako prostý muž domníval, že je to jedno být katol. nebo HV, protože
vyznávají JK jako katol.
S radostí chci naslouchat Kristově církvi a ve všem ji poslouchat
Ano, zůstávám s manželkou a dětmi katol. a když jste od té dobroty a chcete mne zítra
přijmout do lůna církve, vyznávám se k tomu veřejně po vykonané zpovědi. VRP //

Manželka Marina rovněž potvrzuje, druhý syn Pavel dobře v katol. vyučený také. Dcera Alžběta
l6 let bude také vyučována od rodičů kat. //
/1/
/2/
/3/
/4/
/5/
/6/
/7/
/8/
/9/

17.
Matěj Svoboda z Hlubokého
HV
to vlastně ještě nevím, čekáme učitele
Každá víra je spasitelná, nejen katol.
zůstanu HV
pro odňatý kalich, jinak nic jiného
je přítomen
Ať je tomu jak chce, zůstanu HV
Zůstanu HV, očekávám učitele, který mne ve všem vyučí

/1/
/2/
/3/
/4/
/5/

18.
Magdalena, manželka Matěje Svobody z Hlubokého
jsem víry jako můj muž
Neumím tu víru ani pojmenovat, protože jsem byla spokojená, když můj muž byl katolík
Vzhledem k tomu chci zůstat katol.
Zůstanu katol. a s radostí se znamenám
X
//

X

//
I.

/1/
/2/
/3/

II.

/4/
/5/
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19.
Marina Kalinová z Hlubokého
Přišla jsem se poradit, zda ta jiná víra – HV – není stejná s katol.
Nemám pochyb v katol., já jako prostá žena jsem věřila jiným a byla jsem tak, jak teď už
vím, podvedena, proto zůstávám a přeji si být katol.
Z lásky k svému spasení; přemluvili mne jako nezkušenou ženu, abych se dala zapsat mezi
HV
zůstávám katol.
+
//

III.

/1/
/2/
/3/
/4/
/5/

IV.

/6/
/7/

20.
Jiří Sklenář z Hlubokého
HV od TP, dříve jsem byl katol.
To nevím, nechci se však odloučit od své ženy, která je HV
zůstávám HV jako moje žena
Nic nepochybuji v katol., ctím Marii, která byla před porodem, po porodu i při porodu
nejčistší pannou
Zůstávám při této odpovědi celý život, ale nechci se odloučit od své ženy
Zůstanu už tedy jako má žena
+

I.
II.
III.
IV.

/l/
/2/
/3/
/4/
/5/

21.
Anna, manželka Jiřího Sklenáře z Hlubokého
Dříve jsem byla bratrské víry, teď jsem HV
Neznám ani články víry bratrské, ani helvetské, také nezavrhuji ani neodsuzuji žádnou víru
Nevím co věří, ale nemohu a nechci být katol.
Nemám žádné pochyby, ale nechci být katol.
+

I.
II.

22.
/1/ Jakub, syn Jiřího Sklenáře z Hlubokého
I.
/2/ jsem jako maminka HV, dříve katol.
/3/ Ano, kvůli mamince chci být jako ona
II. /4/ to ještě neumím povědět
/5/ Maminka říká, že každá víra je spasitelná
IV. /6/ Zůstanu HV jako maminka
00
Druhý syn Matěj /16 let/ je také podle maminky, stejně i třetí syn Bartoloměj
//
I.

IV.
//

1.
II.
III.
IV.

23.
/1/ Jakub Fanta z Hlubokého
/2/ Já jsem se tak sice přihlásil, ale když jsem si to teď líp rozvážil, zůstaneme i se ženou a
dětmi katol.
/3/ Samospasitelnou katol. víru a že se kromě ní nelze nadít spásy
/4/ Prostého muže, jako jsem já, lze snadno zmýlit
/5/ Přiznávám svou chybu ze srdce a chci se z toho ze srdce zpovídat; jsem zase katol. a tak chci
žít a umřít.
VRP
//
Manželka Kateřina se také obrací ke katol.
Syn František 19 let se také vrací.
Dvě nezl. děti – Veroniku a Viktorii – chce otec také vychovat katol.
//
/1/
/2/
/3/
/4/
/5/
/6/

24.
Antonín Fanta z Hlubokého
HV od narození a držím se Písma
To neumím říci, ale musí to být také dobrá víra, protože ji i TP vyhlašuje za dobrou
Odnětí kalicha je důvod mého odloučení
to neumím tak říci
Tomuto ani jinému katol. poučení nepřikládám víru; jednou jsem HV, tedy tak zůstanu a je
mi dovoleno tak být.
VRP
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25.
/l/ Marina, manželka Antonína Fanty z Hlubokého
I.
/2/ HV jako muž; žena musí být co muž
/3/ Zůstanu již jako muž
II. /4/ To nevím, modlím se jako katol., věřím jako katol.
III. /5/ Nemohu zůstat katol., mohu být i v HV spasena, protože každá víra je spasitelná
/6/ protože je mi dovoleno hlásit se k HV
IV. /7/ Ne! Zůstanu HV
++
Syn Bartoloměj na vše odpovídal, že je jako otec a matka
///
26.
/l/ Jan Fanta z Hlubokého
/2/ Dal jsem se sice zapsat, ale vracím se ke katol., protože mne ve všem vyučí a zůstanu i se
ženou a synem Václavem katol.
X
//
13.4.1782
//
I.

