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UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE

Celé  zpracování  chrudimského  kraje  vyjde  na  několik  dílů.  Předem uveřejňujeme,  s  výhradou
event. chyb, protokoly tolerančních přihlášek, které jsou již připraveny. Protokoly se nezachovaly
všechny, první svazek edice se tedy bude týkat jen přihlášek z s. Zdechovice,  p. Vysoké Mýto,
p. Litomyšl, p. Rychmburk. 

V dalších dílech edice postupně (podle stavu zpracování) zpřístupníme:
- korespondenci k přihláškám z let 1781-1782, to je do konce roku „milosti“, ke všem panstvím
- celokrajskou agendu
- agendu církevní správy (Arcibiskupský archiv Pražského arcibiskupství – APA)
- ustanovení sborů a povolání pastorů 
- doplněné statistiky a rejstříky

Kontakt na vydavatele této edice:

VERITAS, historická společnost
Kontaktní adresa jednatele:
Sídliště 1436/17
289 22 Lysá nad Labem
CZECH REPUBLIC, E. U.
 (+420) 607 645 333
Email: veritas@evangnet.cz
Internet: http://veritas.evangnet.cz
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ÚVODNÍ INFORMACE

Vážení čtenáři,

tento díl ediční řady je poněkud odlišný od všech dosavadních, jak lze dobře poznat už v jeho
názvu. Jde o to, že rozsáhlá systematická práce Komise pro toleranční  přihlášky ustavené při
výročí  tolerančního patentu jako součást  Poradního odboru pro historická studia Synodní  rady
ČCE pokryla v podstatě celé území Čech a Moravy.

Vzhledem k tomu, že informace o tolerančním patentu se k těm, pro které byl určen, dostávala do
jednotlivých krajů postupně a někam se až do konce roku 1782 ani nedostala,  je archivní materiál
vztahující  se  k  slavnostním přihláškám zachován  ve  velmi  rozdílné  míře.  Zachované  archivní
dokumenty nalézáme také v rozličném rozsahu jednak v Čechách jednak na Moravě; zatímco na
Moravě jde většinou o víceméně vyčerpávající informace, v českých krajích se místy zachovala jen
torza  materiálu.  Edice  těchto  archivních  dokladů  byly  vydávány  nejprve  především  pro  kraje
s menším množstvím vzniklých  sborů.  Tím se  stalo,  že  kraje  s  nejrozsáhlejším evangelickým
osídlením přicházejí na řadu až v současné době.

Při zpracovávání edice se postupuje podle historických krajů z konce 18. století. Až do roku 1996
edici vydávala a práce na ní finančně zajišťovala Synodní rada Českobratrské církve evangelické.
V této době vycházela edice pouze tiskem a všechny kraje vydané v prvním vydání do roku 1996
jsou již vyprodané (není možné je získat jinak, než jako nepříliš kvalitní fotokopie).

V období do roku 1996 vyšla edice pro tyto kraje:Jihlava; Znojmo; Olomouc; Rakovník; Litoměřice
(poslední dva společně); Kouřim; Města pražská; Beroun; Tábor (poslední čtyři v jednom svazku).

Od roku 2004 začala vydávat  edice historická společnost VERITAS, a to jak nově zpracované
kraje, tak revidovaná vydání dříve zpracovaných krajů.

Pomalé tempo přípravy druhých revidovaných vydání nás nicméně donutilo digitalizované svazky
postupně  alespoň  dočasně  na  webových  stránkách  zpřístupnit.  Jde  o  kraje  Jihlava,  Znojmo,
Olomouc. 

Vzhledem  k  rozsáhlosti  zpracovávaného  materiálu  nelze  zpřístupnit  zájemcům  zatím  celkově
zbývající rozsáhlejší kraje. Aby bylo možno zodpovědět stále častější dotazy. Přistupujeme tedy
k řešení, kdy pro zbývající kraje (v Čechách chrudimský, čáslavský a novobydžovský, na Moravě
brněnský,  přerovský a uherskohradišťský) dáváme k dispozici  svazky nazvané „Dílčí  archiválie
z připravovaných  a  dosud  nevydaných  edic“  s  tím,  že  po  dokončení  jednotlivých  krajů  budou
zařazeny  do  edičních  celků.  Jako  první  je  vydán  takový  svazek  pro  kraj  Chrudim  (protokoly
přihlášek ze čtyř panství).

Takto rozsáhlou práci může urychlit velmi žádoucí spolupráce dalších zájemců, kteří by byli ochotni
se podílet  na  těchto edicích potřebných pro historiky a genealogy.  Další  informace na adrese
uvedené v tiráži.

21. květen 2021 doc. PhDr. Eva Melmuková
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STATEK ZDECHOVICE 1782

Obsah:
1. První přihlášky – únor 1782 s. 5
2. Slavnostní přihlášky – březen s. 7
3. Seznam přihlášených ze Spytovic  s. 21
4. Slavnostní přihlášky červenec s. 24

1.  PRVNÍ PŘIHLÁŠKY – ÚNOR 1782

NA Praha, Č. Gub. 
Publ. G1/1, kart. 702

Lit A Copia
Začateho Prothocolla  vyšetřování  strany vyznávání náboženství na J. Knížecí milosti

Paarowskym statku zdechovickým leta Páně 1782 od datum 25. february

Zdechovice dne 24. february
Jména Vyznávajících
Jan Forsst skoták.
Jaké ste víry? Co jest ta Víra? Co v ní věříte? Proč od katolické víry odstupujete? Co se 
vám nelíbí? Jake máte pochybnosti? Co věříte? etc. etc.
Resp.: Já se znám k evangelickej víře, a nevím co jest evangelická víra, Já bych 
neobstal mezi nimi a nemohl bych se obživit. Věřím 7 svátostí, modlení se zdrávas 
Maria, Anděl Páně,  Anděle Boží, Strážce můj. Dělám kříž, a kdy koliv jdu okolo kříže, 
vždy se křížem svatým znamenám   xxx
Tu jemu bylo řečeno, že on na ten způsob není evangelík, nobrž katolík, a následovně 
že až dosavade katolickému náboženství zavázán zůstane.
Jeho žena Anna.
Jaké ste víry etc. etc ut supra
odp.: Znám se k víře evangelické, a nevím, co jest ta víra. Já nevěřím 7 svátostí. Modlím
se Otče náš, zdrávas Maria, věřím Boha, a jinšího nic. Ctím Pannu Marii. Teprv se budu 
učit, co jest víra evangelická xxx
Tejto bylo doloženo, že má zmíchanou víru, že taková dle tolerančního patentu trpěná 
nebude, načež ona řekla, ja tu se budu učit
Jména vyznávajících
Kateřina Wozabová, děvečka
Jaké ste víry etc. etc.
odp. Já se přiznávám k víře evangelický. Já nic nevěřím, jen samého živého Boha, a 
vostatek nic, a budu se učit co je ta víra. Mně žádnej nenutil.
Když se jí řeklo že na tom dost není, a že takový lidé nebudou trpěny, odpověděla. Budu
se učit, co ta víra jest, a nechtěla se žádným způsobem podepsati, nobrž utekla 
z Kancelláře.
Mařena Koloušková, děvečka
odp. Přiznávám se k víře evangelickej, proto že se mně jejich písničky líbějí. Věřím 
samího Boha, a Pannu Mariji, a jinšího nic, však ale budu se teprve učit, mně žádnej 
nenutil.
Tejto nápodobně řečeno bylo? že nemá, a nezná evangelickou víru a nechtěla naučení 
slyšet, ani se podepsat, a utekla ze dveří.
Kateřina Lišková, děvečka
odp. Přiznávám se k víře evangelickey. Já z ty víry nevím nic, budu se teprve učit, až 
přijde učitel. Věřím svatou Trojici, a Pannu Mariji, modlím se Otče náš a zdrávas Maria, 
věřím 7 svatostí.
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Nechtěla se upsati, a řeklo se jí, že nemá evangelickou nobrž pomíchanou víru, a že 
trpěna nemůže býti.
Anna Vavřincová, děvečka
odp. Vyznávám se k víře evangelickey, věřím pravého živého Boha, Pannu Marii, svatou 
trojici a 2 svátosti a nevím který, teprve se musím učit. Žádnej mně nenutil.  Tatíček 
mamička byli takoví, já taky chci bejti. 
Nechtěla se na to podepsat.
Anna Kurková, děvečka
odp. Já se vyznávám k víře evangelickey věřím samého živího Boha, svatou trojici, 
Pannu Marii a 2 svátosti, křest a pokání. Modlím se Otče náš a zdrávas Maria, ja to mám
od rodičů, já nevím co jest víra evangelická, musím se teprve učit. Žádnej mně 
nenaváděl, ani nenutil. Rodičové byli takoví.
Nechtěla se podepsat.
Martin Vavřina, skoták
odp. Já se přiznávám k víře evangelickej, ale nevím co je ta víra, co budou jiní lidi dělat,
a učitel učit, to já taky budu dělat. Věřím 2 svátosti. Křest a pokání.
Tomu když se řeklo:Kdyby jinší šli do pekla, co by on dělal, odpověděl. Děj se vůle Boží.
Tvrdošíjně na svým stál, poslouchat ani se podepsat nechtěl.
žena jeho Rozina
odp.Já se vyznávám k víře evangelickey apoštolskey, protože se jich dalo moc zapsat. Já
ještě nic neumím, teprve se budu učit. xxx
Tej se nápodobně řeklo, že už posaváde k službám Božím katolickým zavázána zůstává.
Anna Kopová, děvečka
odp. Znám se k víře evangelickej, proto že se mně to líbí. Věřím v Boha Otce, Syna a 
ducha Svatého Pannu Marii, 2 svátosti křest a Večeři Páně.
Když se jí naučení dávalo, že je ta víra chybná, řekla: Kdyby to bylo co zlého, císař pán 
by to nemohl dovolit.
Jména vyznávajících
Jan Suchánek, podruch 
odp. Přiznávám se k víře evangelickey proto že vidím že je to pěkný. Kdyby to nebylo 
vnuknutí od Pána Boha, císař Pán by to nedovolil.
Nechtěl  poslouchat ani se podepsat řekl že von se nedá consonirowat.
Václav Hrubeš, kovář
odp. Vyznávám se k víře evangelickey Věřím Boha Otce, Syna a ducha svateho 2 
svátosti etc.
Tento jest dle slyšení svůdce jejich, nechtěl se taky podepsati, z příčiny která v zprávě 
sub No. 3 podotknuta.
Anna jeho žena
odp. Vyznávám víru evangelickou, myslím že ona mně nepodvede.  Věřím svatou trojici, 
modlím se zdrávas Maria. Věřím 2 svátosti křest a pokání.
Jiří Kasal, sedlák
odp. Já se znám k víře evangelickej, nevěřím nic jen Boha Otce, Boha Syna a Boha 
ducha svatého.  Věřím 2 svátosti křest a večeři Páně.

Antonín Herites, farář Labskotejnický...
jakožto komisar Franz....
druhý podpis nerozluštěn
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2. SLAVNOSTNÍ PŘIHLÁŠKY 13.3. 1782

Archiv FS ČCE v Trnávce 
(Originály nejsou k dispozici, použito zpracování manželů  Č.a M. Rychetských z r. 1982.)

No 47. PROTOKOL o vyšetřování  poddaných odstupujících od víry  na knížecím 
paarovským statku Zdechovice   13. března 1782 ráno v 7 hodin

1. Odkud jste
Z Zdechovic, Nro 15 Pavel Hlavnička,

2. Kterak se jmenujete? Ženatý neb ne?
Pavel Hlavnička, ženatý

3. Jaké víry byli vaši rodičové?
Rodičové byli viry katolický.

4. V jaký víře jste byl vychovaný?
V katolický

5. Zdaliž až posavade v katolický víře pozůstáváte?
Až do tý chvíle byl sem katolický, když ale přišlo od císaře Pána 
dovolení, tak jsem se dal zapsat do evangelický.

6. Proč se od víry katolický odlučujete?
Nemám příčinu žádnou jenom že vidím že do toho celý zástup jde, 
tak že taky nechybím.

7. Kdo vás navedl, abyste od katolický víry odstoupil?
Mně žádný nesvedl k tomu.

8. S jakýma slovy aneb pohrůžkami vás od Katolickýho náboženství odwedl?
O.

9. Máte-li nějakou pochybnost proti víře katolický?
Věřím o víře katolický, že taky vede ke spasení.

l0. Jakou víru neb náboženství budoucně vyznati chcete?
Já chci vyznávat tu víru evangelickou apoštolskou.

11. Proč?
Protože jsem viděl tak veliký zástup, který dostupuje, tak myslím taky
skrze ni k spasení přijít.

12. Máte-li dokonalou povědomost z článků víry, kterou vyznávati chcete?
Nic neznám od toho náboženství, mimo co mi řekli o večeři Páně. 
Povídají v tý víře, že budete míti tak hostii jako katolíci, a že pod obojí
způsobou přijímat, co ale tam budu přijímat pod obojím to nevím, leč 
od Syna Božího podle večeře Páně.

13. (latinská instrukce: Když na tu otázku odpoví negativně, nemá dokonalou povědomost. 
Jenom ho poučte o katolické víře a podložte mu tuto otázku:  Na učiněný nyní výklad víry 
Katolický, poněvadž viry jiné povědomost nemáte, co odpovídáte, chcete li k víře katolický 
budi podle nařízení ú..............)

Až do toho času, dokudž nám náš učitel nepřijde, který náležitě ve 
víře evangelický vyučil, poněvadž ji až dosavade neznám, do toho 
času katolickou chci vyznávat.

Pavel Hlavwnicžka.
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(Dále bez opakování otázek.)
1. Z Chvaletic 1.    Při prvním zapisování vyznal se k helvetický konfessi.
2. Matěj Jelínek, ženatý
3. Evangelický, veřejně katolicky
4. Podle rodičů.
5. Vyznávám až dosaváde víru evangelickou.
6. Poněvadž jsem kolikráte slyšel, že pan farář jindy před časem hanil evangelickou víru.
7. Mám to od rodičů.
8. 0.
9. Žádnou nemám.
l0. Evangelickou, apoštolskou podle kšaftu Krista Pána v lámání chleba obojího způsobu.
11. Kdyby tak učila, jak zákon Páně ukazuje, neodstoupil bych.
12. Nemám, ale očekávám, že se naučím, až přijdou učitelové.
13. Nechci, wostanu jak sem se vyznal.

Mateg Gelynek richtar Chvaletiský.
1. Z Chvaletic 3.
2. Martin Trojan, ženatý
3. V soukromosti byli evangelický, veřejně katolíci.
4. Byl jsem vychován dle rodičů.
5. Krysta (?) vyznávám.
6. Poněvadž jsem tak od mých rodičů vedený byl.
7. –
8. –
9. Na to nic neříkám.
10. Křesťanskou evangelickou pod kšaftem Kristovým v lámání chleba Confessi Helvetský.
11. Protože mně to svatý evangelisté vypisují v zákoně Páně.
12. Znám počet svátostí, že jsou jen dvě.
13. Zůstávám při víře evangelický confessi Helwetské.

Martin Trogan.
1. Z Chvaletic 41.
2. Václav Kaizer, svobodný
3. Jak mi vypravujou přátelé, rodiče byli evangelický víry.
4. V katolický doma, od rodičů evangelický.
5. Katolickou nevyznávám.
6. Když se mně evangelická lepší líbí.
7.  To mně nyní vlastní rozum od Boha daný ukázal.
8. 0.
9. Mám, protože by mnohý otázky nesrovnávaly se svatým evangelium zejména strany 

očistce, vzývaní svatých, pouti, růžence, křížů dělání .
Po straně poznámka: Strany očistce byl přesvědčený a na předložený příklad Judy Machabejského 

odpověděl, že Judas Machabejský k tomu žádný poručení od Boha neměl, pak když se jemu
člověk s všedním hříchem náhle umírající představil, nemohouc na to odpovědit na jiný věci
přeskočil.

10. Evangelickou konfesy helvetský.
11. Že se mně líbí, že se trefuje podle Slova Božího.
12. Znám články víry, evangelický Helvetský, Otčenáš, věřím Pána Boha, desatero boží, svátosti

Křest a Večeři Páně že v ni jest pravé tělo a krev pod společenstvím chleba podle svatého 
Pavla vyslovení.

13. Zůstávám při víře evangelický helvetský.
(po straně poznámka: Témuž bylo posledně řečeno: že má trojí víru evangelitskou, husitskou, 

kalvinskou.
Podpis: Václav Kaizer
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1. Z Chvaletic 4
2. Peter Hrubeš, ženatý
3. Evangelický.
4. Ve škole katolický a doma evangelický víře byl jsem vyučený.
5. Katolickou nevyznávám.
6. Poněvadž jsem byl od mladosti ve víře evangelický vyučený.
7. Žádný mne na to nenavedl.
8. 0.
9. Já nemůžu nic říct.
10. Křesťanskou evangelickou podle kšaftu Pána Ježíše Krista při poslední večeři, pod obojím 

způsobem jak chleba tak vína confessy helvetský.
11. Poněvadž to Kristus Pán tak vyučil apoštoly a oni ohlašovali.
12. Znám že učí dvě svátosti křest a večeři Páně.
13. Evangelickou helvetský konfessy.

podpis: Peter Hrubeš.
1. Z Chvaletic 51
2. Václav Hrubeš, ženatý
3. Evangelický
4. Podle rodiče evangelický
5. Nevyznávám katolickou.
6. Protože jsem vždycky byl vedený od rodičů k víře evangelický.
7. 0
8. 0
9. 0 víře katolické nepochybuju, že vede k spasení.
10. Evangelický helvetský confessy podle kšaftu Krista Pána v lámání chleba.
11. Podle všech čtyř evangelistů, jak oni píšou o lámání chleba.
12. Já již víc nevím, podle toho se držím, co jsem neničko vyslovil, až přijde učitel, on nás další 

vyučí.
13. Evangelickou helvetskou.

podpis: Waclaw Hrubess
1. Z Chvaletic 60
2. Petr Hrubeš hořejší, ženatý
3. Evangelický.
4. V škole byl jsem cvičený v katolický, a od rodičů jsem byl vychovaný v evangelický.
5. Nevyznávám katolickou.
6. Protože se mně ta víra nelíbí.
7. žádný.
8. 0.
9. Mám pochybnost, poněvadž učí očistec, mši, za mrtvé modlení.
10. Evangelickou podle kšaftu Kristoviho a ne helvetskou.
11. Příčina, že jsem byl vždycky té víře vyučovaný.
12. Znám totiž Věřím Pána Boha, učení dvanácte apoštolů a víc nevím.
13. Evangelickou.
Poznámka po straně: V prvním zapisování vyznal se k helvetickej Confessi.

Podpis: Peter Hrubess Horegssi.
1. Z Chvaletic 6
2. Václav Kasal, ženatý
3. Reformirsky, kalvinsky, confessy helvetsky, evangelicky
4. Byl jsem vyučený podle mých rodičů.
5. Vyznávám nyní víru podle Kristova kšaftu.
6. Když se mně to líbí a rodičové byli taky v tom, tak já také při tom zůstávám.
7. Žádný nenavedl.
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8. 0.
9. Pán Bůh zachovej, nemám pochybnost o víře katolickej.
10. Podle zákona Páně a kšaftu Krystovýho Confessy Helvetský.
11. Mně se to líbí na všechen způsob.
12. Podle s. Pavla a podle s. Lukáše znám ji podle lámání chleba.
13. Tu podle Kristova kšaftu chci vyznávat.

Podpis: Václav Kasal
1. Z Chvaletic 62
2. Pavel Rampausek, ženatý.
Po straně poznámka: Proti vší zápovědi p. správce učí po straně děti a sám nic neumí.
3. Evangelický.
4. V škole byl jsem cvičený v katolický a od rodičů doma v evangelický.
5. Nyní vyznávám evangelickou apoštolskou která počátek svůj vzala v ráji.
6. Že libost má jest v srdci mám, a ta libost mně vede, abych vostával při svý vyučený 

starodávný křesťanský evangelický víře.
7. Navedl ale Duch svatý.
8. 0
9. Nemám žádnou pochybnost o víře katolickej že je spasitedlná.
10. Jak je ve dvanácti článcích svatých apoštolů tak chci pokračovati.
11. Protože kdyby někdo proti některému z těch 12 článků pochybnost měl, ten by spasen býti 

nemohl.
12. Mimo dvanácti článků apoštolských nic z víry evangelický neznám, kromě ustanovení Krista 

Ježíše při poslední večeři.
13. Co jsem před sebe vzal, v tom chci umřít nebo živ býti, v evangelický starodávný helvetský 

konfessi.
Podpis: Pavel Rambausek.

1. Z Telčic 2
2. Matěj Hrubeš, ženatý
3. Evangelický
4. V katolickeg.
5. Nyní vyznávám evangelickou konfessi augspurskou.
6. Podle zákona Páně, jak svatý evangelistové napsali při poslední večeři pod obojím 

způsobem a to že katolická víra nemá, proto se od ní odlučuji.
7. Rodičové mně to v zákon ukázaly.
8. 0
9. Nemám pochybnost o víře katolický, že vede k spasení.
10. Evangelickou confessy augspuské
11. Protože sem se vyznal ke slovu Božímu.
12. Znám, to je celý věřím Pána Boha, a co bych jiného věděl.
13. Jak jsem se vyznal a jinač ne.

Podpis: Matěj Hrubeš
1. Z Zdechovic.

Z Chvaletic, sloužící v dvoře zdechovském.
2. Kateřina Cýžková, svobodná
3. Evangelický.
4. tak jako voni jsou.
5. Nevostávám katoličkou.
6. Já nic nevím.
7. Žádný.
8. 0
9. Já nehaním nic, já nepochybuji nic.
10. Já chci býti v evangelický víře.
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11. Protože se mi to líbí.
12. Neumím články víry.
13. Jak povídám při evangelický.

Podpis: + + + Kateřina Cišková
1. Z Zdechovic.
2. Kateřina Vozábová, svobodná
3. Evangelický apoštolské pod kšaftem Krista Pána.
4. Jak je můj otec, taký sem já.
5. Nevyznávám katolickou víru.
6. Protože můj otec, dědek a pradědek takový byli.
7. Žádný, jenom otec.
8. 0
9. Nemám žádnou pochybnost. Když jsem v tom jakživa nebyla, nevím, co by se mně nelíbilo.
10. Při evangelické, apoštolské pod kšaftem Krista Pána.
11. Já ještě tomu nejsem učená.
12. Neznám, poněvadž to mezi námi nikdy nebylo.
13. Já již odstupovat nebudu a jináč neudělám.

o o t.j. Kateřina Vozábová.
1. Z Labětína u Zdechovic, sloužící. 3
2. Maryana Salansková, svobodná
3. Evangelický, otec to říkával.
4. Na voko katolická, a v srdci evangelická
5. Nevěřím katolickou víru.
6. Já když jsou v tom otec, tak já taky chci býti.
7. Žádný mně nenaváděl, já jsem to udělala podle svý libosti.
8. 0

9. Nemám nic proti katolický víře.
10. Evangelický, apoštolský
11. Já podle otce se spravuji, kdyby otec šel ke katolický víře, šla bych taky.
12. Ještě jsem neměli učitele žádného, který by nás vyučil, ještě neumím nic.
13. Já jináč neudělám.

+ + + Mařena Solanskova
1. Z Labětína, sloužící ve Zdechovicích 3
2. Anna Vavřinová, svobodná
3. Já nevím, já jsem zůstala malá po nich.
4. Když byla katolická, tak sem byla v katolický víře vyučena.
5. Teď již nepozůstávám v víře katolický.
6. Všecko se mi prv líbilo a neničko odstupuju ze svý libosti.
7. Žádný, když šli jiní se zapisovat, já jsem taky šla.
8. 0
9. Já proti katolický víře nic nemám a nic nevím, co by se mně nelíbilo.
10. Evangelickou pod kšaftem Krysta Pána.
11. Já nic nevím odpovědít.
12. Ještě nejsem, teprve se musím učit.
13. Já nechci katolickou, já jen chci evangelickou.

+ + + t.j. Anna Vavřinová.
1. Z Telčic, sloužící ve Zdechovicích 3
2. Anna Kurkov, svobodná
3. Dřív byli katolíci a neničko když přišlo to dovolení, tak jsou evangelíci.
4. V katolický.
5. Nejsem katoličkou neničko.
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6. Já nemůžu žádnou příčinu dat.
7. Žádný mne nenavedl, já chci sama tak býti.
8. 0
9. Žádnou pochybnost nemám o víře katolický.
10. Evangelickou apoštolskou pod kšaftem Pána Ježíše Krista.
11. Mně se to líbí od malička jak jsem to poznala.
12. Nejsem vyučena, ale budu se teprve učit.
13. Nechci jináč než evangelickou.

+ + + t.j. Anna Kurková
1. Z Labětína, sloužící ve Zdechovicích 3
2. Martin Vavřina, ženatý
3. Evangelický
4. Taky v evangelický, ale od pana faráře katolicky.
5. Nevostávám nyní katholíkem.
6. Já to nemůžu vedět, poníženě prosím, já číst neumím.
7. Žádný mne k tomu nenavedl.
8. 0
9. Já nevím nic o žádný, já nemůžu říc ani tak ani tak.
10. Já předce evangelickou budu vyznávat.
11. Já nevím proč.
12. Já nejsem nic učený, jen co mezi lidma přeslechnu, tak co zpívají a co se modlívají.
13. Já jen evangelickou.

+ + + t.j. Martin Vavřina
1. Z Zdechovic ve dvoře 3
2. Jan Forsst, ženatý
3. Evangelický
4. V katolické víře.
5. Evangelickou.
6. Já se od ničeho neodlučuji.
7. 0
8. 0
9. Zachovejž Pán Bůh, já nemůžu řict nic, nemůžu vědět ani říct je-li zlá.
10. Evangelickou, jináč ne.
11. Já jsem ten nejdarebnější a nejposlednější abych věděl proč.
12. Nejsem v evangelický vyučenej, ale věřím že jest 7 svátostí, a máme se modlit za v Pánu 

zesnulý, anděle Boží, strážce můj taky se modlím, kdyby nebylo anděla strážce, jak by se 
mnou bylo, rodičku boží ctím, budu chodit k svatý zpovědi, proč bych nechodil.

13. Já chci zůstati v tý víře, která to učí.
+ + + Jan Forsst, podpis.

1. Ze Zdechovic 3
2. Anna, žena Jana Forssta.
3. Evangelický
4. V evangelický od dobrých lidí.
5. Nepozůstávám katolička.
6. Protože se chci držet Kšaftu Kristového.
7. Sama sem se tomu učila.
8. 0
9. Můj hloupej rozum to nemůže pochopit.
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10. Evangelickou.
11. Že se mně to líbí.
12. Já se je budu teprve učit.
13. Já jen k evangelický.

+ + + Anna žena Jan Foršta.
1. Ze Zdechovic.
2. Rozina žena Martina Vavřiny
3. Evangelický.
4. V katolický víře.
5. Já bych to nesměla udělat pro muže, von by ani nechtěl se mnou živ být.
6. Já bych s mužem neobstála.
7. idem. [totéž]
8. idem.
9. Nepochybuju, že by byla dobrá, nebo vím, že to všechno od Pána Boha pochází.
10. Kdybych měla svobodnou vůli a neměla se nač ohlížet, tak bych si vyvolila katolickou víru, 

nini ale poněvadž se ohlížím na muže že on je víry evangelicky, tak chci vzít víru 
evangelickou.

11. 0
12. Neumím nic, však pravějí, že se tomu budou učit.
13. Zůstávám při evangelický, až jak bude dany ? [dobrý?]

Dne 14. března 1782

1. Ze Zdechovic 19
2. Jiří Kos, mistr polní, ženatý
3. Všeobecný církve, jenž jest katolická
4. Ve škole jsem se učil v katolický a pod srdcem držel jsem vždycky evangelium.
5. Již nejsem katolický.
6. Protože se držím pravdy.
7. Žádný.
8. 0
9. Nepochybuji, že mohu v katolický víře spasen býti.
10. Evangelickou apoštolskou podle kšaftu Krista Pána pod obojím způsobem.
11. Protože nás to zákon Boží učí.
12. Vím články víry, věřím Pána Boha, že jsou dvě svátosti, křest a Večeři Páně, že jest tam 

pravé tělo když se přijímá a je tam pravé tělo i chléb jak kněz ta slova podle ustanovení 
Krista Pána vyřkne. O kalichu tolik smýšlím.

13. Při tý tak zůstanu, jak jsem pravil.
Jiřík Kos

1. Ze Zdechovic 35
2. Jakub Hrubeš, svobodný
3. veřejně byli katolíci, soukromě evangelíci.
4. Katolickým způsobem byl jsem vyučovaný.
5. Nyní nevyznávám katolickou víru.
6. Protože ty punkty, který v zákoně Páně nestojejí, církev katolická nese, ku příkladu svatých 

volání, očistec.
7. Žádný, ale slyšel jsem něco od otce a tam [v Berlíně?] sem ty 4 let chodil k Večeři Páně.
8. 0
9. Já věřím že v víře katolický můžeš taky spasen být jako v tý evangelický.
10. Podle konfessi Helvetský.
11. Protože Spasitel náš ráčil říct při poslední večeři, vzal chléb díky činil a lámal a dával řkouc 

vezměte a jezte toto jest tělo mé. O kalichu též podobně řka pite z něho všichni.
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12. Články víry helvetské nebo učení znám, totiž věřím Pána Boha, dvě svátosti totiž křest a 
Večeře Páně, věřím že pokud neveme chléb a víno do úst, že není tělo a krev Páně. Když se
veme do úst, že se proměňuje v tělo a krev Páně. Chléb se proměňuje v tělo a není tam 
chléb a víno se proměňuje v krev a není tam víno.

Pozn. na okraji: 
Přítomný  byl poučen o skutečné přítomnosti Kristově po konsekraci, nechtěl to přijmout a přidal, 

že je v pravé luterské církvi od narození a že od ní neodstoupí. 

13. Já zůstávám při tom při Confessi helvetský.
Podpis: Jakub Hrubeš.

1. Z Trnávky 42
2. Matěj Jelínek, baráčník, ženatý
3. Podle veřejnosti poněvadž chodili k svátostem, k zpovědi a k přijímání byli katolíci, v 

soukromosti ale byli víry evangelický.
4. Pokudž jsem se nenaučil číst, tak jsem byl cvičený katolicky, když jsem se naučil číst, dostal

jsem Písma evangelický a tak jsem se cvičil ve víře evangelický.
5. Teď již cvičení katolický nevyznávám.
6. Proto jsem se odloučil, že mi tak přišlo zalíbení k tý víře.
7. Mně nesvedl žádný, já jsem přišel k tý víře evangelický skrz ty knihy, který zůstaly po 

mojich rodičích.
8. 0
9. O víře katolický nemám pochybnost, že by vedla k spasení a že můžeme v ní přijít k 

spasení.
10. Evangelickou Confessi Augspurskou.
11. Poněvadž já tu víru rozumím.
12. Já mám známost v tom, že se budu Otče náš nejpředněji, blahoslavenou Panu Marii, 

Pozdravení andělské, Desatero Boží, svatosti dvě křest a Večeři Páně. Jak kněz vysloví 
Totot jest tělo mé, hned se tam tělo Krista Pána spojuje s chlebem a krev se spojuje s 
vínem.

13. Zůstanu při víře evangelické.
+ + + t.j. Matěj Jelínek.

1. Ze Zdechovic 14
2. Václav Hrubeš, ženatý
3. Evangelický.
4. V škole a na katechismusu jsem byl učený katolicky, od rodičů ale doma evangelicky.
5. Nyní nevyznávám katolickou víru.
6. Já jsem sice v tom sprostý neučený, ale podle víry rodičů, jako oni vyznávají, tak já 

vyznávám víru evangelickou.
7. Mně žádný na to nenavedl, podle svý sprostnosti chtěl sem zůstat co jsem od rodičů slyšel.
8. –
9. Mám za to, že katolická víra jest spasitedlná, kdo dobrý skutky činí.
10. Pod kšaftem Krystovým chci vyznávat křest a večeři Páně pod obojím způsobem po 

confessi augspurský, já doslejchám, že je to evangelická.
11. Proto jsem si vybral augspurskou evangelickou, protože ta tak hluboko nedloubá do Písma 

jako helvetská.
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12. Znám z tý evangelický víry, co Syn Boží učedníkům pro poslední večeři ustanovil. Mám za 
to, že když kněz vyřkne slovo podle ustanovení Krista Totoť jest tělo mé, že se tam spojuje
tělo Kristovo s chlebem. Taky věřím, že když kněz vyřkne slovo podle ustanovení Krista nad
kalichem: totoť jest krev má nového zákona, že se krev spojuje s vínem.

13. Zůstávám při evangelický víře.
Podpis: Václav Hrubeš

1. Z Trnávky 38
2. Pavel Hrubeš, svobodný
3. Veřejně katolický, v soukromí evangelicky.
4. V mladým věku byl jsem u veřejnosti učen katolicky, v soukromnosti ale doma od rodičů byl

jsem učený víře evangelický.
5. Nyní nevyznávám katolickou.
6. Poněvadž jsem byl 8 let v cizině, byl jsem Berlíně 6 let, a poněvadž jsem z domu od rodičů 

víře evangelický vyučený, chodil jsem v Berlíně do českýho evangelického kostela.
7. Nenavedl mne žádný, učinil jsem to z mý dobrý vůle.
8. 0
9. Já nemám proti katolický víře nic.
10. Já chci napotom vyznávat víru evangelickou.
11. Protože jsem byl při evangelících, chodil jsem taky u nich k Večeři Páně, a ta víra mne vede

k spasení, proto při ní chci zůstat.
12. Mám známost učení víry evangelický: předně Otčenáš, Věřím Boha, desatero Boží, křest a 

večeři Páně. Věřím, že při té večeři Páně po vyřknutí slov od Krista ustanovených že je tam 
pod způsobem toho posvátného chleba pravé tělo Krista, a po vyřknutí slov od Krista 
ustanovených že pod způsobem toho posvátného vína jest pravá krev Krista.

13. Zůstávám při evangelické.
Pavel Hrubeš.

1. Z Řečan. 1
2. Matěj Vrba, ženatý
3. Podle zevnitřního způsobu byli katolické víry, a podle soukromnosti evangelické víry.
4. Byl jsem vychovávaný v katolickém způsobu, když jsem ale poznal rozum a dostal jsem se 

k Písmu, tak jsem přistoupil k evangelickému náboženství.
5. Nevyznávám víru katolickou.
6. Proto odstupuji, protože nevěřím očistec.
7. Žádný mne nenavedl.
8. –
9. Když jsou dobrý skutkové, katolická víra přivede tak k spasení jako evangelická.
10. Evangelickou augspurský konfessi.
11. Poněvadž jsem měl v rukouch písmo evangelický, tak se toho držím.
12. Vím desatero Boží, Přikázání; že jsou dvě svátosti: křest a Večeře Páně věřím, že při tý 

večeři Páně přijímám živé tělo a krev Krista Pána, tělo spojené s chlebem, poněvadž je tam 
mouka, a krev v kalichu s vínem, tak jak bylo při večeři Páně. Na vyřknutí slov podle 
ustanovení Krista toto jest tělo mé, hned je tam přítomno tělo Kristovo spojeno s chlebem 
a krev Kristova spojená s vínem.

13. Zůstávám evangelický podle konfessi augspurské pod obojím způsobem.
Podpis: Matěj Vrba.

1. Ze Řečan 36.
2. Jan Mrštík, ženatý
3. Katolický
4. Katolický
5. Nevyznávám víru katolickou.
6. Proto se od ní odlučuji, protože jsou v ní všelijaký přídavky, odpustky, modliti se k svatým.
7. Žádný mne nesvedl.
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8. 0
9. Nemám nic proti víře katolický, kdo je v ní dobře živ, může být spasen.
10. Evangelický augspurský.
11. Protože je pod obojím.
12. Otče náš, věřím Pána Boha, desatero Boží, dvě svátosti křest a večeři Páně. Ve večeři Páně 

po vyřknutí slov posvátný podle ustanovení Krista totoť jest tělo mé, hned se chléb 
proměňuje v pravé a živé tělo Kristovo, tomu podobně taky víno v kalichu.

13. Já chci být v té, která vede k spasení.
Podpis: Jan Mrštík.

1. Z Řečan. 2
2. Jan Pěkný [?]
3. Veřejně byli katolíci a soukromě evangelíci.
4. Já jsem byl vychovaný katolicky, dokud jsem nepoznal rozumu.
5. Nyní nemám katolickou víru.
6. Protože se mně líbí evangelická víra.
7. Mám to od rodičů.
8. 0.
9. Já věřím o víře katolický, kdo ji chce věřit, že může být spasený.
10. Evangelický apoštolský Kristův kšaft podle konfessi augspurský.
11. Poněvadž se mi ta evangelická víra líbí podle náboženství.
12. Znám náboženství totiž: dvě svátosti, křest a večeři Páně, tam přijímám pod obojím 

způsobem pravé živé tělo a krev Krista Pána pod způsobem chleba, ještě jsem dále víc 
nepoznal o večeři Páně, znám ještě věřím Pána Boha dal víc nevím.

13. Napotom budu vyznávati evangelickou apoštolskou.
Podpis: Jan Pekney

1. Z Zdechovic. 26
2. František Perner, ženatý
3. Katolický.
4. Byl jsem taky vychován v katolický víře.
5. Nyní tu katolickou víru nevyznávám.
6. Proto se od víry katolický odděluji, protože se mi líbí víra evangelická a protože sem v 

zákoně vynalezl, že je to tak dobře.
7. Žádný mne nenavedl.
8. 0
9. Věřím, že víra katolická jest spasitedlná.
10. Jak pravím evangelickou podle kšaftu Kristového confessy helvetský.
11. Já doufám že ta víra mne přivede k spasení.
12. Ještě až posavade nevím, až přijde učitel, musíme se všickni učit. Svátosti ale toho 

náboženství vím že jsou dvě, křest a večeře Páně. Při tý večeří Páně pod obojím způsobem 
mám za to, že to bude stát jako v katolický víře.

13. Já zůstanu v kšaftu Krista Pána helvetský konfessi.
Podpis: Franz Perner

1. Ze Zdechovic 18
2. Jiří Tuček, ženatý
3. Počítali se katolíci, a byli evangelický víry.
4. Ve škole jsem se učil katolicky víře, od rodičů ale evangelický.
5. Nevyznávám katolickou víru.
6. Kdyby nebyly ustanoveny nálezky lidský při katolické víře, já bych při ní zůstal.
7. Žádný nenavedl.
8. 0
9. Já nemám proti katolický víře nic a věřím, že dozajista můžou v ní spaseni bejt.
10. Evangelickou apoštolskou pod kšaftem Kristovým confessi helvetský.
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11. Podle slov s. Matouše, s. Marka, s. Lukáše, s. Jana podle způsobu večeře Páně v lámání 
chleba.

12. Mám evangelického učení povědomost tu, že v konfessí helvetská jest Jana Husa a Jana 
Kalvína jedno učení. Dvě svátosti, křest a večeře Páně. V tý večeři Páně věřím že přijímám 
pravé a živé tělo Pána [správněji asi: a ne] krev Pána Ježíše Krista. Jak nařídil Pán Ježíš v 
tom chlebu je tělo a není krev, a v kalichu je krev a není tělo.

13. Confessy helvetský pod kšaftem Kristovým.
Podpis: Jiří Tuček

Dne 15. března 1782

1. Ze Zdechovic 15
2. Anna Hlavničková, manželka
3. Katolický
4. V katolicky jsem taky byla vychována.
5. Nevyznávám katolickou.
6. Protože se mi líbí ta lutrianská.
7. Žádný mne nenavedl, sama od sebe.
8. –
9. Nemám nic proti víře katolický.
10. Lutrianskou evangelickou apoštolskou.
11. Protože se mně líbí, že je všecko dobré v ní.
12. Modlím se Otče náš, zdrávas Maria, 7 svátostí a dvě nejpotřebnější to jest křest a ??? O 

večeři Páně smýšlím katolickým způsobem.
13. Já chci napotom živa být podle tý evangelický apoštolský.

o o o tj. Anna manželka Pavla Hlavničky.

1. Ze Zdechovic. 46
2. Alžběta manželka Jana Nohejla, zedníka
3. Evangelický
4. Veřejně katolicky a skrytě evangelicky.
5. Nyní vyznávám katolickou.
6. 0
7. 0
8. 0
9. Já nemám nic proti víře katolický.
10. Až do toho času, než přijde učitel, budu vyznávat katolickou.

Zase se rozmyslela, že chce vyznávati evangelickou apoštolskou podle kšaftu Kristova.
11. Protože nám ji Bůh nebeský dal a teď je veřejnost.
12. Věřím Boha Otce, Boha Syna, Boha Ducha svatého, dvě svátosti křest a Večeři Páně, a v tej

večeři Páně věřím že budu přijímati pravé a živé tělo a krev Krista Pána pod způsobou 
chleba. Zdaliž se tam hned proměňuje po vyřknutí slov Krista: Totoť jest tělo mé chléb v 
tělo Kristovo, to já nevím.

13. Já jsem již v té, kterou jsem řekla, v evangelické apoštolské pod kšaftem Krista Pána.
o o o t.j. Alžběta, manželka Jana Nohejla

1. Ze Zdechovic 9
2. Jan Suchánek, ženatý
3. Já mý rodiče nepamatuju.
4. Veřejně katolicky, a jak jsem můj rozum poznal, tak jsem se přichytil evangelický.
5. Katolickou víru nedržím.
6. Protože se mně to líbilo a své srdce jsem k tomu přiložil.
7. Žádný mne nenavedl.
8. 0
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9. Nemám proti katolický víře nižádnou pochybnost.
10. Evangelickou víru pod kšaftem Ježíše Krista.
11. Protože se mi líbí, že se v ní jedná o spasiteli.
12. Nevím nic z tý evangelický víry, jenom dvě svátosti, křest, večeři Páně. Když jsem v 

katolický víře přijímal, tak jsem přijímal pravé a živé tělo a krev Krista Pána, ostatně co v 
evangelická víře v té večeři Páně přijímat budu, to nevím.

13. Evangelickou.
o o o  t.j. Jan Suchánek.

1. Ze Zdechovic, sloužící 15
2. Jakub Matička, svobodný
3. Veřejně katolíci, skrytě evangelíci.
4. Veřejně katolík, skrytě evangelík.
5. Katolickou víru nyní opouštím.
6. Protože jsem nebyl od rodičů v katolické víře veden.
7. Žádný mne nenavedl.
8. 0
9. Já proti víře katolický nic nemám, a může kdo je v ní rozený tak spasen býti jako já v mojí.
10. Confessi augspurské, která patří k evangelický víře.
11. Protože jsem byl k ní od rodičů vedený.
12. Neumím tu víru dosavad a teprve se chci učit, až dostaneme učitele.
13. K evangelický apoštolský pod kšaftem Kristovým.