I.
II.
III.
IV.

/l/
/2/
/3/
/4/
/5/

27.
Martin Fanta z Hlubokého
dříve katol., teď HV
To zatím důkladně nevím, držím se jen Písma a nehanobím žádné nábož.
Držím se našeho Písma a nebudu katol.
Nemohu být katol, a po TP jsem si zvolil HV, a protože mohu u něho zůstat, prohlašuji se
tak
II

28.
/1/ Anna, manželka Martina Fanty z Hlubokého
I.
/2/ Jsem HV jako muž od povolení, dříve jsem byla katol.
II. /3/ to neumím povědět
III. /4/ Nehanobím katol. nábož., ctím neposkvrněné početí Panny Marie, protože je nejčistší
panna /5/
/nic neodpověděla, ač se o to žádala/
IV. /6/ Zůstanu jako ostatní bratří a můj muž, ale matku Boží budu vždy ctít. 0
Dcera Marie je ještě nezletilá

I.
II.
III.
IV.

/1/
/2/
/3/
/4/
/5/
/6/
/7/

29.
Bartoloměj Svoboda z Krokočína
HV a Jednoty bratrské od narození
Dříve se tato víra jmenovala evangelická. Můj základ v HV jsou jen 2 svát.
Ano tyto, a sv. VP a v ní živý Kristus
Nehanobím katol. víru a nemám v ní pochyb., ale bez ohledu na to zůstanu HV
Katol. být nemohu a nechci
Katol. být nemohu, netupím žádnou jinou víru, ale i já mohu být HV, aniž by mne někdo
tupil. Chci tedy zůstat HV
X

30.
/1/ Marina, manželka Bartoloměje Svobody z Krokočína
I.
/2/ Jsem rozená katol. křesťanka, ale nyní kvůli mužovi a abych zabránila nejednotnosti mám
být HV
/3/ Pro muže se nemohu rozhodnout, zda bych měla být katol., v životě jsem neslyšela o HV
III. /4/ Nemám žádnou pochybnost v katol., činím všecko jako katol.,
IV.
ale chci se držet vyznání svého muže, abych měla v manželství klid a mír
Syn František 13 let následuje rodiče –
Ostatní děti – Josef, Jan, Jiří, Karel – jsou ještě nezletilé
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Na konci protokolu se ještě dostavil:
Václav Rous z Jestřebí
I.
/1/ Je mi dovoleno se přihlásit, hlásím se tedy k AV
II. /2/ Základ je Kristus Ježíš jako pravý kámen úhelný
III. /3/ Zůstanu při své výpovědi a jsem evang., netupím nikomu jinému jeho víru
IV. /4/ Ne, jsem a zůstanu AV
VRP
Žena Rozina je stejně jako muž
///
23.5.1782
Lauffer
Kreutzer
Duchovenská poučení
1.

Když vám to vyložím z Písma /očistec a 7 svátostí/, bude to co platné? Chcete to aspoň slyšet?
Sice ne slovo "očistec", ale třetí místo, kde se nalézají duše: 2 Makb 12. Kdyby byly duše jen
v nebi či pekle, nemělo by smyslu – první modlitby nepotřebují, druhým nepomáhají. I Kr posl.
kapitola - po smrtí Saulově se v Jábes Galád 7 dní postili, Tobiáš 4,18
V NZ Mt 12- hříchy proti Duchu sv. nebudou odpuštěny ani na tomto ani na jiném světě. z toho
usuzuje Augustin na 3. místo pobytu duší I.K 3,13, Fp 2,10
7 svátostí - ale pouze Bůh dává milost. Proto věříme, že Ježíš Kristus jich zavedl právě 7. Ne
právě všechny každému, ale všechny byly svěřeny církvi – Ef 5,27. JK chtěl církev tak obdařit,
aby měla pro všechny stavy. Výklad všech svátostí a příslušných biblických míst

2.

I my katol. se držíme dobře vyloženého Písma Iz 5. Dobré skutky nutné k spasení dle Jakuba a
Petra. Ale je to protiklad AV
Jde jen o přímluvy svatých – obdobně jako od živých spoluvěřících. Řekl jste, že jste AV. Kde
stojí slovo „Aušpurský“ v Písmu? Když ne, proč nejste raději „římský“, to v Písmě stojí – Ř 1.

3.