Podpis: Jakub Matička
1. Ze Zdechovic 15
2. Anna Nohejlová, svobodná
3. Byli katolíci a nenničko evangelíci.
4. V katolický víře.
5. Nedržím víru katolickou.
6. Protože mamička je taková evangelička.
7. Mamička mne k tomu vedla.
8. Říkala mně mamička to že je dobrý a že to vede k spasení, abych ani na woči nechodila, 

abych se toho držela.
Po straně připsáno: NB hic minae matris [zde hrozby matky] jinak abych jí na oči nechodila.
9. Já proti katolický víře nic nemám.
10. Evangelickou apoštolskou pod kšaftem Kristovým
11. Já nevím proč.
12. Vím dvě svátosti, nevím jaký jsou, teprv se musím učit, modlím se zdrávas Maria a ctím 

Pannu Marii
13. Nechť již je dobrá nebo ne, já jináč neudělám nežli k evangelický a apoštolský víře pod 

kšaftem Krista Pána pod obojím, a co jest pod obojím nevím.
o o o t.j. Anna Nohejlová

1. Ze Zdechovic 16
2. Václav Zelený, ženatý
3. Já nevím, jaký víry byli.
4. V katolický jsem musel být.
5. Teď již více katolickou víru nevyznávám.
6. Protože se mně evangelická víra lepší líbí.
7. Žádný nic nenavedl.
8. 0
9. Protože se mně lépe líbí evangelická. Nemám žádnou pochybnost o víře katolický, když 

člověk pokání činí, možno být v ní tak spasen jako v evangelický.
10. Chci vyznávat víru evangelickou podle kšaftu Kristova pod obojím způsobem.
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11. Protože se mně líbí.
12. Já ještě nejsem v tom honěný, ještě nevím nic.
13. K evangelický pod kšaftem Krista Pána.

Podpis: Václav Zelenej.
1. Z Zdechovic 16
2. Mařena, manželka Václava Zelenýho
3. Veřejně byli katolíci a soukromě evangelíci.
4. Veřejně katolicky, a soukromě evangelicky.
5. Nevyznávám katolickou víru víc.
6. Protože jsem evangelicky zrozena a v ní vychovaná.
7. Rodičové mne k tomu vedli.
8. 0.
9. Proti víře katolický nic nemám.
10. Křesťansky, evangelicky, apoštolsky pod kšaftem Krista Pána pod obojím způsobem.
11. Protože jsem v ní vychovaná.
12. Modlím se otčenáš, věřím Pána Boha, desatero Boží, Beránku Boží, věřím dvě svátosti křest

a večeři Páně a v ní pravé tělo a krev Krista Pána pod způsobem chleba.
13. Jakž jsem se vyznala k víře evangelický.

o o o t.j. Mařena Zelená
1. Z Zdechovic 17
2. Pavel Kačer, ženatý
3. Veřejně katolíci a skrytě evangelíci
4. Ve škole jsem byl cvičenej katolicky a doma dostával jsem každý ráno modlení evangelický.
5. Nevyznávám katolickou.
6. Protože se mně při evangelický víře víc líbí.
7. Žádný mne nenavedl.
8. 0
9. Nic nemám proti víře katolický protože v ní bylo tolik tisíc.
10. Evangelickou pod kšaftem Kristovým.
11. Protože mám v tom lepší oblíbení nežli v katolickým.
12. Věřím v ní v jednoho Boha v trojích osobách, dvě svátosti, křest a večeři Páně, v té večeři 

Páně věřím, že hned po vyřknutí slov posvátných jest tam potom živé tělo Krista Pána v 
chlebu spojeno, tím podobně v kalichu krev Krista Pána s vínem spojená.

13. evangelický.
Podpis: Pavel Kačer.

1. Ze Zdechovic 20
2. Jan Suchánek, ženatý
3. Otec veřejně byl katolík a soukromě evangelík, matky ale byla katolička.
4. Ve škole jsem byl cvičený v katolický, doma v evangelický od otce.
5. Katolickou víc nevyznávám.
6. Protože se mi líbí ta evangelická.
7. Žádný nenavedl.
8. 0
9. Já nepochybuju o katolický víře nic.
10. Evangelickou víru pod kšaftem Krista Pána.
11. Protože se mi to líbí.
12. Z tý evangelický nevím nic jenom dvě svátosti křest a večeři Páně v té večeři Páně jest živé

tělo Krista Pána Teprv [?] když mám přijímat, víc nevím, já čekám na učitele, potom já 
budu vědět.

13. K evangelický.
o o o t.j. Jan Suchánek
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Po kraji: 16. března byl úřední den, dne 17. neděle, 18. a 19. se konala ve statku vojenská 
konskripce 

Dne 20. března 1782

1. Z Chvaletic 41
2. Jakub Kasal, ženatý
3. Evangelíci.
4. Víře evangelickej od kšaftu Kristovým.
5. Nevyznávám víru katolickou.
6. Protože nechci v ní být.
7. Co by mně navodil, já mám k tomu rozum sám.
8. 0
9. Já ji nehaním ani nechválím.
10. Já vyznávám víru evangelickou kšaftu Kristovýho dvojího způsobu lámání chleba, confessi 

helvetské.
11. Protože vidím že je dobrá.
12. Až přijde učitel on mne doučí, co neumím.
13. Víru jsem se vyznal ……… [?]

Já se nebudu podpisovat, protože lidi povídají, že se žádný nebude podpisovat, na 
císařským panství taky se začali podpisovat a neničko nechtějí.

[Na okraji poznámka: pak se 18. Aprile podepsal.]
Jakub Kasal.

1. Z Chvaletic 10
2. Kalousek, ženatý Jiří
3. Prv byli jsme všichni katolíci, ale v skrytě evangelíci.
4. Tak jak já povídám ve škole katolicky, doma evangelicky, jak jsem rozum poznal.
5. Nevyznávám katolickou.
6. Protože jsem se evangelický přidržel.
7. Žádný nenaváděl.
8. 0
9. [??]
10. Evangelickou pod kšaftem Kristovým pod lámání chleba obojím způsobem confessí 

helvetský.
11. Abych podle ní spasen byl podle dobrých skutků.
12. To jest křest a večeře Páně, vírou obdržím způsob chleba pravé tělo, je chléb, když ale ho 

přijímám, potom pravé tělo Pána Spasitele našeho, jenom způsobové chleba tam jsou, tak 
nápodobně o kalichu.

13. Tak jak jsem povídal, pod kšaftem Kristovým způsobu lámání chleba konfessí helvetský.
Jiržj Kalalousek

1. Z Chvaletic 40
2. Mařena Jiřího Vašíčka dcera
3. Katolíky
4. V katolický
5. Teď nevyznávám katolickou víru
6. Protože se mně ta evangelická líbí
7. Žádný mne nenavedl, Pán Bůh mne navedl
8. 0
9. Nemám proti víře katolický žádnou pochybnost, věřím, že v katolický víře může každý 

spasen býti.
10. Evangelickou pod kšaftem Kristovým Confessy Helvetský pod lámání chleba.
11. Já nic nevím, já co jsem věděla, již jsem pověděla, již je toho dost.
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12. Já nic nevím, jen nějakou písničku zazpívat a modlitbou se pomodlit.
13. K evangelický pod kšaftem Kristovým v lámání chleba pod obojím způsobem confessy 

Helvetský.
+ + + t.j. Mařena Vašíčková

1. Z Řečan 4.
2. Lukáš Kalousek, ženatý
3. Katolický víry a evangelický písmo vyhlížely.
4. V katolický víře.
5. Vostávám katolíkem do příští evangelického p. učitele.
6. Poněvadž jsem sobě to vzal do lásky.
7. Žádný mne nenavedl.
8. 0
9. Věřím že v katolický víře může člověk přijít k spasení jenom mám pochybnost s strany 

odpustků.
10. Jak mám na ceduli augspurský konfessi.
11. Poněvadž císař Pán to dovolil
12. Já jsem málo učený.
13. Já chci zůstat katolíkem, dokavad nepřijde učitel evangelický a mne nepřesvědčí.

Lukáš Kalousek.
Antonín Herytes mppia, farář labskotegnecký, commisarius
Jann Josef Häusler, správce.

3. SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH ZE SPYTOVIC – 26. 4. 1782

NA Praha, Č. Gub. 
Publ. G1/1, kart. 703

Seznam akatolických poddaných, přihlášených k tolerovaným náboženstvím písemně, 
kteří dostali potvrzenku  26.4.1782

čp. Z obce Spytovice HV AV
3 Václav Rambausek, sedlák        -

žena Magdalena
matka  Anna Rambouska      

Barbora Svobodová, služka      -

1
1
1
1

36 Martin Kroupa,  sedlák              -
žena Veronika                

         syn Jan                          
          dcera Anna     

1
1
1
1

37 Václav  Homolka, sedlák            
žena Kateřina 

      syn Jakub 
 dcera Anna  -
Dorota Homolka, podruhyně 
Jakub Kasal, pacholek       
Anna Kalausková, služka 

1
1
1
1
1
1
1

39 Jiří Vančura, sedlák    
žena Alžběta                  
syn Matěj                          
syn Pavel                       

1
1
1
1
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41 Jiří Vozáb, sedlák     
žena Kateřina                 

Kateřina Vozábová, podruhyně    
Magdalena Kalousková, služka       
Mattes Kallausek,  pacholek      

1
1
1
1
1

2  Jiří Nohejl, chalupník      
 Anna, manželka chalupníka     

Alžběta Forstová (Forštová), podruhyně     
                         Kateřina, dcera                                 

1

1
1

     1

4 Veronika, žena chalupníka Václava Vašíčka    1

5 Jakub Forsst (Foršt), chalupník    
Anna Truhelková, služka          

1
1

19 Petr Hnilička, chalupník      
žena Dorothea                                 

Dorothea Kabliková, služka   
 

1
1
1

20 Jakub Suchánek,  chalupník        
žena Ludmila              
Kateřina Suchánková, matka         

Magdalena Nováková, služka                  

1
1
1
1

35 Václav Doubek, chalupník        
 žena Catharina, 

dcera Anna, 
dcera Kateřina 
syn Jiří 

1
1
1
1
1

38 Georg Kallausek, Chaluppner -  chalupník  
žena Anna, 
syn Josef, dovolenec (vojenský) na neurčitou dobu
dcera Kateřina

Elisabeta Kalousková, podruhyně  

1
1
1
1
1

40  Johann Wantschura, Chaluppner – chalupník        
Weib Elisabetha, žena                            

      1
      1

1 Johann Suk, šenkýř                        
žena Alžběta                             

Ludmila Vančurová, Mensch služka                   

      1
      1
      1

6. Matouš Swoboda,  kovář   
žena Alžběta

1
1

7 Jan Hovorka,podruh      -
žena Magdalena 

Anna Vančurová, podruhyně 

1
1
1

8 Wenzel Rambausek, Inmann - podruh 
Weib Ludmila, žena 

1
1
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9 Petr Tuček, podruh
žena Alžběta

1
1

10 Jan Vozáb, podruh
žena Anna

Matěj Vozáb, podruh
žena Anna

1
1
1
1

11 Jan Hanuš, podruh
dcera Kateřina

1
1

12 Václav Šilhavý 
žena Anna
dcera Veronika

1
1
1

13 Jan Rambousek, podruh 
žena Dorota

1
1

14 Kašpar Pilař, dovolenec (vojenský)  na neurčitou dobu
žena Kateřina  

                                                                

1
1

14 Jiří Pilař, podruh   
žena Anna 

Eva Součková, podruhyně                 

1
1
1

15 Jiří Svoboda, podruh      
žena Anna

Magdalena Svobodová, podruhyně      

1
1
1

16 Matěj Suchánek, podruh 
žena Kateřina

1
1

17 Matěj Červinka, podruh 
žena Anna

1
1

18 Matěj Rambousek, podruh      
žena Alžběta

1
1

21 Jakub Kroupa, podruh                 
žena Kateřina
dcera Anna

Kateřina Kroupová, podruhyně      

1
1
1
1

22 Jan Vozáb, podruh           
žena Anna

                                                            

1
1

23 Matěj Hnilička, podruh  
žena Anna
syn Jan -

1
1
1
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24  Jiří Vozáb, podruh           
 žena Alžběta  

dcera Veronika                   

1
1
1

25 Václav Vančura, podruh 
dcera Magdalena                 

1
1

26 Václav Salaba, podruh                      
žena Anna
dcera Anna

1
1
1

27 Anna Tichá, podruhyně 1

28 Matěj Forsst, podruh 
žena Anna

 

1
1

29 Václav Zelený, podruh           
žena Veronika

1
1

30 Jan Matička                                           
žena Kateřina                              

Dorota Koloušková, podruhyně         
Dorota Říhová, podruhyně           

dcera Magdalena          
                                                             

1
1
1

    1
    1

31 Jiří Vnuk, podruh                        
žena Kateřina   
dcera Anna                      

1
1
1

32 Václav Tomášek, podruh       
žena Anna               

Tomáš Tomášek, starý otec       
syn Jan                          

1
1
1
1

33 Václav Vančura, podruh    
žena Magdalena                 

Kateřina Kalousková  
                                  

1
1
1

34 Pavel Vozáb, podruh                 
žena Anna

1
1

42 Jan Rejtárek, podruh               1

43 Jakub Homolka, podruh
žena Magdalena

1
1

Celkem  120      10

                                                                                 
Zdechovice 26. dubna 1782
J.Häussler, správce
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4. SLAVNOSTNÍ PŘIHLÁŠKY ČERVENEC
Archiv FS ČCE Trnávka
(originál není k dispozici)

Protokol v bodech vyšetřování poddaných odpadlých od víry na knížecím paarovském 
statku Zdechovice roku 1782 
v přítomnosti krajského adjunkta von Telaczko dne 4. a 5. července 1782 v panské kanceláři.  

[Z originálu přepsali leden 1981 -únor 1982 Č. a M. Rychetských, vytvořili tabulku, kterou opět 
rozepisujeme do textu.])

Byly kladeny tyto otázky:
jméno 2. č. Domu, 3. jaký víry byli vaši rodičové?  4.V jaký víře jste byl vychovaný? 5. Zdaliž až

posavad v tý katolický víře pozůstáváte? 6.Proč se od víry katolický odlučujete? 7. Kdo vás 
navedl, abyste od víry katolické odstoupil? 8. Jakými slovy aneb pohrůžkami vás od 
katolické víry odvedl? 9. Máte-li jako pochybnost proti víře katolický? 10. Jakou víru neb 
náboženství budoucně vyznat chcete? 11. Proč? 12. Máte-li dokonalou povědomost článků 
víry, kterou vyznávati chcete? 13. Na učiněný nyní výklad víry katolický, poněvadž víry jiné 
povědomosti nemáte, co odpovídáte, chcete-li k víře katolický přistoupiti?

Odpovědi: 

1. čp.3, Jan Suk hospodář, 2 děti. 
3. katol. 4. katol. 5. nevyznávám, 6. Poněvadž v tom byli moji předkové, je to připuštěno. 7. žádný
8. 0, 9. Nepochybuji, že taky v ní můžu přijít k spas., 10. evang. Augsp. Konfesi, 11. Zalíbila se mi 
a nenacházím tam nic chybného. 12. Nemáme ještě učitele. 2 svát. Ve VP pravé tělo a krev, ale ne
živé. 13. Nechci.

2.
čp.3, Václav Rambousek, sedlák, 3 děti. 3. na oko kat. uvnitř evang. 4. nekat., 5. Nezůstávám. 
6. Že v tom byli rodičové. 7. Žádný 8. 0, 9. Nelíbí se mi, nešikovala se s mým Písmem. 10. Evang. 
víry konf. helvet. 11. Víc se srovnává podle kšaftu Krista Pána.  12. Až přijde uč. on mne vyučí. 2 
svát.křest a VP, pravé tělo, ne živé. 13. Nechci.

3.
čp.3, Mařena, manž. Václ. Rambouska. 3. Na oko kat. uvnitř evang. 4. na oko kat. 5. Víc 
nevyznávám. 6. Protože se mně nelíbila. 7. žádný. 8. 0. 9. Nelíbila se mi, nerozuměla jsem mši 
svaté. 10. Helv. Konfesi, v lámání chleba. 11.Ze jsem v ní nic zlého neviděla. 12. Nevím nic, až 
uč.přijde. Věřím 2 svát.křest a VP, pravé tělo, víc nevím. 13. Nechci.

4.
SVOBODA Matěj č. 6, kovář, 3 děti. 3. Na oko kat.,ev.v srdci. 4. Evang. 5. 0. 6. Že se  mnš 
nelíbí. 7. žádný. 8. 0. 9. To já nemůžu říct. 10. Evang.helv.konf. 11. Kdy bychom aug.následovali, 
byli bychom zas kat. 12. Až přijde pasto. 2 svát.křest a VP. Pravé tělo tam věřím, ne živé až ho  
přijmu. 13. Již nechci.

5.
čp. 6, Alžběta manž Mat. Svobody. 3. evang. 4. Evang. 5. Nechci. 6. Protože se mi nelíbí, 
nerozumím jí. 7. žádný. 8. 0. 9. Nemám proti ní nic. 10. evang.konf.helv. 11. Protože v ní byli moji 
předkové. 12. Chci se teprve učit. 2 svát.kř.a VP, pravé tělo ne živé až když  čl.přijme. 13. Nechci.
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6.
čp.8. RAMBOUSEK Václav, podruh, 4 děti. 3. evang. 4. Na oko katol. 5. Nr. 6. Protože mne tak 
nevedla, jak mi moje Písmo ukazuje. 7. žádný mne nenutil. 8. 0. 9. Na kázání zatracovali Lut.a 
Husa. 10. evang.helv.konf.v lámání chleba. 11. Syn B. přikázal apošt. aby činili na památku. 12. Až
bude učitel, budu nabejvat. 2 svát.kř.a VP, pravé tělo, ale ne živé. 13. Nepodep.

7.
čp. 8 Lidmila, manž. Václ. Rambouska. 3. evang. 4. V helv. víře jsem  byla vycvičena. 5. 0, 
6. Protože jsem vždy byla v evang. 7. žádný mne nenutí. 8. 0. 9. Nemám, nejsem tak učená. 10. 
evang.helv.konf.se přiznávám. 11. protože nám to přišlo od císaře Pána. 12. Nemám učitele. 2 
svát.kř.a VP, pravé tělo, ale ne živé, jinšího nic nevím. 13. Nechci.

8.
čp.9 TUČEK Peter, podruh, 3 děti. 3. evang. 4. Já byl v kat. 5. Nechci. 6. Žádný dobrý skutky 
jsem v ní neviděl. 7. žádný. 8. 0. 9. Co je platno, abych něco vyhledával. 10. Pravou ev.helv.konf. 
11. Je taky od císaře pána vydaná. 12. Věřím 2 svát.,kř.VP, pravé tělo. Jak živé, to mi můj pastýř 
poví. Jinšího nevím. 13. Nechci. Nepod.

9.
čp.9. Alžběta manž. Petra Tučka. 3. evang. 4. evang. 5. Nevyznávám. 6. Protože se mně nelíbí. 7.
Já to mám všechno od Pána  Boha. 8. 0. 9. Že ji nechci dokonce. 10. Evang.pod kš. KP, pod 
lám.chl.helv.konf. 11. Už rodičové v ní byli. 12. Až dostaneme uč. Věřím 2 sv.kř.VP, pravé tělo že 
tam je, živé nevěřím. 13. Nechci. Nepod.

10.
čp.21 KROUPA Jakub, 2 děti, hospodář. 3. pravo-evang. 4. Jsem také pravo-evang. 5. Ne. 6. 
Protože se mně nelíbí. 7. Žádný mne nenutil. 8. 0. 9. Že Lutera a Husa odsuzovali. 10. Pravý 
ev.lám.chl.,sv.apošt. ze zák.Páně při kš.KP. 11. Ta se mě líbí. 12. Až přijde uč. Věřím 2 sv.Kř.a VP.,
tam pravý tělo PJ a živé nevěřím. 13. Nechci.

11.
čp.40, Alžběta, manž.Jana Vančury 3. evang. 4. Od rodičů evang. 5. Nechci. 6. Že k ní mám lásku
podle našich Písem. 7. Žádný,8. 0. 9. Že se mně nelíbí. 10. Ev.pod kš.KP v lám.chleba helv.konf. 
11. Že jsem byla vedena od dětinství. 12. Věřím 2 sv.Kř.a VP. Je-li tam pravé a živé tělo to nevím, 
pastýř nám to přinese. 13. Nechci víc kat.

12.
čp.10 VOZÁB Matěj, podr. 2 děti 3. evang. 4. Taky v evang. 5 Ne. 6. Že se mně nelíbí. 7. Žádný. 
8. 0 9. Že evan. na kázání zatracovali. 10. Pravou sv.dle kš.KP konf.helvetský. 11. Jsem při tom od 
maličkosti. 12. Věřím 2 sv.Kř.a VP, Věřím pravé tělo a krev, ne živé, více nevím. 13. Nechci.

13.
čp.10 ČERVINKA Matěj, 2 děti, podruh. 3. evang. 4: evang. 5. Nechci. 6. Že se mně nelíbí. 7. 
Žádnej nenuti. 
8. 0,   9.Že nedávají pod obojím. 10. Pod lám.chleba kš.KJ helv.konfessi. 11. Protože se mi líbí a 
jsem v ní vyučenej. 12. Mám ale všechno ne. Věřím 2 sv.Kř.VP, pravé tělo PJ, nevím je-li živý, až 
uč. 13. Nechci.
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14.
čp.11, HANUŠ Jan, 3 děti, podruh. 3. evang. 4. Taky tak. 5. Nechci. 6. Že k ní lásky nemám. 7. 
Žádný nenutil mou vůli. 8. 0, 9. Že se mně nelíbí. 10. K evang. Helv.konf. 11. Že jsem v ní od 
maličkosti. 12. Mám, věřím 2 sv.Kř.VP, pravé tělo, ne živé, až k čemu nás bude učitel učit. 13. 
Nechci.

15.
Kateřina manž. Jana Hanuše. 3. evang. 4. evang. 5. Nechci.6. Protože k ní nemám lásky. 7. 
Nenutil mne žádný. 8. 0, 9. Že se mně nelíbí. 10. Ev.pod kš. KP v lám.cnhlea helv.konf. 11. Že 
jsem v ní zrodilá. 12. Věřím 2 sv.Kř.VP, budu přijímat pravé tělo PJ, neživé, ale až přijde učitel. 13. 
Nechci.

16.
čp.12, ŠILHAVÝ Václav, 3 děti.
3. evang. 4. v kat. 5.Nyní nevyznávám. 6. Že si z mše nemohu nic vzít, že je latinská. 7. Žádný. 8. 
0,
9. Nerozumí mši, na kázání nás ev. zatracuje.10 Pravou ev.v lám.chleba helv.konf. 11. Že jsem byl 
od malička učenej. 12. Očekávám, až přijde uč. 2 svát.Kř.VP, pravé tělo, ne živé, víc nevím. 13. 
Nechci.

17.
čp.14. PILAŘ Jiří, žen.
3. Evang. 4. Evang. 5. Nechci. 6. Že nedávají pod obojím. 7. žádný. 8. 0, 9. Že ji nechci. 10. 
evang.helv.konfessi. 11. Slýchal jsem to od svých rodičů. 12. Nemám, až přijde uč. 2 svtát. kř.VP, 
věřím pravé tělo ale ne živé.
13. Nechci.

18.
čp.14 Anna manž. Jiřího Pilaře.
 3. evang. 4. Taky tak.  5. Nechci. 6. Že se mně nelíbí. 7. Žádný. 8. 0, 9. Protože byli hned naši 
nebožtíci v tom. 10. Evang.podle konf.helv. 11. Že již jinší taky takoví jsou. 12. Nic nevím, věřím 2 
sv. Kř. VP. Co je tam, to až přijde pastýř. On poví. 13. Nechci.

19.
čp.15. SVOBODA Jiří, žen. 1 dítě.
 3. Evang. 4. Taky v tej. 5. Nechci. 6. Že jsem to již od předků měl. 7. Žádný. 8. 0 9. Že se pod 
obojím nedává. 
10. Helv.konf. 11. že ji mám od rodičů a všichni si tu vyvolí u nás. 12. Dokonalou nemám. Až 
učitel. 2 sv.Kř.VP, věřím tam pravé tělo PJ, ale ne živí. 13. Nechci.

20.
čp.43. HOMOLKA Jakub, žen. 1 d.
 3. Evang. 4. dřív jsem byl kat.jako všichni 5. Nechci. 6. Že se mně nelíbí. 7. nenutil mne žádný. 
8.0  9. že ji nechci. 10. evanděl. Helv.konf. 11.že v tom byli moji předkové. 12. Nemám, až 
dostaneme uč. Věřím 2 sv.Kř.VP,je tam pravé tělo živé KP, víc nevím. 13. Nechci.

21.
čp.35 DOUBEK Václav, ženatý. 6 d
3. Evand. 4. Evanděl. 5. Nechci. 6. Protože v tom byli moji rodičové. 7.žádnej. 8. 0   9. že pod 
obojím nepodávaj. 10. K evang.helv.konf. 11. že se nám líbí a v celej vesnici. 12. Nemám, až uč. 2
sv.Kř.VP. Pravé tělo, ne živí, až člověk do úst přijme, jinšího nic nevím. 13. Nechci.
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22.
čp.20 SUCHÁNEK Jakub, žen. 2 d.
 3. Evand. 4. do kat.šk.i kostela, doma ev. 6. Když se nešikuje do našich Písem. 7. žádnej 8. 0  9. 
že se mně nelíbí. 10. ev.dle kš.Kr.co při slední v. zanechal. Jakej konf. nerozumím. 11. Rodiče mě 
učili skrytě. 12. Nemáme ještě pastýře. 2 sv.Kř.VP,pravé tělo, je-li živé,neumím říct. Nejsem 
vyučený. 13. Nechci.

23.
čp.36. KROUPA Martin, 3d. sedlák.
 3. Pravý ev. 4. Též tak. 5. Nechci. 6. Protože jí nevěřím, a že v ní nejsem zrozenej. 7. Žádnej. 8. 0
9.Jak jsem povídal, že jí nevěřím. 10. Pravou ev.helv.konf. 11. Hned od mladosti jsem v ní byl 
nejsprávněji. 12. Až uč. 2 sv.Kř.VP. Věřím tam pravé tělo, ale živé ne. Nic jinšího nevím nic. 13. 
Nechci.

24
čp.37 HOMOLKA Václav, 1 d., sedlák
3. Evand. 4. Taky evand. 5. Nechci 6. že na ni kázali 7. Žádnej 8. 0  9.Nemám žádnou pochybnost.
10. Ev.pod kš.KP v lám.chleba helv.konf. 11. Že jsem byl od mladosti v tom cvičenej. 12. Až uč. 
Věřím 2 sv Kř.,VP. Pravé tělo a krev PJ, ne živý, víc nevím. 13. Nechci.

25
čp.40 VANČURA Jan, 0 d.chalupník
 3. Evand. 4. Evand.pokrytě 5. Nechci 6. Poněvadž se mi nelíbí. Nemám lásku k ní. 7. Žádný. 8. 0  
9. Jen to, že k ní lásky nemám. 10. ev.podle kš. a večeře Kr.Pána. 11. že jsem v ní byl učenej. 12. 
Nemám, až dostanem uč. Věřím 2 sv.Kř.VP, pravé tělo jestli živé, nevím, až uč. 13. Nechci.

26
čp.26 SALABA Václav, 1 podruh
 3. Katol. 4. Katol. 5. Nechci 6. že vždycky v kostele zatracujou evandělíky. 7. Já to mám od mého 
dědka. 8. 0 9. Nemám nic. 10. evand.helv.konf. 11. .... 12. Nemám. 2 sv.kř.VP, pravé tělo a krev, 
ale ne živé. Jinšího nevím nic. 13. Nechci.

27
čp. 26. Anna manž. Václava Salaby
 3. Evand. 4. Taky v takovej 5. Nechci 6. Protože jsem ji jak živa neměla 7. Nenutil 8 0  9. 
evanděl.podle confessy helv. 10. lámání chleba 11. Podle rodičů. 12. Teprve hodlám mít uč. 21 
sv.Kř.VP,pravé tělo, ne živé, teprv obživne, až jej přijmu. 13. Nechci.

28
čp.26 SALABOVÁ Anna, svob.
 3. Katol. 4. Katol. 5. Nevyznávám 6. Že se mi nelibí. Evang. písničky se mi líbějí. 7. žádný  8. 0  
9.Věřím, že i kat.mohou být spaseni. 10. helv.konf. 11. Když jsou v tom mí bratří. 12. Teprve se 
hodlám učit. 2 sv.kř.VP, věřím pravé tělo, je-li živé PJ, jinýho nevím nic. 13. Nechci.

29.
čp.31 MŇUK  (Vnuk?) Jiří žen.3 d. hospodář
3. Katol. 4.Katol. 5. Ne 6. Že se mi to líbilo od maličkosti. 7 žádný 8. 0 9. Je taky dobrá. 10. 
evang.pod lám.chlebu helv.konf. 11. že se mi líbí  12. Musím se teprve učit. Věřím 2 sv.Kř.VP, tam 
pravé a živé tělo PJ, jinýho nevím. 13. Nechci.
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30
čp. 23 HNILIČKA Matěj, 3d. hospodář
 3. Evang. 4. Evang. 5. ne 6. že se mi nelíbí 7. žádný 8 0   9. Já nevím, každý činí, jak nejlepší 
myslí. 10. pravou ev.konf.helv. 11. že to mám od svých předků. 12. Mám. Věřím 2 svát.Kř.a VP. 
13. Nechci.

31
čp.16 SUCHÁNEK Matěj, 2d.
 3. Evang. 4. Evang. 5. nechci 6. že se mi nelíbí, že tu mám od svých předků. 7. žádný 8. 0  9. Já 
neodsuzuju žádného. 10. evang.v lám.chlea konf.helv. 11. Když jsem v ní prve. 12. Nevím ještě, a 
přijde uč. Věřím 2 sv.Kč a VP, tam pravé t. a krev PJ, ne živé, dokud ho neužívám. 13. Nechci.

32
čp.18 RAMBOUSEK Matěj, 2d. 
3. Evang. 4. Evang. 5. nechci 6. že se mi nelíbí 7. žádný  8. 0
9.Každý, co se mu líbí, bere do srdce. 10. Evang.pod lámání chleba 11. Ta se mi nejlepší líbí. 12. 
Teprv se b. učit,až b.mít uč.  2 sv.Kř.VP,věřím pravé tělo k.PJ, ale ne živé. 13. Nechci.

33
čp.28 FORSST Matěj, 4d.podruh
 3. Evang. 4. Evang. 5 Nechci 6. Že mně mí rodiče učí h.evangelické vieře. 7. žádný 8. 0  9. Každej
v B.doufá, každej myslí k spas.přijít. 10. ev.podle konf.helv. lámaní chleba 11. Ta se mi nejlepší 
líbí. 12. Nemám, až b. mít pastýře. 2 sv.Kř.VP, věřím, že tam pravé t. a kr.PJ, ale ne živí. 13. 
Nechci.

34
 čp.28 Anna, manž. Matěje Forrsta
 3. Evang. 4. Evang. 5. Nechci. 6. Že se mi to líbí. 7. Žádnej 8. 0. 9. To nevím nic. 10. 
křesťanskou, evang.hel.konf. 11.Ta se mi nejlepší líbí. 12. Až přijde uč.náš. 2 sv.Kř.VP, věřím tam 
pravé t.akr.PJ, ale ne živé. 13. Nechci.

35
čp.30 MATIČKA Jan, 1d.hospodář
3. Evan. 4. Evang. 5. Nechci. 6. Že jsem jak živ v evangelický. 7. Žádnej 8. 0, 9. To já nemůžu 
vědět, já neodsuzuju katolíky. 10. Pravou evangelickou. 11: Ta se mi nejlepší líbí. 12. Nemám, až 
přijde uč.2sv.Kř.VP, věřím tam pravé t.a kr.PJ, ale ne živé. 13. Nechci.

36
čp.33 VANČURA Václav, 2d.syn
 3. Evang. 4. Evang. 5. ne 6. Protože se mi nelíbí. 7. žádný 8. 0  9.Taky můžou být katolíci spaseni.
10. evang.hel.konf. 11. Ta se mi nejlepší líbí. 12. Nemám. Věřím 2 sv. kř.VP, věřím tam jenom t. 
PJ, pravou krev ale ne živou. 13. Nechci.

37
čp.33 Mařena, manž. Václ. Vančury
3. Pravý ev. 4. Pravý evang. 5. Nechci. 6. Protože se mi nelíbí. 7. žádný. 8. 0  9. Nemám. 10. 
Pravou, evang.pod lámání chleba. 11. Ta se nejlepší líbí. 12. Mám. Věřím 2 sv., kř.VP. Já nic 
nevím, až b.mít našeho učitele. 13. Nechci.
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38
čp.33 Kateřina Kalousková matka
 3. Evang. 4. Evang. 5. Nechci. 6. že se mi zalíbila hned od rodičů. 7. žádný 8. 0   9. Nic nemám. 
10. Evangelickou. 11. a se mi nejvíc líbí. 12. Mám. Věřím kř.a VP, tam pravé tělo a kr. KP, ale ne 
živé. 13. Nechci.

39
čp.31 Kateřina, manž. Jiřího Mňuka
3. Evang. 4. Evang. 5. Nechci. 6. Protože se mi nelíbí. 7. žádný 8. 0
9. Jen že se mi nelíbí. 10. Evang.podle konf.lhelv. 11.T a se mi nejlepší líbí. 12. Až b.mít učit.Věřím
2 sv.Kř.VP, tam pravé tělo a kr.PJ, ale ne živé. 13. Nechci.

40
čp. 29 ZELENÝ Václav, 2d. Hospodář
3. Evang. 4. Taky takový 5. Ne. 6. že se mi nelíbí 7. žádný, 9. 0
9.Když jsme šli do kostela, že jsme nerozuměli. 10. Evang.konf.helvetskou. 11.Ta se mi nejvíc líbí. 
12. Neznám. Potřebujeme uč. Věřím 2 sv.Kř.VP, tam pravé tělo, ne živé, dokud ho nepřijmu. 13. 
Nechci.

41
čp 29 Veronika, manž. Václ. Zelenýho
3. Evang. 4. Evang. 5. Nechci 6. že se mi nelíbí. 76 žádný, 8. 0
9. Jen že se mi nelíbí. 10.Křesťanskou a evang. 11. Ta se mi nejlepší líbí. 12. Mám. Věřím 2 sv.Kř. 
VP, tam pravé t. a kr.PJ, ale ne živé, až když ho přijmu. 13. Nechci.

42
čp. 32 TOMÁŠEK Václav, 4d. hospodář
3. Evang. 4. Evang. R5. Nechci. 6. Protože se mi nelíbí. 7. žádný, 8. 0,
9. Víra bez skutků nemůže spasit. 10. pravou evang.konf.helv. 11. Ta se mi nejlepší líbí 12. Až 
dostaneme pastýře. 2 sv.Kř.VP, tam pravé tělo... nevěř.že je živí, až ho přijmu. 13. Nechci.

43
čp. 32 Anna, manž. Václava Tomáška
3. Evang. 4. Evang. 5. Nechci 6. že se mi nelíbí. 7. žádný, 8.0
9. Já ji nehaním. 10.evang. Podle konf.helvet. 11. Ta se mi nejlepší líbí. 12. Nemám, až přijdou uč.
2 sv.Kč.VP, věřím tam pravé tělo, ale ne živé. 13. Nechci.

44
čp 10 Anna manž. Matěje Vozába 
3. Evang. 4. Evang. 5. Nechci 6. že se mi nelíbí. 7. žádný, 98. 0
9.Já ji nehaním, ale lásky k ní nemám. 10. evang. helv.konf.pod lámáním chl. 11. Ta se mi nejlíp 
líbí. 12 Nemám, až přijde uč. 2 sv. kř.VP,tam pravé t.PJ nevěř.že je živé,až ho přijmu. 13. Nechci.

45
čp 34 VOZÁB Pavel, 3d. hospodář 
3. Evang. 4. Evan. 5. Nechci. 6. Já chci evangelickou. 7. žádný, 8. 0
9.Nic nemám. 102. evan.konf.helv. 11. Ta se mi nejlíp lí bí. 12. Nemám, až dostanu uč.   2 
sv.Kř.VP,věřím tam pravé tělo ne živé, až když přijde do těla. 13. Nechci.
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46
čp. 34 Anna, manž. Pavla Vozába
3. Evand. 4. Já taky evanděl. 5. Nechci. 6. Protože mně ta líbí. 7. žádný. 9. 0
9. Já ji nehaním. 10. evang.podle konf.helv. 11. evang.se mi nejlépe líbí, sem v ní od malička. 121.
Mám. Věřím 2 sv.Kř.VP, tam pravé tělo, to ale není živý.  13. Nechci.

47
čp. 35 Kateřina manž. Václ. Doubka
3. Evand. 4. Evand. 5. Nechci 6. Že sem se v ní nesměla modlit. 7. žádný. 9. 0
9. Víra bez skutků žádného nespasí. 10. evang.helv.konf.v lámání chleba. 11. Ta se mi nejlíp lí bí. 
12. Já od ní neodstoupím. Věřím 2 sv.Kř.VP,živý není, až když ho přijmu.13. Nechci.

48
čp.38 KALOUSEK Jiří, 3d.chalupník
3. Evand. 4. Taky v evand. 5. Nechci, 6. Protože mně zatracovali. 7. žádný, 8.0
9.Můžou taky katolíci být spaseni. 10. evand.konf.augspurský 11. Ta se mi líbí. 12. To teprv se 
musím učit.  Věř. 2 sv.Kř.Vp, tam pravé tělo, když vejde do těla, tak obživne.13. Nechci.

49
čp. 38 Anna, manž. Jiřího Kalouska
3. Evand. 4. Evand. 5. Nechci, 6. Že se mně lepší líbí evandělická. 7. žádný, 8.0   9. To já nemůžu 
říct. 10. evand.conf.hel v. 11. Ta se mně nejlíp líbí. 12. Budu čekat na uč. Věřím 2 sv. kr.VP, tam 
pravé tělo není živí, až ho duše přijme, obživne.13. Nechci.

50  
čp.42 REJTHÁNEK Jan, 2d.podruh
3.Evand. jen že pokrytci. 4. Taky v tajnosti. 5. Ne, 6. Poněvadž od cís.pána co povolil  já v tom 
drženej byl.  7. žádný, 8.0  9. Já proti ní co  bych pochyboval 10. Pravou evang.konf.helv. 11. Ta 
se mi nejlépe lbí. 12. Až př.uč.,b. očekávat. Věř.2 sv.Kř.VP, tam pravé tělo, neživé, až ho budu 
přijímat.13. Nechci.

51
 čp. 2 NOHEJL Jiří, 2d.podruh
3.Evand. 4. evanděl. 5. Nechci, 6. Protože se mi nelíbí. 7. žádný, 8.0   9. ?? 10. Evanděl.pod 
kšaftem Krist. 11. Ta se mi nejlíp líbí. 12. Nemá, musím se doučovat. Věř.2 sv.Kř.a VP, tam pravé 
tělo a krev PJ. 13. Nechci.

52 
čp. 17 VOZÁB Jan, 2d.podruh
3. Evand. 4. Taky evangelický 5. Nechci, 6. že jsem v evandělickej zrozenej. 7. žádný, 8.0   9. Že v
ní nechci zůstávat. 10. evand.pod lámání chleba. 11. Ta se mně nejlíp líbí. 12. Musíme oček.past. 2
sv..Kř.VP, Věřím tam pravé tělo KP živí bude až ho přijmu.13. Nechci.

53
čp. 41 VOZÁB Jiří, 2d.sedlák
3. Evand. 4. Taky v evanděl. 5. Nechci, 6. že se mně nelíbí. 7. žádný, 8.0     9. Protože nám na nic 
kázávali. 10. Evandělickou, kšaft Krista Pána. 11. Ta se mně nejlépe líbí. 12. Nemám, až př.uč. 
Věřím 2 sv.Kř.VP, tam pravé tělo s pravou krev J.Krista. 13. Nechci.
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54
čp.1 Alžběta, manž. Suka
3. Evang. 4. Evand. 5. Nechci, 6. že se mně to nelíbí a je to dovoleno. 7. žádný, 8.0   9. Já jsem již
od ní odstoupila, nemám proti ní nic.. 10. Evang.kšaftu Kr.Pána. 11. Že se mi nejlíp líbí. 12. Nevím,
až př.uč. budu se učit. Věř.2 sv.Kř.VP, tam jest pravé tělo a pravá krev. 13. Nechci.

55
čp. 4 Veronika manž. Václ.Vašíčka
3. Evand. 4. Taky evanděl. 5. Nechci, 6.- . 7. žádný, 8. 0    9. 0  10. Evand.kšaftu Kr.Pána. 11.Ta 
se mi nejlepší líbí. 12. Já nic nevím,až př.uč. Věřím 2 sv., kř.VP, tam pravé tělo, ale ne živý. 13. 
Nechci.

56
čp. 5 Mařena manž. Jakuba Foršta
3. Evanděl. 4. Taky  5. Nechci, 6. Když jsem v tom zrozená tak jsem taky. 7. žádný, 8.0    9. Proti 
nic nemám. 10. Evang.kšaftu Krista Pána. 11. To se mi nejlíp líbí. 12. Nemám. Věřím 2 sv.Kř.VP, 
pravé tělo, nejni živí,až užiju s naší vírou. 13. Nechci.

57
čp.23 Mařena manž. Mat.Hniličky
3.  Evand. 4. Evang. 5. Nechci. 6. Protože se mně nelibí. 7. Můj oumisel. 8. 0   9. Že nás vždycky 
odlučovali. 10. Pravou evandělickou. 11. Ta se mi nejlíp líbí.  12. Až b.mít uč.b.mít dokonalost. 
Věřím 2 sv.Kř.VP, tam pravé tělo, ale ne živý. 13. Nechci.

58
čp.19 Dorota, manž. Petra Hniličky
3.  Otec ev. Matka kat. 4. Otec nás učil v evang. 5. Nechci. 6. Že to rodiče schvalovali.  7. žádný. 
8. 0
9. Jen že nás zatracovali. 10. Pravou evand.konf.helv. 11. Nejlepší se mí líbí.  12. Nemám, až př. 
uč. Věřím 2 sv.Kř.VP, co je tam já nevím. 13. Nechci.

59
čp.22 Anna manž. Jana Vozába
3. Evand. 4. Též. 5. Nechci. 6. Protože se mně nelibí. 7. Žádný. 8. 0   9. Protože nás zatracovali. 
10. evand.v lám. chl.pod kšaft Kr.Pána. 11. Ta se mně nejlépe líbí.  12. Nevím nic, až př.uč. Věřím 
2 sv.Kř.VP, tam pravé tělo a pravou krev., ale ne živý. 13. Nechci.

60
čp.:41 Kateřinina manž. Jiřího Vozába
3. Evand. 4. Evang. 5. Nechci. 6. Že se mi nelíbí a v tom jsem zrozená. 7. Žádný. 8. 0   9. Že jsem 
v jinší zrozená. 10. Evang.kšaftu Kr.Pána. 11. Ta se mi nejlépe líbí.  12. Budu se učit,až př.uč. 
Věřím 2 sv.Kř.VP, tam pravý tělo a kr.PJ, ale ne živý. 13. Nechci.

61
čp.7 Anna, vdova po Jiř. Kasalovi, 2d.
3. Evang. 4. Evang. 5. Nechci. 6. že ji neznám. 7. Žádný. 8. 0   9. Já nic.. 10. evang. Pod kšaftem 
Kr.Pána. 11. Ta se mi nejlépe líbí.  12. Až přijde uč. Věřím 2 sv. kř.VP, tam pravé tělo, ale ne živé, 
jinšího nevím nic.. 13. Nechci.
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62
čp.2 Anna manž. Jiřího Nohejla 
3. Evand. 4. Evang. 5. Ne. 6. Když jsem v tom zrozená. 7. Žádný. 8. 0   9. Co bych já mluvila.
10. evang.conf.helv.kšaftu Kristova. Ta se mi nejlíp líbí.  12. Nemám,až př.uč. Věřím 2 sv.Kř.VP, 
tam pravé tělo, ale ne živí, až ho přijmu.. 13. Nechci.