Než se naučíte víře Jednoty bratrské /bratří/, můžete umřít. Co budete dělat? Bez víry nelze dojít
spásy!
Když byste se dala zaopatřit potom, udělejte takové rozhodnutí hned, vraťte se. Po všem
katechizování byla odpověď, že katol. těžko zůstane.

4.

0 vzývání svatých – když prosíme přátele na zemi o pomoc – a to jsou ještě porušení a hříšní
lidé, proč bychom nemohli mít svaté přátele a přímluvce na nebi? Vzývání svatých není
výslovně přikázáno, ale ani zakázáno! Boží čest se tím nezmenšuje, ani jediné prostřednictví JK
vzhledem k nebeskému Otci.

5.

Věříte, že JK je v podobě chleba při sv. VP? Když ano, je jedno, zda podjed. nebo podob., je
nerozdělitelný

6.

Jiné ženy chtějí být katol. jako muž /těm říká, že mají jít za JK spíše než za mužem/, proč vy ne?
To je nerozumné, nepochopitelné a neodpovědné chtět mít víru, kterou neznám. Nikoho
nebudeme a nemůžeme nutit, víra je dar Boží, ale chceme to důtklivě připomenout a vysvětlit.

7.

To /očistec/ jsou už všechny články AV? To všechno řečené máme také, víra je Boží dar atd.
Očistec – co znamená IK: 3 /že dílo shoří, člověk ostojí, ale skrze oheň?/ Co na to řeknete? Říká,
že nerozumí. Vyložilo se to

8.
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Ve věcech víry člověk nemůže žít bludně, podle člověka /muže/, ale podle katol. církve, která má
základní články víry. Chcete být katol.?

9.

Právě proto, že jste prostý muž, chci vás poučit. Očistec – I Kor. 3, Makab 12, Zj 21

10.

Vyznáváme také Krista, ale při svátosti oltářní transsubstanciaci. v tu ale HV nevěří, musíte mít
tedy jiný důvod, HV nejste. Kalich pak – že je to jedno, podob. či podjed. Konsubstanciace proti
zdravému rozumu – viz proměnění vody v Káni Gal. J 2.
Svatí – Tob 12, Lk 15 vědí andělé v nebi o našich dobrých skutcích /Větší radost nad jedním
hříšníkem pokání činícím/

11.

Nemusíte jít za mužem, budete mít skrze Boha v manželství pokoj, muž vás nebude a nesmí rušit
v katol., pomůžeme vám – duchovní i světská vrchnost

12.

Řekl jste, že věříte, co církev /on řekl církev JK/ poroučí k věření. Ta říká, že i ve chlebu je celý
JK /odpověď – je přítomen tělesně i duchovně/. Podjednou také celý – J 6, 1 k 11 – /revertoval/

13.

Když žijete dle Písma, který spisovatel založil HV? My vás ale chceme poučit o katol. Musel jste
přece být dříve katol., když o HV nic nevíte? Věříte v přítomnost JK při VP? l. k 10 přece
nechtěl Pavel říci, že chléb a tělo mají společenství? Chléb zůstává chlebem, ukazuje jen ono
společenství /Gemeinschaft/, které nám dává ve svátosti sílu od Spasitele, /a další vývody v tom
smyslu/. Byl to ovšem chléb – dobrý chléb, jako voda v Káni Galilejské?

14.

/obvyklé/ proč jako muž?

15.

Proč odstupujete od evang. k HV? /starý a špatně slyšící/

16.

Nikoho neposlouchejte, jen ty, co Církev k tomu vysílá – revertoval

17.

Chci vám vysvětlit samospasitelnou víru. Není to jedno, je jen jedna spasitelná, jinak by člověk
mohl být pohan, Turek nebo křesťan a JK by přišel zbytečně. Bylo by proti rozumu tvrdit, že
Bůh zjevil více křest. nábož., neboť jako je jednota v pravdě, je i ve zjevení, proto praví Pavel jeden Pán, jedna víra. Kalich – je JK přítomen tělesně i duchovně při VP? Pak jedno – zda
podob. či podjednou.

18.

Revertoval

19.

To by bylo proti rozumu, aby Bůh zjevil dvě protikladné víry. Jen 1 Pán, 1 Bůh, 1 křest – Ef 4.
Katol. má zaslíbení od JK a apoštolů. Ta se od apoštolských časů vždy bránila proti bludným
článkům víry i s helv. roztržkou, je pevná a brány pekelné ji nepřemohou. Proč revertujete, ze
strachu, užitku nebo z lásky k pravdě a pro spasení duše? Revertoval

20.

Proto se nemusíte odloučit. Také jako hlava ženy i domu ji nevydáte v nebezpečí ve věci spasení.
Co vás tedy odvádí od katol.? Svatí, obrazy, oběť NZ? Mluvíte katol. a ne helvetsky!

21.

Proč jste přešla z bratrské víry k helvetské? Co jste věřila dříve? Co teď? Alespoň odsoudíte víru
způsobem Pavlovým, jak psal proti takto věřícím Galatským /G 1/: ať je proklet, kdo by jinak
učil atd. Co tedy v HV? Bez důvodu to přece nejde?