63
čp.39 Alžběta manž. Jiřího Vančury
3. Evang. 4. Evang. 5. Nechci. 6. Jsem v tom zrozená. 7. Žádný. 8. 0   9. Neznám. 10. 
Evang.kšaftu Kr.Pána helv.konf.11 Ta se mi nejlíp líbí.  12. Na pastýře. Věřím 2 sv.Kř.VP, tam 
prravé tělo a kr. PJ, ale ne živé. 13. Nechci.

64
čp. 36 Veronika manž. Mart. Kroupy
3. Evang. 4. Taky tak. 5. Nechci. 6. Hned jsem v tom zrozená.. 7. Žádný. 8. 0   9. Že se mi nelíbí.. 
10. Pravou evang.helv.konf.. 11. Ta se mi nejlepší líbí.  12. Čekáme,až př.uč. Věřím 2 sv.Kř.VP, 
pravé tělo, ale ne živé. 13. Nechci.

65
čp.25 VANČURA Václav, 3d.baráčník
3. Evang. 4. Evang. 5. Nechci. 6. Že jsem v tom zrozený. 7. Žádný. 8. 0   9. Nic.. 10. evang. Pod 
kšaft Kr.Pána lámání chleba. 11. Ta se mi nejlíp líbí.  12. Nemám, až př. uč. Věřím 2 sv.Kř.VP, tam 
pravé tělo, ale ne živé. 13. Nechci.

66
čp.25 Mařena manž. Václ. Vančury
3. Evang. 4. Evang. 5. Nechci. 6. Jsem zrozená v evang. 7. Žádný. 8. 0   9. Že se nu nelíbí. 10. 
evang.křesť.pod kšaft Krista Pána. 11. Ta se mi nejlíp líbí.  12. Až nám P.B. dá učitele. Věřím 2 sv. 
kř.VP, tam pravé tělo a krev PJ ale ne živé. 13. Nechci.

67
čp.37 Kateřina manž. Václ. Homolky
3. Evang. 4. Evang. 5. Nechci. 6. Protože se mi nelíbí. 7. Žádný. 8. 0   9. Hned jsem zrozená.. 10. 
evang.pod kšaft. Kr.Pána. 11. Hned mám ji od rodičů. 12. Až dost. uč. Věřím 2 sv.Kř.VP, tam pravý
tělo a kr.PJ  ale ne živé. 13. Nechci.

68
čp.37 Dorota Homolková vdova
3. Evang. 4. Evang. 5. Nechci. 6. že se mi nelíbí. 7. Žádný. 8. 0   9. V ní nejsem zrozená. 10. 
Helvetský konfessi. 11. Ta se mi nejlíp líbí.  12. Budu se učit. Věřím 2 sv.Kř.VP, tam prravé tělo a 
kr. PJ, ale ne živé. 13. Nechci.

69
čp. 21 Kateřina, 3d.vdova po Václ. Kroupovi
3. Evang. 4. Evang. 5. Nechci. 6. že jsem v tom zrozená. 7. Žádný. 8. 0   9. Že jsem v tom 
zrozená. 10. Pravou evang. Helv.konf.pod kšaft Kr.Pána. 11. Tu mám od rodičů..  12. Až přijde uč. 
Věřím 2 sv.Kř.VP, tam praví tělo a kr.PJ, ale ne živé. 13. Nechci.
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70
čp. 24 Alžběta, manž. Jiřího Vozába
3. Evang. 4. Evang. 5. Nechci. 6. Protože v ní nejsem chovaná.. 7. Žádný. 8. 0   9. Že v ní nejsem 
povědomá.. 10. Evang.konf.helvetské. 11. Hned od mých předků.  12. Mám. Věřím 2 sv. kř.VP, 
tam praví tělo a kr.PJ ale ne živé. 13. Nechci.

71
 čp. 7 Anna Vančurka, vdova
3. Evang. 4. Evang. 5. Nechci. 6. Že se mi nelíbí, jak byli rodičové, tak já taky. 7. Žádný. 8. 0
9. Já v ní nikdá nebyla. 10. evang.helv.konf.pod lám.chl.kšaftu Kr.P. 11. V té jsem zrozena.  12. 
Mám. Věřím 2 sv.Kř.VP, tam pravé tělo a kr.PJ, ale ne živé, ve mně obživne. 13. Nechci.

PANSTVÍ VYSOKÉ MÝTO 

Obsah:
1. První přihlášky – cedulky s.33
2. Slavnostní přihlášky  od 5. do 23. března 1782 s.34
3.  Pokračování komise 23. do 28. března 1782 s. 42
4.  Pokračování komise 31. července 1782 s. 52
5.  Protokol bez data s. 55
6. Prohlášení k „víře Boží“ 1783 s. 58

1.  PRVNÍ PŘIHLÁŠKY – CEDULKY
SOkA Ústí nad Orlicí, 

fond města Vysokého Mýta
Přihlášky psané na jednotlivých lístcích. Na každém je razítko „Archiv musea král.ces“ Na každém 
připsáno rukou V. Schulze 1782 init.
Na všech se opakuje toto prohlášení:
Vyznávám svou víru která hned v ráji byla štípena a skrze Ježíše Krista na svět přivedena o jeho 
kšaft stvrzena a skrze svaté apoštoly držána při svátosti večeře Páně posvátnýho chleba lámání a 
kalicha Páně přijímání jakožto celá za času svatých apoštolů pravých stále bez všeho přídavku a 
bez újmy.
Džbánov 27. Mikuláš Doudlebský, manželka a děti Jan, Václav, Josef, Anna, Mariana, 

Kateřina
15. Jan Hlavenda, manželka a děti Jan, Mikuláš, Kateřina, Barbora
23. Lidmila Novotná a děti Jan, Franc, Kateřina, Mariana.
29. Václav Jiříček (Jiržitcžek), manželka a děti Jan, Josef, Václav, Mariana, 

Kateřina, Žofie, Anna
38. Václav Doudlebský, manželka a dcera Ludmila
39. Jan Tomášek, manželka, a děti Václav, Matěj, Matouš, Anna, Dorota, 

Kateřina
41. Jakub  Husák, manželka a děti Jakub, Vojtěch, Jan, Dorota
43. Jakub Jílek, manželka a děti Jakub, Jan, Matěj, Václav   ěš+

Chotěšiny Kateřina Hůpková
Sedlištka 2. Ondřej Klofanda

9. Jakub Loskot, manželka Alžběta, syn Tomáš
Střihanov 8. Václav Doležal, manželka a děti Jan, Václav, Anna
Rzy 14. Jan Macháček (Machaczek) a manželka
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2. SLAVNOSTNÍ PŘIHLÁŠKY  OD 5. DO 23. BŘEZNA 1782

Otázky kladené vyslýchaným:
1. Odkud jste?
2. Jak se jmenujete, ženatý nebo vdaná?
3. Jaké víry byli vaši rodiče?
4. V jaké víře stre vy byli vychovány?
5. Zdaliž dosaváde tu víru vyznáváte?
6. Proč od víry katolické odstupujete?
7. Kdo vás navedl abyste od víry katolické odstoupili?
8. S jakými slovy a nebo pohrůžkami vás od katolického náboženství odvedl?
9. Máte nějakou pochybnost v víte katolické?
10. Jakou víru neb náboženství v budoucně vyznati chcete?
11. Proč?
12. Máte-li dokonalou povědomost článků té víry kterou chcete vyznati?
13. na učiněný výklad víry katolické, poněvadž jiné víry povědomost nemáte, co odpovíte!
      Chcete-li k víre katolické přistoupiti?

Poznámka (červeně) Upozornění!!!
Otázky kladené vyslýchaným jsou uvedeny pod čísly pořadovými na prvém dvojlistě. Pokud nejsou 
uvedeny odpovědi na č. 3. a 4. byli dotazováni vždy na rodiče, zda byli katolíci a jak byli 
vychováni. (Kraj chrudimský, děkanát litomyšlský)

P r o t o c o l u m,  v kterém všichni, jen se samospasitelné víry římské katolické 
odvrátili a náboženství buď helvetského, augšpurského, neb  jiné vyznali, jakož tak cokoliv 
přednešené sobě otázky jedenkaždý zejména odpovídali věrně a svědomitě zaznamenáno se 
spatřuje. Mart. 15 – 23. 1782
Dne 15. Marty 782 předsevzali Constitutum poddaní král. věnného města Vysokého Mýta.
Vesnice V r a c l a v

Václav Matucha ženatý č. 12.
Protože mně nepodávají ve víře katolické pod obojím způsobem. Jestliže mně přesvědčíte,, že to 
není příkaz Kristův, tak vám potom odpovím (latinská poznámka). Poněvadž přesvědčený jsem a 
téměř makavé jest mně všechno dokázáno a vysvětleno, tedy od všechné pochybnosti odstupuji a 
při pravé křesťanské katolické víře pozůstávám, v které chci živ býti a také umříti

Václav Matucha

Rozina manželka Václava Matuchy, rozená ze Lhotky na lanškrounském panství.
5. Nevyznávám, já vyznávám jako můj muž víru vyznává.
6. Já mám pochybnost jako můj muž že nepřijímám z kalicha
7. Můj muž mne odvedl.
8. s těmi slovy že my máme pod obojím užívat a jinšího nic mi neříkal.
9. Juž vám povídám, že nám nepodáváte pod obojím. (Latinská poznámka) Soudím, že když to 
dále bylo dokázáno mému manželi jako mě on tak učinil jako já věřím a v té víře katolický chci živa
býti a ji do smrti zachovati. ¨ Rozina manželka Václava Matuchy.

Martin Matucha syn a Rozina dcera 
Přesvědčeni argumenty následovali otce a byli připojeni k víře katolické. 
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Martin Šnapel č. 3 ze vsi Vraclavi ženatý.
6.Proto že zákon Páně nemám otevřený a dovolený abysme z něho Boha mohli znání a jeho 
milovati.
7. Žádný, zákon Páně mně k tomu přivedl.
8. Já se domnívám, že máme kalich Páně přijímati a takový se nám nedává.
9. Víru a náboženství helvetského.
10. Protože je pod lámáním chleba a kalicha Páně užívání ostatní nemůže věděti,co by ta víra v 
sobě vynášela, až nám císař Pán učitele dá, který nás té samé vyučovati bude.
11. To já nevím, já neznám Písmo, já jsem sprostý člověk.
13.Nechci.

Kateřina, manželka Martina Šnopla z Vraclavi.
6. Chci vostati katolické víry.
4. V katolické víře.
5. Již nevyznávám teď.
6. Mám nyní otevřeno. Jaké kdo chce v víry bíti a jí sobě oblíbiti, tedy proto se odkazuji.
7. Žádný mně nenavedl, jedině sem já sobě to umínila, že chci v samospasitelné víře Beránkově 
bejti a v katolické víře více nechci setrvati.
8.  Žádný dokonce, co jsem pár let Boha všemohoucího poznala, tehdy v té doby ustupuji od víry 
katolický.
9. Já nemám žádnou pochybnost, než to co sem před sebe vzala a v tom chci zůstati.
10. Beránkovu profesi helvetské.
11. Ponížené prosím, my se máme teprv učit jako žáci, já ještě nevím co nás učit budou.
12. Já neznám ještě nic a nevím co ještě věřit budu.
13. Ne, již více nechci.
Kateřina Šnoplova.

Mikuláš  Skočílek, Vraclav 12. ženatý
3.Moje byli katolické víry.
4. V kaktolické víře.
5. Ne více.
6. Proto že musíme věřiti nech je psáno neb není.
7. Žádný dokonce.
.8.9.Mně se ta víra nelíbí, já katolické býti nechci.
10. Kterou Kristus pán učil a apoštolé kázali bez všeho přídavku a újmy pod přijímáním lámání 
chleba ba z kalichu Páně píti.
11. Protože jsem to viděl v Písmě a co jsem jedenkráte před sebe vzal aby mně hned život vzali, 
odstoupiti nechci, ostatně očekávám učitele které nám Bůh sešle.
12. Já nemám toho žádnou povědomost.
13. N e c h c i. Mikuláš Skočílek.

Alžběta manželka Mikuláše Skočílka, rozená z Javorníka od Prahy panství Konopištského
3. Můj otec byl evangelík od narození a matka katolička.
4. V křesťanský katolický.
5. Nevyznávám, poněvadž sem se již jednou zapsati dala.
6. Poněvadž nemáme zákon Páně otevřený a musíme věřit, nechť je psáno nebo nejní.
7. Mně žádný nenavedl.
8. Z toho sobě hřích činiti nebudu nebo mně žádný nenaváděl.
9. Tu pochybnost  mám, že sem musela věřiti nechť je psáno nebo ne, nyní ale to již nevěřím.
11. Nyní křesťanský konfesi helvetské.
12. Já nevím proč, jedině proto, že ta víra je povolena a já sem to silně předsevzala.
13. Nechci. Alžběta Skočílková
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Jan Dvořák   Vysoké Mýto Nro. 41. rodilý z Hrušový panství litomyšlského, nyní soused 
vysokomýtský, ženatý
6. Poněvadž jsem pravdu zákon Páně poznal, tak to chci.
7. Mý ženy matka mně toho napořád povědomost dala, když jsem jako malý chlapec a mým 
neb.otcem do Litomyšle na trh jezdíval, tehdy jistý radní Běstovský k mému otci říkával a jemu 
knížku k čtení podával, že přijdou časy, kdo bude Beránkem víru vyznávat ten že obstojí a já jsem 
se na to upamatoval a nyní dle prošlých patentů vidíce, že více lidu k jinému náboženství 
přistupuje a já jsem to též učinil.
8. Mojí ženy matka mně pravila, abych se katolického náboženství nedržel, že jest to samý podvod.
9. Mám předně v desátém  /asi desateru/ Božím přikázání stojí předně: Nebudeš míti Bohů jiných 
přede mnou mimo mne a Neučiníš sobě rytiny, ani žádného podobenství,. aniž což jest svrchu, 
aniž co jest pod zemí nebudeš se mu klaněti. Mám pochybnosti v mysli, že nám nic není platné o 
svatých jejich že nejsou nic platný. Za mrtvé nemodliti se že nic platné není. Dělat kříž mám také 
pochybnost. Svátosti připouštím jen dvě, křest a Večeři Páně. Kněží mám za falešné proroky. To 
jsem ty články o který mám pochybnost a to vzývají katolíci a chtějí  (ctějí?)obrazy proti prvnímu 
přikázání a my je nectíme a o těch ostatních článcích pochybnost máme.
10. Pravou křesťanskou samo spasitelnou víru, kterou Kristus Pán vyučoval - - - helvetského 
náboženství.
11. Proto že mám naději že ta víra, ke které jsem se přihlásil, že by mně byla spasitelnější nežli 
katolická.
12. Mám: že kdo by nebral obojího, boj se pekla nejhoršího a ostatně nejsem v tom dobře 
vycvičený krom že vyznávám 12 článků srovnání apoštolského.
13. Nechci. Jan Dvořák.

Kateřina Dvořáková, vdaná, rozená z Hrušový, panství litomyšlského.
3. Mý rodiče byli katolíci.
4. Byla jsem vychována v víře katolické.
5. Nevyznávám, já jsem od ní odstoupila.
6. Proto jsem od té víry katolické odstoupila, že při té víře ku který chci přistoupit budu přijímati 
pod lámáním chleba a z kalicha Páně píti.
7. Žádný mně nenavedl, nýbrž matka má mne soukromě od maličkosti vyučovala.
8. Často mně říkala že jest ta víra pod obojím spasitelnější.
9. Mám pochybnost, že se ve víře katolické svatým věří že by se za nás přimlouvali – Panna Maria 
se za nás tak přimlouvat nemůže. – Nevěřím žádný očistec aniž že modlitba za   co platná byla. – 
Neuznávám také že mše svatá platná jest a jiného nic nevím, jakou bych pochybnost měla.
10. Já přistupuji k tomu podle lámání chleba a z kalicha Páně pití totiž k náboženství helvetskému 
k víře Beránkovy.
11. A poněvadž to císař pán dovolil. Tak to musí být dobrý.
12. Mám a vyznávám 12 článků víry totiž Věřím Pána Boha, který u přítomnosti - - - komissi celý 
vejslovně přeříkala.
13. Nechci přistoupit. Kateřina Dvořákova

Jan Beneš z Hrušové rodilý a nyní soused vysokomejtský No. 58, svobodný.
3. Otec byl katolické víry a matka Beránkovy.
4. Od maličkosti jsem byl Beránkovy víry vychovaný a chodil jsem k svaté zpovědi a k přijímání 
jednou za rok poněvadž jsem musel chodit.
5. Až dosaváde tu víru Beránkovu vyznávám.
6. Poněvadž jsem věděl že Beránkova víra je lepší a Pán Bůh mně ji dal poznati.
7. Má matka.
8. Matka mně říkávala, že je ta Beránkova lepší než katolická.
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9. Katolíci nepřijímají pod obojí. Nevěřím očistec, modlitbám za mrtvé. Mše nic platná není. 
V svátosti oltářní živy Bůh není. Na pouti chodit nic platno není. Matka Boží ani svatí nám u Boha 
co vyprositi mohou. Nevěřím také že nám otec duchovní hříchy odpustiti může tím méně že jsou 
jaké odpustky. Nepřipouštím že církev katolická jest na Krista nýbrž na svatém Petru založena. 
Nepřipouštím, že je více svátostí nežli dvě křest a večeře Páně, ostatně nic nevím.
10.Beránkovou víru vyznávám.
11. Protože jest lepší víra Beránkova nežli víra katolická.
12. Já mám za články a podstaty mé víry srovnání apoštolské anebo Věřím Pána Boha, které u 
přítomnosti komise od slova k slovu vyříkala. 
13. Nechci. Jan Beneš
¨
Rozálie vdova po nebožtíkovi Josefovi Macháčkovi ze vsi Rzy, rozená z Vraclavi.
3. až 5. viz poznámku v úvodu.
6. Proto že je v katolicky mnoho přídavků.
7. Žádný, ale poněvadž patenty od císaře Pána přišly, že může každý vzít víru jakou chce kdo, tak 
jsem já si taky jinou podle toho vybrala.
8. Jak jsem řekla mocí patentů.
9. Mám, že jest 7 svátostí a ony nejsou než 2 křest a večeře Páně. Přijímání pod jednou. Kněží 
nemohou hříchy odpouštět, nýbrž sám Bůh. Když Kristus Pán vstúpil v ráji tak tehdy kázal svým 
učedlníkům aby kázali slovo Boží, že po nich přijdou falešní proroci a mě se zdá že jsou to snad 
kněží a více nic nevím.
10. Víru Beránkovu.
11. Abych k spaseni přišla poněvadž víra Beránkova jest spasitelnější než katolická.
12. Mám 12 článků víry totiž Věřím Pána Boha.
13. Nechci. Rozálie Macháčková vdova

Jan Macháček, ženatý z vesnice Rzy.
6. Protože chcem z kalicha páně píti a katolická vira to nepřipouští.
7.Císař pán vydal patenty a my se toho držíme, jeden každý vedle vlastního svědomí sobě může 
vybrat víru, jakou kdo chce.
9. Mše není nic platná, poněvadž Syn Boží za nás za všechny se obětoval již jedenkrát, tehdy, že 
se více obětovat nemůže. Pod obojím se nepřijímá. Očistec je toliko na světě, ale po smrti žádný. 
Modlení za mrtvé není nic platné. Ostatně nemám žádnou více pochybnost.
10. Víru Beránkovu vedle konfese helvetské totiž Českých Bratrův.
11. Aby nám byla naší duši spasení.
12. Mám a to jsou Věřím Pána Boha - - a o jinších článcích víry nevím.
13.Nechci. Jan Macháček

Anna, manželka Jana Macháčka, provdaná ve vesnici Rzy, rozená v Hrušové.
6. Pro přídavky a pro újmu.
7. Moje matka k tomu mně měla a vyučila.
8. Matka mně říkala, že bude zle s katolíkama, že evangelická víra bude panovat a katolická víra 
katem že byla dobyta a že katem zkažena bude.
9. Mám pochybnost a sice:? katolíci věří, že svatý jim můžou pomoct a já tomu nevěřím. Nevěřím 
očistci. Mše svatá nejni nic platná. Nápodobně za mrtvé také nic nepomáhá. Kněží že nemohou 
hřích odpouštět a více pochybnosti nemám.
10. Víru Beránkovu.
11. Proto že ji Kristus Pán svatým apoštolům v ráji vštípil.
12. Mám povědomost a vyznávám 12 článků apoštolských nebo Věřím v Pána Boha – a abychom 
v upřímnosti a lásce vespolek živi byli ostatně nic nevím.
13. Nechci, chci raději umříti. Anna manželka Jana Macháčky.
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Žofie, manželka Matěje Limperského ze vsi Chotěšice
6. Proto že přišly patenty, že můžeme vzít každý víru jakou chce.
7. Moje sestra manželka Matěje Linparského ze vsi Sloupnice.
8. Ona sestra mně říkala, že to již bylo od starodávna a zase to přijíti má a císař pán to také již 
povoluje, když nám učitele poslati chce, protož abychom více do kostela nechodili a dále mně 
doloženo bylo, že žádný člověk v katolický víře před nepřáteli neobstojí, že skrze kata bude 
shlazena.
9. Mám:  katolíci věří že svatý že jim můžou pomoci a já to nevěřím, k svatým volají a my v naší 
víře ne. Že dělají kříž a neuznávám býti dobrý. Že neužívají pod obojím. Beránek Boží že již 
jedenkráte za nás byl obětovaný a více se obětovati nemůže, podle toho že mše svatá býti nemá. 
Očistec není žádný, následovně modlení za mrtvé také není platné, ostatně nic nemám.
10. Beránkovy víry.
11. že se mně líbí.
12. Mám 12 článků víry to jest srovnání apoštolské.
13. Nechci. Žofie Limporská.

Kateřina vdova Hubkova z Chotěšin, rozená ze Džbánova.
6. Proto že císař pán vydal patenty že může každý věřit a víru sobě volit jakou kdo chce, což mu 
Pán Bůh zaplať a dlouhá léta panování za to dáti ráčí.
7. Já jsem šla do Heřmanic do schůzky mezi všechny a tam sem byla svedená.
8. Lidé povídali že bude s katolíky zle, totiž že jim budou vypalovat znamení a někteří že budou 
shlazeni.
9. Mám pochybnost že mše svatá v naší víře nic platná není. Že modlitba za mrtvé nic platná není, 
ostatek nic nevím.
10. Beránkovu.
11. Já se důvěřuji že je lepší víra než katolická.
12. Já toho ještě nic nevím.
13. Nechci. Kateřina Hubková vdova.

Anna manželka Matěje Zubra ze Sedliště.
3. Byli a jsou posavad katolíci.
4. Nevyznám a v ní nezůstávám.
6. Proto od ní odstupuji, že se mně nelíbí.
7. Můj manžel mně odvedl, nebo co věří on, já také věřiti chci.
8. Slyšela jsem, že katolíkům budou cejchy vypalovat a říkali mému muži abych té víře nevěřila.
9. Mám: Katolíci dělají kříže a my ho neděláme. Mši svatou taky nevěříme že co platná jest. Že 
katolíci mají odpustky, také nevěřím. Ostatní nic nevím, co v té víře katolické jest.
10. Křesťanskou Beránkovu.
11. Že je pravdivá a neomylná.
12. Mám a to sice že Pán Bůh všechny hříchy odpustí a shladí, když ho zkroušeným srdcem a 
pravou vírou prosíme.
13. Nechci. Anna manželka Matěje Zubra

Matěj Zubr, ženatý, ze Sedliště, rozený z Vinar.
Všecko věřím, cokoliv katolická církev věřiti poroučí a v ničem žádnou pochybnost nemám, a chci 
v ní až do skončení mého života setrvati a v ní zemříti. Matěj Zubr

Anna Macháčková, vdova po Janoj Macháčkoj nyní ve Rzích, rozená z Voděrad, panství 
litomyšlského.
6. Proto že se mne zdá jinší víra lepší, a nová víra skrze patenty nastala, který já se držím.
7. Můj bratr Jan Hlavík z Jehnědí panství brandejského.
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8. On mně říkal že nastanou časy že přijdou falešní učitelové a to jsou kněží, kteří nám budou zle 
učit, takže katolíci budou cejchovaný a potom vyhnaný. Více také slyším povídat že katolická víra 
byla mečem dobyta takže zase mečem se zkazí.
9. O mši svaté nedržím nic. O obětím také nic. Nevěřím, že může kněz hřích odpouštět. Aniž 
modlitby že za mrtvé platné jsou, následovně že žádný očistec není. Mám také pochybnost že se 
nepodává pod obojím. Že nejsou než dvě svátosti. Ostatek nic nevím.
10. Beránkovu.
11. Proto že jest lepší nežli katolická.
12. Mám a vyznávám 12 článků víry a to sice srovnání apoštolské a tak vyříkala celý Věřím Pána 
Boha a nic nevynechala. Ostatně odpověděla že o žádných jinších článcích neví.
13. Nechci. +++ Anna Macháčková.

Ondřej Klofanda neženatý ze Sedliště.
5. Teď ne.
6. Že je katolická víra chybná.
7. Lidi mezi kterými jsem dělal.
8. Že víra katolická skrze kata byla dobyta a zase skrze kata bude shlazena.
9. Mám: že není očistec a za mrtvé se modliti nic platné není. O obětích také nic nedržím jako i 
také o mši svaté. Že jsou jen dvě svátosti – křest a večeře Páně. Že kněží nemohou hříchy 
odpouštět. Že katolíci nepodávají pod obojím. Ostatek více nejsem učenej.
10. Víru Beránkovu kterou Pán Kristus učil, svatý apoštolové kázali a která byla v ráji vštípena.
11. Proto že doba jest a přijíti má.
12. Nemám, protože ještě nemáme učitele.
13. Nechci. Ondřej Klovanda.

Jakub Loskot, ženatý, ze Sedliště.
6. Že je povoleno od císaře pána jak kdo chce bejt.
7. Žena moje.
8. Abych se držel víry Beránkovy, protože budou dávat katolíkům znamení.
9. Mám pochybnost. Nelíbí se mně že katolíci dělají kříž. Katolíci mají 7 svátostí a my máme jenom 
dvě ty co Kristus Pán řekl při poslední večeři. Dále nevím a nemám nic.
10. Beránkovu víru, protože hned v ráji od Krista Pána vštípena protože byla hned od počátku od 
Adama.
12. Já v tom tak dávno nejsem, musím to teprve pochopovat do hlavy. Dosavad nemám a nevím o
žádných článcích víry Beránkovy.
13. Nechci. Jakub Loskot.

Josef Židek ženatý, ze vsi Střihanova.
6. Protože je povolení od císaře Pána k jinší víře.
7. Když jsem přišel do Javorník do hromady, porozuměl jsem tomu, že je to dobrý.
8. Mně odvedlo od katolické víry že řečeno bylo v shromáždění v Javorníku, že katolická víra 
pomine a že Beránkova nastane a bude jeden pastýř a jeden ovčinec.
9. Mám že se v katolické víře přijímá pod jedním a já chci přijímat pod obojím způsobem, pod 
lámáním chleba a z kalicha páně píti. Že se ve víře katolický dělají na čelo kříže ale mají se dělat 
v srdci. Ostatní nemám žádnou pochybnost.
10. Beránkovu pod lámáním chleba a kalicha Páně pití.
11. Proto že se mně lepšé líbí nežli ta víra katolická.
12. Mám a vyznávám 12 článků víry, nebo srovnání apoštolského.
13. Nechci. +++ Josef Židek.

40



Václav Doležal ze vsi Střihanova, ženatý.
6. Protože jest v ní mnoho přídavků.
7. Když jinší lidé se dali do jinší víry já sem se také dal a to mně k tomu pohnulo.
8. Že mně odvedlo když jsem slyšel že katolická víra má pominout a Beránkova nastat.
9. Mám a to že v katolické víře se představuje po smrti očistec a já tomu nevěřím. Klanění před 
obrazy. Že mše svatá nejni nic platná a ostatek nevím nic.
10. Opravdový křesťan víry Krista Ježíše.
11. Protože Kristus Pán při poslední večeři dal ji svým učedlníkům.
12. Mám, a vyznávám 12 článků víry, které složili svatí apoštolové.
13. Nechci. +++ Václav Doležal

Josef Hanus ze vsi Střihanova, ženatý.
6. Proto že v ní nechci být, nebo se mně nelíbí.
7. Písmo svaté na Javornících.
8. Slyšel jsem od starých lidí že až přijde patent od císaře pána, abych se přidržel Beránkovy víry 
Krista Ježíše samospasitelný.
9. Mám: Protože katolíci kříž dělají a my ne. Že ve víře katolické přijímají pod obojím a já chci pod 
lámáním chleba a vína z kalicha Páně píti. Očistec nevěřím. Následovně za mrtvé modlitby platné 
nejsou.
10. Beránkovu spasitelnou Krista Ježíše.
11. Protože chci pod lámáním chleba a vína  z kalicha Páně píti.
12. Mám a vyznávám 121 článků víry nebo Věřím Pána Boha.
13. Nepřistupuji. +++ Josef Hanus.

Jan Pathan, ženatý, ze vsi Střihanova.
6. Protože se mně nelíbí že má zrušený kšaft Kristovy.
7. Můj otec.
8. Že má být víra Beránkova na poslední čas jako prve byla, že má bejt jeden ovčinec a jeden 
pastýř.
9. Mám: protože katolíci připouštějí očistec a já ho nevěřím, též že mše svatá že nic není platná.
10. Beránkova Krista Ježíše.
11.Protože se mně lepší líbí nežli katolická.
12. Mám  12 článků víry nebo srovnání apoštolské.
13. Nepřistupuji. Jan Pathan

Václav Randa ze Střihanova, ženatý.
6. Protože se mně nelíbí.¨
7. Když jsem byl v Javorníků při schůzi, tam jsem to nabyl.
8. Slyšel jsem že víra katolická pomine a víra Beránkova nastane.
9. Mám: protože katolíci dělají kříž na čelo a my na srdci. My nevěříme v očistec a modlení za 
mrtvé že by co prospělo. Že kněží hříchy odpouštět nemohou. Při tom věřím dvě svátosti totiž křest
a večeři Páně a nepřipouštím že v hostii od kněze posvěcený jest živý Bůh.
10. Beránkovu Krista Ježíše, která    ???
11. Proto že se mně líbí.
12. Mám  12 článků víry neb srovnání apoštolské.
13. Nechci. +++ Václav Randa

Martin Doležal neženatý ze Střihanova.
6. Proto že se mně nelíbí a císař pán takové patenty vydal že může každý věřit co chce.
7. Od mých rodičův.
8. Byli jsme v Javornících v shromáždění a oni si povídali abychom se nedrželi katolické víry, že má
projít.
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9. Mám pochybnost. Katolíci dělají kříže a my ne. Neklaníme se obrazům jako katolíci. Kněží 
nemohou hříchy odpouštět a jen dvě svátosti připouštím: křest a a večeři Páně a již nic nevím
10. Beránkovou víru kterou Kristus Ježíš v ráji vštípil.
11. Proto že jsem to slyšel že Beránkova víra někdy bude panovat.
12. Mám 12 článků víry neb srovnání apoštolské.
13. Nechci. Martin Doležal.

Alžběta, svobodná dcera Václava Doležala ze Střihanova.
3. Byli katolíci.
4. V katolické.
5. Vyznávám upřímným srdcem a chci v ní až do smrti zůstat.

+++ Alžběta Doležalova, dcera Václava Doležala

Dorota, svobodná dcera Václava Randy ze Střihanova.
6. Protože slyším, že Beránkova víra má býti stálejší nežli katolická.
7. Moje máma mně k tomu měla.
8. Máma mně říkala jestli nepřijmu Beránkovu víru že k ní nebudu moct přijít, též že na katolíky 
přijde vojsko a bude se sekat a že Beránkova víra všude obstojí, též že katolíkům budou vypalovat 
na rukouch.
9. Mám – protože katolíci přijímají pod jedním a Beránková víry pod obojím způsobem., Očistec že 
nejni a modlitby za mrtvé nejsou nic platné. Já jsem měla modlitby katolický, rodičové mně je 
vzali.
10. Víru Beránkovu chci vyznávat.
11. Proto že se mně líbí a že je v samém Kristu Pánu. Já se mého otce nespustím.
12. Povědomost nemám, ale poněvadž otec a matka mně k víře Beránkovy svedli, zůstávám 
s nima při tej.
13. Nechci. +++ Dorota Randova, dcera Václava Randy.

Václav Doležal ženatý ze Střihanova
5. Teď již nevyznávám, když jsem od ní odstoupil.
6.  Nelíbí se mně roto, že je v ní mnoho přídavků.
7. Když přišly patenty, že může býti každý ve víře v jaké kdo chce, mezi lidem jsem slyšel, že má 
panovat víra Beránkova. - - - -
8. Slyšel jsem že víra katolická přijde k zmenšení, že je katem dohnána a katem zase bude 
shlazena.
9. Mám pochybnost:  že je v ní mnoho přídavků. Za úmrtí není modlitba nic platná. Mrzí mně že 
nám nepodávají z kalicha píti. Kněží nám nemohou hřích odpustit, ostatek proti víře katolické 
nemám nic.
10. Beránkovu evangelickou pod obojím v ráji vštípenou a když se Kristus Pán narodil potvrzenou.
11. Proto abych skrz víru Beránkovu mohl přijít k spasení.
12. Mám 12 článků víry Věřím Pána Boha a jiné články nemám.
13. Nechci. +++ Václav Doležal

Alžběta manželka Jana Pathana ze Střihanova.
6. Když přišly císařské patenty že může bejt ve víře v jakej kdo chce, tehdy jsem viděla, že se jinší 
lidí dávají zapisovat, já se taky dala.
7.---------
8. Že je ve víře katolické mnoho přídavků a slyšela jsem, že jedna víra musí padnout a Beránkova 
že musí panovat a že budou katolíky cejchovat na rukách a na čele.
9. Mám, že se katolíci hrozně křižujou. Že se klanějí obrazům a za modly je držejí, ostatně nic 
nevím. Očekávám učitele až nám ho odešlou.
10. Víra Beránkovu v Krista Pána vštípenou v ráji, ostatní se teprve musím učit.
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11. Protože víru katolickou jest kšaft zrušený.
12. Nemám povědomost, protože nejsem ještě vyučena.
13. Nechci. +++ Alžběta Pathanova.

Alžběta, manželka Václava Doležala ze Střihanova, rozená z Javorník.
6. Proto, žer je k ní mnoho přidáno.
7. Moji rodičové.
8. Říkali mně abych se držela víry Beránkovy, že katolická musí pohynout a že přijde k vyhlazení.
9. Mám, proto že se katolíci klanějí obrazům. Že zpověď nic platná není. Za mrtvé se modlit také 
nic není. Já chci z kalicha Páně pít a katolíci nepijou, ostatně nemám nic.
18. Beránkovu víru, kterou Pán Ježíš při poslední večeři ustanoviti ráčil.
12. Nemám povědomost a důklad, teprve se musím učit.
13. Nechci. +++ Anna Doležalová

V král.věnném městě Vysokém Mejtě dne 23. Marty 1782
Josef Malek, arcibiskupský komisarius
Wentz Fr.Fingler rath.komisarius
Jan Jos.Poláček comissarius

3.  POKRAČOVÁNÍ KOMISE 23. DO 28. BŘEZNA 1782

Otázky:
1. Odkud jste:?
2. Jak se jmenujete, ženatý nebo vdaná?
3. Jaké víry byli vaší rodiče?
4. V jaké víře jste vy byli vychovaný?
5. Zdaliž dosaváde tu víru vyznáváte?
6. Proč od víry katolické odstupujete?
7. Kdo vás navedl abyste od víry katolické odstoupili?
8. S jakými slovy nebo pohrůžkami vás od katolického náboženství odvedl?
9. Máte nějakou pochybnost v víře katolické?
10. Jakou víru neb náboženství budoucně vyznati chcete?
11. Proč?
12. Máte-li dokonalou povědomost článků té víry, kterou vyznati chcete?
13. Na učiněný nyní výklad víry katolické, poněvadž jiné víry povědomost nemáte co odpovídáte!
Chcete-li k víře katolický přistoupiti?

Povolána Dorota, žena Josefa Židka ze Střihanova
Rozená z Ledců nyní ze Džbánova
2. Dorota manželka Josefa Židka.
3. Katolický
4. V katolický
5. Nyní ne.
6. že se mně nová víra zalíbila.
7. Můj manžel.
8. On když novou víru poznal tak mě volal abych jíé také přijala. Jáť ani číst neumím.

43



9. Mám a to proto že katolíci dělají kříž a my ho neděláme. V očistec nevěřím a modlení za mrtvé 
nejni nic platné, ostatek nevím co bych měla.
10. Beránkovu víru kterou sám Pán Kristus v ráji vštípit ráčil.
11. Protože doufám že v té víře Beránkově budu spasena.
12. Nemám žádný jiný články víry než že Věřím Pána Boha....
13. Nechci.

Dorota žena Václava Randy
1. Ze Střihanova.
2. Barbora Randová vdaná.
3. Katolický
4. v katolický
5. Nevyznávám.
6. proto že se mně nelíbí.
7. žádný mně  nenavedl než slyšela jsem od mých předkův že má bejt víra katolická zkažena a že 
má nastat víra Beránkova Krista Ježíše.
8.-9. Že katolíci dělají kříže a kříže že nemají moc odpouštět hříchy a katolíci když jdou do kostela, 
že když něco nesou v kapse ze to zase domů přinesou též že se růžence modlejí, to se mně nelíbí.
10. Beránkovu Krista Ježíše který se v rámi vštípil pod lámáním chleba a kalicha Páně píti.
11. Proto že je spravedlivá.
12. Mám 12 článků Víry totiž věřím Pána Boha, ostatně nemám žádnou pochybnost.
13. Nechci, radši se dám odřít a raději chci hned umřít. +++ Barbora manželka Václava Randy.

Anna vdova po Tomáši Žídkovi ze Střihanova.
1. ze Střihanova.
2. Kateřina vdova Žídkova.
3. Víry katolický
4. Katolický
3. Nevyznávám
6. Zdá se mně má víra lepší.
7. Můj muž nebožtík.
8. On říkával že přijde Beránkova víra abych se jí nespouštěla, že víra katolická má pojít a jako 
byla mečem dobita tak že bude mečem zkažena, též že jich budou zapisovat
9. Protože katolíci připouštějí 7 svátostí a my dvě a že katolíci dělají kříže více nevím nic.
10. Beránkovu samospasitelnou kterou Kristus Pán v ráji vštípil.
11. Proto že v ní můžu bejt dříve spasena.
12. Já nejsem sice vycvičena, my čekáme učitele.
13. Nepřistupuji. +++ Kateřina vdova po nebožtíkoj Tomášoj Žídkoj

Alžběta vdova ze Střihanova
1. Ze Střihanova
2. Alžběta vdova
3. Katolický
5. Já nevyznávám
6. Protože se katolíci tůze křížkujou.
7. Slyšela jsem od mého nebožtíka muže že Beránkova víra má panovat a tenkrát že bude jeden 
ovčinec a jeden pastýř.
8. Že musí pojít katolická víra a Beránkova bude panovat.
9. Mám. O obrazech nic nedržím, škapulířům taky nic nevěřím, Též že modlitby za mrtvé nejsou nic
platné a očistec nejni. O spovědi taky nic nedržím protože se hříšný hříšnému zpovídá však ale tu 
moc odpouštěti hříchy míti nemůže.
10. Beránkova pod lámáním chleba a z kalicha Páně píti, která víra jest vštípená v ráji.
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11. Proto abych v tý Beránkový víře tím spíše k spasení přišla.
12. Nejsem vycvičena až přijde učitel náš tak půjdem k němu na cvičení.
13. Nepřistupuje. +++ Alžběta vdova po Matějovi Doležalovi

Jan Klofanda, ženatý ze Džbánova
1. Ze Džbánova
2. Jan Klofanda ženatý
3. Katolický
4. Nevyznávám.
6. Proto že císař vydal patenty aby byl každý jak kdo chce.
7. Já jsem dostal ženu i toho. Ona zpívala písničky a mně se to zalíbilo.
8. Žádnýma pohrůžkama, ale slejchali jsme že má katolická víra pojít a Beránkova nastat.
9. Mám protože nám nedávaj pod obojím užívat, aneb z kalicha Páně pít a nevím, že je očistec a 
taky že modlitby za mrtvé nejsou  platné. Kněz nemůže hříchy odpouštět leda Kristus Ježíš.
10. My držíme jen dvě svátosti, křít nedělám jen v srdci.. Nic nevím, toho je dost.
11. Beránkova Krista Ježíše, kterou Bůh všemohoucí v ráji vštípil a apoštolům kázána  a kšaftem 
stvrzena byla.
12. Protože je kšaftem Kristovým v ráji stvrzena.. Nemám až dostaneme učitele, teprv se učit 
budeme.
13. Nechci. +++ Jan Klofanda.

Anna manželka Jana Klofandy ze Džbánova
1. Ze Džbánova
2. Anna manželka Jana Klofandy
3. Katolický
4. V katolický
5. Nevyznávám
6. Proto že ve víře katolický nedávaj z kalicha Páně pít.
7. Císař pán nám to povolil.
8. Nebožtík dědek nám to povídal že bude míchání ve víře a nejlepší bude víra Beránkova.
9. Já nemám žádnou pochybnost o víře katolický ale když jinčí víru císař pán povolil, já se taky 
jinou víru přijala.
10. Beránkovu
11. Protože v ní mý rodiče byli a císař pán ji povolil.
12. Mám. Já mám 12 článků víry: Věřím Pána Boha a jinší grunty nemám.
13. Nepřistupuji. +++ Anna Klofandová

Ludmila vdova Novotná ze Džbánova
1. Ze Džbánova.
2. Lidmila vdova Novotná.
3. katolické
4. v Katolické
5. Nevyznávám
6. Protože byl zákon Páně před námi zavřenej.
7. Můj otec nebožtík povídal, když přijde víra Beránkova abych se jí držela.
8. To mně vždycky nebožtík otec říkával. Jinou pochybnost nemám než že zákon Páně byl před 
náma zavřený.
9. Opravdu křesťanskou víru Beránkovu.
10. Když mně jí nebožtík otec schvaloval já jdu za ním.
11.
12. Já teprv nedávno jsem v tom, nic nevím.
13. Nechci. +++ Lidmila vdova Novotná
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Matěj Stoklasa, ženatý ze Džbánova
1. Ze Džbánova.
2. Matěj Stoklasa ze Džbánova.
6. Ta nová se mi líbí je povolena, já k ní přistupuji.
7. Otec mé manželky má knihy on v nich četl, mně se to zalíbilo, proto jsem odstoupil od víry 
katolické.
8. Žádný slova ani pohrůžky, nýbrž král.patenty přišly aby věřil kdo chce, tak se mně to zalíbilo.
9. Nemám.
10. Beránkovu kterou založil nebeský otec a ráčil se v ráji vštípiti.
11. Protože je nejpřednější.
12. Ještě nemám povědomost ale těším se že mně to Pán Bůh dá.
13. Nechci. Matěj Stoklasa.