22.

Kvůli matce, ne ze své vůle? Proč ne katol.? JK praví, kdo nevěří, již je odsouzen, protože
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nevěřil ve jméno jednorozeného Syna B. Ty věříš na jméno své matky víc než na jméno JK, to je
nesprávné.
23.

Co jste si pak lépe rozvážil?

24.

Nemylte se a nevykládejte si slovo „tolerance“ nesprávné. Je to trpění. Kalich – řekněte mi
z Písma, kde je výslovně přikázáno podob., nebo kde je podjed. zakázáno! Obvyklé vysvětlování
– je to jedno atd. Navíc: že mají kněží kalich při mši, to proto, že patří k oběti – jelikož JK je
kněz podle řádu Melchisedechova, ten obětoval chléb a víno - protože je to totéž! Při poslední
VP a kněží mají příkaz následovat: To čiňte na mou památku

25.

O samospasitelnosti katol. víry

26.

Revertoval

27.

Písmo můžete číst, ale ne podle své hlavy, jsou tam nesnadná místa, tedy podle církve. /2. P 3/.
Nelze se spoléhat na vlastní duchovní osvíceni /Privat Geist/. To mohou tvrdit AV i HV, a přece
se liší. U katol. církve je tomu jinak, tam výklad dle církve

28.

Proč od katol.? Co říkáte, ukazuje, že jste katol. Kvůli manželovi nepřestupujte /Na to nic
neodpověděla, i když jsem velmi žádal./ Nemáte strach před mužem? Nic by vám nemohl udělat!

29.

Co nám povíte o HV a JB? I my máme mezi 7 svát. dvě nezbytné – křest a pokání. Nejsou to
tytéž? Je jasné, že nejste HV, ti zcela jinak o VP učí, tak co vás dělí od katol.?

30.

Muže se nemusíte bát, nesmí proti vám nic dělat.

Navíc: I katol. mají za jediný základ JK, na němž stojí Petr-Skála atd.
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Seznam nekatolíků panství Náměšť 25.5.1782:
Obec Jestřebí
č. 1 František Rous
4 Martin Jaša
žena Marie
4 Jakub Jaša
žena Veronika
7 Anna Žáková
10 Jiří Holík
žena Cecilie
5 Václav Rous
žena Rozina
Město Velká Bíteš č. 46 Pavel Vepřovský
50 Jan Svoboda – mlyn. mistr
žena Klára
Obec Hluboká
č. 6 Pavel Svoboda
žena Magdalena
6 Šimon Svoboda
žena Salomena
syn Jan
syn Josef
syn Karel
6 Matěj Svoboda
syn Bartoloměj
17 Jiří Sklenář
žena Anna
syn Jakub
syn Matěj /16 let/
syn Bartoloměj
20 Antonín Fanta
žena Marie
syn Bartoloměj
21 Martin Fanta
žena Anna
dcera Marie
Obec Krokočín
č. 18 Bartoloměj Svoboda
žena Marie
syn František /13 let/
Josef
Jan
Jiří
Karel
Náměšť 25.5.1782
Kreutzer
Lauffer
Seznam revertentů panství Náměšť 25.5.1782:
Obec Hluboká
č. 11 Bartoloměj Kouřil
3 Jan Fanta
žena Marie
syn Pavel
6 Magdalena Svobodová
7 Marina Kalinová
7 Jakub Fanta
žena Kateřina
syn František 19 let
dcery Veronika, Viktorie nezletilé
4 Jan Fanta, syn Václav
Náměšť 25.5.1782
Kreutzer
Lauffer

HV
AV
JB
AV
AV
AV /muž katol./
AV
AV
AV
AV
AV
HV
HV
HV
HV
HV
HV
HV
HV
HV
HV /žena revertov./
HV /nezletilý/
HV
HV
HV
HV
HV
HV
HV
HV
HV
HV
HV /nezletilá/
HV
HV
HV
HV
HV
HV
HV /nezletilí/
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Zpráva panství kraji 25.5.1782:
R:

Zasílají se duplicitně tyto přílohy:
1. protokol za vedení duch. komisaře olbramovického děkana
2. seznam nekatolíků
3. seznam revertentů
Kreutzer

Duchovenská zpráva 6.6.1782:

T:

SOA Brno
B 1 R 11/101/5
p. Náměšt f. 47-50

Níže podepsaný posílá na vědomost oba protokoly slavné komise ve věci soupisu odpadlých od
víry, které již byly vrchnost, úřady odeslány ke krajskému úřadu a k politické instanci /guberniu/,
z nich a z přiloženého soupisu vrátivších se k pravé víře, bude se moci poznat počet, který je
však nepatrný.
Jeho srdce je plné smutku a zármutku nad tím, že téměř naprázdno vyšlo jeho v potu tváře
konané záporné usilování. Srdce těch lidí jsou totiž zatvrzelá a semeno Božího slova padá na
skálu, odkud se buď slovy zlovolných lidí dostává do vzduchu, nebo, zapustí-li kořeny, je
vytrháváno příkladem a činy jiných lidí a tudíž, jestliže nesmírné milosrdenství Boží nic
nezpůsobí, marné bude usilování lidí.
Zatím však nešetřil podepsaný žádné námahy a snažil se vykonati věrně svěřený úkol, ve snaze,
se vší usilovností a trpělivostí navrátit zpět ztracené ovce prosbami, zapřísaháním a důkazy
vzatými z evangelia, ale výsledek neodpovídá jeho přání, vzdychá v hořkosti svého srdce a bude
se namáhat modlitbami od Boha dosáhnout, co nemohl vykonat svou neschopností.

Olbramovice 6.6.1782
Průvodní zpráva biskupství 18.6.1782

Lauffer
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PANSTVÍ JAROMĚŘICE
1.
1.

II.
III.
IV.

Protokol a seznam 27.9.1782
Protokol před komisí
kancelář Jaroměřice
21.10.1782

SOA Brno
B1 R/11/101/2
p. Jaroměřice f. 1-4

/1/ Jan Urbic, narozený v Popovicích, Jarom. panství. 40 let starý, hlásí se k pravému starému
evang. nábož., I. ženatý, tkalcovský mistr
Otec mne tomu vyučil, totiž dodržovat 10 přikázání Božích, věřit 2 svát., křest a VP, a žádný
očistec nedržet
Jinak nemám žádné pochybnosti, zůstanu jen při tomto nábož. jiné netupím, budu své
vykonávat, ale jiné se učit nebudu
Moje žena je katol. a zůstane s mými dcerami katol. nábož., a nebudu ji proto překážet ani
usilovat o přemluvení k svému nábož. Jenom vychovám v svém nábož. svého 6 letého syna
podle nejvyššího tol. patentu z 27. října 1781
Jak jsem již výše uvedl, zůstanu při zvoleném nábož. a žádnými důkazy ani přemlouváním
od toho neodstoupím, také nikdy neřeknu, že jste si se mnou nedal práci mne naklonit ke
katol. nábož., mnohem spíše bych prosil, abyste mne nechal v klidu a míru.
VRP
/Johan Urbitz měšťan Jaroměřic spolu mého řemesla tkadlec/

Lauffer

Wolf

Chvilíček

Chour

David

S e z n a m nekatolíků 21.10.1782, p.Jaroměřice, město Jaroměřice:
Jan Urbitz č. 28 /prohlásil se k evang. nábož. 27.září 1782/
syn Josef, 6 roků starý, otec ho chce vychovávati k evang. víře v důsledku TP
/jeho žena Marianna, dcery Marianna a Anna zůstávají katol./
Zpráva kraje guberniu 22.10.1782
R:

zasílá se protokol a seznam

Kaldschmidt
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PANSTVÍ DOLNÍ KOUNICE
1.
1.

I.
II.
III.

Protokol 28.4.1782
Protokol před komisí
kancelář statku D. Kounice
28.4.1782
/l/
/2/
/3/
/4/

SOA Brno
B1 R/11/101/11
statistiky kraj
Znojmo

Anna, manželka Křečka z Kounic
Evang., jak chtějí přátelé
Nevím, naučím se z Písma, až přijde učitel
Nevím o žádných pochybách, všechna nábož. jsou spasitelná, a kdyby to evang. nebylo
trpěno, nebylo by žádné pravé nábož.

Byla poučena o pravém nábož. JK – citáty o ovcích z jiného ovčince, že musí být přivedeny – jeden
ovčinec, jeden pastýř atd.
Pokud jde o trpění, trpí Bůh i zloděje a nepravé, ač zlodějství není dobré.
IV.

/5/ Zůstanu jako moji bratři evang., nemohu být katol.
Lauffer

Zpráva statku kraji 6.6.1782

Nebel
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STATISTIKY

ČÍSLA RUBRIK TABEL:
1a
1b
1c
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

dominium /panství, statek/
obec
duchovenský komisař
husité a podobně
AV
HV
celkem muži
celkem ženy
revertenti působením duch. komisařů
revertenti z vlastního popudu
celkem muži
celkem ženy
modlitebna - kde a jaká
pastor - kde a jaký
pastor - jméno, odkud pochází, atestát

SOA Brno
B 1 R 11/101/12
hlášení kraje Znojmo
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Seznam nekatolíků na Znojemsku
červen 1782:
BOHUTICE
Bohunice

Václav Vrána, Žena Kateřina
děti Tomáš, Pavlína
Michal Schovanec, žena Terezie
Vedrovice Václav Kellner, žena Kateřina
dcera Mariana
Zábrdovice Jakub Hikl, žena Anna
syn Tomáš
Martin Schovanec, žena Kateřina
Antonín Živna, dcera Kateřina
Josef Žemlík, žena Alžběta