Kateřina manželka Josefa Hanuse ze Střihanova
6. Protože katolíci dělají kříže na čele a my je děláme ústy v srdci.
7. Žádný jedině má matka.
8. Ona mně říkala až přijde Beránkova víra abychom se jí drželi.
9. Pohybnost mám proto  že dělají katolíci kříže na čelích a my je děláme v srdci, že mají růženec. 
Nevěřím o obrazech ostatek nic nemám.
10. Beránka Krista Ježíše Spasitele a jinou žádnou nevyznávám.
11. Protože se ráčil pro nás v ráji vštípit.
12. Že máme pod způsobem chleba jísti a vína píti, to je můj náklad.
13. Nechci. Kateřina Hanusova.

Magdalena žena Matěje Stoklasy ze Džbánova
6. Proto že byl zákon Páně zavřený.
7. Můj otec a můj muž.
8. Oni mně povídali abych se přidržela víry Beránkovy, že je lepší nežli katolická.
9. Nemám
10. Beránkovu.
11. Abych v ní byla spasena.
12. Nemám protože nejsem vyučena.
13. Nechci. +++ Magdalena Stoklasova

Kateřina žena Mikuláše Doudlebského ze Džbánova
6. Protože císař Pán vydal patenty, že může být každý bejt víry jaký kdo chce.
7. Lidi.
8. Oni mně povídali, že víra katolická má pojít a Beránkova nastat a panovat.
9. Mám: Kříže Kněží nemohou odpouštět hříchy. Očistec není žádný ten mám na světě. Že nám 
nedávají z kalicha Páně pít a my že jej chceme pít. Mám za to a slyšela jsem, že přijdou falešní 
proroci a to jsou kněží. O růženci také nic nedržím, ostatní ještě nejsem vycvičena.
10. Beránkovu.
11. Abych v ní mohla bejt spasena.
12. Mám 12 článků víry totiž věřím v Pána Boha. Nejsem  ještě vyučena, teprve čekám učitele.
13. Nechci. +++ Kateřina Doudlebská
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Václav Jiříček, ženatý, ze Džbánova
6. Protože byl porušený kšaft Kristův ve víře katolické,l poněvadž nám nepodávali pod obojím, což 
my předci rádi bychom měli.
7. Můj otec.
8. On mně říkal že přijde víra Beránkova, v který se bude pod obojím způsobem přijímat a tej 
abych se držel.
9. Mám: 1)   že mše svatá nic platná není 2) nevěřím že je očistec. 3) že se ve víře katolické pod 
obojím nepodává. 4) Nevěřím, že nám svatý Boží co pomoct mohou.
10. Beránkovu, Očekávám až dostaneme učitele.
11. proto, abych mohl přijímati pod obojím.
12. Nemám, nebo nejsem docela ještě vyučenej.
13. Nechci. (latinská poznámka)   +++ Václav Jiříček

Mikuláš Doudlebský, ženatý, ze Džbánova.¨
6. Protože byl před náma zavržený zákon Páně a nebylo povoleno v něj učiti.
7. Můj otec.
8. Říkával mně, že přijde ten čas, že nastane víra Beránkova a tej abych se držel.
9. Nemám nic jiného než že před námi byl zavržen zákon Páně.
10.Víru opravdovou křesťanskou Beránkovu Krista Pána a Spasitele našeho která byla v rájí 
štípena.
11. Protože přes tu víru nejni kterou Kristus Pán učil a apoštolé kázali.
12. Nemám nic jiného jedině 12 článků víry.
13. Nechci Mikuláš Doudlebský

Magdaléna manželka Jakuba Jílka ze Džbánova rozená z Bučiny.
6. Protože můj manžel taky od ní odstoupil.
7. Můj manžel.
8.  On mně mluvil že císař pán to dovolil abych k tomu přistoupila
9. Nemám, jedině to, že katolíci dělají kříže a my ne. ž se nám nepodává pod dvojím způsobem. 
Hříchy že nám nemohou odpouštět, ostatně ještě nejsem vyučená.
11. Proto, že v ní chci spasení.
12. Mám 12 článků víry, ostatní nevím nic.
13. Nechci. +++ Magdalena Jílkova

Rozára, manželka Jana Tomáška ze Džbánova rozená ze Lhůty.
6. Proto že je ve víře katolické kšaft Krista Pána zrušený a zákon Páně zavřenej.
7. Můj manžel.
8. On mně povídal, poněvadž sme jedno, musíš tak tu víru vzít kterou císař pán vydal.
9. Mám, že nám nedávají z kalicha páně pít, ostatek ještě nejsem vyučena.
10. Víru Beránkovu.
11. Protože je od Krista Pána vydaná.
12. Nemám, ještě nejsem vyučena.
13. Nechci proto že se nechci spustit mého muže. +++ Rozárie Tomášková

Dorota manželka Václava Doudlebského ze Džbánova.
6. Protože můj muž také v jiné víře jest.
7. Můj muž.
8. On mně povídal kam on půjde a čeho se on přidrží abych i já tak šla a se držela.
9. Nemám, ještě nejsem vyučená.
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10. Beránkovu.
11. Já nevím.
12.Nemám, nejsem ještě vyučená.
13. Nechci, přeci k víře Hospodina Beránka přistupuji. +++ Dorota Doudlebov

Kateřina dcera Martina Šepla z Fraclavi
6. Protože mojí rodičové ???...................víry katolické
7. Lidé mně z toho odvedli. Povídali mně že katolická víra bude skrze kata shlazena a Beránkova že
bude panovat.
8. Mám, že u katolíků nepodávají z kalicha, více nic.
9. Nemám, teprve se musím učit.¨
10. Samospasitelnou Beránkovu v ráji vštípenou a kterou první rodičové věřili.¨
11. Že v ní chci býti spasena.
12. Nemám, teprve se musím učit.¨
13. N e c h c i ,  protože je táta taky Beránek.    +++ Kateřina  Š e p l o v á .

Barbora, dcera Václava  R e n d y ,  nevdaná.
6. Protože moji rodičové se spustili víry katolické.
7. Moje matka.
8. Proto abych katolickou víru opustila a do Beránkovy se zapsat nechala.
9. Katolíci dělají kříže a u nás ne. Přijímají pod jedním a my pod obojím způsobem. V9ce nejsem 
ještě vyučen.
10. Křesťanská evangelická Beránkova v ráji vštípena která naši první rodičové taky v ráji věřili.
11. Protože táta a mama. taky jsou v té víře.
12. Nemám, teprve se musím učit.
13. N e c h c i ,  protože jsou v ní rodičové.

+++ Barbora Rendová.

A n n n a    dcera Jana  T o m á š k a ze Džbánova nevdaná
6. Protože táta a máma víru katolickou opustili, mně se to též líbí.
7. Táta mně prál abych se od něho a od nového náboženství neodtrhovala (?) že je to lepší než 
katolické.
8. Já o katolické víře nic nepochybuji.
9. Víru Beránkovu v ráji vštípenou.
10. Víru Beránkovu v ráji štípenou.
11. Protože táta a máma je v ní, a já ji také chci.
12. Nemám, teprve se budu učit.
13. N e c h c i . +++ Anna Tomášková

NB: Ta samá osoba, totiž Anna  T o m á š k o v á  po bedlivém téhož bludu, do kterého se 
zapsati dala povážení třetí dne před locální komisí předstoupila té své chyby a odstoupení od víry 
katolické slzavýma očima litovala žádajíce, aby k samospasitelné církvi katolické zase (tím 
vyznáním jsouce ona od svých rodičů jedině svedena) přijata a připojena byla a tak její ponížení a 
slzavé žádosti  deferirováno bylo, protož přítomné se od počtu bludařů vymazána a mezi počet 
katolíků přijata byla.

A n n a ,  svobodná dcera Mikuláše  Doudlebského  ze Džbánova
6.  že můj otec taky odstoupil.
7. Můj táta.
8. 
9. Nemám žádnou povědomost.
10. V evangelický Beránkový, jaká ale ta víra jest a kdo ji ustanovil to nevím.
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11. Proto že ji tak táta má. Já půjde za ním a s ním.
12. Nemám, já v tom dávno nejsem, teprv se budu muset učit.
13. N e c h c i ,  já se táty nespustím. +++ Anna Doudlebská

Václav Doudlebský, ženatý, ze Džbánova.
6. Protože milost císařská ráčila dovolit že může každý věřit co kdo chce a mně se jiné náboženství 
zlíbilo.
7. Můj otec.
8. že přijde čas v kterém budou patenty, že bude moct věřit co kdo hude chtít a tenkrát abych se 
přidržel víry Beránkovy.
9. Mám,  očistec, modlitby za mrtvé, mše, odpouštění hříchů knězem, že nám nedávají pod 
obojím. Více nemám, teprve s pomocí Boží se musím učit.
10.Víru Beránkovu v ráji vštípenou při svátostí večeře Páně založenou.
11. Abych v ní přišel k spasení.¨
12. Mám 12 článků víry.
13. Nechci. +++ Václav Doudlebský

Jakub Jílek, ženatý, ze Džbánova
6. Proto že se mně v ní nepřálo slovo Boží číst.
7. a 8.  Žádný mně nenavedl ale poněvadž patenty dokročily, že může každej bejt co kdo chce.
9. Mám: že nám není dovolena z kalicha Páně pít. Nevěřím býti očistec po smrti ale toliko že je na 
světě. Nejsou jen dvě svátosti. Mše svatá nejni nic platná. Ostatní nic nemám.¨
10. Beránkovu....
11. Proto abych skrze ní k životu věčnému přijíti mohl.
12. Nemám a jak bych mohl vědět. Až nám Pán Bůh ráčí seslat učitele, teprv se budu učit.¨
13.Nechci. Jakub Jílek

Jan Tomášek, ženatý, ze Džbánova.
6. Protože skrze došlé patenty jednomu každému svobodno zanecháno sobě víru vyvolit dle 
vlastního svědomí.
7.a 8.Žádný. Já jsem již třináct let v jiný církvi a byl jsem pokrytec.
8. Nemám.
9. Víru Beránkovu.
10.
11.Protože v ní budu moct pod lámáním chleba a z kalicha Páně píti přijímat.
12. Nemám všech, ale doufám dá Pán Bůh takové učitele, kteří nás budou vyučovat co budeme 
mít věřit.
13. Nechci, já zůstanu ve víře Beránkovy. +++ Jan Tomášek

Jakub Hušek, ženatý, ze Džbánova.¨
6. Proto že se mně ta víra katolická nelíbí, poněvadž je kšaft Krista Pána zrušený a zákon Páně 
zavržený.
7. Náš Beneš, který pro víru ve Špinhauze umřel.
8. On mně mluvil, že přijdou časy, že bude moct věřit každý co kdo bude chtít a poněvadž nyní 
takový patenty přišly jak on mně povídal, tak já se jich také držím.
9. Nepodávají kalich. Očistec je na světě po smrti ale žádnej. Kněží nemohou odpouštět hříchy. 
Nevěřím že je mše svatá platná, ostatní nic nemám.
10. Víru Beránkovu v ráji štípenou.
11. Proto že chci pro ni umřít.
12. To nemám, až nám Pán Bůh ráčí dát učitele, tak se je naučím.
13. Nechci. +++Jakub Hušák
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Jakub svobodný syn Jakuba Hušaka ze Džbánova
6. Proto že můj táta odstoupil.
7. Můj otec.
8. On mně povídal že Beránkova víra je dobrá a já za otcem půjdu.
9. Nemám.
10. Beránkovu  samospasitelnou Ježíše Krista.
11. Proto že jsou moji rodičové v ní.
12. Nemám žádnou povědomost neb články ale teprve se musím učit.
13.Nechci. +++ Jakub Hušek

Vojtěch, neženatý syn Jakuba Hušaka ze Džbánova.
6. Protože táta i máma od ní odstoupil.
7. Táta.
8. On mně prál abych ho následoval.
9. Já o ní nic nepochybuji ani ji nehaním.
10. Samospasitelnou Beránkovu.
11. Proto že ji táta má a mně se taky líbí.
12. Nemám, já se musím teprve učit.¨13.Nechci. +++ Vojtěch Hušak

Jan neženatý syn Mikuláše Doudlebského ze Džbánova.
6. Protože se mně zalíbila víra Beránkova.
7.Táta.
8. On mně povídal že přišly nyní král.patenty že může věřit každý co chce kdo, tak abych já taky 
dělal co chci.
9. Žádnou nemám.
10. Beránkovou.
11. Že se mně zalíbila.
12. Nemám ale očekávám učitele.
13. Nechci. Jan Doudlebský

Jakub, neženatý syn Jakuba Jílka ze Džbánova.¨
6. proto že se táta a máma taky od ní odloučili. ;  -   
7. Otec a matka.
8. Otec čítal před námi písmo a mně se to zalíbilo.
9. Nemám žádnou.
10. Beránkovu.
11. Když je v ní otec a máti tak se v ní taky držím.
12. Ještě nemám, ale dá-li Pán Bůh snad se neučím.
13. Nechci, já se rodičů nespustím. Jakub Jílek.

Jan, svobodný syn Václava Jiříčka ze Džbánova.
6. Protože táta a máma jsou v ní a kdyby mně vyhnali, musel bych jít žebrat.
7. Táta.
8. On když přišel domů z rathausu tehdy mně prál, jestli se s ním nedám zapsat k Beránkovy víře 
že mně pryč vyžene.
9. Nemám.
10. Takovou jako táta  Beránkovu.
11. Proto že mně také prál že nemůže bejt víra katolická s Beránkovou pohromadě.
12. Nemám.
13. Nemám chuť, nechci proto že by mne táta vyhnal.

+++ Jan Jiříček
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Václav, neženatý syn Jana Tomáška ze Džbánova.
6. Protože mojí rodičové se taky odloučili.
7. Můj otec.
8. On mně říkal pokud nebudu Beránkem jako on, že mne do pekla pryč vyžene.
9. Nemám žádnou.
10. Beránkovu.
11. Proto že je táta a máma v ní.
12. Nemám.
13. Nechci, poněvadž můj otec taky nechce a kam on jde já musím za ním.

+++ Václav Tomášek

Vojtěch, svobodný syna Václava Randy ze Džbánova. rozený ze Střihanova.
6. Protože se mně víra katolická nelíbí.
7. Rodičové.
8. Oni povídali, abych šel s nima, jich se nespouštěl a k víře Beránkově přistoupil, kterou mně 
nanejvejš schválili.
9. Nemám nic.
10. Beránkovu.
11. Že je v ní táta a ,mama, kam bych já šel od nich?
12. Nemám teprve se musím učit.
13. Nechci, protože táta taky nechce přistoupit. +++ Vojtěch Randa.

František Doudlebský z Brtče.
6. Proto že nám zákon Páně byl zapovězenej.
7. Kazda z Javorník panství Litomískýho.
8. On mně nic neříkal, já sem se sám od sebe učil.
9. Nemám.
10. Víru Beránkovu.
11. Abych ji užíval.
12. mám 12 článků, totiž věřím v Pána Boha.
13. Nechci. +++ František Doudlebský.

Jan, syn Matěje Limberského z Chotěšin, svobodný
6. (Napomenutí sobě daného následovně odpověděl).  Já nemám žádnou pochybnost od víry 
katolický odstoupit, ale chci v té víře katolický živ bejt a v ní až do skonání setrvat.

Jan Limberský.

Rosina, manželka Václava Jiříčka ze Džbánova.
6. Proto že nám pod obojím nepodávaj.
7. Můj manžel.
8. To jsem slyšela že přijdou patenty že  sobě budou moct víru volit lidé, jakou budou chtít.
9. Protože pod obojím neužívaj, jinšího nevím.
10. Víru Beránkovu, kterou Kristus Pán v ráji vštípil.
11. Proto že se mně líbí.
12. To ještě nemám, budu se učit.
13. Nechci, já jináč neudělám. Já sem tak jako můj manžel.

+++ Rozina Jiříčkova

Magdalena svobodná dcera Václava Jiříčka ze Džbánova.
6. Když se odloučili rodičové jáí se taky odlučuji.
7. Mý rodičové.
8. Oni mně říkali čeho oni se drží, abych se také držela.
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10. Jako mý rodiče Beránkovou.
11. Protože ji mý rodiče vyznávaj.
12. Nemám.
13. Nechci. +++ Mandalena Jiříčkova.

Kateřina manželka Františka Doudlebského z Brtče.
6. Protože nepodávaj pod obojím.
7. Můj manžel.
8. Žádnej mně nic neříkal, ale poněvadž můj manžel je tej víry. Já se jeho nespustím, abychme 
spolu umřeli.
9. Nemám.
10. Beránkovu, kterou Pán Ježíš vštípil a svatí apoštolé kázali v ráji.
11.- Protože je můj manžel v ní.
12. Nemám, musím se učit.
13. Nechci, protože je v ní můj manžel. +++ Kateřina Doudlebská.

Jan, svobodný syn Jakuba Jílka ze Džbánova.
5. Nevyznávám, protože táta tu víru nevyznávám.
6. Nevím proč otec od ní odstupuje, já se držím otce.
7. Můj táta.
8. Oni mně říkali abych byl té viry jako jsou rodičové.
9. Nemám.
10. Beránkovu.
141. Já nevím proč.
12. Nevím teprve se musím učit.
13.  Nechci protože táta nejni. +++  Jan Jílek

Jan neženatý syn vdovy Ludmily Novotné.
6. Protože sem moje matka odloučila, já si myslím, že je ona starší že mně nezavede. 
7. Máma moje.
8. Matka četla ze zákona Páně a zpívala pěkné písničky.
9. Nemám.
10. Tu kterou má máma.
11. Já si myslím, že ona má rozum.
12. Nevím až jak bude dál.
13. Nechci, jaký by to bylo aby máma jináč a já taky jináč.  +++ Jan Novotný

Matěj Limberský, ženatý z Chotěšin,
6. Dosaváde nevyznávám. To ale mne mrzí že slyším mezi lidmi že přijde vojna a v tej že se má ale
s katolíkama dít a víra katolická že bude stenčena.
7. Nemám.
8.
9. Nemám.
10. Já chci tu víru vyznat a vyznávám která jest založena od Krista Pána a skrze apoštoly 
rozhlášena.
11. Proto že bych skrz ní došel věčného spasení.
12. Mám 12 článků víry nebo  srovnání apoštolské. Jinšího nevím.
13. Přistupuji k víře katolický. +++ Matěj Limberský
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Anna manželka Jakuba Hušaka ze Džbánova.
6. Pro zákon Páně že byl zavřen.
7. Můj manžel, já od něho neodstupuji.
8. On mi povídal že přišly takové patenty, že může věřit každej co chce abych já s ním taky k naší 
víře přistoupila.
9. Mám, protože nám nepodávají pod obojí.
10. Víru Beránkovu, v ráji vštípenou.
11. Protože se mi líbí a můj manžel také v ní jest.
12. Nemám, teprve se musím učit až dá Pán Bůh učitele.
13. Nechci. +++ Anna manželka Jakuba Hušaka.

Dorota svobodná dcera Jana Tomáška ze Džbánova.
6. Že byl zákon Páně zavřenej.
7. Táta.
8. On mně říkával, abych šla já jenom jeho držela, kam on půjde, abych já šla za ním.
9. Nemám.
10. Beránkovu.¨
11. Protože je také máma  má.
12. Nemám, táta mně ještě nenaučil.
13. Nechci, protože mně táta nedá. +++ Dorota Tomáškova

V král. věnným městě Vysokém Mejte dne 28. Marty 1782
sie finita  comissio.
Josefus  Mlek curratus Neo Hrady Comisarius
Václav Ev. Fingler radní komis.
Jan Josef Kollaršík komisarius
Johan Nep. Poláček, syndicus.
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - -

4.   POKRAČOVÁNÍ KOMISE 31. ČERVENCE 1782

1. Josef Michálek z Vraclavi
5. Já ji až posavad vyznávám.
6. Chci.

Anna manželka Josefa Michálka z Vraclavi
5. Nevyznávám
6. A proto že jsem v ní poznala všechnu falešnost, neupřímnost a nelásku Kristovu.
7. Já to mám od jednoho člověka stařečka vyprubírované, když jsem tam za bratrem byla.¨
8. On mně povídal, že přijde víra, stará je pronásledovaná a v dírách schovaná že zase na svět 
přijde. Též přijdou časy že všechny kříže a obrazy k zkažení a vyházení přijdou a bude tomu najisto
že Bůh kde poklona aneb kříž se nalézá katolická víra že zahyne a jedna víra a věčnej Bůh.
9. Já nic nepochybuji o víře katolické, ona je sama v sobě dosti dobrá.
10. Podle kalicha páně píti a chleba lámání kterou  Kristus  Pán  svým kšaftem stvrditi ráčil podle 
konfesi helvetského.
11. Proto že mně Kristus Pán v ní povolává.
12. Já nejsem dokonale vycvičena nebo jsem byla jen jednou shromáždění v Losicích.¨
13. Nechci.

Josephus Malek curatus Neo-Hradensis¨
Václav  B. Fingler – contrihavius
Joanes Josef Kolařík comissarius

; Johan Nep. Poláček – syndik
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5.   PROTOKOL BEZ DATA

Jakub Řehák, ženatý, ze vsi  Lhůty¨
6. Proto že v ní je kšaft Krista Pána zavržený neb zrušený.
7. Žádný mne nenavedl, Duch svatý mne k tomu měl.
8. Žádným a pohrůžkama nejsem navedený.
9. Nemám žádné.
10. Víru Beránkovu11.Protože ji Pán Kristus založil.
12. Mám povědomost.
13. Nechci. Jakub Řehák

Dorota Řeháková, vdaná ze Lhůty
6. Že se mně líbí Beránkova víra.
7. Muž.
8. Muž mně pravil že je to dobrý a že je to ze zákona Páně.
9. Já proti víře katolické nic nemám.
10. Víru Krista Ježíše Beránkova.
11. Protože se měn to líbí.
12. Mám.
13. Nechci protože muž nechce. +++Dorota Beránková

Kateřina Řeháková, svobodná ze vsi Lhůty
6. Proto že Zákon Páně byl zavřený a kšaft Krista Pána zrušený.
7. Shromáždění, když četli Slovo Boží, já jsem se toho chytla.
8. Žádným.
9. Nemám žádnou pochybnost.
10. Beránkovu
11. Protože ji Pán Ježíš ustanovil.
12.Mám.
13. Nechci. +++ Kateřina Řeháková sestra

Vojtěch syn Jakuba Řeháka ze Lhůty
Latinský zápis a podpis Vojtěch Řehák

Martin Mikus svobodný ze Džbánova
6. Protože je to dovolený.
7. Žádný mně nenavedl. Latinský zápis. Martin Mikus

Jan Stoklasa, ženatý ze Džbánova
6. Proto že se mně ta nová víra lepší líbí.
7. Žádný.
8. Nemám žádného, který by mne odvedl.
9. Nemám
10. Beránkovu
11. Pro spasení duše.
12. Nemám
13. Nechci. +++  Jan Stoklasa
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Kateřina, manželka Jana Stoklasa ze Džbánova
6. Že se můj muž také odloučil-
7. Můj muž pravil že nezbloudím.
8. Můj muž mně to chválil že to je víra dobrá.
9. Nemám
10. Evangelickou.
11. Protože jsem slyšela že katolická víra pojde a ta nová nastane.
12. Nemám, musím se učit.
13. Nechci. +++ Kateřina Stoklasová

Martin Lacina, ženatý ze vsi Džbánova
od č. 5 otázky nevyplněny. Latinský zápis +++ Martin Lacina

Anna, žena Martina Laciny ze Džbánova
6. Proto že byl přede mnou Zákon Páně zavřený.
7. Žádný mne nenavedl.
8. Žádný mne nenavedl.
9. Žádnýma pohrůžkama. Nemám žádnou pochybnost.
10. Víru Beránkovu kterou atd.
11. Protože se mně líbí.
12. Mám to jest věřím v Pána Boha.
13. Nechci. +++ Anna Lacinova¨

Barbora dcera Martina Laciny ze Džbánova
latinský zápis. +++ Barbora Stoklasova?

Markéta, vdova po Jakubu Jiříčkovi ze Džbánova
6. Protože se měn to líbí.
7.8. Chodila jsem do shromáždění ono se mně to zalíbilo.
9. Nemám
10. Víru Beránkovu.
11. Že se mně líbí Zákon Páně.
12. Nemám.
13. Nechci +++ Markéta Jiříčkova vdova

Dorota žena Václava Stoklasy ze Džbánova¨
6. Žádný mně nenavedl. Prý že je to dobrý se uznala.
8. Žádnýma pohrůžkama nejsem svedená.
9. Nemám žádnou.
10. Beránkovou, kterou Kristus Pán atd.
11. Proto že se mně líbí.
12. Nejsem vyučena, nemám povědomost.
13. Nechci. +++ Dorota Stoklasova¨

Jan Židek ženatý ze Džbánova
6. Že se mně líbí.
7. a 8.Žádný mne nenaváděl, ano bez pohrůžky se mě to zalíbilo.
9. Nemám.
10. Beránkovu.
11. Protože se měn líbí.
13. Nechci +++ Jan Židek
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Kateřina žena Jana Židka ze Džbánova
6. Protože je muž také jiné víry.
7. Muž mne navedl.
8. Chválil mně tu víru.
9. Mám, protože je v katolický mnoho přídavků.
10. Samospasitelnou Kristovu Beránkovu.
11. Protože je v ráji vštípená.
12. Nemám, než musím se učit.
13. Nechci, protože můj manžel také nechce. Kateřina Žídková

Matěj Limberský, ze vsi Chotěšiny ženatý
6. že mne bylo Písmo zapovězeno a nyní může všechno svobodně číst.
7. Žádný.
8. Žádnýma pohrůžkama nejsem navedenej.
9. Proto že nám nepodávají pod obojím.
10. Evangelickou.
11. Protože se mně líbí a jest dobrá.
12. Nemám.
13. Nechci. +++  Matěj Limberský

Josefus Málek, farář Nové Hrady
Antonín Pelikán, komisař

6.  PŘEHLAŠOVÁNÍ K „VÍŘE BOŽÍ“ 1783

1783 April
(otázky jako při slavnostních přihláškách)

Ves Brteč 
František Doudlebský
2. V katolické a pak sem vstoupil do helvetské. 3. Víře Boží. 4. V zachování desatero Božích 
přikázání.  5. Žádný – Bůh nebeský mně dal to vnuknutí. 6. Nechci.  +++ František Doudlebský
Kateřina manželka Františka Doudlebského
2. V katolické a pak jsem vstoupila do nové víry to je do helvetský. 3.Víra boží. 4. V zachování 
Božího přikázání.  5. Bůh nebeský. 6. Nechci.  +++ Kateřina Doudlebská
Jan syn Františka Doudlebského z Brtče
2. V katolické a pak jsem se přidal k víře helvetské. 3. Víra Boží. 4. V milování jednoho Boha a v 
bázni přikázání. 5. Žádný – mám to z Boha, dal mi to Bůh do srdce. 6. Nechci.
OOO Jan Doudlebský

Ves Střihanov
Václav Randa
totéž jako předešlé. 3. Bůh mne osvítil.
Barbora manželka Václava Randy  
(jako předešlý)
Josef syn Václava Randy (totéž)
Barbora dcera Václava Randy (totéž jako předešlí)
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Josef Hanus ze Střihanava
V katolickém a před rokem sem se .dal do helvetského. (dále jako pedešlí)
Kateřina manželka Jozefa Hanusa (jako předešlý)
(Německý zápis komise)
Thomas ….. farář v Újezdu
Johan Svoboda, vrchní na panství Litomyšli

April 1783 –       ves Džbánov  
(KONEC Jedné přihlášky)
5.Znám desatero Boží některý pravidla a co je otec v tom já taky zůstanu. 6. Nechci. Jan 
Doudlebský
Anna Macháčková vdova
2.V katolickém a potom jsem se přichytila helvetského náboženství. 3. K víře boží. 4. v desateru 
božím. 5. žalmy a desatero Božího a ze starého zákona. 6. Nejsem ani Židovka ani Izraelka. 7. 
Nevěřím. Nechci.  OOO Anna Macháčková vdova.
Jakub Hušek
2. V katolický a potom sem se přidržel helvetského náboženství. 3. Víra Boží. 4. v Božím přikázání.
5. Duch svatý a desatero Boží. 6. Nechci. +++ Jakub  Hušek
Vojtěch syn Jakuba Huška
2. V katolickém a pak jsem se dal za otcem do helvetského. 3. Víru Boží. 4. V jednom Bohu, od 
věků až na věky a v desateru božím přikázáním.
5. Jedinej sám Bůh. 6. Nechci.  OOO Vojtěch Hušek

Martin Lacina ze Džbánova
2. V katolickým a potom sem se přichytil nový víry, to je helvetský. 3. Víru novou ale já ji nevím 
jmenovat. 4. Jednoho Boha. 5. Naši sousedi Jiříček Mikuláš Doudlebský a Jílek a mojí manželce k 
vůli to musím udělat. 6. Nechci. OOO Martin Lacina.
Anna Lacinová, manželka
2. V katolických i přichytila sem se helvetského náboženství. 3. Víru Boží. 4. V víru pravého živého
Boha a desateru božích přikázání.5. Žádný – Desatero Boží mně k tomu přivedlo. 6. Nechci. OOO 
Anna Lacinová

Matěj Stoklasa
2. V katolický a pak jsem přistoupil k helvetskému. 3. Víra Boží. 4. V jednom živým Bohu i trojích 
mocnostech a desatero Božího to taky držíme. 5. V shromáždění u Jiříčka sem to nabyl. 6. Nechci 
více. Matěj Stoklasa.
Marie Anna,  manželka Matěje Stoklasy 
2. V katolickém a potom jsem se chytila helvetské. 3. Víru Boží. 4. V Božím přikázání. 5. Pán Bůh 
nám to dal a desatero Božího. 6. Nechci. OOO Marie Anna manželka Matěje Stoklasy.

Jan Stoklasa vejměník
2. V katolickém a potom jsem vstoupil do helvetského. 3. Víra Boží. 4. v desateru Božím přikázání.
5. Duch svatý mně osvítil a k té víře přivedl. 6. Nechci. +++ Jan Stoklasa vejměník
Kateřina manželka Jana Stoklasy 
2. V katolickém a pak k helvetskýmu se přihlásila. 3. Víra Boží. 4. V pravým živém Bohu a v 
desateru Božím přikázání. 5. Sám Bůh mně to snad dal. 6. Nechci od Boží víra do smrti odstoupit.
+++ Kateřina manželka Jana Stoklasy.

57



Václav Jiříček
2. V katolickém a pak jsem se přihlásil k helvetskému. 3. Víru Boží. V přikázání Božím. 5. Já to 
mám z vnuknutí Božího. 6. Nechci. Václav Jiříček.
Rozálie manželka Václava Jiříčka
2. Katolickém a pak jsem se přivtělila do helvetského. 3. Víru Boží. 4. V Bohu neb je jeden Bůh. 5. 
Písmo a desatero Boží. 6. Nechci více. OOO Rozalie Jiříčková
Jan Jiříčku  syn, nemocný
podle  vyřknutí otce a matky té víry jest.

Vdova Novotná ze Džbánova
2. V katolickém a pak sem přistoupila k helvetskému. 3. Víru Boží. 4. V desateru Božím. 5. Žádný 
jinší, desatero Boží. 6. Nechci. +++ vdova Novotná
Jan Novotný pozůstalý syn po neb. Johannovi Novotném ze Džbánova.
2. V katolické a potom jsem se přichytil náboženství helvetského. 3. Víru Boží. 4. Já věřím jednoho
Boha a desatero Boží. 5. Máma mně to schválila. 6. Nechci. +++ Jan Novotný.

Alžběta Jiřičková vdova ze Džbánova
2. V katolickém a pak sem si vyvolila helvetské. 3. Víra Boží. 4. Přikázání Boží. 5. žádný, s 
desatera Božího to mám. 6. Nechci. OOO Alžběta Jiříčkova vdova.

Jan Macháček ze Rzů.
2.V katolickým a přichytil sem se vloni evangelického. 3. Boží víru.4. Boha jednoho věřit. 5. 
Žádnej,můj Bůh mně to dal do srdce. 6. Nechci více. Jan Machač
Anna  manželka Jana Macháčka ze Rzů.
2. V katolickém jsem byla vychována a do helvetského jsem potom vstoupila. 3. Víru Boží. 4. V 
zachování desaterého božího přikázání, v žalmech Davidových a v Starém Zákonu. 5. Jak můj 
muž vyznal , já od něj nebudu. 6. Židovka nejsem. 7. Já o něm nic vědět nechci. 8. Nechci a já 
vostávám při víře Boží. OOO Anna Macháčková

Rozálie vd. Macháčková ze Rzů
2. V katolickém a pak jsem se přichytila helvetského náboženství. 3. Boží víru. 4. V deseti Božích 
přikázání. 5. Žádný, z desatera Božího to mám. 6. Nechci. +++ Rozálie vdova Macháčkova.
Kateřina dcera Rozálie Macháčková ze Rzů
2. V katolickém a potom jsem přistoupila do helvetský. 3. Víra Boží. 4. Sám, v živého Boha věřím. 
5. Přikázání Boží mne k tomu přivedly. 6. Nechci. OOO Kateřina Mecháčkova

Ves Vraclav
Mikuláš Skočílek z Vraclavi
2. V katolickém a přistoupil jsem před rokem k helvetskému. 3. Víru Boží. 4. Já nic jiného nevěřím 
než přikázání Boží. 5. Od žádného jiného to nemám, než z přikázání Božího. 6. Nechci. 

Mikuláš Skočílek
Alžběta manželka Mikuláše Skočílka z Vraclavi
2. V katolické víře a potom jsem přistoupila k helvetskému. 3. Víra Boží. 4. Jen jednoho Boha 
věřím a desatero Boží přikázání 5. Desatero Boží přikázání mne k tomu přivedlo a můj Bůh. 6. 
Anna manž Josefa Michálka z Vraclavi.
2. V katolickém a pak v helvetském. 3. Víru Boží. 4. V desateru Božím přikázání a milování Boha. 
5. Žádný, starý Zákon mne k tomu přivedl. 6. Nechci bejt a nejsem. Nejsem žádná židovka. 7. 
Nevěřím. 8. Nechci. OOO Anna Michálková

Josef Michálek z Vraclavi
2. V katolické a mezi tím sem se přihlásil k helvetskému náboženství a zase sem se při examenu 
navrátil ke katolickému náboženství. 3. Víra Boží. 4. Ve Starém Zákoně a v ničem jiném. 5. Žádnej 
mne k tomu nenavedl, to vnuknutí mně můj duch dal. 6. Já nejsem Žid. 7. Nechci. 

+++ Josef Michálek
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Martin Šnopl z Vraclavi
2. V katolickém a pak helvetském. 3. Víra Boží. 4. Desateru Božím přikázání a v milování Boha. 5. 
Žádný, starý Zákon mne k tomu přivedl. 6. Nejsem a nechci bejt. 7. Nevěřím. 8. Tak chci zůstati. 

Martin Šnopl
Kateřina manželka Martina Šnopla z Vraclavi.
2. V katolickém a pak jsem přijala víru helvetskou. 3. Víru Boží. 4. Jednoho pravého živého Boha a
desatero Boží přikázání. 5. Žádný, já se držím desatera Božího. 6. Nechci. Co jsem před sebe 
vzala, v tom zůstanu. OOO Kateřina Šnoplova. 

Kateřina dcera Martina Šnopla z Vraclavi
2. Byla jsem vychována v katolickém a pak jsem se přidržela helvetského. 3. Víru Boží. 4. Dle 
milování jednoho Boha a v zachování desatero Božích přikázání. 5. Žádnej, desatero Boží 
přikázání mne k tomu vede. 6. Nechci, jak je táta a máma, při tom pozůstávám. 

OOO Kateřina Šnoplová

Ves Brteč 
František Doudlebský z Brtče
2. V katolickém a pak jsem vstoupil do Helvetského. 3. Víru Boží. 4. V zachování desatero Božích 
přikázání. 5. Žádný,Bůh nebeský ně dal to vnuknutí. 6. Nechci. OOO František Doudlebský
Kateřina, manželka Františka Doudlebského z Brtče
2. V katolickém a pak jsem vstoupila do nové víry to je do helvetské. 3. Víru Boží. 4. V  zachování 
desatera Božích přikázání. 5: Bůh nebeský. 6. Nechci. OOO Kateřina Doudlebská
Jan, syn Františka Doudlebského z Brtče.
2. V katolickém a potom jsem se přidržel helvetského náboženství. 3. Víru Boží. 4. V zamilování 
jednoho Boha a v bázni přikázání. 5. Žádný, mám to od Boha, dal mi to Bůh do srdce.  6. Nechci. 

OOO Jan Doudlebský

Ves Střihanov
Václav Randa ze Střihanova.
2. V katolickém a pak jsem vstoupil do helvetského náboženství. 3. Víru Boží, 4. V zachování 
desatera přikázání Božích. 5. Žádný, Bůh sám mne osvítil. 6. Nechci. OOO Václav Randa
Barbora, manželka Václava Randy
2. V katolickém a pak jsem se dala do helvetského. 3. Víru Boží. 4. V milování Boha a desater 
Božím přikázání. 5. Žádný, Duch svatý. 6. Nechci. OOO Barbora Randova
Josef, syn Václava Randy
2. Katolickém a podruhý helvetském. 3. Víru Boží. 4. V Božím přikázání. 5. Žádný, mám to z 
Ducha svatýho. OOO Josef Randa.
Barbora, dcera Václava Randy ze Střihanova
2. Katolického a potom jsem se chytila helvetského. 3.  Víru Boží. 4: V božím přikázání. 4. Já to 
mám z přikázání Božího. 6. Nechci. OOO Barbora Randova

Josef Hanus ze Střihanova
2. v katolickém a před rokem jsem se dal do helvetského. 3. Víru Boží 4. V desateru Božím 
přikázáním. 5: Bůh svatý. 6. Nehci. OOO Josef Hanus

Kateřina, manželka Josefa Hanuse ze Střihanova
2. V katolickém a potom jsem se dala do helvetského náboženství. 3. Víru Boží. 4. V desateru 
Božím přikázání. 5. Žádnej mne nenavedl, já to mám z desatera Božího přikázání. 6 Nechci. 

OOO Kateřina Hanusová.

Následuje německý zápis vyšetřující komise:
Podpisy: Thomas …. Pfarrer zu Auust als....(Ústí?)
Johan Svoboda
Mertotl
(německý zápis komise, podpisy: Thomas... )
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Nová komise:1783 3. května 

Zdaliž tehdy ještě posavád víru svoji vyznáváte a v tom bludu dálejc zůstati aneb ke 
katolickému aneb aspoň k jednomu z těch třech trpěných náboženství se navrátiti chcete, 
kdyžto již z onoho nejvyššího  nařízení pod datum ve Vídni 9. února běžícího roku (které
se vám dvakrát zřetelně a potom todle se četlo) vyrozuměli kterak nejvyšší pán země tak 
nazvané náboženství víry Boží nejenom trpěti nechce nobrž také takové docela vykořeněné 
míti nařizuje.

Ves Džbánov
Jakub Jílek
Nejinače udělám nežli při víře Boží pozůstávám a strany trestu co její císařská milost se mne klade
všechno mile přijímám. Jakub Jílek
Maria Anna manželka
Já při boží víře zůstávám a trest přijímám mile ráda. +++ Maria Anna manželka
Jakob syn
Já od víry Boží neustupuju a strany trestu co Bůh na mne dopustí, mile rád snášeti budu. Jakub 
Jílek
Jan syn
Já předce při náboženství víry Boží zůstávám a trestu se nic nebojím. Jan Jílek

Jan Žídek
Já zůstáválm při víře Boží a strany trestu přivoluji s Pánem Bohem. III Jan Žídek
Kateřina manželka
Já vostávám při Boží víře a trestu podle vůle Boží se podrobuji. OO Kateřina manželka

Václav Doudlebský
Jak sem poprvé vyznal, to jest Víru Boží při té vostávám a trest přijímám. Václav Doudlebský
Dorota manželka
Já zůstávám víry Boží kterou sem prve vyznala a trest mile ráda přijímám co koliv Bůh on na mne 
dopustí. III Dorota manželka Václava Doudlebského

Matěj Stoklasa
Já sem již jednou vyznal to jest víru Boží a při ní zůstávám a trest kam se nám dít přijmout musím. 
Matěj Stoklasa
Maria Anna manželka
Při víře Boží kterou jsem vyznala vostvám a jaký trest na nás milost císařská vloží ráda přijímám II 
Maria Anna manželka.
.
Jan Stoklasa vejměník
Já  chci bejt Boží víry a trest na vůli Boží skládám a na vůli slavného císaře a při tom žádám 
milost. III Jan Stoklasa vejměník
Kateřina manželka
Já stojím v Boží  víře a při té pozůstanu a trest také přijímám. +++Kateřina manželka
.
Václav Jiříček
Já vostanu při víře Boží a jináč neudělám a trest všechen přijímám.
Rozalie manželka
Já vostávám v té Víře Boží a trest přijímám mile ráda. III Rozálie manželka
Jan syn
Já neustoupím od víry Boží jako táta a trestu se odevzdávám. III Jan Jiříček
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Lidmila Novotná vdova
Já předci vostávám v tej víře Boží a trestu se nebojím. III Lidmila Novotná
František syn
Já zůstávám tak jako máma, to jest ve víře Boží a strany trestu to se nebojím. III František Novotný
Jan syn
Já chci víru Boží a děj se vůle Boží trest přijímám. III Jan Novotný

Alžběta Jiříčková
Já jináč neučiním já vostávám v tej víře Boží a trestu se podrobím. OOO Alžběta Jiříčkova.

Ves Rzy
Jan Macháček
Já vostávám při víře Boží a trestu se podávám. Jan Macháček
Anna manželka 
Dle vyznání muže, že těžkého života jest že se postaviti nemůže, však ale při víře zůstává.

Rozálie vdova Macháčková
Já od té víry Boží zcela odstupuju a zase přistupuji ke samospasitelné víře katolické, a v té chci 
také umříti.
 Kateřina dcera
Já více nevyznávám víru Boží nýbrž přistupuji zase ke katolické víře a v té chci až do mého 
skonání setrvati +++ Kateřina dcera

Ves Vraclav
Mikuláš Skočílek
Já vostávám co jsem již jednou vyznal při víře Boží a strany trestu bych vinšoval, abych již tam byl.
Mikuláš Skočílek
Alžběta manželka
Já chci při Boží víře zůstati a trest Bohu poroučím. III Alžběta manželka

Josef Michálek
Já předce Boží víru vyznávám a strany trestu co Bůh na člověka sešle, rád snášeni budu a 
snáším. OOO Josef Michálek
Anna manželka
Já jinou víru nechci nežli Boží víru a trestu se nic nebojím. Anna manželka

Martin Schnopl
Při víře Boží pozůstávám a jináč neudělám a trest Bohu poroučím.
Kateřina manželka
Já vostávám při víře Boží a trest který koliv Bůh na mne složí tomu se neuhýbám. III Kateřina 
manželka
Kateřina dcera
Jak já sem napřed vyznala víru Boží při tom zůstávám a trestu se nic nebojím. OOO Kateřina 
dcera

Ves Brteč
František Doudlebský
Při Boží víře zůstávám a trestu se protiviti nemohu. OOO František Doudlebský
Kateřina manželka
Já zůstávám předce při víře Boží a trestu se poddávám. OOO Kateřina manželka
Jan syn
Já předce vostanu při víře Boží a trest kerej na mne pán země uloží, rád přijímám. OOO Jan syn
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Ves Střihanov
Václav Randa
Co sem před sebe vzal v tom pozůstávám, to je v té víře Boží a trest na sebe přijímám. III Václav 
Randa
Barbora manželka
Předce vostávám při víře Boží a trest co se na mne uloží, ráda přijímám. OOO Barbora manželka
Josef syn
Já jinší víru nechci a trestu se také nebojím. OOO Josef syn
Barbora dcera
Jináč neudělám a zůstávám při víře Boží a trestu se neobávám. OOO Barbora dcera

Josef Hanus
Při víře Boží chci zůstati a trest který koliv co na mně Bůh chce seslat,rád přijímám. III Josef Hanus
Kateřina manželka
Při víře Boží zůstávám a trestu se nevyhejbám. OOO Kateřina manželka.