MIROSLAV
Miroslav

Pemdorf
Václavov

Jan Zaliřepa, žena Eleonora
čeleď: Ondřej Gruna, František Gruna
Marie Anna Grunová
Pavel Špatz
synové Josef, Matěj, Ondřej
Jan Dofek, žena Maria Anna
děti Ferdinand, Kašpar, Klára
Vavřinec Mikyšek, žena Anna Marie
matka Dorota Mikyšková
Pavel Klein, žena Magdalena
Matěj Šemše
Matěj Šrámek, žena Anna Marie
Jan Špatz, žena Marie Magdalena
dcery Kateřina, Anna
vdova Jana Blažková
dcera Kateřina provd. Dočkalová
žena Leop. Lauše Anna
děti Jakub, Marianna, Alžběta
vdova Veronika Štorchová
děti Ferdinand, Kašpar, Ignác, Eva
Jan Švanda, žena Rosalie
matka Anna Švandová
Josef Šemše, žena Dorota
d: Václav, Kateřina, Klára, Anna, Marie
Antonín Krbálek, žena Rosina
děti: Ferdinand, Jiří, Tomáš, Marianna, Kateřina, Klára
Matěj Švanda
Václav Jelínek, s. Jakub, Jan
Jakub Kříž, Žena Kateřina, syn Josef
Fabián Jelínek, syn Vavřinec
Antonín Dvořák
František Švanda

4
2
3
3
2
2
2

5
4
5
3
2
1
2
4
2
4
5
3
6
8
1
3
3
2
1
1
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František Štěpán, žena Anna
Matka Kristina,vdova Štěpánová
nevl. děti: Josef Krbálek, Anna Maria a Klára Krbálkovy
6
Marianna Müllerová
1
Jiří Křečinček
1
celkem
73
všichni Nosislav
MORAVSKÝ KRUMLOV
Biskoupky AV Jiří Hrubý, žena Magdalena
2
AV Martin Kocáb
1
Hrubšice
AV Tomáš Borek, syn František
2
Rakšice
Pavel Holík
1
Šimon Borek
1
Bárta Pavlík, žena Anna Marie
2
Matěj Dvořák, žena Kateřina, syn Bárta
3
Jiří Pavlík, žena Veronika
2
Šumice
Jan Pavlík
1
Našiměřice
Pavel Máša, žena Kateřina
nevl. dcery: Rosina a Terezie Jelínkovy
4
celkem
5 AV
14 HV
/Kdyby HV nechtěli do Nosislavi, pak do Vidně a AV do Bratislavy/
NÁMĚŠŤ
Jestřebí
AV
AV
AV
AV
AV
Velká Bíteš AV
Hluboká

Krokočín

František Rous
Martin Jaša, žena Marie /přihl. k JB/
Jakub Jaša, žena Veronika
Anna Zachová
Jiří Holík, žena Cecilie
Václav Rous, žena Rosina
Pavel Vepřovský
Jan Svoboda, žena Klára
Pavel Svoboda, žena Magdalena
Šimon Svoboda, žena Salomena
děti: Jan Josef, Karel
Matěj Svoboda
Jiří Sklenář, žena Anna
děti: Jakub, Matěj, Bartoloměj
Antonín Fanta, žena Marianna
syn Bartoloměj
Martin Fanta, žena Anna
Bárta Svoboda, žena Marianna
syn František

1
2
2
1
2
2
1
2
2
5
1
5
3
2
celkem

/HV do Nosislavi, AV do jihlavského kraje, pokud bude modlitebna zřízená/

3
10 AV
24 HV
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KOUNICE
Kounice
Celkem:

Anna Křečková /k Nosislavi/

Bohunice
Miroslav
Krumlov
Náměšt
Kounice

18
73
14 a
24 a
1
130 a

1

5
10
15 = 145

Zpráva kraje guberniu 13.6.1782:
R: O připojení referuji dle návrhů příslušných panství
Kaldschmidt
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Tabela znojemského kraje ke dni 30. září 1782
1a 1c
2
Bohutice p.
Miroslav p.
M. Krumlov p.
D. Kounice p.
Myslibořice p.
Náměšť p.
V. Bíteš
celkem

3
5
4
10
1
20

4
29
102
29
1
24
185

5
15
51
20
2
22
1
111

6
14
51
14
1
2
12

7

8

9

10

8
4

5

6
6

2
3

18

9

9

94

30

5

21

14

5

6
6

2
3

5

4

17

9

Tabela znojemského kraje ke dni 30. října 1782
Bohutice p.
Miroslav p.
M. Krumlov p.
Jaroměřice p.
D. Kounice p.
Myslibořice p.
Náměšť p.
V. Bíteš
celkem

5
2

36
102
32

18
51
21
2

1
4
8
1
20

24
195

2
20
1
115

18
51
16

8
4

1
2
12

9

100

21

5
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Tabela znojemského kraje ke dni 30. listopadu 1782
1a 1c
2
Bohutice p.
M. Krumlov p.
Jaroměřice p.
D. Kounice p.
Myslibořice p.
Miroslav p.
Náměšť p.
V. Bíteš
celkem

3
5
2

4
41
44

5
21
29
2

1
4
8
1
20

102
24
212

2
51
20
1
126

6
20
20

7

8

9

10

4

5

6

3

6
5

2
4

5

17

9

4

5

3

6
5

2
4

16

9

1
2
51
12

8
9

106

21

Tabela znojemského kraje ke dni 31. prosince 1782
Bohutice p.
M. Krumlov p.
Jaroměřice p.
D. Kounice p.
Myslibořice p.
Miroslav p.
Náměšť p.
V. Bíteš
celkem

5
2

49
46

24
29
2

1
4
8
1
20

102
24
222

2
51
20
1
129

25
22

4

1
2
51
12

8
9

113

21

4

Celkově jde tedy o 242 – 25 = 217 osob
Dáno ve Znojmě 13.1.1783

Kaldschmidt
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REJSTŘÍK OBCÍ
BISKOUPKY
BOHUTICE
DOBELICE
DOLNÍ KOUNICE
HLUBOKÉ
HROZNATÍN
HRUBŠICE
JAROMĚŘICE
JESTŘEBÍ
KROKOČÍN
LESONICE
MIROSLAV
NAŠIMĚŘICE
PEMDORF
PULKOV
RAKŠICE
ŠUMICE
VÁCLAVOV
VEDROVICE
VELKÁ BÍTEŠ
ZÁBRDOVICE

p Mor. Krumlov
p Bohunice
p Mor. Krumlov
p Kounice
p Náměšť
p Náměšť
p Mor. Krumlov
p Jaroměřice
p Náměšť
p Náměšť
p Mor. Krumlov
p Miroslav
p Mor. Krumlov
p Miroslav
p Myslibořice
p Mor. Krumlov
p Mor. Krumlov
p Miroslav
p Bohunice
p Velká Bíteš
p Bohunice

Význam zkratek:

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

Poznámka:

sb Nosislav
sb Nosislav
sb Nosislav
sb Nosislav
sb Horní Vilémovice
sb Horní Vilémovice
sb Nosislav
sb Horní Vilémovice
sb Horní Vilémovice
sb Horní Vilémovice
sb Nosislav
sb Nosislav
sb Nosislav
sb Nosislav
sb Horní Vilémovice
sb Nosislav
sb Nosislav
sb Nosislav
sb Nosislav
sb Horní Vilémovice
sb Nosislav

členové AV ve znojemském kraji byli církevně přiděleni ke sboru v Hor. Vilémovicích
v jihlavském kraji, s nímž pak společně procházeli vývojem k HV.

61
REJSTŘÍK PŘÍJMENÍ
příjmení
BLAŽEK
BOREK
ČECH
ČEPER
DOČKAL
DOFEK
DRAŽIL
DVOŘÁK
FANTA
FRAIN
GRUNA
HOLÍK
HRUBÝ
HYKL
JAŠA
JELÍNEK
JIŘÍKOVSKÝ
KELLNER
KLEIN
KOCÁB
KRBÁLEK
KŘEČEK
KŘEČINČEK
KŘÍŽ
LAUŠ
MÁRA
MÁŠA
MIKYŠEK
MÜLLER
ONDRÁK

obec
Václavov
Hrubšice
Rakšice
Dobelice
Vedrovice
Václavov
Miroslav
Vémyslice
Rakšice
Václavov
Hluboké
Rakšice
Bohutice
Miroslav
Jestřebí
Rakšice
Biskoupky
Zábrdovice
Jestřebí
Václavov
Lesonice
Vedrovice
Miroslav
Biskoupky
Václavov
Dolní Kounice
Václavov
Václavov
Václavov
Václavov
Našiměřice
Rakšice
Miroslav
Václavov
Vedrovice

správní celek
p Miroslav
p Mor. Krumlov
p Mor. Krumlov
p Mor.Krumlov
p Bohutice
p Miroslav
p Miroslav
p Mor. Krumlov
p Mor. Krumlov
p Miroslav
p Náměšť
p Mor. Krumlov
p Bohutice
p Miroslav
p Náměšť
p Mor. Krumlov
p Mor. Krumlov
p Bohunice
p Náměšť
p Miroslav
p Mor. Krumlov
p Bohunice
p Miroslav
p Mor. Krumlov
p Miroslav
p Kounice
p Miroslav
p Miroslav
p Miroslav
p Miroslav
p Mor. Krumlov
p Mor. Krumlov
p Miroslav
p Miroslav
p Bohunice
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příjmení
PAVLÍK
POSPÍŠIL
PŘINOSIL
ROUS
SCHOVANEC
SKLENÁŘ
SMRČEK
SOBOTKA
SPATZ
SVOBODA