(německá poznámka komise)
6. May 1783
Wentzl Fingler Rath. Komisarius
Johan Svoboda Herrschaft Bentnanthen? Oberarmtman   vrchní
Johan Jos. Kolařík comisarius
nečitelné synd.

Ves Brteč
Mikuláš Doudlebský
Jak sem vyznal víru Boží tak od ní neustupuju a strany trestu skládám na Bohu a milost císařskou. 
Mikuláš Doudlebský.
Kateřina manželka
Podle vyznání svého manžela nemocná jest.
Anna dcera
Jak předce víře Boží zůstávám a trest skládám do vůli Boží. +++ Anna dcera
Jan syn
Já vostanu při Boží víře a co Bůh a císař Pán na nás složí, milerád snášeti budu. Jan syn

Anna vdova Macháčková
Jak sem prve vostala tak zůstávám, to jest ve víře Boží a trest co na mne Bůh složí ráda budu 
snášeti. +++ Anna vdova Macháčkova
 
Jakub Hušák vdovec
Ve víře Boží zůstávám a strany trestu skládám na Boha a na jeho milost císařskou. +++ Jakub 
Hušek
Jakub syn
Já nevyznávám nic jiného než víru Boží a s trestu sobě nic nedělám. +++ Jakub syn
Vojtěch syn
Já vostávám při víře Boží a strany trestu skládám na Pána Boha. III Vojtěch syn
Jan syn Jakuba Hušaka
Já předce vostávám při víře Boží a co se tejká trestu, musím trpět. OOO Jan syn

Martin Lacina
Já vostávám při víře Boží a jaký trest nám ráčí Bůh uložit, takový přijímám. +++ Martin Lacina
Anna manželka
Při víře Boží zůstanu a trest jaký koliv přijde, ráda přijímám. OOO Anna manželka
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PANSTVÍ LITOMYŠL
Přepsáno z publikace Václava Schulze Listář 
náboženského hnutí poddaného lidu na panství 
litomyšlském, nákl. České akademie FJ 1915

Obsah:
1. Slavnostní přihlášky 5. až 26. března 1782     s. 62
2. Slavnostní přihlášky duben 1782                               s. 92
3. Slavnostní přihlášky květen 1782 s. 103
4. Slavnostní přihlášky 26. června 1782                s. 106
5. Slavnostní přihlášky září 1782      s. 119  
6. Slavnostní přihlášky prosinec  1782          s. 121

1. SLAVNOSTNÍ PŘIHLÁŠKY 5. až 26. BŘEZNA 1782

Otázky kladené vyslýchaným:
Jak se jmenujete?
Odkud jste?
Jaké víry byli vaši rodiče?
Jaké víry jste vy?
Také-li dosaváde tu víru vyznáváte?
Proč od víry křesťanské katolické se odlučujete?
Kdo vás navedl, abyste od víry katolické odstoupil?
Jakým způsobem neb jakými slovy vás k tomu vynaučili?
Máte-li v čem jakou pochybnost o víře katolické?
Jakou víru budoucně vyznávati chcete?
Proč neb z jaké příčiny?
Máte-li dokonalou povědomost té vaší víry?
Kdyby jste tu vaši víru chybnou býti poznal, chtěl-li by jste ku katolické přistoupiti?

Zkrácené otázky kladné vyslýchaným:
Jakého jste náboženství nebo víry?
V čem pozůstává to vaše náboženství?
S kterou pak vírou z těch třech ta vaše se srovnává?  

(augustánská, helvetská a starovírská – o beránkové žádný neví, leč o těch třech)
Jaké pak víry je vaše manželka?

 

Protokol náboženské komise, která ve dnech 5.-26.března 1782 vyslýchala nekatolické
poddané panství Litomyšlského. 1782 dne 28.března v Litomyšli

Za příčinou trojího, totiž augustánského, helvetského a starovírského náboženství tolerance, která
dle nejvyššího nařízení na vrchnostenské kanceláři panství Litomyšlského u přítomnosti od vrchních
míst  k tomu deputýrovaných pánův komisařů, jasnovitě od strany velebného duchovenstva tit.
Pana Jana Barthla, děkana Ousteckého, a od strany politické pana Václava Josefa Svobody, téhož
panství direktora, byv zaražená dne 5ho Martii 1782 roku svůj začátek vzala, jaké tak otázky při té
komisi pro re nata na poddaný, jenž od víry katolické odpadli, se dály  a co jeden každý z nich na
to odpověděl.
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Morašice

Rychtář Václav Kroulík a Maryna, manželka:
1.Já věřím, jak písemně jsem od sebe dal,  beránkové, kterou KP ustanovil  a svatí  apoštolové
kázali. V té víře již prv jsem byl i moji rodičové byli. 2. Já se držím kšaftu KP, že jako beránek na
smrt kříže šel. Já věřím pod lámáním chleba a pod obojím, a nevěřím, že je v chlebě tělo živé,
nýbrž jen  posvátný chléb a s pouhou důvěrností k Bohu jej přijímám. 3.(Podle toho jste kalvínské
víry?) – To já nepovídám, jenom že věřím pod lámáním chleba a pod obojím. 4. Já se držím
beránkové. Jestli  bych ale měl říci,  ku které z těch třech, tak by byla helvetská neb kalvínská.
5.Manželka odpovídá, že nápodobně věří jako její manžel. 

Václav Fikejz a manželka Maryana:
1. Jak jsme dali  cedulky.  3.  Jestli  to  lámání  chleba a přijímání  z kalicha kalvínská víra v sobě
obsahuje, tak se držím kalvínské. 4. Modlíme se, zpíváme, kde se sejdeme. 5. Manželka: jsem
téhož jako muž.

Václav Beneš a manželka Alžběta:
1. Víry beránkové KJ. 2.Jak PJ za nás umřel jako beránek. 3. V kterém se ty věci nacházejí, totiž
lámání chleba a pití z kalicha vína. 4. To věřím, že jak chléb přijímati se má, že musím sobě v srdci
mysliti, že ihned živé tělo KP přijímám. 5. Manželka nápodobně podle mě té víry jest.

Josef Andrle:
1. Beránkové. 2. Které KP v ráji v zahradě vštípil. 3. Já nevím. 4. Já věřím, jak jsem dosaváde věřil
a  od  rodičů  vyučen  byl.  Já  to  troje  náboženství  neznám.  Věřím všechno  a  chci  se  nevrátiti,
zůstávám při katolické. Toliko žádám, abych vyznání víry veřejně dělati nemusel. 5. Jeden voják
mne k tomu přivedl.

Josef Jílek a manželka Maryana:
1. Beránkového. 2.Pod lámáním chleba a pití vína z kalichu. 3.Jináč nevím ji jmenovat. 4. To já
nevím,  do  kterého  z těch  náboženství  patří.  5.Všechno  věřím,  co  články  apoštolské  v sobě
obsahují.  6.Přihlašuji  se ke kalvínské jinak helvetské. 7.Manželka je v šestinedělí,  také je toho
náboženství beránkového.
       Jan Drahoš a manželka Kateřina:
1.Beránkového.2.PJ je beránek náš. 3.V lámání chleba a kalichu pití, kterou Pán Bůh v ráji vštípil,
Kristus na svět přinesl, potvrdil a apoštolové Páně hlásali.4.Do jaké bych patřil, nevím, myslím že
do helvetské. 

Vdova Novotná:  Abest. (nepřišel)
Jakub Andrle a manželka Dorota:

1.Víry beránkové. 2.pod lámání chleba a kalichu pití. 3.k helvetské víře. 4.Manželka je též víry jako
já.

Václav Soukup a manželka Kateřina:
1.Víry beránkové. 2.V KJ pod lámáním chleba a pitím kalicha. 3. Já nevím, jaké jsou ty tři víry.
4.Manželka je také víry beránkové.

Jiří Vániš, manželka  Kateřina nepřítomná:
1.Beránkového. 2.Věřím v KJ. 3.Nevím, do které z těch třech má víra patří.    
Jakub Pečenka a nepřítomná manželka Dorota:
1.Beránkové  víry.  2.Nevím,  jaká  je  ta  víra.  3.Nerozumím,  jaké  by  to  víry  byly.  Já  od  mé
neustoupím. Helvetská. 4. Manželka také je té víry.

 Jakub Beneš a manželka Kateřina:
1.Beránkovo náboženství. 2.V požívání pod obojím dle VP, v lámání chleba a kalicha pití. 3.Ne při
vyřknutí těch slov: toto jest tělo mé ….. nýbrž teprv v přijímání.

Jakub Soukup a manželka Rozálie:
1.Beránkovo náboženství. 2.V lámání chleba a pití z kalichu. 3. Tomu já nerozumím.4.Podle KP
poslední  večeře, kde stanovil  pod obojím. 5.Když ta slova se vyřknou, nejni tělo KP, až teprv
v požívání. Na ten způsob je to náboženství luteránské neb augustánské. 6.Žena – jako můj muž.
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Martin Beneš, manželka Maryana stůně:
1.Beránkovy víry. 2.Pozůstává ve spasiteli KJ. 3. K žádné z těch třech, já tomu nerozumím. Já jen
věřím a doufám v PB podle otce mého.  Z těch třech náboženství  k žádnému se nepřiznávám,
katolík nejsem a nikdy nebudu na věky. 

Maryana, vdova Pečenkova, podruhyně:
1.Beránkovy. 2.Kterou  KP v ráji vštípil. 3.V lámání chleba a kalicha pití. 4.Nevím, ku které bych
patřila.

Pavel Sedláček,vdovec:
1.Věřím v beránka KJ, který v ráji svou víru vštípil. 2.Já jinak ji neumím jmenovat. 3. Já zůstávám
při tom beránkově náboženství, jináč neučiním (posledně k helvetské víře).

Jan Kozák, manželka Rozyna nemocná:
1.Beránkovského.  2.Já jsem mezi  lidma,  když jsem sloužil,  jsem se ji  naučil.  (Co dále se  mu
navrhlo, že císař pán žádnou jinou víru mimo katolické v zemi trpěti neráčí, aby k jedné z těch
třech se přihlásil, stál nepohnutedlný, nechtíc se k žádné z těch třech přihlásit.)

Jan Záleský a manželka Anna:
1.Evangelického. 2.Podle svatého evangelium, jak jsem od otce mého vyučen. 3.Luteránské víry
nejsem, ale beránkovské, kterou …. 4.Tak do helvetské se přihlašuji. 5.Manželka podobně k  té se
přihlašuje. 

Matěj Bureš, manželka Anna:
1.Beránkovy, jinak se jmenuje helvetská. 2.Pod lámáním chleba a kalichu pití. 3.Mám tu víru hned
od otce svého. 4.Manželka je také té víry.

Jiří Beneš, manželka Dorota stůně:
1.Beránkovy víry. 2.PJ ustanovil pod lámáním chleba a kalicha pití, která skrze apoštoly P po světě
hlášená byla. 3.K helvetské se prohlašuji. 4.Manželka je téhož helvetského náboženství.

Jan Soukup, manželka Žofie:
1.Beránkovského. 2.KP beránek Boží, který pro nás z Marie Panny se naroditi a za nás umříti ráčil,
ten ji ustanovil. 3.Já nevím a nerozumím, kam by patřila. Já zůstávám při tom náboženství podle
lámání chleba a z kalicha pití. 4.Manželka má také zůstává při tom.

Jakub Říha, manželka Kateřina:
1.Beránkovského. 2.Co PJ učil apoštole a oni po světě hlásali, pod přijímáním pod lámáním chleba
a užívání kalicha. 3.Nebude-li zbytí, tak ke kalvínskému přistupuji. 4.Manželka má je nápodobně
toho mínění jako já. 

Jakub Soukup, manželka Alžběta:
1.Beránkovy. 2.V lámání chleba a kalicha pití. 3.Ku kalvínské, jinak helvetské. 4. Manželka také
tak.

Josef Hala:
1.Beránkovy. 2. Že byla v ráji vštípená, od PJ potvrzená, pod lámáním chleba a pití vína z kalicha.
3.To já nevím, do které z těch třech patří. 4. Manželka je téhož také náboženství.

Martin Šváb, manželka Anna:
1.Beránkové víry. 3. Jestli  musí mít to jméno, tak já se přihlašuji ke kalvínské nebo helvetské.
4.Manželka též tak

Václav Beneš, manželka Alžběta:
1.Beránkové. 2.vedle zákona Páně. 3. Já nevím, ku které bych se přihlásil. 4.Manželka je také té
víry beránkové.

Josef Dvořák, manželka Anna:
1.Beránkovské. 3.K helvetské. 4.Manželka podobně jako já.

Josef Soukup, manželka Kateřina:
1.Beránkové KJ. 2.Pod lámáním chleba a kalichu pití. 3.Já jiné víře nerozumím. 4.Manželka také je
té víry beránkové. 

Jan Fikejz, manželka Žofie:
1.(odpověděli jako první) 3.To já nerozumím tomu. Zůstávám při té víře. 4.Manželka taky jako já
té víry jest.
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Václav Prachta, manželka Kateřina:
1.Beránkové. 3.Ku kalvínské. 4.Též manželka má.

Václav Abrham, manželka Helena:
1.Beránkovské. 2. Kterou PJ v ráji vštípil, při poslední večeři pod lámáním chleba a kalicha pitím
potvrdil. 3.Jestli víra helvetská to s sebou nese, tak k té přistupuji. 4.Manželka taky tak jako já.

Franc Jílek, na místě své matky nemocné Anna:
1.Beránkové.  3.K  helvetské  jménem své  matky  se  prohlašuju.  I  také  na  místě  své  manželky
Maryany.

Jan Soukup, Anna manželka:
1.Beránkovské.  2.  Pod  lámáním  chleba  a  z kalicha  pití.  3.Které  se  s tím  srozumívá,  k tomu
přistupuju. 4.Má manželka má také jako já. 

Václav Hala, manželka Juliana:
1.Beránkovské. 2.Pod lámáním chleba a kalicha pitím. 3. Já myslím při kalvínské. 4.Manželka také
tak.

Jakub Jílek, svobodný:
1.Beránkovské. 2.Pod lámáním chleba a kalicha pitím. 2.Já tomu nerozumím, k čemu bych se měl
přihlásit.

Franz Fikejz, manželka Maryana:
1-.Beránkovské.  2.Pod  lámáním  chleba  a  kalicha  pitím.  3.Jestli  se  to  s kterou  z těch  třech
srovnává, tak já k ní přistupuju. 4.Manželka je katolička.

Jan Bárta, Dorota manželka:
1.Víry beránkové KJ. 2.Pod lámáním chleba a kalicha pitím. 3.Poněvadž z těch třech věr žádnou
v zákoně nenalézám, tak k žádné přistoupiti nemůžu. 4.Manželka podobně té víry jest.

Václav Fanfulík, Žofie manželka:
1.Beránkové. 2.Pod lámáním chleba a kalicha pitím.  3.Do kalvínského se přivtěluji.  4.Manželka je
katolička.

Jan Říha, Anna manželka:
1.Beránkové jsme oba dva. 3. (Žádnou na to odpověď dáti nechtěli). 4.Já a manželka taky při té
víře zůstávám.

Kateřina Prokšová a místo ní její syn Václav Prokeš:
1.Beránkové i má matka. 2.Pod lámáním chleba a kalicha pitím. 3.Já i má matka přistupujeme ke
kalvínské.

Jakub Pachta, manželka Žofie:
1.Beránkové. 2.Pod lámáním chleba a kalicha pitím. 3.K helvetské se přiznávám. 4.Má manželka je
též mého náboženství.

Jiří Čížek, Dorota manželka:
1.Beránkové. 2.Pod způsobou lámání chleba a kalichu pitím. 3.K helvetskému. 4.Co jeden to druhý.

Ves Bučina

Václav Brýdl, Anna manželka:
1.Beránkové. 2.Na KP založená pod lámáním chleba a kalicha pitím.  3.Beránková se srovnává
s helvetskou neb kalvínskou. 4.Poznáváme podle zákona, že je tvrdá jako beránková. 5.Manželka
je též té víry.

Kateřina Kynclová, vdova:
1.Beránkové. 2.V lámání chleba a pití kalicha vína. 3.Já zůstávám při té, ty tři já neznám.

Franz Paďour, manželka Kateřina:
1.Beránkové. 2.Pod lámáním chleba a kalicha pitím. 3.K žádný z těch, já zůstávám při beránkové
víře. 4.Má manželka taky toho náboženství.

Matěj Holec, Dorota manželka:
1.Beránkové. 2.Já věřím v KP pod lámání chleba a pití z kalichu vína. 3.Při té beránkové zůstávám.
4.Manželka taky a při té víře zůstává.
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Martin Kazda, Maryana manželka:
1.Beránkové. 2.Pod lámáním chleba a kalicha pitím. 3.Já jináče nechci, nežli podle JK a beránkové
víry zůstati. 4.Manželka má také tak.

Vencl Bureš, Maryana manželka:
1.Beránkové. 2.Co PK učil pod lámáním chleba a kalicha posvátného pitím. 3.Já jiného náboženství
nerozumím. Zůstávám při tom. 4.Má manželka taky.

Tomáš Paďour, Anna manželka:
1.Beránkovou, kterou PJ vštípil. 2.Já se držím KP a od něho neustupuju. 4.Má žena taky.

Maryana Kubíčková, vdova, na místě ní byvše nemocná, stál syn Václav, voják:
1.Beránkového. 2.Co KP kázal a zákon učil, pod lámáním chleba a kalicha pitím. 3.Já žádné jméno
víry nepozoruju, jenom to věřím, co zákon učí. 4.Má mateř také tak.

Mikuláš Huryta, Maryana manželka:
1.Beránkové. 2.Kterou KP v ráji vštípil podle zákona Božího pod lámáním chleba a pití kalicha. 3.Já
tomu nerozumím, já zůstávám při tom beránkovském. 4.Co jeden to druhý.

Franc Müller, Magdalena manželka:
1.Beránkové. 2.Co PK hned v ráji vštípil a pod lámáním chleba a z kalichu pitím. 3.Co povídá zákon
Boží, to věřím a zůstávám při tom mém náboženství. 4.Manželka taky při tom.

Václav Bureš, byvše starý a nevidomý a žena též stará, stál místo nich syn Franc Bureš:
1.Beránkové. 2.Dle zákona Páně jak KP ustanovil,  pod lámáním chleba a z kalichu pitím. 3.My
tomu nerozumíme, my zůstáváme jenom při  tom lámání  chleba a pitím z kalicha. 4.Já (Franc
Bureš) jsem taky toho náboženství.

Franc Otto, Kateřina manželka:
1.Beránkové víry. 2.Která byla v ráji vštípená, když KP hadu zlořečil, dále podle lámání chleba a
kalicha  pitím.  3.Já  žádnou  nechci,  než  tu  beránkovu.  4.Manželka  také  a  při  tom náboženství
zůstává.

Matěj Říha, Anna manželka:
1.Víry beránkové. 2.Ta která v ráji byla od KP vštípená a jeho kšaftem stvrzená, od  apoštolů Páně
pod lámáním chleba a kalichu pití hlásaná. 3.K té já přistupuju, která to sebou nese, pod lámání
chleba a požíváním posvátného kalicha. 4.Má manželka taky tak jako já.

Jakub Fikejz, Žofie manželka:
1.Beránkové. 2.Kterou PJ na svatým kříži ustanoviti ráčil a při VP pod lámáním chleba a kalicha
pitím  ustanovil.  3.  Tak  do  té  chci  přistoupit,  která  je  pod  lámáním  chleba  a  kalicha  pitím.
4.Manželka také tak.

Mikuláš Bureš, Anna manželka:
1.Beránkové. 2.Pod lámáním chleba a pití  kalicha, která byla v ráji  vštípena od KP a dle jeho
zákona. 3.Já jsem sprostý, já tomu nerozumím. Já jen tak věřím podle obojího zákona Páně.
4.Manželka také té víry.

Franc Hájek, Maryana manželka:
1.Beránkové víry. 2.Pod lámáním chleba a kalicha pitím. 3.Já nic jiného nevím, než pod lámáním
chleba a pitím kalicha. 4.Manželka také tak.

Jakub Paďour, Anna manželka:
1.Víry beránkové. 2.Kterou KP sám v ráji vštípil pod způsobem lámání chleba a kalichu pitím. 3.Do
helvetský nebo kalvínský. 4.Manželka také tak.

Martin Myška, Dorota manželka:
1.Beránkové.  2.Samého  živého  Krista  pod  lámáním  chleba  a  kalichu  Páně  používání.  3.Při
beránkové chci zůstat, chléb Páně požívat a z kalicha pít. 4.Manželka také tak.

Josef Bureš, byvše nemocný, manželka jeho stála, Anna Burešová:
1.Beránkové. 2.Která v ráji byla vštípená, od PK stvrzená a od apoštolů prohlášená pod způsobem
lámání chleba a pití kalicha. 3.Já jsem v beránkové. 4.Můj muž také té víry.
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. Podobně Jakub Bureš byvše nemocný, jeho manželka Anna stála:
1.Víry  beránkové.  2.Která  v ráji  byla  vštípená,  od  PK  stvrzená  a  od  apoštolů  prohlášená  pod
způsobem lámání  chleba  a  pití  kalicha.  3.  Pod  lámáním chleba  a  kalicha  pitím,  jinou  nechci.
4.Manžel taky tak.

Jan Valenta, Maryana manželka:
1.Beránkové. 2.Kterou KP založil  a dle zákona jeho pod lámáním chleba a kalicha pitím. 3. Já
zůstávám podle jiných tří při té beránkovské.  4.Když ty patenty přišly, jsem odpadl, prv ale jsem
byl katolický křesťan. 5.Má žena také je a při té beránkové zůstává.

Jan Kazda a Maryana manželka:
1.Beránkové. 2. Pod lámáním chleba a pitím z kalicha podle zákona Páně. 3.Když nebude jiná, tak
která bude pod lámáním chleba a kalicha pitím, té se přidržím. 4.Proto jsem odpadl, že chci živ býti
podle zákona. 5.Též manželka má.

Václav Beneš, vdovec:
1.Samého JK beránka. 2.Co zákon Páně poroučí, pod lámáním chleba a kalicha pitím. 3.Arciť že
jsem byl katolickým křesťanem, a od té doby, co ten patent prošel, tak jsem odpadl a zůstávám při
tom a o jiném náboženství nechci vědět.

Jan Beneš, manželka Kateřina:
1.Víry beránkové samého KJ,  od KP v ráji vštípené, pod lámáním chleba a požíváním VP. 2.K
žádné z těch tří nepřistupuju, ale toliko té české beránkové pod lámáním chleba a pitím z kalicha.
3.Má manželka také té víry je. 

 Matěj Nešpor, Anna manželka:
1.Beránkové. 2. Pod způsobem lámání chleba a z kalicha pití.  3.Ne, jen při té beránkové, pod
lámáním chleba a kalicha pitím, ostatně při žádné. 4.Má žena též.

Václav Huryta, Kateřina manželka:
1.Beránkového. 2. V lámání chleba a pití kalicha při VP. 3.Já zůstávám při tom náboženství, které
v sobě obsahuje to lámání chleba a pití z kalicha. Já jsem od maličkosti byl u té víry. 4.Z těch třech
já nežádám žádnou. 5.Takové víry i má manželka a děti.

Jan Myška, vdovec:
1.Podle  kšaftu Krista  pod lámáním chleba a pití  z kalicha,  jinak beránkovy víry.  2.Pozůstávám
v zákoně Páně. 3.Podle našeho rozumu v té helvetské, nejraději  ale podle beránkové. 4.Od té
doby, co ty patenty přišly a od rodičů jsem slyšel, že takové přijde dovolení.

Jan Klančík, Kateřina manželka:
1.Beránkové podle lámání chleba a pití kalicha, jsem již od mladosti. 2.Já zůstávám při beránkové
víře. 3.Má žena také té víry.

Václav Valenta, Maryana manželka:
1.Beránkové. 2.KJ pod lámáním chleba a pití z kalicha. 3.Já k žádné z těch vír, jenom k beránkové
pod lámáním chleba a kalichu pití přistupuji. 4.Od té doby, co přišly ty patenty. A slejchával jsem
to od svého otce, že přijdou takové časy, bych se toho přidržel. 5.Já již nemám chuti se navrátiti.
6.Manželka také toho náboženství i děti.

Alžběta Hurytová, vdova:
1.Beránkové. 2. V KJ věřím pod lámáním chleba a pití z kalicha.  3. Já jinší nerozumím, jinší nechci,
jenom beránkovu, já od ní neodstoupím.

Franc Kazda a Juliana, manželka:
1.Beránkové.  2.  Pod  lámáním chleba  a  pití  z kalicha.  3.To  já  nevím,  já  zůstávám při  té  pod
lámáním chleba a z kalicha pitím. 4.Já i mí předkové byli toho náboženství již prv. 5.Manželka je
tak jako já.

Jan Beneš a Žofie, manželka:
1.Víry beránkové. 2. Co KP v posledním kšaftu stvrdil, pod lámáním chleba a pití z kalicha. 3.Já
zůstávám při té samotné víře beránkové. 4.Manželka také je té víry.

Mikuláš Andrle, manželka Marya:
1.Beránkové. 2.Od KP stvrzená, od apoštolů hlásaná, pod lámáním chleba a pití z kalicha. 3.Jest-li
to v té víře helvetské tak pozůstává, tak k ní přistupuju. 4.Má manželka také beránk.
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Jan Beneš, Žofie manželka:
1.Beránkové. 2.Kterou KP založil v ráji podle svého zákona a podle lámání chleba a pití z kalicha.
3.Těm vírám nerozumím a když již  do té beránkové jsem vstoupil,  tak při  ní  zůstávám. 4.Má
manželka také té víry beránkové.

Josef Beneš, Kateřina manželka:
1.Beránkové. 2.Která je pod lámáním chleba a pitím kalicha P.  3.Té se přidržuju. 4.Má manželka
také té beránkové.

Václav Huryta, Maryana manželka:
1.Beránkové náboženství.  2.Co je v zákoně B.  psáno, co KP při poslední večeři ustanovil pod
lámáním chleba a pití z kalicha. 3.Žádnou jinou víru nevím než beránk., již od maličkosti. 4.Je také
té víry beránkové.

Václav Dryml a Dorota, manželka:
1.Beránkové. oba dva. 2.  Pod lámáním chleba a pití  z kalicha.  3.My myslíme,  když se držíme
lámání chleba a pití z kalicha, že nezbloudíme, a žádného jiného náboženství nežli toho se držíme.
4.Já jeho manželka jsem také toho náboženství.

Matěj Nešpor a Mářa manželka:
1.Beránk. víry oba. 2. Pod lámáním chleba a kalicha P. a večeře P.  3.My jiný víře nerozumíme,
zůstáváme při té beránkové a nechceme se od ní odvrátiti.

Franc Beneš a Žofie manželka:
1.Beránkové.  2.V  lámání  chleba  a  pití  z kalicha.  3.Když  já  tomu  nerozumím,  jí  zůstávám při
beránkové. 4.Manželka je také té beránkové.

Matěj Valenta, Anna manželka:
1.Beránkové. 2.Která v ráji  začata jest,  podle zákona ustanovená a podle lámání  chleba a pití
z kalicha. 3.Do žádné jiné víry, jen která je pod obojím, přistupuju. 4.Má manželka také je té víry
beránkové.

Jan Doubrava a Dorota manželka:
1.Beránkové. 2. Pod lámáním chleba a pití z kalicha. 3.Těm třem nerozumím, já jenom věřím co KP
při  poslední  večeři  ustanovil.  4.Nejen  má  manželka  ale  můj  otec  Jan  Doubrava  jsou  toho
náboženství jako já.

 Matěj Kazda a Maryana manželka:
1.Beránkové. 2.Která je pod lámáním chleba a pití z kalicha., která byla při VP ustanovená. 3.K jiné
víře se nehlásím, jenom k té beránkové, pod lámáním chleba a kalicha pitím. 4.Má manželka je
také toho náboženství jako já.

Dorota Klančíková, na místě které - nemocné - stál tu její syn Pavel Klančík i na místě
sebe:
 1.Beránkové. 2.Kterou ustanovil KP lámáním chleba a pitím z kalicha. 3.Já chci být v té víře, která
za sebou táhne lámání chleba a kalicha pití. 4.Má mateř i  můj bratr Josef jsou téhož náboženství
jako já.

Jakub Beneš a Maryna manželka:
1.Beránkové víry. 2.V večeři P. a lámání chleba a též kalicha pití. 3.Jiným vírám nerozumím, já
zůstávám při mé. 4.Má manželka také té víry.

Václav Vopozdil a Anna, matka jeho:
1.Beránk. 2.Kterou KP v ráji vštípil, při VP poslední lámání chleba a kalichu pitím ustanovil. 3.Od
publikování patentu jsem v té víře 4.O těch  třech jsem nikdy neslyšel, ani jim nerozumím. Jenom
při té beránk. zůstávám. 5.Má mateř také.

Václav Hájek a Dorota manželka:
1.Beránkové. 2. Pod lámáním chleba a pití z kalicha. 3.Já přece zůstávám při beránk. Jinou víru
neznám. 4.Má manželka také té víry.

Ves Javorník Dne 7.Martii 1782 
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Václav Jelínek a manželka Eva:
1.Víry beránk. KJ, kterou  v ráji vštípil v zahradě pod lámáním chleba a vína z kalicha pití. 2.Já
jsem podle toho, jak jsem do cedulky dal psát, jináče ne. A i také nevím, do kterej by patřila. Já
zůstávám  v beránkové  víře.  3.Já  hned  po  rodičích  jsem  tu  víru  poznal  od  24  let  od  otce.
4.Manželka také hned od matky je té víry.

Antonín Juva a Kateřina manželka:
1.Beránkové. 2.Které vštípil KP v ráji a při poslední večeři potvrdil, pod lámáním chleba a vína pití.
3.K helvetské neb kalvínské se prohlašuji. 4. 31 let jsem při tom skrze zákon Páně. 5.Manželka
taky, ona hned od mámy.

Martin Němeček a Maryana manželka:
1.Beránkové. 2. Pod lámáním chleba a z kalicha pitím. 3.Já zůstávám při beránkové již od čtvrtého
kolena a nyní se držím podle patentu. 4.Manželka také té víry jako já.

Václav Trynkl a Anna manželka:
1.Beránkové víry. 2.Co KP při poslední večeři ustanovil pod lámáním chleba a pití z  kalicha. 3.Já
jsem v ní zrozený, hned mí rodiče v ní byli. 4.Já zůstávám při beránkové. 5.Má manželka taky.

Jiří Štěpán a Maryana manželka:
1.Beránkové. 2.Věřím v KJ, který tu víru v ráji vštípil, při poslední své večeři pod lámáním chleba a
pitím kalicha potvrdil. 3.Já jsem hned po svých rodičích. 4.Já jinou nechci než tuto beránkovu.
5.Má manželka také.

Matěj Pertrein a Kateřina manželka:
1.Beránkové. 2. Kterou KP při poslední večeři ustanovil pod lámáním chleba a pití z kalicha. 3.Hned
od mých rodičů jsem v tom i také můj dědek byl. 4.Já od té beránkové neustupuju. 5.Má manželka
je také té víry.

Václav Kozel a Kateřina manželka:
1.Beránkové. 2.KJ pod lámáním chleba a pití z kalicha. 3.Náš kmen se tluče tak již kolikeré koleno.
4.K helvetské nebo kalvínské se přihlašuju. 5.Manželka také té víry.

Vdova Hurytová, nemocná, na místě ní stál syn Václav Huryta:
1.Beránkové.  2.Kterou  KP  v ráji  ráčil  vštípiti  pod  lámáním chleba  a  pití  z kalicha.   3.Já  jsem
katolické víry nikdy nebyl, od maličkosti. 4.Já jen při beránk. zůstávám. 5.Máma taky.

 Antonín Pathan a Anna manželka:
1.Beránkové. 2.Kterou KP pod lámáním chleba a pití z kalicha ustanovil. 3.Již od děda a praděda
mezi námi to je. 4.Při té beránk. zůstávám. 5.Má manželka také při ní zůstává.

Jan Kazda a Maryana manželka:
1.Beránkové. 2.Kterou KP pod lámáním chleba a pití z kalicha  ustanovil. 3.Hned mí rodičové té
víry byli a byl jsem katolíkem jen naoko.4.Já zůstávám při té víře beránkové. 5.Má manželka také
té víry je.

Jakub Trynkl a Alžběta manželka:
1.Beránkové. 2. Pod lámáním chleba a pití z kalicha. 3.Od mladosti, i mí rodiče byli té víry. 4.Já
zůstávám při té mé. 5.Má manželka také je té víry.

Matěj Kozel ještě na svobodě i na místě otce a matky své:
1.Beránkové. 2.Kterou KP pod lámáním chleba a pití z kalicha ustanovil. 3.Já to mám hned od
rodičův. Katolictví jsem držel, že jsem musel. 4.K helvetské se přihlašuju. 

Maryana Benešová, vdova:
1.Beránkové. 2.Kterou KP pod lámáním chleba a pití z kalicha ustanovil. 3.Od mých rodičů hned,
ale tajně. 4.Jen k beránk. já přistupuju, k jiné žádné.

Václav Kozel – dolní, vdovec:
1.Beránkové. 2.Kterou KP pod lámáním chleba a pití z kalicha ustanovil. 3.Já jsem byl hned při té
víře od otce, soukromě. 4.Já zůstávám jen při té beránkové.

 Jakub Pertrein a Dorota manželka:
1.Beránkové. 2. Pod lámáním chleba a pití z kalicha. 3.Já hned od své mateře, soukromě. 4.Já
myslím, že snad patřím k helvetské. 5.Má manželka je také té víry.
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Franc Beneš, ještě na svobodě:
1.Beránkové. 2. V lámáním chleba a pití z kalicha. 3.Já jsem slyšel od otce, že taková víra přijde,
on byl té víry. 4.Já zůstávám jen při té beránkové.

Jan Beneš a Anna manželka:
1.Beránkové. 2.  Pod lámáním chleba a pití  z kalicha.  3.Hned od narození.  Katolíkem jsem byl
pokrytsky. 4.Jen při beránkové zůstávám. 5.Manželka také té jako já.

Alžběta manželka Josefa Sedláčka, stála na místě svého muže-nemocného:
1.Beránkové. 2. Pod lámáním chleba a pití z kalicha. 3.Já jsem jak živa té víry od KJ beránkové.
4.Já tu znám a při ní chci zůstat, jinou neznám. 5. Můj manžel  taky té víry.

Jan Frank a Dorota manželka:
1.Beránkové. 2.Kterou PK pod lámáním chleba a pití z kalicha ustanovil. 3.Já jsem vždycky tak,
neb můj dědek taky byl tak. Já jiný víře nerozumím. 5.Má manželka je taky té víry.

Václav Beneš a Kateřina manželka:
1.Beránkové KJ. 2. Pod lámáním chleba a pití z kalicha. 3.Již od narození jsem takový. 4.Já jináče
nedám, já jsem v té se držím. 5.Manželka je také taková.

Vojtěch Němeček, Anna manželka:
1.Beránkové. 2.Kterou KP pod lámáním chleba a pití z kalicha ustanovil. 3.Já jsem od mladosti té
víry i mí předkové. 4.Já mám za to, že helvetská se srovnává s beránkovou. 5.Má manželka je také
té víry.

Josef Strnad, ještě na svobodě:
1.Beránkové. 2. Pod lámáním chleba a pití z kalicha.   4.Já zůstávám při té beránkové a k žádné
jiné nechci.

Anna Myšková, vdova:
1.Beránkové. 2. Pod lámáním chleba a pití z kalicha. 3.Zůstávám jen při té víře.

Maryana Kazdová, vdova:
1.Beránkové. 2. Pod lámáním chleba a pití z kalicha. 3.Já jsem od mladosti tak. Mí rodičové také
byli. 4.Já nechci, než při beránkové zůstat.

Josef Abrham, Kateřina manželka:
1.Beránkové. 2. Pod lámáním chleba a pití z kalicha. 3.Od maličkosti podle otce. 4.Já při té jenom
zůstávám. 5.Manželka taky.

Jan Trynkl a Anna manželka:
1.Beránkové. 2.Kterou KP pod lámáním chleba a pití z kalicha ustanovil. 3.Při té zůstávám a při
žádné jiné. 4.Manželka má je také té víry.

Josef Novotný a Maryana manželka:
1.Beránka PJ pod lámáním chleba a kalicha pitím. 2.Já jináče se neprohlašuju. Při té jsem byl
pořád i mí rodiče. 3.Má manželka taky té víry.

Franc Trynkl a Anna manželka:
1.Beránkové. 2. V lámání chleba a pití z kalicha. 3.Pášou mě páni tu víru, nechť přijde, jak chce. Já
si budu odpovídat. 4.Má manželka také té víry.

Jakub Pathan, Magdalena manželka:
1.Beránkové.  2.  Pod  lámáním  chleba  a  pití  z kalicha.  3.Já  jinou  nechci,  já  vyznávám  tu
beránkovskou. 4.Má manželka je taky té víry.

Jan Novotný a Anna manželka:
1.Beránkové. 2.Která je pod lámáním chleba a pití z kalicha. 3.Já jináč neudělám, kdybych ihned
krk měl ztratit. 4.Má manželka je taky té víry.

Matěj Jindra, vdovec:
1.Beránkové Kristové.  2.  Pod lámáním chleba a  pití  z kalicha.  3.Já  k jiné  se  nehlásím a jináč
neučiním, jen při té zůstávám.

Josef Beneš a Kateřina manželka:
1.Beránkové. 2. Pod lámáním chleba a pití z kalicha. 3.Já od té neustupuju a zůstávám jen při té
beránkové neb jsem od mladosti mé při ní. 4.Má manželka také té víry.
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Josef Pathan, vdovec:
1.Víry Kristové. 2.  Pod lámáním chleba a pití  z kalicha. 3.Od toho času co mám rozum. A mí
předkové mě mluvili, že to přijde. 4.A když jsem to tak před sebe vzal, při tom také zůstávám, při
té víře.

Jan Valenta, Dorota manželka:
1.Beránkové.  2.  Pod  lámáním  chleba  a  pití  z kalicha.  3.Nechť  se  mluví  jak  chce,  já  od  ní
neodstupuju. 4.Má manželka je taky té víry.

Václav Huryta a Kateřina manželka:
1.Beránkové. 2.Která od KP v Betlémě Judae je na svět přinášená a potvrzená pod lámáním chleba
a kalicha pitím. 3.Já, kterou jsem vyznal, při té zůstávám hned od báby mé. 4.Má manželka je taky
té víry.

Jiří Andrle, ještě na svobodě:
1.Beránkové. 2. Pod lámáním chleba a pití z kalicha. 3.Já podle zákona jen té beránkové víry,
nechť císař pán se mnou dělá co chce.

Tomáš Pathan a Žofie manželka:
1.Beránkové. 2.KJ pod lámáním chleba a pití  z kalicha podle zákona. 3.Já jinou nechci než tu
zachovávat, poněvadž jsem si ji oblíbil a věřím, že je k mé duše spasení. 4.Má manželka taky i
dítky jsou mé víry.

Jan Mikulecký a Kateřina manželka:
1.Beránkové. 2.KJ pod lámáním chleba a pití  z kalicha podle zákona. 3.Já jinou nechci než tu
beránkovskou, poněvadž jsem si ji oblíbil a věřím, že je k mé duše spasení 4.Má manželka je taky
té víry i děti.

Franc Jeništa a Dorota manželka:
1.Beránkové KJ. 2. Pod lámáním chleba a pití z kalicha. 3.Já k jiný nepřistupuju. 4. I manželka má
zůstává při beránkové.

Václav Kazda a Anna manželka:
1.Beránkové. 2.Která byla vštípena v ráji  od KP, na světě pod lámáním chleba a pití  z kalicha
stvrzená. 3.Kam se dějem! Já zůstávám při té mé beránkové. 4.Má manželka taky.

Václav Kazda, chalupník, Kateřina manželka:
1.Beránkové. 2. V lámání chleba a pití z kalicha. 3.K jiný já nechci přistoupit, já zůstávám jen při
té. 4. I manželka má je té víry a zůstává při ní.

Jakub Kvapil a Anna manželka:
1.Beránkové. 2.Kterou PJ v ráji ráčil vštípit pod lámáním chleba a kalicha pitím. 3.Já žádnou jinou,
než tu beránk.  držím. 4.Má manželka  taky té víry.

Jan Němeček a Anna manželka:
1.Víry evangelické beránkové. 2. Pod lámáním chleba a pití z kalicha. 3.Nechci od té odstoupit a
zůstávám při tom. 4.Má manželka taky té víry.

Jakub Nešpor a Anna manželka:
1.Víry evangelické beránkové. 2. Pod lámáním chleba a pití z kalicha. 3.Já nemůžu nic říct, až
přijde učitel, nechť tomu dá jméno. 4.Má manželka je taky té víry.

Jan Kozel a Maryana manželka:
1.Beránkové. 2.Která byla vštípena v ráji pod lámáním chleba a pití z kalicha. 3.Jestli se ku kšaftu
KP šikuje, tak já přistupuju k helvetské. 4.Má manželka je také víry beránkové.

Kateřina Peršteinka, vdova:
1.Beránkové. 2.Kterou KP pod lámáním chleba a pití z kalicha ustanovil. 3.Já při té beránkově víře
zůstávám.

Ves  Heřmanice

Anna Bačová, vdova:
1.Beránkové křesťanské víry. 2. Pod lámáním chleba a pití z kalicha. 3.Já spíše smrt podstoupím,
než abych od té beránkové odstoupila.

72



Žofie Jandíková, vdova:
1.Beránkové. 2.  Pod lámáním chleba a pití  z kalicha. 3.Já mám za to,  že ta víra se srovnává
s helvetskou.

Josef Černý a Kateřina manželka:
1.Beránkové. 2. Pod lámáním chleba a pití z kalicha. 3.Já se nudu držet Beránkové víry. 4.Má
manželka taky beránkové, ona jináč nedá. 5. Od toho času, co ty patenty jsou publicírovány. 

Jan Strnad, Krystina manželka:
1.Beránkové jsme oba. 2. Pod lámáním chleba a pití  z kalicha.  3.Jestli  se srovnává helvetská
s tou, tak k helvetské přistupujeme jeden i druhý.

Dorota Bečičková, vdova:
1.Beránkové náboženství. 2. Pod lámáním chleba a pití z kalicha. 3.Já při té beránkové zůstávám,
jak od předků jsem slyšela, že to přijde.

Mikuláš Němec, vdovec:
1.Beránkové. 2.Těla P. požívání a kalicha píti. 3.Já beránkové víry zůstávám Pána Ježíše, v které
od rodičů jsem vyučený.

Jiří Čapek a Maryana manželka:
1.Beránkové. 2. Pod lámáním chleba a pití z kalicha. 3.My nevíme, jestli ta naše víra se srovnává
s helvetskou podle lámání chleba a pití z kalicha, tak bychom při tý zůstali.

.Jakub Andrle, Dorota manželka:
1.Beránkové náboženství. 2. Pod lámáním chleba a pití z kalicha. 3.My myslíme, že ta naše víra se
srovnává s helvetskou.

Jan Janásek, Terezie manželka – katolička:
1.Beránkové. 2.  Pod lámáním chleba a pití  z kalicha. 3.Má manželka je katolické víry i  dcery,
synové ale mé víry.

Dorota Jandíková, vdova:
1.Beránkové. 2.Kterou PJ při večeři své poslední ustanovil pod lámáním chleba a pití z kalicha.
3.Já zůstávám při té beránkové.

Jiří Kroulík, Anna manželka:
1.Beránkové. 2. Pod lámáním chleba a pití z kalicha. 3.My máme za to, že se srovnává s kalvínskou
pod lámáním chleba a kalicha pitím.

Kateřina Štusáková, vdova:
1.Beránkové. 2. Pod lámáním chleba a pití z kalicha. 3.Já při zákoně a té beránkové víře zůstávám.

Jakub Voleský, Dorota manželka:
1.Beránkové. 2. Pod lámáním chleba a pití z kalicha. 3.My máme za to, že ta naše beránková se
srovnává s helvetskou. Prý jsme byli pokrytci.

Jakub Lichtenberg, vdovec:
1.Beránkové.  2.Co  PJ  při  poslední  večeři  pod  lámáním  chleba  a  pití  z kalicha  ustanovil.  3.Já
zůstávám při té beránkové.

Josef Jasan, Maryana manželka:
1.Beránkové.  2.  Pod  lámáním  chleba  a  pití  z kalicha.  3.V  beránkové  chceme  zůstat  a  od  té
neustupujeme jeden i druhý.

Augustin Černý nestál, nýbrž jeho matka Dorota Černá:
1.Beránkové já i můj syn. 2. Pod lámáním chleba a pití z kalicha. 3.Od té doby, co ty patenty
přišly. 4.Já jináče neudělám,  při té beránkové zůstávám a můj syn také.

Jiří Andrle a Magdalena manželka:
1.Beránkové. 2.Která při VP pod lámáním chleba a pití z kalicha byla ustanovená. 3.Od té doby, co
ty patenty prošly, prv jsem byl katolické víry. 4.Chci v beránkové víře i umřít. 5.Má manželka taky,
ona je z toho rodu.

Jakub Hylvát a Maryana manželka.
1.Beránkové. 2. V lámání chleba a pití z kalicha. Od maličkosti jsme oba dva té víry. 3.My při té
zůstáváme a k jiné nepřistupujeme.
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Jakub Šváb a Anna manželka:
1.Beránkové. 2. Pod lámáním chleba a pití z kalicha. 3.Já manželka od maličkosti, já manžel od
publikací patentů. 4.Nech je helvetská neb beránková.

Jan Dostál a Kateřina manželka:
1.Beránkové. 2. Pod lámáním chleba a pití z kalicha. 3.Do smrti katolickým křesťanem nebudu,
nýbrž mám za to, že beránková víra se srovnává s helvetskou a při té pod lámáním chleba a pití
z kalicha zůstávám. 4.Manželka má i také matka má Rozyna jsou též té víry.

Matěj Jireček a Helena manželka:
1.Jsme beránkové víry oba. 2.Podle PJ pod lámáním chleba a kalicha pitím. 3.My zůstáváme při
beránkové víře.

Jakub Nespěchal, syn otce Jakuba Nespěchala:
1.Beránkové.  2.Otec můj  již  od maličkosti  jest  té  víry,  já  ale  co ty  patenty  dokročily.  3.  Pod
lámáním chleba a pití z kalicha. 4.Podle zákona P.  pod lámáním chleba a z kalicha pití, jak můj
otec povídá, zůstáváme.

Jan Štusák a Anna manželka:
1.Beránkové oba dva. 2. Pod lámáním chleba a pití z kalicha. 3.My zůstáváme podle zákona B.,
podle lámání chleba a pití z kalicha při té beránkové.

Matěj Syrový  a Kateřina manželka:
1.Beránkové  víry  jsme.  2.  Pod  lámáním  chleba  a  pití  z kalicha  ihned  od  maličkosti  v té  víře
přebýváme. 3.V beránkové chceme zůstat, které rozumíme.

Jiří Beneš a Dorota manželka:
1.Beránkové. 2. Pod lámáním chleba a pití z kalicha. 3.Jináč neudělám, nýbrž zůstávám jen při té
beránkové, neb to mám hned od děda. 4.Manželka má také je té víry.

Jan Janeček, Žofie manželka:
1.Beránkové.  2.  Podle kšaftu PJ pod lámáním chleba a pití  z kalicha .  3.My zůstáváme při  té
beránkové  víře  a  k žádné  jiné  nepřistupujeme,  leč  by  se  s helvetskou srovnávala.  Však přece
zůstáváme při beránkovské.

Václav Matějka a Žofie manželka:
1.Beránkové. 2. Pod lámáním chleba a přijímáním kalichu P., která byla v ráji vštípená a od KP na
svět  přinešená.  3.Mám  to  od  starodávna  po  svých  rodičích.  4.Nám  se  zdá,  že  nejni  přes
beránkovou, jestli ale se šikuje k helvetské, tak bychom k té přistoupili, luteránské ne. Zůstáváme
ale přece při beránkové.

Mikuláš Vopálka a Sybyla manželka:
1.Beránkové. 2. Podle kšaftu KP pod lámáním chleba a pití z kalicha. Já již od mladosti jsem té víry
a já žena od toho, co přišly ty patenty. 3.My nechceme, než při beránkové zůstat. Jestli se ale
srovnává helvetská s tou naší pod lámáním chleba a kalicha pitím, tak bychme k ní přistoupili.
Luteránská ale kdyby se i srovnávala, tak k ní nepřistupujeme.

Václav Janásek, Kateřina manželka:
1.Beránkové. 2. Pod lámáním chleba a pití z kalicha. Já jsem hned od maličkosti při tom, a držím
se té  víry,  která  od beránka při  večeři  P.  svůj  začátek vzala.  3.  Jestli  se  srovnává helvetská
s beránkovou, tak k ní přistupuju. K luteránské ale ne, byť by se srovnávala s beránkovou. 4.Má
manželka také tak věří.

Jakub Vokas, Kateřina manželka:
1.Beránkové. 2. Pod lámáním chleba a pití z kalicha. 3.Já juž jsem od té doby, co ten patent
prošel, prv jsem byl víry  katolické. Já žena ale od maličkosti. 4.Zůstáváme při té beránkovské víře.

Jiří Dostál, Krystyna manželka:
1.Beránkové. 2. Která pochází z kšaftu KP, podle lámáním chleba a pití z kalicha. Jsem v tom jak
živ i předkové moji. Já-jeho žena ale od  prohlášení toho patentu. 3.Jestli helvetská se srovnává
pod lámáním chleba  a pití z kalicha s naší beránkovou, tak k ní přistupujeme. K luteránské ale ne,
byť by se srovnávala s naší.
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Josef Brydl i na místě matky Maryany:
1.Beránkové. 2. Pod lámáním chleba a pití z kalicha. 3.Od té doby, co patenty prošly. 4.Já i matka
zůstáváme při té beránkové víře jedině.

Veronika Plchová-manžel je katolický křesťan:
1.Beránkové.  2.  Pod  lámáním  chleba  a  pití  z kalicha.  3.Kdyby  se  ta  beránková  srovnávala
s helvetskou, chtěla bych k ní přistoupit. K luteránské ale ne, byť by se srovnávala. 4.Muž katolík.

Ves  Borová

Matěj Nespěchal a Dorota manželka:
1.Beránkové  oba  dva.  2.  Pod  lámáním  chleba  a  pití  z kalicha.  3.Já-muž  jsem při  té  víře  od
maličkosti.  Já-jeho  žena  ale  až  od  prošlých  patentů.  4.My  nechceme  ani  při  luteránské  neb
augspurské ani helvetské, nýbrž při beránkovské zůstati.

Jakub Šípek a Maryana manželka:
1.Beránkové oba. 2. Pod lámáním chleba a pití z kalicha . 3.My jen při beránkové zůstáváme, leč
by se helvetská srovnávala s tou naší, tak bychme k ní přistoupili. K luteránské ale ne, byť by se
s naší srovnávala.

Václav Doležal a Kateřina manželka:
1.Beránkové jsme víry. 2. Podle kšaftu KP pod lámáním chleba a pití z kalicha. 3.My zůstáváme při
té naší beránkové. Jestli ale helvetská  se srovnává s naší, tak k ní přistupujeme. K luteránské však
ne, byť by i s naší se srovnávala.

Dne 13.Martii 1782 kontinuirovaná commissie dle teprv prošlého dalšího poručení aby
naučení, jaké otázky v té případnosti jich náboženství na ně se dáti mají.

Ves  Benátka dne 13.Martii 1782

Jan Gabrhel:
1.-3.  Rodiče  křesťanské  víry,  však  nevyjevili  se,  byli  pokrytecký  katolíci.  4.Já  beránkové  víry.
5.Dosaváde ji vyznávám. 6.Protože se chci přidržet pravého Boha a beránka B., který za nás trpěl
a nás vykoupil.  7.Žádný mě nenaváděl, já sám k tomu přistoupil.  Mí rodiče mně tak vynaučili.
8.Můj táta nebožtík vždycky povídal, že ta beránková víra je nejlepší. 9.V tom mám pochybnost, že
má pominout katolická víra. To mám od nebožtíka otce. 10.Když pravějí, že beránková neobstojí,
tak se přidržím helvetské. 11.Protože se odděluje od katolické v lámání chleba a kalicha pitím.
12.Jiný články té víry nevím krom Věřím Boha, Otče náš a Desatero boží. 13.Nechci k víře katolické
přistoupit.
Kateřina vdova, matka téhož Jana Gabrhela a Anna její dcera nápodobně hlásají, že jsou té víry a
při ní zůstávají.

Vojtěch Gabrhel, Helena manželka:
3.Beránkové byli  rodiče naše. 4.Také v té víře. 5.Až posaváde ji  vyznáváme. 6.Protože nejsme
připuštěni  k večeři  P.  pod  lámáním chleba a  kalicha  pitím.  7.Žádný.  Od Ducha sv.  to  máme.
9.Vedle toho máme pochybnost, že se praví, že po smrti je očistec. My ale věříme, že ne po smrti,
nýbrž na světě jest. 10.Beránkovou. 11.Protože orodování svatých nic není platné a rytinám se
klaněti nechceme. 12.Máme a to v Otčenáši, Věřím B. a Desateru božím. 13.Nechceme.

N.B.Neumíce  psáti  ani  tři  křížky  dělati  nechtěli  a  dali  příčinu,  aby  Krysta   Pána  znovu
nekřižovali. Na místě tří křížků udělal toto znamení: „Y“.

Jiří Javůrek a Dorota manželka:
3.Mám za to, že otec můj byl beránkovy víry, protože povídal, že přijde beránkova víra. 4.V ní jsem
byl vychovaný. Mé ale manželky rodičové byli katolíci a já, co jsem s mým manželem, jsem té víry
podle zákona P. 5.Vyznávám tu víru beránkovu JK. 6.Protože to nenalézáme v zákoně P., co se
koná v katolické víře. Jen pod jedním způsobem. 7.Předně Duch sv. a zákon B. Můj muž četl a
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vykládal Zákon a podle toho jsem i já té víry. 8.S žádnýma pohrůžkama, ale já sama od sebe a
dobré vůle jsem k tomu přistoupila. 9.Že se nepodává pod obojím. 10.Podle JK beránkovu my oba
manželé. 11.Poněvadž PJ to sám povídá v zákoně, aby každý živ byl  tichý jako beránek. 12.Máme,
ale abych je měl vykládat, nejsem v stavu. 13.Nechceme.

Jakub Kheral, Kateřina manželka:
3.Víry beránkova zákona Páně. 4.Také v té víře KJ. 5.Tu víru vyznávám. 6.Poněvadž se praví, že se
nekoná, jak ustanoveno bylo při VP pod lámáním chleba a kalicha pitím. 7.Žádný mě nenavedl.
Než ze slova a vnuknutí B. již jsem v tom vychovaný. 9.Že se nekoná, jak my žádáme, tak jak bylo
při VP. 10.Beránkovu KJ. 11.Protože se to nekoná. Chceme-li býti účastni jeho večeře, jak nám
zanechal. 12.To já ještě nevím a věděti nemohu. 13.To ne, nechci. Manželka má taky ne.

Jan Sedláček:
3.Katolické víry. 4.Já taky v katolické byl jsem vychovaný. 5.Nyní jiné nevyznávám.  Již je 5 roků
co jsem od ní  odstoupil.  6.Podle kázání,  které bylo o jubileum zde ve farním kostele na den
sv.Petra  a  Pavla,  kde  vykládal  písmo.  To  vykládání  písma  byla  příčina  mého  odloučení.  7.-
9.Poněvadž jsem od ní odstoupil, pochybnost mám. 10.Helvetskou neb kalvínskou pod způsobou
lámání chleba a kalicha pití. 11.To je podle zákona P. 12.Já držím se 12 článků a Věřím, ostatní
nevím. 13.To nemůže bejt. (nechtíc  3 křížky udělat, připsal  °°°)

Od Sv.Kateřiny  obec  Borová 13.Martii 1782

Jan Jílek, Anna manželka:
3.Beránkové  víry  jsme  oba  a  matky  naše  byly  také  té  víry.  4.Já  muž  jsem  byl  vychovaný
v katolické,  já  jeho  žena  ale  v beránkové.  5.Já  nyní  nevyznávám,  jen  helvetské  podle  lámání
chleba a kalicha pití a já manželka taky. 6.Pro nic jiného, než podle povolení císaře, pod lámání
chleba a kalicha pití. 7.Žádný nás, nýbrž ze zákona P. jsme to vzali. 9.Žádnou pochybnost. My sobě
myslíme,  když  pokračujeme  podle  zákona  B.,  že  nechybíme.  10.Podle  konf.  helvetské  sobě
myslíme, že je jedna s beránkovou. 11.Že jsme ji sobě oblíbili. 12.Máme povědomost, ale tolik
paměti nemáme, abychme mohli to povědít. My myslíme, že se toho v zákoně dočteme. 13.My
chceme podle konf. helvetské živi býti pod lámáním chleba a kalicha pití.

Jan Jílek, starší výměník a Anna manželka:
3.Mí rodiče byli katolíci. Ona:mí pak rodičové byli od kořene beránkové víry. 4.Napřed jsem byl
katolické víry,  potom se to promíchalo. Ona: já ale jsem již byla vychována v té beránkové víře.
5.My vyznáváme jenom tu beránkovou víru,  pod lámáním chleba a kalicha pití.   6.Pro lámání
chleba a kalicha pití, protože se to podle zákona P. šikuje. 7.Zákon B.jinší žádný. 9.To my nevíme,
my tomu nerozumíme. 10.Pod lámáním chleba a kalicha pití,  beránkovou. 11.Dále to nemůžu
vyvádět. 12.Nevím, nemůžu říci. 13.Když jsme z ní vystoupili, již nemíníme.

Jakub Andrle, Anna manželka:
3.Bez pochyby katolické. 4.Taky v katolické. Já ale, žena jeho, jsem byla vychovaná v beránkové
víře. 5.Nebožtík můj bratr měl takovou knihu a od něho já to mám. A vyznávám beránkovou, jakož
i manželka. 6.Chceme zůstat při lámání  chleba a kalicha pití. 7.Žádný nás nenavedl, jen že já jsem
od  bratra  všelijaké  písničky.  9.Že  my  máme  jen  dvě  svátosti,  křest  a  VP.  10.Při  beránkové
zůstáváme. 11.(Oba dva oněměli  a nic neodpovídali).  12.Nemám žádnou dokonalou dosaváde.
13.Žena: já se nenavrátím. Muž:Byla by mezi námi velká roztržitost.

Ves  Široký  Důl
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Mikuláš Mřen a manželka Judita:
3.Takové jako jsem já. Žena:mí ale rodičové byli katolíci. 4.V beránkové od malička. Žena:Já jako
malá  byvše  dána  do  služby  do  Rybnýho   jsem  nic  jinýho  neslyšela  než  o  té  beránkové.
5.Vyznáváme oba dva dosaváde.  6.Protože ta  naše  je  pod  lámáním chleba a  pitím z  kalicha.
7.Žádný. 9.Nemáme žádnou pochybnost, jen že od maličkosti jsme v té naší vychováni. 10.Kterou
nám KP potvrditi ráčil a sv.apoštolové kázali, pod lámáním chleba a kalicha pití. 11.Že se nazývá
beránek Boží. 12.Máme. 13.Nechceme.

Tomáš Mřen, Kateřina manželka nestála:
3.Beránkové. 4.Taky beránkové. 5.Posaváde. 6.Že se mně to tak líbí a moji rodičové také té víry
byli. 7.Když tak rodičové byli, tak já taky. 9.Pochybnost o víře katolické nemám, jen že se mě ta
líbí.  10.Při  beránkové zůstávám. 11.Že  se mně líbí.  12.To já  nemůžu vědět,  a až  se  vyučím.
13.Jináče nechci než tak. Manželka má také je toho náboženství a zůstává při něm.

Jan Hanuš, Anna manželka:
3. Beránkové. 4. aké v té beránkové. 5. Posaváde vyznáváme. 6. Že ta se nám líbí. 7. Rodiče nás
k tomu vedli, že je to od samého KP a sv.apoštolé kázali. 9. My nehaníme žádnou. 10. Beránkovu.
11.Protože moji rodičové takové víry byli. 12. V tom máme povědomost, že máme dvě svátosti,
křest a VP pod způsobou lámání chleba a pití z kalicha. 13. Ne, my zůstáváme při naší a jináče
nechceme.

Jan Andrle, Anna manželka:
3. Beránkové. 4. Také beránkové. 5. My zůstáváme při té víře. 6. Že není katol. pod lámáním
chleba a kalicha pití. 7. Duch sv. 8. Naše rodiče to měli a my také chceme   v tom setrvat. 9.
Máme tu pochybnost, že nejni pod obojím. 10.Beránkovou. 11.Že to máme v našem srdci a rodičů
se držíme. 12. Pobrali  nám knihy po rodičích, teď se teprve budeme učit.  13. Nechceme, my
zůstaneme, jako jsme v beránkové.

Pavel Havelka, starý nestál, nóbrž jeho manželka Anna:
3. Staročeské, bratrské, helvetské, beránkové. 4. V té hned od maličkosti pod lámáním chleba a
kalicha pití. 5.Dosaváde. 6. Že ji KP založil v srdci nám slovem Božím. 7. Já jsem to slyšela od
maličkosti. 9. Na to já nic neříkám. To KP sám ví. 10. Při beránkové zůstávám. 11. Protože KP to
tak chce mít. 12. Články apoštolů věřím, v  PB mně vyučují. 13. Nepřistoupím, jináč neudělám.

Tomáš Hrnčíř, Kateřina manželka:
3. Beránkové. 4. Také beránkové. 5. Tu beránkovou vyznávám. 6. Skrze svátost VP pod lámáním
chleba a kalicha pití.  7. Žádný, já jsem to slyšel hned od mého dědečka. 8. Povídal,  že je od
samýho  KJ ta víra. 9. Nemám. 10. KJ beránkovou. 11.Protože ji nám Duch sv. do srdce vlil.
12.Víme, jen to neumíme vyslovit. 13. Nechceme. Rač bych smrt podstoupil, než abych se navrátil.

Jakub Mřen, vdovec:
3. Beránkové. 4. aky v té. 5. I arciže vyznávám. 6. Když jsem já v té víře zrozený, jak jináč mám
dělat. 7. Žádný. 9. Mám, dále ale nerozumím. 10. Starobratrskou, pod lámáním chleba a kalicha
pití. 11. Je mně jak živa milá. 12. Neumím to vyslovit, jak bych chtěl. 13. Nechci, to ne! 

Ves  Setš  (Seč) 13.Martii 1782

Václav Štursa, Anna manželka:
3. Beránkové. 4. Beránkové taky. 5. Až posavad. 6. Protože se nesrovnává s vírou beránkovou pod
lámáním chleba a kalicha pitím. 7. Žádný mě nenaváděl. To je milost Boží. 9. Mám pochybnost, že
se nesrovnává s mou pod obojím. 10. Jinou ne, než beránkovou až do smrti. 11. Protože PJ se ráčil
jedenkrát za nás obětovat a pod obojím památku nám zanechal. 12. V zákoně Páně pokládám mou
víru. 13. Nikoliv ne. Má manželka taky je té víry.

Václav Štursa starší, Maryana manželka:
3. Beránkovy víry. 4. V beránkové. 5. Až posavad. 6. Protože se mě nelíbila. 7. Žádný. 9. Mám – že
se  pod jedním způsobem podává.  10.  Až do smrti  beránkovu 11.  Že beránkova pod dvojím
akatolická jen pod jedním se koná. 12 Když prv nebylo zákon Páně čísti dovoleno, tak nemohu
mnoho vědět. 13. To je u Boha. Má manželka také toho náboženství.
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 Daniel Štursa, Anna manželka:
3. Beránkové víry.  4. Taky v té jako otec. 5. Až posaváde. 6. Protože se mně nelíbí. 7. Žádný, než
ze zákona P. jsem se tomu vyučil. 9. Mám pochybnost, že je jen pod jedním způsobem a já chci
pod obojím. 10.Beránkovou pod lámáním chleba a kalicha pitím. 11. Protože zákon P. tak poroučí.
12. Já ještě jak náleží vědět nemůžu, poněvadž celý zákon jsem nepřečetl. 13. Zůstávám při tom
mém náboženství. Manželka má taky je tak.

Jan Straník a Maryana manželka:
3. Beránkové. 4. V beránkové ale skrytě. 5. Až posavad. 6. Protože KP ji ustanovil při své poslední
večeři. 7. Žádný. 9. Já o tom, co jsem si zalíbil, chci setrvat až do konce. 10.J á tu beránkovu pod
lámáním chleba a kalicha pití. 11. Protože se mi zalíbila a jsem v ní zrozený. 12. Já podle zákona B.
se budu dále cvičit. 13. Zůstávám při té víře. Manželka je také té víry.

Tomáš Jettmar, Kateřina manželka:
3. Katolické byli. 4. Také v katolické víře. 6. Nevyznávám. 6. Protože se mně nelíbí, že se podává
jen  pod jedním způsobem.  7.  Žádný,  mám to  z milosti  B.  Měl  jsem bábu z Jarošova té  víry.
8.Žádný. 9. Mám, protože při ní nejni lámání chleba a pití z kalicha. 10. Beránka JK, která byla
v ráji vštípená. 11. Protože je samospasitelná. 12. Já jinou nechci. Nejsem sice ještě vyučený, ale
s vůlí B. se ještě vyučím. 13. Nechci. Má manželka také je té víry.

Jiří Abrham, Krystyna manželka:
3. Katolické. 4.Také v katolické víře. 5. Ne. 6. Protože něco v ní přidáno a něco odňato jest a nejni
podle kšaftu KJ při poslední večeři pod lámáním chleba a kalicha pití. 7. Žádný mne nenavedl,
neboť z milosti B. a písma to mám. 9. Mám strany prvního B.přikázání: Neučiníš sobě rytiny atd.
10.Podle mého přiznání při beránkové víře zůstávám. 11.Podstata víry jest Věřím v ….. a Desateru
božím. 12.Ne, já zůstávám při té víře beránkové. 13.Manželka má také.

Václav Drábek, Maryna manželka:
3.  Byli  katolické víry.  4.  Vychovali  mě v té  víře  katolické.  5.  Ne 6.  Protože při  katolické není
přijímání chleba a kalicha pití. 7. Žádný mne nenavedl,  já to mám z milosti boží. 9. Proto mám
pochybnost, že nemá pod lámáním chleba a kalicha pití. 10. Při té chci zůstati, která v ráji byla
vštípená. 11. Podle Desatera a zákona P. 12.Nevím ještě všechny, ale z milosti boží se naučím. 13.
Nemíním od ní ustoupit. Má manželka je také té víry.

Václav Brychta, Helena manželka:
3. Já nevím, jaké byli, byli již skrze víru v inkvisici.  4. V té jsem byl vychovaný, jako oni byli.
5.Katolickou nevyznávám. 6. Protože nejni podle kšaftu KP pod lámáním chleba a z kalicha pití.
7.Žádný, já to mám z milosti boží a mám to od rodičů. 8. Oni povídali, že to přijde a nyní to přišlo.
9. Že nejni VP podle dvojího způsobu. 10.Beránkovou. 11. Protože ráčil za nás PJ beránek boží
umřít. 12. Mám, zákon boží. 13. Nemíním. Manželka taky té víry.

Ves  Oujezdec Dne 14.Martii 1782
7 otázek:
1. Jakého jste náboženství? 
2. Jak dlouho?
3. Odkud to jméno?
4. Ke kterému z tří patříte?
5. Vaše manželka?
6. Chcete ke katolické víře?
7. Proč jste  odstoupil?

Johann Anderle, Kateřina manželka:
1.Beránka KJ pod lámáním posvátného chleba a přijímání kalicha P. 2.Byl jsem prve katolíkem,
však pokrytec, a jak od císaře pána povolení přišlo, jsem do té víry se přivtělil, neb moji rodiče tý
víry byli. 3.Svatý Jan to jméno jest dal, když pravil: Ejhle, beránek Boží.  4.Já se držím beránka KJ
jak  jsem povídal.  Jestli   bych  ale  měl  říci,  ku  které  z těch  třech,  tak  by  byla  helvetská  neb
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kalvínská. 5.Manželka je taky v tom náboženství, neb její matka taky taková byla. 6.Já již ne, nežli
v tom náboženství, v kterém nyní stojím. 7.Podle zákona P., poněvadž v něm o víře katolické nic
se dočísti nemohu, než o beránkovi.

Jakub Škranka, Rozára manželka:
1.Beránka KJ pod lámáním chleba a kalicha pití, kterou v ráji vštípil. 2.Poněvadž sv.Jan v 1.kapitole
v zákoně  Páně  KJ  beránka  nazval,  když  pravil:  Ejhle  beránek  Páně.  3.Já  jsem  hned  v tom
náboženství po mých předcích a rodičích. 4.Já zůstávám při té víře beránka KJ. 5.Proto jsem se
přidržel zákona B. jak vyučuje. 6.Manželka je taky té víry. 7.Toho oumyslu nejsem, vrátit se ku
katolické. Pravým křesťanem chci zůstat.

Jakub Soukup a Anna manželka: 
3.Beránkové KJ.  4.Kterou PJ ustanovil pod lámáním chleba a kalicha pití. 5.Rodiče byli také té víry,
já jsem od nich vyučený. 6.Od maličkosti, byl jsem pokrytec v katolické víře. 7.Nevrátím se, nechci.

Václav Andrle, Dorota manželka:
3.Beránkovy víry.  4 V lámání  chleba a kalicha pití  pozůstává. 5.Rodiče byli  také té víry.  6.Od
maličkosti. 7.Jináč nechci, jináč neudělám. 8.Manželka je také tak.

Jan Říha, Maryana manželka:
3.Beránkové.  4.Kterou  PJ  pod  lámáním  chleba  a  kalicha  pití  ustanovil.  5.Rodičové  moji  jsou
katolické. 6.Na 8 let jsem tak, protože mám v té víře zalíbení. 7.Nemíním se vrátit. 8. Tak jako já,
je i má manželka.

  Václav Pachta, Kateřina manželka:
3.Beránkové. 4. Podle lámání chleba a kalicha pití. 5.Rodičové byli  katol. 6.Prv jsem byl katol.
Teprve od neděle adventní  jsem té  víry.  Duch sv.  mě odvedl  od katolické víry.  7.Nechci   ku
katolické víře se navrátit.  8.Manželka  také té víry.

Franc Zachař, Anna manželka:
3.Beránkové. 4.Kterou PJ v ráji vštípil a ustanovil pod lámáním chleba a kalicha pití. 5.Rodičové
byli katol. 6. 6let je tomu, nejvíce od vojáků jsem vyučený a teď jsem se dovtípil ze zákona Páně.
7.Nemíním přistoupit ke katolické. 8.Manželka je taky té víry.

Josef Nováček, Terezye manželka:
3-4.Beránkové pod lámáním chleba a kalicha pití. 5.Rodičové moji katol., manželčini pokrytci byli.
6.Od maličkosti ze zákona Páně. 7.Ani jeden ani druhý nechceme od ní odstoupit.

Jakub Zachař, Dorota manželka:
3-4.Beránkové pod lámáním chleba a  kalicha  pití.  5.Rodiče  nepamatuju,  ale  od báby jsem to
slejchal. 6.Byl jsem před 5 léty katol.křesťanem. 7.Nechci více katol. býti. 8.Má manželka je taky té
víry jako její táta, Jakub Franík na Vysoký.

Jakub Drymml, Anna manželka (pak katol.víry):
3-4.Beránkové pod lámáním chleba a kalicha pití. 5.Rodičové byli katol., otec pevný katol., ale
matka pokrytecky. 6.Já jsem nastoupil  teprve teď, když patent přišel  strany náboženství.  7.Já
nepřistoupím. 8.Manželka má nejni té víry, ona je katolické.

Jakub Čermák, Anna manželka:
 3-4.Beránkové pod lámáním chleba a kalicha pití. 5.Rodiče moji jsou katolické víry. 6.Je to asi rok,
co jsem se toho přidržel podle zákona. 7.Já do smrti nebudu katolíkem. 8.Manželka má je také té
víry.

Ves Lažany Dne 14.Martii 1782

Jan Stříteský, Lidmila manželka:
3.Beránkové pod lámáním chleba a kalicha pití. 5.Rodičové muže byli také té víry, žena ale rodiče
nepamatuje. 6.Od maličkosti jsme při tom. 7.Ne, ani jeden ani druhý.

Jan Dryml, Kateřina manželka:
3.Beránkové.  4.  Pod  lámáním  chleba  a  kalicha  pití.  5.Rodiče  muže  byli  katolíci,  ženy  ale
evangelické víry. 6.Od malička skrze děda to mám. A to se líbí, že jsem pod lámáním chleba a
kalicha pití.  7.Nepřistoupíme ku katolické víře.
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Josef Kuba, Helena manželka:
3.Beránkové pod lámáním chleba a kalicha pití.. 5.Rodiče nás obou taky toho náboženství. 6.My od
maličkosti. 7.Při beránkové víře zůstáváme.

Matěj Barták, Kateřina manželka:
3.Beránkové pod lámáním chleba  a  kalicha  pití..  5.Rodiče  katolické  víry.  6.Od té  doby,  co  je
císařská vůle. 7.Nechci ku katolické přistoupit. 8. Manželka také.

Franc Klančík, Žofie manželka:
3.Beránkové pod lámáním chleba a kalicha pití.. 5.Také jako já otec ještě je živ. 6.Já již 17 let, byl
jsem sice katolík, však falešně. 7.Já se držím té mé víry. 8.Manželka taky je té víry.

Josef Fikejz, Anna manželka:
3.Beránkové pod lámáním chleba a kalicha pití.. 5.Rodičové také té víry. 6.Od maličkosti i rodičové.
7.Když jsme sobě to vyvolili a rodičové naši nás k tomu vedli, zůstáváme při té víře.

Václav Macek, Anna manželka:
3.Beránkové pod lámáním chleba a kalicha pití.. 5.Nás obou rodiče jsou také toho náboženství.
6.Od mladosti jsme oba v té víře, v katolické jsme byli pokrytci. 7.Kdybychme poznali, že katolická
je lepší, tak bychme od naší odstoupili. Nyní ale jináče ne.

Václav Šváb, Kateřina manželka:
3.Beránkové pod lámáním chleba a kalicha pití.. 5.Rodiče také byli. 6.Hned od maličkosti jsme při
tom. 7.Zůstáváme při tom beránkovu náboženství.

Ves Řikovice Dne 14.Martii 1782

Franc Gabrhel, Kateřina manželka:
3.Beránkové pod lámáním chleba a kalicha pití.. 5.Naši rodičové byli také té víry. 6.Od maličkosti
jsme byli vychovaní a mezitím jsme byli pokrytci. 7.Když bychme od B.poznali, že víra katolická je
spravedlivá, tak bychme chtěli k ní přistoupit. Dosaváde ale pozůstáváme při beránkové.

Lidmila Bysová, vdova:
3.Beránkové pod lámáním chleba a kalicha pití.. 5.Rodičové také té víry. 6.Jak jsem sobě nebožtíka
manžela vzala a on mě naučení dal. 7.Kdybych se domakala, že katolická je ta pravá víra, tak bych
se navrátila ku katolické. Nyní ale zůstávám při beránkové.

Ves  Václav – Václavky Dne 14.Martii 1782

Josef Kyncel, Žofie manželka:
3.Beránkové zákona B. pod lámáním chleba a kalicha pití.. 5.Rodičové jsou živi a víry katolické.
6.Dvě léta jsem při té víře. 7.Kdyby se mně dokázalo, že má víra je bludná, tak já přistoupím ke
katolické. Ostatně zůstávám při beránkové víře. 8.Manželka je také té víry beránkové.

Ves Cerekvice Dne 14.Martii 1782

Václav Šípek, Žofie manželka:
3.Beránkové pod lámáním chleba a kalicha  pití..  5.Od mladosti   a  toliko  pokrytecky jsem byl
v katolické. 6.Rodičové taky. 7.Já jsem při beránkové a od ní neustupuju. 8.Manželka má  taky je
té víry.

Jan Jetmar, neženatý:
3.Beránkové pod lámáním chleba a kalicha pití.. 5.Od poznání mého rozumu. Byl jsem sice katolík,
ale nuceně. 6.Rodičové jsou katolíci. 7.Kdybych viděl, že víra katolická je sama spasitelná, chtěl
bych se k ní obrátit. Dokud ale to nejni, zůstávám při mé. 
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Ves Střítež Dne 16.Martii 1782

Jan Votřel, Helena manželka:
3.Beránkové pod lámáním chleba a kalicha pití.. 5.Od maličkosti,  když jsem sloužil jsem se toho
chytil. Moji rodičové ale byli katolíci. 6.Již je přes 20 let tomu. 7.Kdybych to poznal, tak bych chtěl
se navrátit. 8.Má manželka je víry katolické.

Václav Jílek, Maryana manželka:
3.Beránkového pod lámáním chleba a kalicha pití.. 5.Hned od mladosti, když jsem sloužil a pásal
krávy. 6.Rodičové byli katolíci. 7.Inu, kdyby byla vůle boží. Ale já nyní přece jen zůstávám při mém
náboženství. 8.Já-jeho manželka také podle něho mého muže zůstávám.

Mikuláš Jelínek, Maryana manželka:
3.Beránkového KJ pod lámáním chleba a kalicha pití. 5.Já muž jsem hned od maličkosti, mí rodiče
byli  taky  takoví.  Já  žena  ale  teprv  nyní.  Děti  ale  mé  z prvního  manželství  zůstávají  při  víře
katolické. 6.Já muž zůstávám při beránkové a raději bych život ztratil, než od ní odstoupil. 7A žena
také tak prohlašuje.

Josef Křivka, Josefa manželka:
3.Beránkové pod lámáním chleba a kalicha pití.. 5.Asi 6let je tomu, co jsme při tom. 6.Rodiče muže
bylo katolíci. Ženy rodiče té víry jako já jsem. 7.My přece chceme zůstat při beránkové.

Jan Jílek, Dorota manželka:
3.Beránkové pod lámáním chleba a kalicha pití.. 5.Já muž již od maličkosti. Já žena ale jsem mezi
takovými sloužila jako katolička a jsem při tom teprv od té doby, co to povolení přišlo. 6.Muže
rodiče byli také té víry. Ženy rodiče katolíci.  7.Kdybychme to poznali, bodejť bychme se navrátili.

Jan Stříteřský, Maryana manželka:
3.Beránkové pod lámáním chleba a kalicha pití.. 5.Od narození. 6.Rodičové také byli té víry. 7.Ne,
já zůstávám při beránkové. 8.Manželka také je.

Jakub Stříteřský, Anna manželka:
3.Beránkové pod lámáním chleba a kalicha pití.. 5.Já muž od mladosti, i mí rodiče byli té víry. Já
pak žena byla jsem mezi takovými lidmi sloužila a slyšela jsem zákon P. čísti. Mí rodičové jsou
katolické víry. 6.My oba dva zůstáváme při beránkové.

Ves Lubná Dne 16.Martii 1782

Jan Zaoral, Veruna manželka:
3.Beránkové pod lámáním chleba a kalicha pití.. 5.Oba jsme tak od maličkosti, i naše rodiče byli.
6.Při beránkové víře zůstati chceme. 7.Já žena, kdybych i smrt měla podstoupit.

Jan Kopecký, Veruna manželka:
3.Beránkové pod lámáním chleba a kalicha pití. 5.Hned od našich předkův. 6.Můj otec Jan Kopecký
je také té víry. Rodiče ženy ale jsou katolické víry. 7.Nechceme odstoupit od naší víry.     

Jiří Kovář, Maryna manželka:
3.Beránkové pod lámáním chleba a kalicha pití. 5.Já muž od maličkosti, já žena 13 let, a má mateř
je katol. 6.My oba zůstáváme při beránkové.

Karel Patočka, Veronyka manželka:
3.Beránkové pod lámáním chleba a kalicha pití. 5.Já muž již od 36 let a já žena od mladosti i mí
rodiče tak byli. Moje pak – muže – rodičové byli katol. 6.Nechceme od ní ustoupit.

Jan Flýdr, Veruna manželka:
3.Beránkové pod lámáním chleba a kalicha pití.  5.Jak živi,  hned od rodičů svých. 6.Nechceme
odstoupit.

Matěj Víšek, Veruna manželka:
3.Beránkové pod lámáním chleba a kalicha pití. 5.Já muž od mladosti, sloužil jsem u takových lidí.
Rodiče byli katol. Já žena ale jsem z toho kmene. 6.Nechceme od ní odstoupit.
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Pavel Mřen, Kateřina manželka:
3.Beránkové pod lámáním chleba a kalicha pití. 5.Hned od našich předků. 6.Rodičové byli také tak.
7.My od beránkové neodstoupíme.

Jakub Jílek, Maryana manželka:
3.Beránkové pod lámáním chleba  a  kalicha  pití.  5.Od mých předků hned.  6.Byli  také té  víry.
7.Raději smrt podstoupit, než abych od té víry odstoupil.

Matěj Krejčí, Maryana manželka:
3.Beránkové pod lámáním chleba a kalicha pití. 5.Já muž od  maličkosti  i mí rodiče té víry byli. Já
pak žena jsem sloužila v Telecí a tam jsem slyšela zákon čísti a odtud se mně to zalíbilo. 6.Jináče
neuděláme, než že při té zůstáváme.

Jiří Zaoral, Anna manželka:
3.Beránkové pod lámáním chleba a kalicha pití. 5.Od maličkosti. 6.Byli i naši rodičové té víry. 7.My
jináče neuděláme.

Mikuláš Kopecký, Helena manželka a matka jeho Kateřina:
3.Beránkové pod lámáním chleba a kalicha pití.  5.Já  a matka jsme od maličkosti  a  taky naši
rodičové byli také té víry. Já – žena – od 12 let sloužila jsem u mých bratrů na Novohradském
panství. Rodičové byli katol. 6.Neustoupíme, raději smrt podstoupíme.

Jan Jana, Kateřina manželka:
3.Beránkové pod lámáním chleba a kalicha pití. 5.Hned od maličkosti. 6.Naši rodičové byli také té
víry, ale byli jsme všichni pokrytci. 7.Neustoupíme od naší.

Karel Kovář, Maryana manželka:
3.Beránkové  pod  lámáním  chleba  a  kalicha  pití.  5.Hned  rodičové  naši  té  víry  byli  a  my  od
maličkosti. 6.Nechceme od ní odstoupit, nechť se s námi děje co chce.

Václav Andrle, Mařena manželka:
3.Beránkové pod lámáním chleba a kalicha pití. 5.Již od maličkosti. 6.Rodičové byli také té víry.
7.Neustoupíme od naší víry.

Martin Krejčí, Leonora manželka:
3.Beránkové pod lámáním chleba a kalicha pití. 5.Od maličkosti já muž i moji rodičové. Já žena ale
od prošlého patentu, prv jsem byla katolička i moji rodiče. 6.Byť bychom i my poznali, že je naše
víra chybná, my přece zůstáváme při naší víře.

Ves  Poříč Dne 18.Martii 1782

Václav Kárský, Lidmila manželka:
3.Beránkové pod lámáním chleba a kalicha pití.  5.Od maličkosti,  já jsem to poznal ze zákona.
7.Manželka také od té doby, co jsme se za sebe dostali, když mě slyšela zákon číst. 8.Ani já ani
manželka nemíníme odstoupit.

Franc Flydr,  Lidmila manželka:
3.Beránkové pod lámáním chleba a kalicha pití.  5.Od maličkosti   jsem při  tom. Já  žena jsem
beránk. víry, kterou od maličkosti od PB jsem se naučila. 6.Mí rodičové jsou katol.víry. Já - žena –
nemám žádné již  rodiče. 7.Při beránkové chceme zůstat.

Franc Kulhavý, na svobodě, syn po nebožtíku Josefu Kulhavém:
3.Beránkové pod lámáním chleba a kalicha pití. 5.Od narození. 6.Mí rodičové sice nebyli takoví, ale
věděli, že já jsem tak. 7.Jináč neudělám, já zůstávám při beránkové.

Josef Kladivo, hlásil se sice písemně také k beránkové víře, však nicméně, poznavše se,
prohlásil se a dal od sebe písemně, že zůstává při katolické víře.

Jakub Soukup, Anna manželka:
3.Beránkové oba dva. Pod lámáním chleba a kalicha pití. 5.Asi od 14 let já muž. Já žena ale od
maličkosti, nebo mí rodičové takoví byli. 6.Ani jeden ani druhý neodstupujeme od naší beránkové
víry.
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Jan Kulhavý, Lidmila manželka:
3.Beránkové pod lámáním chleba a kalicha pití. 5.Od 12 let. 6.Mí i mé manželky rodičové byli katol.
víry. 7.Má manželka je také toho beránk.náboženství jako já. 8.Já i manželka zůstáváme při tom
našem. 

 Jakub Kladivo, Kateřina manželka:
3.Beránkové. 4.Které KP ustanovil, svatí apoštolé kázali, pod lámáním chleba a pití z kalicha, jak
naší staří Čechové vyznávali. 5.Já hned od maličkosti. Mí předkové  a přátelé také tak byli. Já žena
od  30  let,  co  jsme  spolu.  Před  tím  jsem byla  katol.  6.My  chceme  než  při  tom beránkovém
náboženství zůstat.

Václav Flydr, Anna manželka (katol.):
 3.Beránkové pod lámáním chleba a kalicha pití. 5.Od té doby, co jsem rozum nabyl. Rodiče byli
katol. 6.Manželka je taky katol. 7.Ó ne, to chraň PB.

Jan Nepraš, Veronyka manželka:
3.Beránkové pod lámáním chleba a kalicha pití. 5.Od maličkosti hned, od otce jsem se to naučil a
předkové moji také takoví byli. 6.Manželka má téhož náboženství. 7.Nechceme ani jeden ani druhý
od něho odstoupit.