ŠEMŠE /Schemsche/
ŠRÁMEK
ŠTEFAN
ŠTORCH
ŠVANDA
URBIC
VEPŘOVSKÝ
VINKLER
VRÁNA
ZALIŘEPA
ŽÁK
ŽEMLÍK
ŽIVNA
Poznámka:

obec
Rakšice
Šumice
Zábrdovice
Hroznatín
Vedrovice
Jestřebí
Bohutice
Vedrovice
Zábrdovice
Hluboké
Rakšice
Dobelice
Miroslav
Pemdorf
Hluboké
Krokočín
Pulkov
Velká Bíteš
Miroslav
Václavov
Pemdorf
Václavov
Václavov
Pulkov
Václavov
Jaroměřice
Velká Bíteš
Vedrovice
Bohutice
Miroslav
Jestřebí
Zábrdovice
Zábrdovice
p – panství
s – statek
ms – městské statky
m – město

správní celek
p Mor. Krumlov
p Mor. Krumlov
p Bohutice
p Náměšť
p Bohutice
p Náměšť
p Bohutice
p Bohutice
p Bohutice
p Náměšť
p Mor. Krumlov
p Mor. Krumlov
p Miroslav
p Miroslav
p Náměšť
p Náměšť
p Myslibořice
p Velká Bíteš
p Miroslav
p Miroslav
p Miroslav
p Miroslav
p Miroslav
p Myslibořice
p Miroslav
p Jaroměřice
p Velká Bíteš
p Bohutice
p Bohutice
p Miroslav
p Náměšť
p Bohutice
p Bohutice
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Seznam úředních osob účastných při komisích a úředních jednáních /uvedených v textu pouze
prostým příjmením/:
Světští činitelé:
Wolfgang Franz Freiherr von Kaldschmidt von Eisenberg, znojemský krajský hejtman
Vinzenz Edler von Rosenzweig, substitut krajského úřadu v Jihlavě
Georg Fl. Horny, vrchní úředník panství Moravský Krumlov
Franz Ant. Leipner, vrchní panství Bohutice
Jacob Erlinger, úředník panství Bohutice
Lorenz Joseph Bauer, purkmistr Miroslav
Johann Paschazeck, správce panství Myslibořice
Karl Joseph Kreutzer, inspektor panství Náměšť
Joseph Johann Weidlich, ředitel panství Náměšť
Wentzel Ignatz Chaur, vrchní Jaroměřice
Johann Nepomuk Nebel, úředník statku D. Kounice
Zástupci gubernia:
Beer
Herdy
Gersch
Mitrowsky
Duchovenští činitelé:
Johannes Ernst Lauffer, děkan v Olbramovicích
František Kvapil, kaplan v Moravském Krumlově
Ignác Alois Jedeck, farář a viceděkan v Žeroticích
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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., JB
bratrská, českobratrská, Jednoty staročeských bratří apod.
ber.
beránková, beránkovská apod.
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 apod.
m.v.
málo vycvičen, vyučen
n.v.
nejsem vycvičen, vyučen
nic n.
nic nevím
b.u.
budu se učit

III.

Pochyby o římském katolicismu:
/VP/ podjed.
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.
VRP
T
R
TP

opakovaná výpověď
vlastnoruční podpis
text / doslovný opis nebo překlad, zpravidla bez stereotypních záhlaví
a zakončení
regest /stručný obsah sdělení/
toleranční patent
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Poznámky ke zpracování znojemského kraje
Archivní doklady pro znojemský kraj se zachovaly celkem v úplnosti a dovolily proto provést
zevrubnou rekonstrukci vývoje. Pro velmi zajímavý a ojedinělý celek zpráv duchovenského komisaře
Lauffera byly ponechány i výpovědi hlásících se evangelíků v málo zkratkované formě, aby
rekonstrukce ovzduší komisí byla výraznější. Někdy velmi dlouhé a často se opakující pasáže
z Laufferových výkladů jsou podávány s výjimkou typických nebo zvlášť výrazných formulací
v regestech. Výpovědi evangelíků byly už v původních protokolech důsledně číslovány arabskými
číslicemi. Toto číslování bylo ponecháno, ale doplněno římskými číslicemi pro porovnání
s odpověďmi evangelíků na stejné typy otázek v jiných krajích.
Přitom je třeba poznamenat, že v odpovědi 1. jsou v některých případech uvedeny i příslušné
osobní údaje přihlašujících se evangelíků.
Ve způsobu psaní příjmení se přihlíželo zejména k možnosti uspořádání rejstříku, příjmení se
tedy uvádějí ve formě dnes běžné. U vlastních jmen zápis někdy kolísá, když není v archivních
dokladech jednoznačný. v případě mimořádné regionální odlišnosti /Mindl – Marie/ je poznamenán
druhý výraz v závorce.
Jako zajímavost uvádíme v tomto dílu edice některé podpisové znaky v přibližném vyjádření.
Revertenti jsou označeni vpředu i vzadu dvojitou závorkou.