Jakub Nepraš, Mandalena manželka:
3.Beránkové pod lámáním chleba a kalicha pití. 5.Oba dva té víry hned od narození. 6.Nechceme
přistoupit ke katol.

Josef Zindulka, Anna manželka:
3.Beránkové podle VP pod lámáním chleba a kalicha pití. 5.Hned od maličkosti. Naši rodičové téhož
náboženství byli. 6.My zůstáváme oba při tom.

Franc Hájek, Alžběta manželka:
3.Beránkové pod obojím v  lámání  chleba  a  kalicha  pití.  5.Manželka  má je  také  té  víry.  6.Od
maličkosti jak já tak má manželka a nás obouch i rodičové byli. 7.Neustupujeme od něho.

Franc Nepraš, Anna manželka:
3.Beránk. i má manželka. 4.Pod lámáním chleba a kalicha pitím. 5.Hned od maličkosti, poněvadž i
mí rodičové a předkové tak byli. Též má manželka z Morašic, která je, a i její rodičové byli  té víry.
6.Na žádný způsob ani já ani manželka.

Vojtěch Jiskra, Rozálie manželka:
3.Beránkové podle zákona Páně. 4.Pod lámáním chleba a kalicha pitím. 5.Jsem asi 12 let a má
manželka  hned  se  mnou.  6.Moje  i  manželčiny  rodiče  byli  katolíci.  7.Ani  já   ani  manželka
neodstoupíme.

Franc Nováček, ještě na svobodě, Anna matka, Lidmila sestra:
3.Beránkové, matka tak i sestra. 4.Pod  lámáním chleba a kalicha pitím. 5.Od té doby, co jsem
nabyl  rozum, moji  předkové byli  také takoví.  6.Když v té víře beránkové jsem jak byl živ, tak
nemíním se navrátiti. 7.Ani matka má ani sestra. 

Franc Novák, Maryana manželka a Maryana matka:
3.Beránkovou, kterou KP při své poslední večeři pod lámáním chleba a kalicha pitím ustanovil. 5.Mí
rodiče  byli  katolíci,  já  ale  jsem asi  9  let  té.  Ženy  otec  a  přítomná matka  té  beránkové  víry.
6.Nevrátíme se, my zůstáváme při beránkové.

Ves  Kamenné  Sedliště dne 18.Martii 1782

Pavel Pakosta, Lidmila manželka a Barbora-vdova-matka:
3.Beránkové všichni. 4.Pod lámáním chleba a kalicha pitím. 5.Já muž od maličkosti, má žena je
z toho rodu, já matka od 30 let. 6.My doufáme,  že nás Bůh neopustí, zůstáváme při té beránkové
a jináče ne.

Matěj Rejman, Anna manželka:
3.Beránkové oba dva. 4.Pod lámáním chleba a kalicha pitím. 5.Oba dva od narození, i také naši
rodiče byli tak. 6.Kdybychme i  věděli, že by byla katolická víra dobrá, tak přeci zůstaneme při
beránkové víře.
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Franc Kučera, Dorota manželka:
3.Beránkové podle kšaftu PJ. 4.Pod lámáním chleba a kalicha pitím. 5.Asi 6 let při tom a naučil
jsem se to ze zákona Páně. 6.Moji rodiče byli katol. 7.Má manželka je také té víry a její rodičové ti
byli sice katolíci, avšak pokrytci. 8.Ani já ani manželka nechceme ustoupit. Co jsem  poznal, při
tom zůstávám.

Daniel Krejčí, Kateřina manželka:
3.Beránkové podle VP. 4.Pod lámáním chleba a kalicha pitím. 5.Prv jsem skrz 33 léta pravým
katolíkem a chodil jsem jako muzikus na kůr. Ale až teprv od publikování patentu jsem k  tomu
přistoupil. 6.Rodičové jaké byli víry, to nevím, katolíci ale nebyli. 7.Má manželka  také je od víry
beránkové. 8.Jaké její rodičové byli víry, nevím. 9.Kdybych to z milosti B. poznal, tak bych nikoliv
se protiviti nechtěl, nýbrž se navrátil ke katolické víře.

Jan Kysilka, Kateřina manželka:
3.Oba dva beránkové. 4.Pod lámáním chleba a kalicha pitím. 5.Já 5 let, žena od narození. 6.Moji
rodiče byli katolíci, ženy ale byli evangelíci. 7.Proto jsem já odstoupil od katolické, že se mi nelíbí.
8.Neodstoupíme ani jeden ani druhý od ní.

Jan Rejman- není při zdravým rozumu.

Ves Velké  Sedliště dne 18.Martii 1782

Jakub Mikulecký a Kateřina manželka a Jiří Mikulecký vejměník a Anna manželka:
3.Beránkové  pod způsobou lámání chleba a kalicha pitím. 5.Od té doby, co patent prošel, jsme
jeden i druhý při  tom. 6.Z naší oboje strany rodičové byli  katolíci.  7.My zůstáváme při  našem
náboženství.

Mikuláš Strnad, Žofie manželka:
3.Beránkové pod lámáním chleba a kalicha pitím. 5.Od té doby, co to povolení přišlo, oba dva.
6.Rodiče nás obou byli katolíci,  i my až do té doby. 7.To jediné nás odvedlo od katolické víry,
přijímání pod lámáním chleba a kalicha pitím. 8.Neustoupíme od té víry beránkové.

Václav Dvořák, Anna manželka:
3.Beránkové pod lámáním chleba a kalicha pitím. 5.Od nového léta. 6.Prv jsem byl katolickým
křesťanem. 7.Manželka též té víry a také od nového léta. 8.Já od mého otce a ona od své matky.
9.Ani já ani manželka neustoupíme od té naší víry.

Ves  Člupek dne 18.Martii 1782

Václav Vavřín, Rozálie (katolička):
3.Beránkové. 4.V sv. křtu a ve VP pod lámáním chleba a kalichu pitím. 5.Nejsem tak dávno, ale
jsem zrozený v ní, slejchával jsem o ní od otce. 6.Rodičové byli také té víry. 7.Má manželka je
katolička a zůstává. 8.Neustoupím, já se držím slova Božího.

Mikuláš Müller přistoupil a navrátil se zase k víře katolické i s manželkou.

Ves  Pudilka dne 18.Martii 1782

Kateřina Částková, manžel Franc (katolík):
3.Beránkové dle VP pod lámáním chleba a kalichu pitím. 5.Co ten patent přišel. Ostatek ale od
mých rodičů jsem tak byla vyučená. 6.Mí rodičové také té víry byli. 7.Nechci, ale chci zůstat při té
beránkové.

Ves  Dolní  Oujezd dne 18.Martii 1782
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Franc Bulva, Veruna manželka:
3.Podle  zákona  Páně  beránkové.  4.Pod  lámáním  chleba  a  kalichu  pitím.  5.Od  mladosti  naší.
Manželka to má hned od rodičů. 6.Muže rodiče nebyli té víry. Ženy ale byli také té víry. 7.My
míníme při tom zůstat. A manželka doložila: v čem jsem se narodila, v tom chci také zůstat.

Franc Žitko a Kateřina manželka:
3.Beránkové oba.  4.Pod lámáním chleba a kalichu pitím.  5.Co ten patent přišel. Prv jsme byli
katolíci.  6.Ze  zákona  P.  Ostatek  od  žádného.7.Naši  rodičové  také  toho  náboženství  byli.
8.Nechceme od něho odstoupit.

Franc Vomočil, Lidmila manželka:
3.Beránkové oba.4.Podle VP pod  lámáním chleba a kalichu pitím.5.Já jsem již za svých rodičů tak
byl. Já-žena 7 let co jsem za něho vdaná. 6.Muže rodičové byli také té víry, ženy rodičové byli
katolíci. 7.Nechceme se více od té víry odvrátit. 

Jakub Vodehnal, Lidmila manželka:
3.Víry Krystové a náboženství  beránkového. 4.Podle lámání  chleba a kalichu pitím. 5.Hned od
předků  našich. 6.Oni měli písmo, od nich to máme. 7.Jak zákon Páně učí, při tom my zůstáváme.

Karel Gabrhel, Helena manželka:
3.Beránkové. 4.Podle kříže, že ho neděláme a pod lámáním  chleba a kalichu pitím. 5.Již dávno
podle zákona Páně. 6.Rodiče mí byli katolíci. 7.Manželky taky. 8.Já bych více nerad odstoupil od
mého náboženství a manželka také.

Rafael Gabrhel, Anna manželka:
3.Beránkové, mám zato, že se srovnává s helvetskou. 4.Pod lámáním chleba a kalichu pitím. 5.Já
muž od mladosti. Já žena od 10 let, před tím jsem byla katolička. 6.Muže rodičové byli také té víry.
Ženy rodičové byli katolíci. 7.My, co nás Bůh naučil osvícením Ducha sv.  podle zákona, tak podle
toho chceme živi býti.

Václav Žitko, Maryana manželka:
3.Beránkové pod lámáním chleba a kalichu pitím. 5.Od mladosti mé. 6.Rodičové byli také té víry.
7.Manželka  taky,  již  jsme  spolu  od  30  let.  8.Její  rodiče  byli  katolíci.  9.Ani  já  ani  manželka
nechceme se odvrátit.

Jan Jiskra, Anna manželka:
3.Beránkové oba. 4.Podle VP, pod lámáním chleba a kalichu pitím. 5.Od vánoc letošního roku, prvé
jsme byli katolíci. 6.Boží zákon nás v tom vyučil. 7.Rodičové nás obou byli katolíci. 8.Nechceme se
navrátit.

Franc Pitr, Kateřina manželka:
3.Beránkové. Podle zákona P: aby se pamatovalo, kdykoliv chléb a víno se požívá. 5.Mí předkové
byli již té víry a já od mladosti. 6.Má manželka je také té víry. 7.Neodstoupíme.

Kateřina Dvořáková, vdova:
3.Beránkovou, kterou PJ při poslední VP založil. 5.Od toho času,  co prošel ten patent. Prv jsem
byla katolička. 6.Ze zákona P. jsem se to naučila. 7.Rodičové byli katolíci. 8.Beránková se mi líbí,
neodvrátím se od ní. Já chci být podle zákona živa.

Jakub Šváb, Lidmila manželka:
3.Beránkové pod lámáním chleba a kalichu pitím. 5.Asi 6 neděl jsme při tom, prv jsme byli katolíci.
6.Rodičové byli také katolíci. 7.Takový člověk jináč nedá. My neodstupujeme.

Pavel Vomočil, Helena manželka:
3.Beránkové pod lámáním chleba a kalichu pitím. 5.Já od maličkosti i mí rodičové. Manželka ale
teprv co jsme spolu 8 let.  6.Já jsem dostal kyselost proti katil., že mně pan farář zákon odňal.
7.Byť by mně ho i navrátil, já přece se nenavrátím ke katol. víře, ani má manželka.

Daniel Vomočil, Rozálie manželka:
3.Beránkové podle konf.HV. 4.Podle lámání chleba a kalichu pitím 5.Po otci to mám i manželka od
svého otce, který ještě je živ. 6.Kdybychom poznali, že v ní spaseni býti nemůžeme, přece bychom
od ní neodstoupili.
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Jan Kulhánek, Maryana manželka:
3.Beránkové. 4.Podle lámání chleba a kalichu pití. 5.Již to máme po předcích našich, i naše máma,
ještě je živa, je té víry. 6.Podle zákona P., který nemůže bloudit, uznáváme, že nechybíme, když
při té naší zůstaneme.

 Jakub Jareš, Dorota manželka:
3.Beránkové pod lámáním chleba a kalichu pitím. 5.Již to máme po našich rodičích podle zákona
Božího. 6.Nechceme odstoupit.

Jan Andrle, Maryana manželka:
3.Beránkové. 4.Já se držím 2.přikázání B.:neučiníš sobě rytiny a podle lámání chleba a kalichu pití,
i  manželka.  5.Já  muž  od  malička,  manželka  ale  co  jsem se  za  něho  dostala,  je  tomu 8  let.
6.Nechceme odstoupit.

Jakub Jiskra, ještě na svobodě:
3.Beránkové. 4.Kterou KP ustanovil pod lámáním chleba a kalichu pitím. 5.Od vánoc, co jsem slovo
B. poznal ze zákona. 6.Otec má a macecha jsou katolické víry. 7.Když Franc Vomočil z Dolního
Oujezda četl zákon,  já jsem ho poslouchal. 8.Nechci se navrátit.

Karel Jiskra, Maryana manželka:
3.Helvetské konfesi. 4.Podle lámání chleba a kalichu pití. 5.Když ty cedulky se dávaly, tak jsem já
taky dal. 6.Otec byl katolický křesťan. 7.Manželka je tak jako já.. 8.Oba zůstaneme při té víře.

Václav Jiskra, Lidmila manželka:
3.Beránkové. 4.Pod lámáním chleba a kalichu pitím. 5. Od maličkosti, co jsem zákon od mého otce
poznal. 6.Byl také té víry. 7.Manželka je té víry jako já. 8.Při beránkové já i manželka zůstáváme.

Jakub Zachař,  Kateřina manželka:
3.Víry beránkové. 4.Podle lámání chleba a kalichu pití. 5.Již nějakých 15 let. Manželka nedávno,
jak jsem se za muže dostala. 6.Šel  jsem tam po práci  a čítával jsem u těch lidí  zákon. Ženy
rodičové byli katol., také já byla dříve katol. 7.Nemíníme se od toho našeho náboženství odvrátit.

Jan Franta, Dorota manželka:
3.Beránkové. 4.Podle VP pod lámáním chleba a kalichu pitím. 5.Již jsme dávno v tom. 6.Rodičové
byli také toho náboženství. 7.Nechceme se odvrátit.

Ves  Horní  Oujezd dne 18.Martii 1782

Vojtěch Fulík, Anna manželka:
3.Beránkové. 4.Pod lámáním chleba a kalichu pitím. 5.Rok je tomu, co jsem v tom a protože jsem
žádostiv svátost užívat pod lámáním chleba a kalichu pitím. 6.Manželka jako já. 7.Katolické víry
naše rodiče byli.  8.Ani já ani manželka nechceme od té naší víry odstoupit.

Jan Dvořák, Alžběta manželka:
3.Podle HV. 4.Pod lámáním chleba a kalichu pitím. 5.Já jsme jen prostě vyučenej, nevím v čem
pozůstává. 6.Jak živ jsem to slyšel  a již rodiče měli kousek písma, podle čehož jsme byli žádostiví
toho přijímání podle lámání chleba a kalichu pití. 7.Nechci se více navrátit ani manželka.

Václav Král  a Maryana manželka:
3.Helvetské, co staří Bratří český vyznávali. 4.Podle VP pod lámáním chleba a kalichu pití. 5.Hned
rodičové byli v tom a od nich to máme. 6.Ke katolické víře nechceme, ale setrváme v tý helvetský
s manželkou.

Václav Motyčka a Anna manželka:
3.Podle konfese helvetské, já jsem sprostý a doufám, když bude učitel, že se vyučím. 5.Podle
konf.helv. víra kalvínská se nazývá. (Tak tedy jste kalvín?) Na žádný způsob nechci kalvínskou víru,
ale toliko víru Kristovu podle lámání chleba a kalichu pití. 6.Naše rodičové byli křesťani a od nich to
máme, že katol. víry být nechceme.

Jiřík Pulkrábek, Veruna manželka:
3.Podle konf.helv. 4.Podle lámání chleba a kalichu pití.  5.Od maličkosti,  moji rodičové byli  sice
katolíci, ale ledačemus nevěřili. 6.Ku katol. bych se více nenavrátil, ani manželka.
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Jan Hurych, Kateřina manželka:
3.Já nevím, jaký jsem víry, až dostaneme učitele. 4.Jenom vím, že podle lámání chleba a kalichu
pití. 5.Já jsem v ní již 10 let. 6.Moji rodiče jsou posavad katolíci. 7.Ty víře jsem se vyučil ze zákona
P. 8.Poněvadž jsem jedenkráte od ní odstoupil, již k ní více navrátit se nemíním, ani manželka.

Franc Prokop, Lidmila manželka:
3.Nechť  se  víra  jmenuje  jak  chce,  jen  když  bude  vedle  lámání  chleba  a  kalichu  pití.  Snad
helvetská, já nechci patent císařský přestupovat, třebas ona byla kalvínská. 4.Již jsem v ní 18 let.
5.Rodiče byli katolíci. 6.Pravidla víry ze zákona P., jak jsem poznal písmo sv. 7.Navrátit, to ne. A
moje manželka jako já.

Ignác Motyčka, Maryana manželka:
3.Beránkové. 4.Pod lámáním chleba  a kalichu pitím. 5.Já jsem v tom hned od maličkosti a moje
rodiče taky byli. 6.Nechci se navrátit ku katolické a manželka taky jako já.

Jakub Stříteský, Anna manželka:
3.Abych měl říct, jaký jsem víry, já nejsem učený člověk, ale ty v který je lámání chleba a kalicha
pití podle zákona. 4.Vod maličkosti, jen že to prv nebyla vůle. 5.Rodiče k tomu byli náchylní a znali
to, jen že nesměli. 6.Když již jedenkráte jsem odstoupil, nemíním se navrátit a manželka taky.

Václav Stříterský a Anna máteř:
3.Beránkové. 4.Pod lámáním chleba a kalichu pití. 5.Po prohlášení patentu, nedávno. 5.Rodičové
byli katoličtí křesťané. 7.Nenavrátím, již jsem jako jinýho ducha a máteř taky.

Dorota Lněničková, vdova po Matěji:
3.Beránkové. 4.Pod lámáním chleba a kalichu pitím. 5.Hned od malička sem sama od sebe měla to
vnuknutí. 6.Rodičové byli katolíci.  7.Již ne, ta se mně nelíbí.

Ves Pekla  neb  Tisovský  ovčín dne 20.Martii 1782

Martin Pathan, Anna manželka:
3.Beránkové. 4.Co PK ustanovil  pro poslední  večeři  pod lámáním chleba a kalichu pitím. 5.Od
maličkosti, mí rodičové byli také v tom. 6.Že jsem poznal, že to vše je dobré, tak já míním se dle
zákona řídit a při víře beránkové setrvat. 7.Manželka je taky toho smyslu.

Jiřík Zavřel,Anna manželka:
3.Beránkové. 4.Pod lámáním chleba a kalichu pitím. 5.Od toho času, co jsem se naučil číst. Mí
rodiče byli taky toho náboženství. 6.Když jsem již tu beránkovou víru poznal, tak v ní chci setrvat.
7.Manželka je taky toho mínění jako já i otec můj Franc Zavřel, který pro nemoc přijít nemohl.

Jan Myška, Dorota manželka:
3.Beránkové.  4.Pod  lámáním  chleba  a  kalichu  pitím.  5.Od  toho  času,  co  jsem  byl  od  Boha
rozumem obdařen. 6.Dokud živ budu, ke katolické se nevrátím, ani má manželka.

Ves Pěšice Dne 20.Martii 1782

Jan Klančík, Kateřina manželka:
3.Beránkové. 4.Pod lámáním chleba a kalichu pitím. 5.Já jsem v tom, co jsem poznal svět a má
manželka, co je se mnou. 6.Mí rodiče taky byli takoví.. 7.Ke katolické víře se nevrátím, ani má
manželka.

Franc Petran, Kateřina manželka:
3.Beránkové. 4.Pod lámáním chleba a kalichu pitím. 5.Já to mám od maličkosti od svých rodičů a
žena taky je v tom zrozená. 6.My přeci neodstoupíme.

Ves Vysoká dne 20.Martii 1782

Václav Matějka, Anna manželka:
3.Beránkové KJ. 4.Pod způsobou lámání chleba a kalicha pití. 5.Od maličkosti i má manželka, jakož
i rodičové naši z obou stran byli toho náboženství. 6.Nechci odstoupit více.
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Josef Beneš, Kateřina manželka:
3.Beránkové.  4.Pod způsobou lámání  chleba a  kalichu  pitím.  5.Od  maličkosti  hned,  mí  a  mej
manželky rodičové byli v tom. 6.Chci zůstat i manželka.

Václav Andrle, Juliana manželka:
3.Beránkové. 4.Pod lámáním chleba a kalichu pitím. 5.Já jsem se zrodil v tom a moje manželka
taky. 6.Mí rodičové i její byli též toho náboženství. 7.Nechci se vrátit ani má manželka.

Josef Hladík,  Juliana manželka:
3.Beránkové. 4.Pod lámáním chleba a kalichu pitím. 5.Já jsem to poznal v Uhřích na vandru před
14 lety a manželka hned, jak jsem si ji vzal. 6.Rodiče naši byli katolické víry a jsou až posaváde.
7.Nechci, Ke katolické víře nepřistoupím a manželka též podobně.

Václav Šplíchal, Maryana manželka:
3.Beránkové. 4.Pod lámáním chleba a kalichu pitím. 5.Od narození, jakož i rodičové naši oboje byli
takoví. 6.Při tý beránkový chceme zůstat.

Ves Vračovice dne 20.Martii 1782

Franc Proxa, Dorota manželka:
3.Beránkové. 4.Pod lámáním chleba a kalichu pitím. 5.Od maličkosti,  co jsem poznal písma, a
manželka co je se mnou. 6.Můj otec byl v tom náboženství,  ale rodiče manželky jsou katolíci.
7.Neodstoupil bych od beránkové ani manželka.

Jakub Novák, Anna manželka:
3.Beránkové. 4.Pod lámáním chleba a kalichu pitím. 5.Já asi 15 let a manželka od maličkosti. 6.M“j
otec byl  katolík  ale máteř  byla beránkové víry.  Žena měla rodiče tej  beránkový.  7.To ne, ale
chceme zůstat při beránkové.

Václav Novák, Dorota manželka:
3.Beránkové. 4.Pod lámáním chleba a kalichu pitím. 5.Hned po rodičích. 6.Otec byl katolík, ale
matka má i mej manželky měly víru beránkovou. 7.Nechceme, ale zůstaneme v beránkové.

Ves Osík Dne 20.Martii 1782

Josef Sedláček, Anna manželka:
3.Beránkové. 4.Pod lámáním chleba a kalichu pitím. 5.12 let, když jsem dostal zákon Páně do
rukouch  a  manželka  6  let.  6.Mí  rodiče  byli  katolíci.  Ale  matka  mej  manželky  je  evangelička.
7.Nechci já ani manželka, ale zůstaneme při beránkový.

Ves Tisová   Dne 20.Martii 1782

Jan Kolda, Kateřina manželka:
3.Beránkové. 4.Pod lámáním chleba a kalichu pitím. 5.My jsme oba hned po rodičích, kteří taky byli
tý víry beránkový. 6.Nechceme, ale beránkové se přidržíme.

Mikuláš Kopecký, Dorota manželka:
3.Beránkové. 4.Pod lámáním chleba a kalichu pitím.  5.Oba jsme hned od maličkosti  po svých
rodičích v tom. 6.Nechceme, ale zůstaneme při beránkové.

Vojtěch Fikejz, Kateřina manželka:
3.Beránkové. 4.Pod lámáním chleba a kalichu pitím. 5.Já jsem v tom od malička a manželka, co je
se mnou asi 8 let. 6.Můj otec byl katolík i mej manželky oba rodičové. Jenom má matka  byla tej
víry jako já. 7.Chci v beránkové víře zůstat a manželka taky. 

Ondřej Váně, Kateřina manželka:
3.Beránkové KJ. 4.Pod lámáním chleba a kalichu pitím. 5.Od toho času, jak přišly patenty císařský,
jsme oba v tom. 6.Rodičové naši  byli  z obojí  strany katoličtí  křesťané.  7.V beránkový chceme
zůstat.
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Ves Horní Předměstí Dne 20.Martii 1782

Franc Žitko, Alžběta manželka:
3.Já víry beránkový,  ale manželka je posaváde katolička. 4.Víra ta se rozeznává v tom, že se
neděle Páně světiti mají v poslouchání slova božího a v dvouch svátostech, totiž křtu  a pokání, jak
v zákoně Páně stojí. 5.Je pravda, já jsem se smejlil, místo pokání sem chtěl říct ve večeři Páně.
6.Pod lámáním chleba a nic víc. 7.Od maličkosti, jako i rodičové mí v tom náboženství byli. 8.Ne,
ale chci setrvat v tý beránkový víře. 
 
Ves Bohuňovice Dne 20.Martii 1782

Mikuláš Mynář, Maryana manželka:
3.Beránkové. 4.Pod lámáním chleba a kalichu pitím. 5.My to máme oba po rodičích našich, byli
v tom náboženství. 6.Vostávám v tý beránkový a manželka též.

Jan Zavřel, Veruna manželka:
3.Beránkové. 4.Pod lámáním chleba a kalichu pitím. 5.Já to mám po svejch rodičích  a manželka
po svým strýci přes 35 let. 6.Moje rodiče byli taky takoví, manželka svý rodiče nepamatuje. 7.Ke
katol. se nenavrátíme, ale chceme zůstat při beránkové.

Jan Brychta, Terezie manželka:
3.Beránkové. 4.Pod lámáním chleba a kalichu pitím. 5.Já to mám po otci, já manželka z Ducha sv.,
od toho času, co patenty vyšly. 6.Mí rodiče byli v tom, manželky rodiče jsou živi a jsou katol.
křesťani. 7.Při beránkové chceme zůstat.

Jan Matouš, Maryana manželka:
3.Beránkový jsme oba. 4.Podle lámání chleba a z kalichu pití. 5.Hned od malička a naše rodiče byli
též takoví. 6.V čem jsme se zrodili, v tom chceme zůstat, totiž ve víře beránkové.

Franc Hnát, Kateřina manželka:
3.Beránkové KJ. 4.Podle lámání chleba a z kalichu pitím. 5. Od maličkosti co jsme poznali slovo
Boží. 6.Naši rodičové sou a byli též takoví. 7.Tý beránkový bych se nerad spustil, poněvadž jsem ji
poznal od maličkosti a manželka taky.

Mikuláš Brychta je na smrt nemocný a skázal, že ve víře beránkové chce setrvat.
Václav Dvořák, Žofie manželka:

3.Beránkové. 4.Podle lámání chleba a z kalichu pitím. 5.Od toho času, co se začala. Hned naše
rodiče  nám  předpověděli,  že  ta  víra  nastane,  abychom  se  jí  přidrželi.  6.Rodičové  byli
katol.křesťané. 7.Do čeho jsme se vložili, v tom chceme setrvat.

Ves Říkovice Dne 21.Martii 1782

Josef Štursa:
3.Beránka  Krysta  a  Spasitele.  4.Pod  způsobem  lámání  chleba  a  z kalichu  pitím.  5.Hned  od
maličkosti, můj dědek mě v tom vyučil. 6.Mí rodiče jsou katol.křesťani, jakož i manželka má až
posaváde při katol. víře zůstává. 7.Když se mě to již tak líbí a přečetl jsem to všecko, tak já to
jináč neudělám.

Jakub Pečenka, Maryana manželka:
3.Beránkové. 4.Pod lámáním chleba a kalichu pitím. 5.Já od maličkosti a manželka od toho času,
jak se začalo po prohlášení patentu. 6.Mí rodiče byli  takoví, ale rodiče manželky jsou posavad
katoličtí křesťani. 7.Já v tom stojím přece i s manželkou.  
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Ves Hrušová Dne 21.Martii 1782

Jan Šotnar, Anna manželka:
3.Beránkové. 4.Pod lámáním chleba a kalichu pitím. 5.Od narození, již rodičové naši z  obojí strany
v tom náboženství byli. 6.Co sem poznal, v tom chci zůstat a manželka tak jako já.

Jan Kroulík, Dorota manželka:
3.Beránkové KJ. 4.Podle lámání chleba a z kalichu pitím. 5.Již od toho času, co sem k rozumu
přišel a manželka je taky z toho rodu. 6.Mí rodiče byli katol., ale matka mej manželky je toho
náboženství. 7.Já myslím, že bych nechybil a manželka taky že jináč neudělá. 

Václav Huryta, Alžběta manželka:
3.Beránkové. 4.Pod lámáním chleba a kalichu pitím. 5.Od maličkosti, již naši rodičové byli takoví.
6.Poněvadž sme v tom zrození, tak nemyslíme na to.

Josef Kroulík, Dorota manželka:
3.Beránkové KJ. 4.Podle lámání chleba a z kalichu pitím. 5. Od narození hned, naši rodičové byli
v tý víře. 6.Já při tý zůstávám a manželka týmž způsobem.

Dorota Beneška a Jakub syn:
3.Beránkové. 4.Pod lámáním chleba a kalichu pitím. 5.Hned naši předci byli v tom. 6.To ne, ale
chceme zůstat při beránkové víře.

Václav Beneš, Kateřina manželka:
3.Beránkové. 4.Pod lámáním chleba a kalichu pitím. 5.Já sem hned od malička po rodičích v tom,
manželka co je se mnou. 6.Mí rodiče sou a byli té víry. Rodiče mé manželky jsou katol.křesťani.
7.To nenavrátím, ani manželka.

Josef Fendrych, Dorota manželka:
3.Beránkové.  4.Pod  lámáním chleba  a  kalichu  pitím.  5.Před  20  lety,  když  jsem byl  ve  Slízku
s magacínem, a manželka je z toho rodu. 6.Mí rodiče byli katolické víry. 7.Nechci, chci zůstat ve
víře beránkové a manželka taky.

Václav Mikulecký, Dorota manželka:
3.Beránkovou, kterou já myslím bejt podle helvetské. 4.Pod obojí způsobou lámání chleba a z
kalichu pitím. 5.Já jsem již od maličkosti a manželka taky, poněvadž naši rodiče byli takoví. 6.Víra
dobrá musí mít pravou oběť. My máme tu oběť podle sv.Pavla, abychom sami sebe vydali Bohu za
oběť milou a líbeznou. 7.Nechci a manželka taky ne.  

Dorota Vopálková:
3.Beránkové. 4.Pod lámáním chleba a kalichu pitím. 5.Já od narození po svých rodičích. Oni byli
taky toho náboženství. 6.Já jináč neudělám

Ves Horky Dne 21.Martii 1782

Jiřík Bečička, Anna manželka:
3.Beránkové. 4.Pod lámáním chleba a kalichu pitím. 5.Hned naši rodičové byli v tom. 6.Proto, že
nebyla tak jako při poslední večeři.  7.Třebas to poznali, přece bychme se nevrátili, poněvadž naši
rodiče byli takoví a ta víra se nám velice líbí.

Mikuláš Horák:
3.Beránkové. 4.Vlámání chleba a z kalichu pitím. 5.Hned můj nebožtík otec byl takový. Já jsem od
katolické víry odstoupil teprv, když ty patenty přišly. 6.Já rači smrt podstoupím, než bych odstoupil
od beránkové víry.

Václav Krejčí, Anna manželka:
3.Beránkové. 4.Pod lámáním chleba a kalichu pitím. 5.Od maličkosti, hned mí rodičové byli v tom.
A manželka teprve od toho času, co ty patenty byly prohlášený, k tomu přistoupila,  abychom
nebyli  odloučeni.  6.Já  myslím,  že  si  od  tý  helvetský  mnoho  neodevzdá.  7.Já  o  tom  nic
nepochybuju, že by to bylo zlé, a nechci katolíkem bejt. A manželka taky jako já.
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Jakub Brokeš, Helena manželka:
3.Beránkové.  4.Pod lámáním chleba a  kalichu  pitím.  5.Já  jsem v tom již  16 let,  co  sem mou
manželku dostal a od ní písmo, které ona měla. 6.Mí rodiče byli katolíci. Ale rodiče mej manželky
byli  v tom.  7.My  radší  hned  na  tom  místě  smrt  podstoupíme,  nežli  bysme  k víře  katolické
přistoupili.

Jan Bečička, Dorota manželka:
3.Beránkové podle lámání chleba a z kalichu pitím. 5.Hned naši rodičové byli při tom. 6.Proto, že
nebylo  tak  při  poslední  večeři.  7.Třebas to  poznali,  přece bychme se nevrátili,  poněvadž naši
rodičové byli takoví a ta víra se nám velice líbí.

Jan Kolda, Kateřina manželka:
3.Beránkové. Při  lámání chleba a kalichu pitím. 5.Hned od maličkosti mne v tom naši rodičové
z obojí  strany.  6.Však  ona  se  myslím  bude  šikovat  podle  helvetských  konfesí.  7.To  mně  mí
rodičové  povídali,  že  od  mistra  Husa  pochází.  8.Já  jináč  předci  nebudu  nežli  beránkového
náboženství. Manželka též jako já.

 Václav Beneš, Jakub syn na místě otce nemocného:
3.Jak v zákoně stojí, podle víry beránkové. 4.Podle lámání chleba a z kalichu pitím. 5.To otec nám
řekl, že ta víra jako učil Mistr Hus. 6.On řekl, že poněvadž císařské patenty nyní to povolujou, tak
jestli chcete se mnou k víře beránkový nebo husitský přistoupit, máte na vůli. Tak my jsme řekli,
že budem držet s ním. 7.Do smrti ne. Já v tom chci svůj život skonat a můj otec a mí bratří taky.
Já za ně stojím.

Jakub Kubát, Helena manželka:
3.Beránkové podle lámání chleba a z kalichu pitím. 5.  Hned od maličkosti a já manželka co jsem s
ním. 6.Mí rodiče byli taky toho náboženství. Ale rodiče manželky byli a sou katol.křesťani. 7.Bud to
ta, která pochází od Mistra Husa. 8.K helvetský nebo augšurský ne, ani ke katolický, ale zůstaneme
při beránkový.

Václav Pánek, Anna manželka:
3.Beránkové podle lámání chleba a z kalichu pitím. 5.Já to mám hned od mýho dědečka. On mně
to předpověděl, že ta víra někdy přijde, kterou Kalvín a Jan Hus učil, že je to jedno. 6.Já prosím
PB, aby mě pochybnosti nedal o tý víře beránkový. A manželka zůstane se mnou.

Jan Horák, Žofie manželka:
3.Beránkové podle lámání chleba a z kalichu pitím. 5.Hned mí rodičové byli v tom, a manželka co
je  se  mnou.  6.Rodičové  manželky   byli  katolíci.  7.Nikoliv,  rači  smrt  podstoupím,  nežli  bysme
přistoupili na katolickou víru.

Josef Kopecký, Maryana manželka:
3.Beránkové podle lámání chleba a z kalichu pitím. 5.To se mně nelíbilo při katolické víře, že se
kalich nedává. 6.Již rodičové mí a mojí manželky byli taky v tom náboženství. 7.Zůstáváme oba při
beránkové.

Maryana Ludvíčková, manželka France:
3.Beránkové pod lámáním chleba a z kalichu pitím. 5.Od matky jsem to slejchala. Však teprv po
prohlášení patentů jsem se k tomu připojila. 6.Manžel je a zůstává katolíkem. 7.Že neodstoupí.
(Vše odpovídá mateř za nemocnou dceru). 

Anna Horáková:
3.Beránkové pod lámáním chleba a kalichu pitím. 5.Hned můj nebožtík otec mě to říkával, že jestli
se toho dočkám, abych se toho přidržela. Tak já hned po prohlášení těch patentů sem k tomu
přistoupila. 6.Rodiče byli katol.křesťani. 7.Přece v tej, jak sem řekla, pozůstávám.

Josef Voříšek, Maryana manželka:
3.Beránkové podle lámání chleba a z kalichu pitím. 5.Slejchal jsem to již dávno že to má přijít. Tak
jsem to očekával a hned jak přišlo povolení tak sem se k tomu přidal. 6.Moje matka nebyla toho
náboženství, ale od mýho otce a tchána jsem se to naučil i moje manželka. 7.Neodstoupíme, ale
zůstaneme při beránkové aneb husitské.
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Vojtěch Andrle:
3.Beránkové. 4.Kterou Jan Hus vyučoval. Podle lámání chleba a z kalichu pitím.  5.Od toho času,
jak se začala, po prohlášení patentu. 6.Rodiče jsou katol.křesťani. 7.Já ne, ale zůstanu husitou.

Ves Netřeba   dne 21.Martii 1782

Helena Chomolová a Josef syn, manžel Václav zůstává katolíkem:
3.Beránkové podle lámání  chleba a z kalichu pitím. 5.Od maličkosti,  máme to hned po našich
předcích. 6.Já sem se helvetský a kalvínský nedočetla nikde v zákoně. 7.Přece chceme zůstat při
beránkový.

Josef  Špaček:
3.Beránkové podle lámání  chleba a z kalichu pitím. 5.Asi  15 let.  Již  rodičové moji  byli  takoví.
7.Vostávám při beránkový.

Matěj Jireček, Maryana manželka:
3.Beránkové podle lámání chleba a z kalichu pitím. 5.Já jsem v tom od maličkosti a manželka taky,
nebo naši rodičové byli toho náboženství. 6.Když jsme při tom již od maličkosti, tak chci zůstat i
s manželkou.

Jan Jireček, Kateřina manželka:
3.Beránkové podle lámání chleba a z kalichu pitím. 5.My to máme od našich rodičů a sme v tom od
maličkosti. 6.Já se toho přeci držím. A manželka – já taky jináč neudělám.

Jan Klatovský:
3.Beránkové podle lámání chleba a z kalichu pitím. 5.Jak živ, a mí rodičové byli jako já. 6.Ne, ale
chci zůstat v beránkové víře.

Jan Šplíchal, Maryana manželka:
3.Beránkové pod lámáním chleba a kalichu pitím. 5.Proč se zrušil kšaft PK? 6.Od maličkosti. Prv
sme to užívali skrytě a teď zjevně. Naši rodičové již byli v tom. 7.My neodstoupíme!

Ves Záleš (Zálší) Dne 21.Martii1782

Matěj Štěpánek, Dorota manželka:
3.Beránkové. 4.Podle kšaftu PJ při lámání chleba a pití kalichu. 5.Já sám sem v tom asi 4 neděle a
manželka taky tak dlouho. 6.Ke katol. se více nechci navrátit ani manželka.

Anna Dostálová vdova, Jan Dostál syn, na místě ní:
3.Pravý víry beránkový. 4.Pod lámáním chleba a kalichu pitím. 5.My sme v tom jak živi, co sme
poznali číst. 6.My jináč nedáme.

Zámek Litomyšl dne 21.března 1782

Jan Antonín Barthl, děkan Oustecký nad Orlicí
Wenzl Josef Svoboda, ředitel

Dne 26. března vyslyšáni následující, kteří  po 21.dtto již komisí dne 25.téhož  teprve
Beránkové víry se hlásili:

Ves Dolní Oujezd

Josef Macek, šafář a Žofie manželka:
1.Beránkovy víry pod lámáním chleba a kalichu pití. 3.Rodičové i my jsme byli pokrytci. 4.Já muž
přes 30 let, já žena přes 20 let. 5.Podle toho jsme se oddělili skrz lámání chleba a kalicha pití.
6.Žádný  nás  nenavedl,  my  to  máme ze  zákona  Páně.  8.Nemáme žádnou  pochybnost,  jenom
v tom: Nebudeš míti bohů jiných přede mnou a Víra bez dobrých skutků mrtvá jest. 9.Beránkovu
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chceme následovat pod lámáním chleba a kalicha pití. 10.(tu císař nechce trpěti). Když nemá být
trpěná, děj se vůle boží. 11.Neodstupujeme od naší beránkové. 12.(proč jste se dříve nehlásili?)
Proto, že náš velebný pán nás zdržoval, abychme od katolické víry neustupovali. 

Martin Švec, Lidmila manželka:
1.Beránkové my oba dva. 2.Muž: mí rodiče jsou katol.předkové, ale byli také té víry. Žena:moji
rodičové jsou katolíci. 3.V katol. jsme vychovaní. 4.Já muž již 7 let soukromě té víry. Já žena, co
jsme spolu 5 let a zákon Páně četla. 5.Pod lámáním chleba a kalicha pití. 6.Dosaváde vyznáváme
beránkovu víru.7.Proto se oddělujeme - pro lámání  chleba a kalicha pití  a 1.  přikázání  Boží  –
Neučiníš sobě rytiny. 8.Zákon Páně nás odvrátil. 10.Nemáme pochybnost žádnou. 11.Při beránkové
zůstáváme. 12.Proto že se nám líbí a proto také, že ji máme rádi, že ji máme v srdci. 13.Nechtěli
bychme přistoupit. 14.(Proč ne dřív?) Proto, že rodiče nám bránili.

Josef Gerhard, Kateřina manželka:
 1.Na rozmlouvání a poukázání, že nejenom beránková víra bludná jest, nóbrž že ani víra nejni,
prohlásil se i na místě své manželky, že se navracejí a zůstati chtějí při katolické víře. 
Josef Gerhard, prohlásíce se před polednem před komisí a rukou dáním i na místě své manželky
Kateřiny, že se navracují a zůstati chtějí při víře katolické, odpoledne zase přijda spátkem se hlásí a
prohlašuje, že zase od toho ustupuje a protož nanovo tázaný:  
1.Jaké jste víry? Beránkové. 2.Jaká je ta vaše víra? V lámání chleba a kalicha pití. 3.Naše rodiče
jsou katolické víry. 4.Vychovaní v katol.víře. 5.Teď nevyznávám, ale beránkovu. 6.Asi rok je tomu,
co ji vyznávám. 7.Podle přikázání B.prvního – Neučiníš sobě rytiny. 8.V čem pozůstává? -  A při
tom taky strany VP pod lámáním chleba a kalicha pitím. 9.Ráno jste přistoupil – kdo vás navedl?
Žádnej mne nenavedl. 10.Já jsem sobě spěšnost udělal, že jsem sobě to nerozmyslil. 12.Na to mou
cestou teprv jsem sobě to rozvážil. 13.Mám pochybnost, že v zákoně P. se nemohu dočíst o mši
sv., že je večeře Páně. 14.Víru budoucně vyznávat chci,  děj se vůle Boží,  beránkovou. 15.Pro
večeři Páně. 16.Té já se teprv budu muset učit,  kdybych ale měl umřít,  přece jen beránkové.
17.Chci zůstat při beránkové. 18.Manželka má je také té víry. 19.(Proč ne dřív?) Mé ženy rodičové,
Matěj Kosina a Kateřina z Cerekvice, nám v tom zbraňovali.

Václav Gerhard, Alžběta manželka:
1.Beránkové  Krystové.  2.Pod  lámáním  chleba  a  kalicha  pitím.  3.Muž:  rodiče  jsou  katolíci.
Žena:Moje byli snad té jaké já. 4.My oba jsme vychovaní v katol., jenom mé manželky rodiče byli
podezřelí. 5.Proto se odlučujeme, protože v katol. nejni pod obojím. 6.Žádný nás k tomu nenavedl,
máme  to  ze  zákona  Páně.  7.Nemáme  žádnou  pochybnost.  8.Budoucně  beránkovu,  my  jinou
neznáme.   9.Povědomost  beránkové  máme podle  zákona  Páně.  10.Nechceme se ke katolické
navrátit.

Jan Hájek, Anna manželka:
1.Beránkové  oba.   2.Pod  lámáním  chleba  a  kalichu  pitím.  3.Rodičové  byli  katolíci.  4.My  oba
vychovaní  v katolické. 5.Beránkovu vyznáváme. 6.Proto se odlučujeme, že jsme se podívali  do
zákona  P.  a  že  se  nesrovnává  katolická  se  zákonem  pod  lámáním  chleba  a  kalicha  pitím.
7.Nepochybujeme,  ale  že  se  nám  ta  beránková  líbí.  8.Budoucně  víru  Kr.beránkovu.
10.Neodstoupíme od ní. 11.(Proč ne dřív?) Že jsem ještě do zákona Páně mnoho nenahlédl, proto
jsem se dříve nehlásil.

Jan Jiskra, Kateřina manželka:
1.Beránkové já i žena.   2.Pod lámáním chleba a kalicha pitím. 3.Rodiče manželky byli trochu tak,
ale písmo nám zůstalo po nich. 4.V katolické jsem vychovaný. 5.Již já víru katolickou opouštím.
6.Proto, že beránková se mně líbí. 7.Sv. písmo mně odvrátilo. 9.Pochybnosti nemám, sic jen že ta
se mně zalíbila. 10.Mám dokonalou povědomost o beránkové. 11.Již jsem na tom zůstal, že se od
ní neodvrátím. 12.Ani má manželka. 13.Od vánoc jsem pořád myslil, až manželka četla písma, tak
mě to do srdce přišlo.

Anna Žitková, vdova:
 3.Beránkové. 4.Pod lámáním chleba a kalicha pitím. 5.Rodiče mý nepamatuju, mého muže rodiče
byli beránkové. Já jsem byla vychovaná v katolické. Přes 20 let, co jsem se za mého muže dostala.
6.Od něho a jeho otce jsem se to naučila. 7.Až posaváde víru beránkovou vyznávám. 8.Protože
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beránková se mně líbí, proto se odlučuju. 9.(Nutil vás muž?) Ne, dobrým slovem mně muž k tomu
nabádal. 10.Nemám pochybnost, jen že se mně líbí. 11.Budoucně jen beránkovou. 12.Protože je
spasitelná. 13.Mám povědomost té víry. 14.Nechci býti katolické víry, zůstávám při mé. 15.(Proč
ne dřív?) Myslila jsem že k dobrému jest dost času.

Zámek Litomyšl dne 28.března 1782.
Jan Antonín Barthel, děkan Oustecký nad Orlicí
Wenzl Josef Svoboda, ředitel.

N o t a :  
Že  tento  vejpis  s svým  na  kanceláři  vrchnostenské  panství  Litomyšlského  se  nacházejícím
originálem nejenom slovo od slova, ale i také dílem řádně vyslyšených s těmi pod jich na učiněné
otázky daných a zaznamenaných odpovědích (neumíce samy psáti) jich vlastní rukou připsaných
znamením ve všem se srovnává, my tuto níže podepsaní pod naším vlastních rukouch podpisem a
přitisknutím užívajících pečetí tuto doličujeme:

Actum v zámku Litomyšlským dne 30.Aprilie 1782.

L.S. Jan Antonín Barthl, děkan Oustecký nad Orlicí
L.S. Wenzl Jos. Svoboda, direktor.

2. SLAVNOSTNÍ PŘIHLÁŠKY DUBEN 

Ibidem.

P r o t o k o l  náboženské komise o výslechu poddaných ve dnech 27. až 29.dubna.
Suplementum  constitutis  na  vrchnostenské  kanceláři  hraběcího  Valdštejnského  panství
Litomyšlského  s  těmi  k  témuž  panství  patřícími  poddanými,  kteří  za  příčinou  náboženství
beránkového  tzv.  dosaváde  zvláště  ženského  pohlaví  vyslyšáni  nebyli,  sub  praesidio  vysoce
důstojného JM pána p.Josefa Kvis, na hradě Pražském u sv. Víta kanovníka a preláta v království
českém, držaného. 29.dubna v Litomyšli

Ves Morašice dne 27.dubna 1782

Nr.33. Alžběta Benešová, manželka Václava Beneše:
3.Rodiče  katol.  víry,  ale  tajně  beránkové.  4.Já  taky  tak,  doma  u  rodičů  v beránk.  vycvičená.
5.Nevyznávám. 6.Proto, že se mně nelíbí. 7.Mého muže otec a taky sám můj muž. 8.Pohrůžkami
ne. 9.Nemám pochybnost. 10.Víru Krystovou, kterou apoštolé po světě hlásali. 11. Že se mně zdá
spasitelná. 12.Dokonalou povědomost ještě nemám . 13.Já jen přece tu beránk. chci vyznávat.
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Nr. 5. Maryana Jílková, žena Josefa Jílka:
3.Rodiče byli katol. Víry. 4.Já taky katol. 5.Nevyznávám. 6.Že jsem ji zapomněla. 7.Žádný mne
nenavedl. Ale když přišlo král.dovolení, tak jsem ji sobě zvolila. 9.O katol. nepochybuju.  10.Víru
beránk.pod lámáním chleba a z vína z kalichu pití.  11.Že se nesrovnává s katol.  a  že je lepší.
12.Nemám, až učitele dostaneme. 13.Zůstávám při beránkové.

Nr. 40. Dorota Pečenková, manželka Jakuba Pečenky:
3.Neznala jsem mé rodiče. 4.Z mládí katol. vychovaná. 5.Nevyznávám katol. 6.Protože chci podle 
zákona živa být. 7.Můj strejc mně v tom vyučil hned od mladosti, a můj manžel je také toho 
nábož. 9.Nemám pochybnosti. 10.Víru beránk. 11.Protože je podle zákona P.  12.Dosaváde 
neumím z ní co povědít, až dostaneme učitele se naučím. 13.Zůstávám při beránk.

Rozyna, Jana Kozáka manželka se prohlásila, že ona odstupuje od té beránkové víry.

Anna, Jana Záleskýho manželka:
3.Víry evangelické. 4.Veřejně katol. a soukromě evang. 5.Dosaváde. 6.Protože jsem z mládí byla
v tom  učena.  7.Rodiče  mne  k tomu  přivedli.  9.Nemám.  10.Beránk.  11.Již  rodiče  mě  vyučili.
12.Nemám, ale naučím se až přijde učitel. 13. Zůstávám při beránk.

Nr. 5. Anna, vdova po Janovi Novotným:
3.Katolíci byli. 4.Katolicky jsem byla cvičena. 5.Beránk. KJ. 6.Příčinu nevím. 7.Nenavedl mne žádný,
ale poněvadž jiní k tomu přistupujou, já také. 9.Nepochybuju nic. 10.Beránk. 11.Já nevím proč.
12.Já neumím z ní nic, já se teprv budu učit. 13.Při beránk. zůstávám.

Nr. 41. Maryana manželka France Jílka:
3.Otec beránkové, matka katol. 4.Podle otce v beránk. 5.Nevyznávám katol. 6.Pro nic. 7.Žádný
mne nenavedl. 9.Nemám pochybnost. 10.Beránk. 11.Protože je od KJ. 12.Neumím nic, až přijde
učitel, naučím se. 13.Při beránk. zůstávám.

Nr.30. Kateřina, vdova po Josefu Prokšovi:
3.Nevím. 4.V katol. jsem byla vyučena. 5.Nevyznávám. 6.Když jsem to od manžela naučila, tak
jsem. 9.Nemám pochybnost. 10.Beránk. 11.Protože ji sv. apoštolé v ráji vštípili. 12.Já z ní neumím.
13.Neodstoupím od ní, zůstávám při ní.

Nr.41. Anna Jílková, vdova:
3.Katol. 4.V katol. 5.Nevyznávám, nýbrž beránkovou KJ. 6.Zdá se mně to býti dobré, a že se mně
líbí. 7.Zachovej PB, žádný, jen když můj muž v zákoně čítával. 9.Nemám, já tomu nerozumím, leč
že nejni pod lámáním chleba a pitím kalicha. 12.Nemám povědomost, protože číst neumím. 13.Juž
nepřistoupím.

Dorota, Jiříka Beneše manželka:
3.Byli katol. 4.V katol. víře. 5.Nevyznávám. 6.Když je celý dům beránk. víry, tak já taky. 7.Můj muž
mně na to navedl. 8.Zákonem Páně mně nabízí, když ho čítá. 9.Mám, že ji nechci věřit a nebudu.
10.Beránk.KJ. 11.Protože se mně líbí, že je KJ. 12.Nemám povědomost, jen co ze zákona P.slyším.
13.I ne, rač kleknu hned, aby mne sťali.
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Ves Bučina

Nr.26. Dorota, Jakuba Doubravy manželka:
3.Byli katol. víry. 4.Vychována v katol. 5.Nevyznávám. 6.Protože to přišlo od pana císaře. 7.Žádný,
než že přišlo to dovolení. 9.Nepochybuju. 10.Která v ráji vštípená, od KP potvrzená, od sv.apoštolů
hlásaná, pod lámáním chleba a kalichu pitím bez přídánku a újmy. 11.Proto, jak PJ při poslední své
večeři poručil. 12.Nemám povědomí, budu se teprve učit. 13.Nechci k víře katol. přistoupit.

Nr.24. Maryana, vdova po Bartoloměji Kubíčkovi:
3.Katol.  4.Byla  jsem  také  katol.  5.Nevyznávám.  6.Já  nevím.  7.Žádný.  8.(nechtěla  na  to  dát
odpověď). 10.Beránk.to jest Krystus Pán. 11.(nevěděla odpovědět). 12.Neumím z ní nic. 13.Katol.
nechci, jen beránk.
Nr.16. Anna, manželka Václava Bureše:
3.Byli  katol.  jen na oko. 4.Já také jsem tak byla vychovaná. 5.Nevyznávám katol.  ale beránk.
6.Protože nechci.  7.Žádný,  já  sama.  9.Nemám pochybnost.  10.Beránk.  pod  lámáním chleba a
kalichu pitím. 11.Protože jsem si  ji  zalíbila.  12.To jenom pod lámáním chleba a kalichu pitím.
13.Jináč neudělám.

Nr. 20. Josef Bureš:
3.Katol.  před  časem.  4.Já  také  jsem  byl.  5.Nevyznávám.  6.Nemůžu  jináč  říct,  jen  že  jsem
odstoupil. 7.Žádný. 9.Mám pochybnost, tu, že nám brali písmo. 10.Víru beránk. pravokřesťanskou.
11.Protože ji zákon B. vyučuje. 12.Neznám články, až přijde učitel, on nás naučí. 13.Nechci katol,
chci beránk.

Nr.20. Jakub Bureš:
3.Rodiče byli katol. 4.Také v ní jsem byl vychovaný. 5.Vyznávám katol. a do beránk. přistupuju.
6.Protože má manželka ji  vyznává. 9.Nemám. 10.Jenom beránk.  kterou PJ při  poslední  večeři
zanechal. 11.Protože budu z kalicha pít. 12.Já z ní nic neumím. 13.Zůstávám při beránkové.

Nr. 3. Dorota, vdova po Václavu Klančíkovi:
3.Katol.  4.Také  jsem byla  v katol.  5.Nevyznávám.  6.Že  se  nechci  Boha  všemohoucího spustit.
7.Můj nebožtík manžel to ke mně mluvil, abych té víry se nespouštěla. 9.Nepochybuju. 10.Beránk.
kterou ustanovil KP v ráji. 11.Protože mně to B.všemohoucí dal. 12.Neumím, teprv se učím, když
slyším číst. 13.Neustoupím od ní.

Ves  Seč dne 29.dubna 1782

Nr.21. Anna, manželka Václava Štursy ml.:
3.Katol. 4.V katol. Rodiče ale soukromě byli té víry a já potom také přistoupila k  tomu. 5.Ještě
vyznávám tu víru JK beránka. 6.Protože v katol. je sedm svátostí a v naší jen dvě. 7.Žádný, než
z milosti B., a když rodiče té víry byli, tak jsem k ní také přistoupila. 9.Já nevěřím jen dvě svátosti
– křest a VP pod lámáním chleba a kalicha pitím. 10.Nechci. 11.Tak já jsem k té beránk. jedenkrát
přistoupila, já od ní neustoupím. 12.Já se teprv budu učit. 13.Nechci, ne.

Nr.19. Maryana Václava Štursy st. manželka:
3.Katol. 4.Já také katol. vychovaná. 5.Nevyznávám. 6.Protože nám to PB dal k poznání. 7-8.Muž
mne k tomu měl, abych se poznala, nenutil mě, PB mě. 9.Nemám pochybnost. 10.Víru beránk. PK.
11.Protože chci při ní zůstat až do smrti. 12.Já nejsem v tom učená, ale chci se učit, jestli mne PB
ponechá. 13.Nechci přistoupit, zůstávám při beránk.
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Nr.19. Anna, Daniele Štursy manželka:
3.Beránk., ale tajně. 4.Byla jsem v katol. vychovaná, neb rodiče moji brzy umřeli. 5.Zůstávám při
beránk. dosaváde. 6.Protože v katol. nejni pod lámáním chleba. 7. Žádný, z milosti B.jsem se toho
uchytila. 9.Žádnou. 10.Beránk. 11.Já nevím, nejsem v tom vyučená. 12.Nemám, já se teprv budu
učit. 13.Nechci, k čemu jsem přistoupila, při tom zůstávám.

Nr. 27. Kateřina Tomáše Jettmara:
 3.Byli  katol.  4.Rodiče  mně  brzo  umřeli,  já  jsem  sloužila  a  byla  jsem  katol.  vychovaná.
5.Nevyznávám.. 6.Že je v ní něco přidáno a něco odňato, a to je to, že v katol. je 7 svátostí a u
nás jen dvě. 7.Já to mám z milosti B.,  žádný mne nenavedl. 9.Nemám žádnou, jen že ta beránk.
KJ mně se líbí. 10.Tu beránk., která hned v ráji vštípená. 11.Z té příčiny. 12.Nemám, až se vyučím.
13.Nechci ku katol. přistoupit.

Nr. 21. Krystyna Jiřího Abrahama manželka:
3.Táta byla katol., máma beránkové. 4.Podle mámy v beránk. 5.Dosaváde beránk. 6.Že je v ní 
něco přidáno a něco ujato. 7.Teď já sama od sebe toho se držím, jak můj rozum mně dává. 9.Že 
je v ní zrušený kšaft KJ. 10.Beránk., kterou KP hned v ráji vštípil a na svět přinesl. 11.Pro naše 
spasení. 12.Dokonalou povědomost ještě nemám, budu se z milosti B. ještě učit. 13.Nechci 
přistoupit.

Nr.28. Maryana Václava Drábka manželka:
3.Já otce málo pamatuju, to ale vím, že pro víru byl stižený. Matka však má, která ještě je živa, je
katol. víry.  4.V katol. 5. Nevyznávám. 6.Protože jsem teď poznala pravdu  boží. 7.Žádný, já to
mám z milosti B. 9.Nemám. 10.Beránka KJ, která byla v ráji vštípená. 11.Že se mně líbí, že jsou
v ní dvě svátosti: křest a VP pod lámáním chleba a kalichu pitím. 12.Nemám. 13.Nechci.

Ves  Tisová

Nr.27. Kateřina, Ondřeje Váně manželka:
3.Otec byl katol., matka ale víry beránk. 4.Matka mne vychovala v té víře. 5.Vyznávám dosaváde.
6.Protože v katol. jsou přídánky. 7.Žádný, to mám od matky. 8.Matka povídala, že přijde čas o té
víře,  abych se jí  držela.  9.Nemám, jen strany přídánků. 10.KJ beránka pod lámáním chleba a
kalichu pití. 11.Když mne máma tak učila, tak já tak pokračuju. 12.Všecky články nevím, chci se ale
vyučit. 13.Ne, ne, já chci  při té zůstat.

Nr.6. Kateřina Vojtěcha Fikejze manželka:
3.Oni byli katol. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Mně se nelíbí, že je něco přidáno a něco ujmuto.
7.Mého manžela matka mně vyučila, která byla víry beránk. 8.Ona mně říkávala, že to má od své
matky a mně se to zalíbilo. 9.V tom mám pochybnost, že je v ní zrušený kšaft KJ. 10.Beránk.,
kterou PJ v ráji vštípil. 11.Protože se těším, že v ní nezbloudím. 12.Nemám, těším se ale, že se
vyučím. 13.Co jsem předsevzala, v tom zůstávám až do smrti.

Nr.31. Dorota Mikuláše Kopeckýho manželka:
3.Otec byl katol., matka beránk. 4.V katol. 5.Ne, nýbrž beránk. 6.Že se mně ta líbí, poněvadž se
dělí od katol., v které jest přidáno. 7.Žádný, že matka povídala, že to přijde, a když to přijde, bych
se toho držela. 9.Nemám, než že ta se mi líbí. 10.Beránk., kterou KP v ráji vštípil. 11.Protože katol.
nemá  pod  lámáním  chleba.  12.Nejsem  dokonale  vyučená,  ale  poslouchám  muže,  když  čte.
13.Nechci.
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Nr.51. Jan Kolda:
3.Otce  nepamatuju,  matka  byla  beránk.  víry.  4.Z  maličkosti  mě  tak  vychovala.  5.Dosaváde.
6.Protože je v katol. kšaft KP zrušený. 7.Matka mne k tomu přivedla. 8.Že nejni učení katol. od KP,
nýbrž teprv začaté. 9.Že je v ní něco přidáno a něco ujato, že nejni podle lámání chleba a kalicha
pití. 10.Víru beránk. pod lámáním chleba a kalicha pití. 11.Proto se mi líbí, že je od KP ustavená a
od apoštolů rozhlášená. 12.Nevím všechno nazpaměť, chci se naučit. 13.Nechci, k čemu jsem se
dal a téměř zrodil, v tom zůstanu.

Ves  Peklo

N. 9. Anna Martina Pathana manželka:
3.Beránk. 4.Vychovaná v té víře. 5.Posaváde. 6.Že se mně nelíbí, protože je v ní  něco přidáno a 
něco ujato.  7.Mí rodičové. 8.Zlýma slovy ne, ani vyhrožováním. 9.Tu mám pochybnost, že je v ní 
zrušený kšaft KP. 10.Beránk., kterou PJ v ráji vštípil při poslední večeři. 11.Protože se mně líbí pod 
lámáním chleba a kalichu pití. 12.Nejsem dostatečně, ale když něco nevím, nahlídnu do písma. 
13.Nechci, neustoupím  od  té.

N. 8. Anna, Jiřího Zavřela manželka:
3.Katol. 4.Taky katol. 5.Nejsem, já jsem beránk. již 6 let. 6.Že se mně nelíbí, protože v ní zrušený
kšaft KP je. 7.Můj muž. 8.Čtením ze zákona P. 9.Tu pochybnost, že je v ní více svátostí a že VP
není pod dvojím způsobem. 10.Která je v ráji štípená od KP. 11.Protože je pod lámáním chleba a
kalichu pitím.  12.Nemám dokonalou povědomost, ale chci se naučit. 13.Nechci juž přistoupit, já té
se budu držet, dokud duše v těle bude.

N. 18. Dorota Jana Myšky manželka:
3.Otec katol., matka beránk. víry. 4.Já v katol. jenže matka mi říkávala, že přijde ta beránk., abych
se jí držela.5.Nevyznávám, nýbrž beránk. 6.Protože nyní může bejt, kdo chce, jak chce, když to tak
přišlo. 7.Když jsem to od mámy slyšela prv a potom muž mně to předkládal, tak jsem k  tomu
přistoupila. 8.Pravil ke mně:Ženo, nyní je tu ten čas, buď beránk. víry. 9.Nemám, věřím, že v ní
může člověk také být spasený. 10.Beránk. pod lámáním chleba a kalicha pití. 11. Z příčiny té, že je
v ní VP pod dvojím způsobem. 12.Nemám, ale chci se učit. 13. Nepřistoupím, ne.

Ves Dolní Oujezd 

Magdalena, Karla Jiskry manželka:
3.Katol. 4.Katol. 5.Ne. 6.Protože se mně líbí. 7.Můj muž ě to schválil a pravil: můžeš sobě volit 
víru. 8.Jenom těmi slovy. 9. Nemám. 10.Beránk. 11. Že se ta mě jen přece líbí. 12.Nemám 
dokonalou povědomost, jen něco. Já všechno hned zapomenu. 13. Ne, nechci.

Lidmila, Václava Jiskry manželka:
3. Katol. 4. V katol. 5. Nevyznávám, nýbrž beránkovu. 6. Mně se nelíbí, že je v ní něco přidáno a
něco odňato. 7. Nenavedl mne žádný. Já to mám ze zákona B., který můj muž čítává. 9. Nemám.
10.  Beránk.,  kterou KP ustanovil  a  sv.  apoštolé hlásili  pod lámáním chleba a kalicha pití.  11.
Protože to zákon P. poroučí. 12.Nemám ještě, ale chci se vyučit. 13. Nechci odstoupit.
Kateřina, Jana Jiskry manželka:
3. Táta byl  katol., máma ne. Ona říkávala, až přijde proměna víry, tak se držte té, která přijde. 4.
Katol. 5. Nevyznávám. 6. Že je v n í něco přidáno a něco ujato. 7. Žádný, já to mám ze zákona P.
v kterým čtu a to se mně líbí. 9. Podle svátostí, že v ní je více než v tej naší. 10. Beránk. podle
lámání  chleba  a  kalicha  pití.  11  .Z  té  příčiny,  jak  jsem  již  povídala.  12.  Nemám dokonalou
povědomost. 13. Nechci přistoupit, zůstávám v beránkové.
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Kateřina, Josefa Gerharda manželka:
3. Byli dobrý katol. 4. Taky katol. 5. Nevyznávám. 6. Že je v ní něco ujatýho a něco přidaného. 7.
Žádný mne nenutil, jen muž zákon četl a mně se to zalíbilo. 9. Nemám, než myslím, že i v tej
můžeme být spaseni. 10. Beránk., kterou PJ v ráji vštípil. 11. Protože v ní nic nejni ujato a nic
přidáno. 12. Já vím již všecko chvála PB. 13. Ne, co jsem před sebe vzala, setrvám.

Jan Bys:
3. Katol. 4. Taky katol. 5. Nevyznávám, nýbrž beránkovu. 6. Že v katol. nejni VP pod lámáním 
chleba a kalicha pití. 7. Žádný, já to mám ze zákona P. 9. Podle VP, že se nepožívá pod obojím. 10
.Beránk. v ráji vštípenou, kterou PJ ustanovil. 11. Protože se mně líbí. 12. Nemám ještě. 13. 
Nepřistoupím, zůstávám při beránkové.

Anna, Jana Bysa manželka:
3. Katol. byli. 4. Já také katol. 5. Nezůstávám. já jsem sobě zalíbila beránk. 6. Protože se mně líbí.
7. Žádný mne nenutil, ale když jsem sobě slyšela mý přátele o tom rozmlouvat, tak se mně to
zalíbilo. 9. Nemám, kromě že nejni podle kalicha P. Pití. 10. Beránk., kterou KP svým kšaftem
potvrdil pod lámáním chleba. 11. Protože se mně to líbí. 12. Dokonalou povědomost nemám, ale
budu se učit. 13. Nenavrátím se, zůstanu při tom, co jsem vyvolila.

Ves Cerekvice Dne  29.dubna 1782

Anna manželka Vojtěcha Demla:
3. Byli  katol.  4.Taky v katol.  5.  Nevyznávám. 6.  Inu, když mi mí  rodiče řekli,  co KP dvanácti
učedníkům přikázal, tak já chci v tom setrvat. 7. Můj bratr starší Jan, který mně povídal, že až ta
víra beránková přijde, abych do ní vstoupila, neboť to rodičové jemu povídali. 9. Nemám, já v  čem
jsem, v tom také stojím. 10 .Beránk. víry KJ. 11. Že to povolení přišlo, tak se mně to líbí. 12.
Nejsem vyučená, ale když učitel přijde, budu se učit. 13. Ne, ale zůstat chci při beránkové.

Ves Hrušová

Dorota Beneška, vdova:
3. Beránkovy. 4. Také beránkové víry jsem byla vychovaná. 6. Když mí rodiče byli při beránkové
tak jsem já taky při té. 8. Nic, já jí nejsem povědomá, neb jsem beránk. od maličkosti. 10. Beránk.
11. Inu, že jsem se v ní zrodila, tak já chci v ní setrvat. 12. I mám! Jak PK sv.apoštoly jest učil,
podle lámání chleba a kalicha pití. 13. Ne, já již v tý beránk. setrvám.

Dorota, Josefa Kroulíka manželka:
3 .Katol. 4. Taky v katol., něco jsem od rodičů doslechla, však ale skrytě, poněvadž to nebylo
povoleno. 5. Nevyznávám již. 6. Že se mně to líbí. 7. Žádný dokonce. 9. To já nemám žádnou
pochybnost, ani ji nehaním. 10. Beránka KJ, kterou sv.apoštolé po světě hlásali. 11. Inu, že se
mně ta zdá lepší. 12. Inu, jinšího ne, než ze zákona P. a také nevím mnoho vykládat, jen když si to
čtu. 13. To já nepřistoupím, ale při beránkové zůstanu.

Ves Horky 

Václav Remeš, vdovec:
3. Myslím, že byli beránk.víry. 4. Katol. a již teď nejsem. 5. Nevyznávám. 6. Protože mně mí rodiče
řekli, jestli bude vůle, tak abych k ní přistoupil. 7. Mí rodiče a matka, neb jsem již 30 let a také
jsem byl skrze tu víru půl roku v arestu. 8. Rodiče povídali, že přijde ta vůle, já ale jsem myslel, že
to  nedočkám.  A  poněvadž  to  dovolení  přišlo  od  císaře  pána,  tak  při  ní  zůstávám.  9.  Mám
pochybnost, to co jsem vyřekl. 10. Beránkovou. 11. Že to PJ ráčil vyříct pod lámáním chleba a
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kalicha pití, neb jsem člověk sprostý, já tomu nerozumím. 12. Ještě nemám, ale myslím, když
budeme mít učitele, že se to naučím. 13. To poroučím PB a nechám, jak jsem řekl, a chci při
beránk. zůstat.

Ves  Záleš

Anna Dostálová, vdova:
3. Byli  pokrytci katol.,  však ale beránk. Víry. 4. Inu,byla jsem od rodiny vyučená beránk. víry,
poněvadž byla ale zapovězená, tak jsem byla tajná. 5. Ne. 7. Protože mně rodiče povídali,  že
takové povolení přijde, abych neodstoupila od víry beránk. 9. Mám pochybnost, protože ruší zákon
P. podle lámání chleba a kalicha pití. 10. Beránk. 11. Že ji mám za spasitelnou, poněvadž dovoleno
jest od císaře pána. 12. Mám. 13. Ne, a chci při beránk. zůstat.

Ves  Osík

Anna Josefa Sedláčka manželka:
3. Katol.  4. Taky katol.  jsem byla vychovaná. 5. Nevyznávám. 6. Protože se mně ta nelíbí.  7.
Žádným jak v zákoně P. zní, toho se držím, a i taky jsem od matky něco slejchávala. 8. Že ta víra
katol.  není  dobrá.  9.  Nemám, ale  zdá se mně přeci  lepší  ta  víra  beránk.  10.  Víru beránkovu
Krystovu, kterou svatí apoštolé po světě kázali, a od KP je ustanovená. 11.Že se mně to lepší líbí.
12. Mám, neb zákon P. máme a v něm všechno je. Však ale kdybych něco mluvit měla, to stavu
nejsem. 13. Nechci, nýbrž při beránk. chci zůstat.

Ves Poříčí

Alžběta Františka Hájka manželka:
3.  Katol.  4.  Já  jsem byla  katol.  prvé  vyučená,  a  když  se  mně  nelíbí,  tak  jsem k beránkové
přistoupila. 5. Již nevyznávám. 6. Inu, že mi nepřistoupí na srdce a mně se katol. nelíbí. 7. Žádný,
PB,  slovo  B.  neb  nám to  PB  nebeský  dal,  a  mám to  po  svých  rodičích.  9.  Já  ji  nehaním a
pochybnost  nemám. 10. Inu, beránk. 11. Mám to z Boha nebeského. 12. Mám povědomost a chci
zůstat podle lámání chleba a kalicha pití. 13. Já nepřistoupím a jináč neudělám.

Ludmila Václava Karskýho manželka:
3.Katol. 5.V katol. rodiče mne vychovali. 5.Nevyznávám, jenom beránk. 6.Protože se mně nelíbí.
7.Žádný, když jsem ze zákona slyšela číst od muže, tak jsem já taky při ní zůstala. 9.Nemám.
10.Podle kšaftu VP lámáním chleba a kalicha pití. 11.Nemám příčinu, ale že se mně líbí, chci v ní
zůstat. 12.Mám dokonalou povědomost. 13.Nechci.

Anna France Nepraše manželka:
3. Katol. jsou a nyní beránk.. 4. V katol.vychovaná. 5. Nevyznávám. 6. Protože jsem ze zákona P.
poznala pravdu a podle zákona P. lámáním chleba a kalicha pití a i také se mně líbí. 7.Žádný mne
nepřivedl. 9 .Nemám pochybnost, ale ta víra beránk. se mně líbí.  10.Beránk.KJ. 11. Že ji  mám za
spasitelnou. 12. Pravda je, že mám povědomost, však ale doufám, že učitele dostaneme a že se
vyučíme, co by nám scházelo. 13.Nechci a zůstanu při beránkové.

Rozarye Vojtěcha Jiskry manželka:
3.Nevím, jaké víry byli rodiče, ale slyšela jsem, že byli beránk., neb jsem byla maličká.  4.V katol.
jsem byla vychovaná. 5.Již jsem na ni zapomněla a katol. nevyznávám. 6.Protože se mně nelíbí a
zdá se mně, že jsem poznala pravdu ze zákona B., že nechybím. 7. Slovo B. a jiný žádný mne
nenavedl. 9.Nemám pochybnost a hanět ji nebudu, jen že se mně nelíbí. 10.Beránkovou. 11.Podle
lámání  chleba  a  kalichu  pití  že  se  nesrovnává  a  že  je  spasitelná.  12  .Nemám  dokonalou
povědomost té víry. 13. To nechci.
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Ves  Horní  Oujezd

Anna Vojtěcha Fulíka manželka:
3.Mám ještě matku živou, která je beránk. víry. 4.Také mně má matka učila beránk.víru. V katol.
jsme byli pokrytci. 5.Nevyznávám. 6.Proto se odlučuju od víry katol., že se mně nelíbí. 7.Mateř
mne  vyučila.  8.Nebyla  jsem  ani  vyhrůžkami  ani  slovy  k tý  víře  nucená,  nýbrž  jsem  sama
přistoupila. 9.Nemám pochybnosti, jen se mně líbí ta víra beránk. podle VP lámání chleba a kalicha
pití. 10.Beránk. 11.Protože beránk. víra je spasitelná. 12.Mám. 13.Nechci přistoupit ke katol. víře,
ale při beránk. zůstanu.

Kateřina Jana Hurycha manželka:
3.Katol. 4.Katol. 5.Nevyznávám. 6Protože se mně nelíbí. 7.Zákon B. a můj muž. 8.Že mně můj muž
povídal,  že  ta  víra  beránk.  je  dobrá,  však  žádnýma  pohrůžkama  mne  nenutil.  9.Nemám
pochybnost, jen že se mně nelíbí katol.a také ji nechci. 10.Beránk.KJ pod lámáním chleba a kalicha
pití.  11.Já  nevím,  já  to  nemůžu  vykládat,  ale  jak  zákon  P.poroučí.  12.Nemám  dokonalou
povědomost, ale těším se, až dostaneme učitele, který nás bude učit.  13.Nechci ke katol.přistoupit
a zůstanu při beránkové.

Anna Střítezská vdova:
3.Katol. 4.Katol. 5.Nevyznávám katol., ale nyní beránk. 6.Protože se mně nelíbí. 7.Žádný, ale že
jsem slovo B. ze zákona P.od syna mého Jakuba slyšela číst, tak jsem se přidržela víry beránk.
9.Mám,  protože  se  nesrovnává  katol.  s beránkovou  podle  lámání  chleba  a  kalicha  pití.
10.Beránk.KJ. 11.Protože je lepší a spasitelná. 12.Ba, to já nevím a dokonalou povědomost ještě
nemám a ještě vyučená nejsem. 13.To nechci přistoupit, ale zůstat při beránk.

Ves  Vysoká 

N.6. Anna Václava Matějky manželka:
3.Můj otec ještě je živ a je víry beránk. i matka byla té víry. 4.Taky jsem v  té víře vychovaná.
5.Vyznávám tu  beránk.  6.Protože  mně  písmo  a  duch  sv.k  tomu vede.  7.Rodičové,  kteří  mně
vyučovali a k tomu vedli. 8.Nenutili mně, jen povídali, abych se písma držela. 9.Nemám, jen že se
mně nelíbí. 10.Víru beránk.KJ pod lámáním chleba a kalichu pití. 11.Já jen proto, že v ní nejni
žádná újma a žádný přidánek. 12.Nejsem dostatečně vyučená, ale chci se učit. 13.Nechci od ní
odstoupit.

N.10. Kateřina Josefa Beneše manželka:
3.Byli beránk.víry, jen že nesměli veřejně ji vyznávat. 4.V beránk. 5.Posaváde. 6.Že se mně líbí, že
vede k Bohu všemohoucímu. 7.Duch sv.mně osvítil a rodiče mý. 8.Schvalovali mně ji, že je podle
kšaftu KJ pod lámáním chleba a kalichu pití. 11.Protože se mně líbí, že je pod obojím způsobem.
12.Řídím se podle zákona P., který máme. 13.Nechci.

N.13. Juliana Václava Andrle manželka:
3.Byli  sice  zevnitř  katol.,  vnitř  ale  beránkové,  poněvadž měli  písmo.  4.Vyučovali  mně v katol.,
jináče nesměli. 5.Nevyznávám. 6.Protože se mně nelíbí. 7.Duch sv. mně osvítil. 9.Nemám, jenom
že se mně nelíbí. 10.Beránk. KJ pod lámáním chleba a kalichu pitím. 11.Proto se mně líbí, že je pod
obojím. 12.Mám nějakou povědomost, až přijde učitel, já se naučím. 13.Ne,  nechci nikdy.
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N.2. Maryana Václava Šplíchala manželka:
3.Katol. byli. 4.V katol. jsem byla chovaná. 5.Ne, já vyznávám beránk. 6.Protože se mně líbí, že je
na Pánu Bohu. 7.Žádný mne nenavedl ani neschválil, když ale ty patenty přišly, tak jsem se do
toho dala. 9.Nemám. 10.Beránk.pod lámáním chleba a kalicha pití. 11.Protože se mně líbí. 12.Jak
má člověk dokonale to vědět, až přijde učitel, já se naučím. 13.Ne, juž ne.

N.4. Juliana Josefa Hledíka manželka:
3.Katol. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Že se mně katol. nelíbí, protože v ní nejni VP pod obojím.
7.Protože mě duch sv. skrze modlitbu osvítil. Ostatně žádný mne k tomu nepřivedl. 9.Mám, že v ní
se nepodává pod obojím. 10.Beránk. pod lámáním chleba a kalichu pití. 11.Protože se mně líbí, já
také  jinou nechci.  12.Nemám dosaváde,  ale  doufám,  že  dostaneme učitele,  který  mne vyučí.
13.Nechci, nechci.

Ves  Heřmanice

Kateřina manželka Jana Dostala:
3.Na oko byli  katol. 4.V katol. mne vychovali, proto že jináč dovoleno nebylo. 5.Nehlásím se více
ku katol. 6.Protože se nesrovnává podle našeho písma. 7.Můj duch. 9.Mám, stranu kalicha Páně
pití. 10.Tu, kterou vštípil KP beránkovou. 11.Já ani nevím, jak bych vám řekla. 12.Až nám dá PB
učitele. 13.Nechci býti katoličkou.

Augustin Černý, svobodný:
3.Katol. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Protože se mně líbí jiná. 7.Sám Pán Bůh mně snad to dal.
9.Nemám žádnou.  10.Beránk.  11.Na to  nevím,  jak bych odpověděl.  12.Nejsem ještě  vyučený.
13.Nebudu již katol.

Jakub Nespěchal, vdovec:
3.Katol. ale jen na oko. 4.V katol. na oko. 5.Nevyznávám. 6.Proto že mí  rodiče mně to mluvili, že
když ten čas přijde, abych odstoupil od katol. víry. 7.Rodiče mne k tomu vedli hned od maličkosti.
8.Že je to dobrý,  říkával,  abychom se  toho drželi.  9.Mám, o VP, že se nedává z  kalicha pít.
10.Beránk. pod lámáním chleba a kalicha pití. 11.Protože v písmě všude nacházíme o beránkový.
12.Já mám hlavu nepamětlivou, dokavad čtu v zákoně, tak něco vím. 13.Nechci.

Dorota Benešová manželka Jiříka Beneše:
3.Před lidma byli  katol.  ale v srdci byli  beránk. víry. 4.Taky tak. 5.Ne. 6.Protože chci bejt víry
beránkový. 7.Když tak rodiče byli, já taky chci. 9.Inu, že v ní nechci zůstat. 10.Beránkovou. 11.Že
tak Bůh všemohoucí chce. 12.Až od teďka za rok vám povím. 13.Nechci a nebudu.

Žofie Václava Matějky manželka:
3.Katol. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Protože jí nevěřím. 7.Žádnej, PB mně to dal. 9.Že v ní nejni
pod lámáním chleba a kalicha pití. 10.Beránk. 11.Proto, že za nás beránek umřel. 12.Co neumím,
musím se doučit. 13. Nechci do smrti.

Kateřina manželka Václava Janáska:
3.Katol. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Protože se mně lepší líbí. 7.Žádnej. 9.Nemám, ale já ji nechci.
10.Beránk. 11.Protože jsem si ji oblíbila. 12.Nejsem, budu se teprve učit. 13.Nechci.

Maryana Brydlová vdova:
3.Katol. 4.V katol. 5.Ne. 6.Že se mně to líbí. 7.My sme tak byli kamarádi s Mackovejma a četli sme
spolu   písmo.  8.Chválili  to.  9.Nevím.  10.Beránkovou.  11.Protože  beránek  K za  nás  umřel.
12.Nemám. 13.Když jsem si  to již umínila, tak již nechci.
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Ves Oujezdec

Kateřina manželka Jana Andrle:
3.Katol.  4.V  katol.  5.Ne.  6.Že  se  mně  líbí  ta.  7.Zákon  Páně.  9.Že  nejni  kalich  večeře  Páně.
10.Beránk. pod lámáním chleba a kalicha pití. 11.Protože se mně to líbí a zákon P.mne tomu učí.
12.Musím se teprve učit. 13.Nechci.

Kateřina manželka Václava Pachty:
3.Katol. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Protože to moje máma  říkala, že to přijde, abych se toho
držela a nespouštěla. 7.Matka moje. Chválila to, že je to dobrý. 9.Já o ní nic nedržím pro sebe.
10.Beránk. 11.Že mně to PB dal. 12.Neumím ještě mnoho. 13.Nechci.

Rozalie manželka Jakuba Škranka:
3.Katol. 4.V katol. 5.Ne. 6.Protože můj muž nechce. 7.Můj muž hned jak si mne vzal. 8.Četl písmo
a já jsem poznala, že nic zlého v tom nejni. 9.Nemám. 10.Beránk. 11.Protože se mně zalíbila a
ráda ji chci. 12.Čekáme ještě učitele. 13.Ne, já již jináč neučiním.

Anna Jakuba Soukupa manželka:
3.Katol.  4.V katol.  5.Ne. 6.Že se mně nelíbí.  7.Přišly takový patenty, jak kdo chce. 9.Já tomu
nerozumím. 10.Víru beránkovu KJ pod způsobou lámání chleba a kalicha pití. 11.Protože se mně
líbí. 12.Nemám, protože očekáváme učitele. 13.Nechci.

Dorota Václava Andrle manželka:
3.Katol. 4.V katol. 5.Ne. 6.Když muž je v tom, tak já se taky nechci odloučit. 7.Žádný. 9.Nemám.
10.Beránk. 11.Protože se nechci spustit mýho muže. 12.Ještě neumím. 13.Nechci.

Maryana Jana Říhy manželka:
3.Katol.  4.V  katol.  5.Ne.  6.Protože  se  mně  nelíbí.  7.Zákon  Páně.  9.Nevěřím  jí  nic.  10.KJ
beránkovou. 11.Protože  chci jít za beránkem tou cestou. 12.Nemám, já se chci učit, až dostaneme
učitele. 13.Nechci.

Anna France Zachaře manželka:
3.Na oko byli  katol.  4.Taky tak jen na oko. 5.Nevyznávám. 6.Protože je takový povolení skrze
patenty. 7.Zákon Páně. 9.Nemám, jenom že jí nevěřím.  10.Beránk. 11.Proto, abych se za ním
dostala do království Božího. 12.Já teprv se budu vyučovat. 13.Ne.

Dorota Jakuba Zachaře manželka:
3.Katol.  4.V  katol.  5.Ne,  já  o  ní  nic  nedržím.  6.Že  se  mně  nelíbí.  7.Zákon  Boží.  9.Já  o  ní
nepochybuju nic. 10.Beránkovou. 11.Protože se mně líbí. 12.Teprv myslím, abych se v tom vyučila.
13.Nechci.

Anna Jakuba Čermáka manželka:
3.Katol. na oko. 4.Taky tak jen na oko. 5.Ne. 6.Protože se mně nelíbí. 7.Žádnej, jen zákon Páně.
9.Jinou nemám, jen že ji nechci. 10.Beránk. 11.Že nás Krystus Pán vykoupil. 12.Nejsem, já se
teprve chci učit. 13.Nechci. 

Ves  Střítež

Maryana Jana Stříterského manželka:
3.Katol. 4.V katol. 5.Ne. 6.Protože se mně nelíbí. 7.Písmo Boží. 9.Já nepochybuju nic, jen že se
mně nelíbí. 10.Beránk. 11.Protože je VP pod obojím způsobem. 12.Teprv se míním učit. 13.Nechci.
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Ves  Široký Důl

Anna Jakuba Andrle manželka:
3.Beránk. 4.Dycky jsem to měla v paměti. 5.Nevyznávám. 6.Protože nejni VP. 7.Žádný jiný než
Duch sv. 9.Nemám, jen že ji nechci. 10.Beránka Krysta Ježíše podle lámání chleba a kalicha pití.
11.Protože jen dvě svátosti držím. 12.Budu se učit. 13.Nechci.

Judita Mikuláše Mřeně manželka:
3.Katol.  4.V  katol.  5.Nevyznávám.  6.Já  nevím,  jak  bych  řekla.  7.Žádnej  jinej,  jen  Duch  sv.
9.Nemám. 10.Beránkovou. 11.Protože beránek za nás trpěl. 12.Budu se teprv vyučovat. 13.Nechci.

Pavel Havelka:
3.Evangel. 4.V katol. 5.Ne. 6.Že sem si jinou oblíbil. 7.Bůh všemohoucí mně to vnuknutí dal. 9.Já
neznám nic,  ani  ji  soudit  nebudu.  10.Beránk.  kterou založil  KJ  v ráji,  starých  bratrů  českých.
11.Protože jsem si ji oblíbil, jak mně Duch B. k tomu vedl. 12.Něco já vím, a ostatek se vyučím,
přijde-li učitel. 13.Nechci.

Kateřina Tomáše Mřeně manželka:
3.Katol.  4.V  katol.  5.Nevyznávám.  6.Že  se  mně  líbí   ta  beránková.   7.Duch  sv.  9.Nemám.
10.Beránk. 11.Že ji PJ ráčil v ráji vštípit. 12.Nevím ještě všechno. 13.Nechci, abych měla umřít.

Ves  Benátky

Kateřina žena Jakuba Kherala:
3.Katol. 4.V katol. 5.Ne. 6.Protože můj muž také odstoupil. 7.Zákon Páně. 9.Nemám žádnou, ale já
v ní zůstanu. 10.Beránk. 11.Nevím. 12.Ještě nejsem tak povědomá. 13.Nechci.

Ves  Javorník

Josef Sedláček:
3.Katol. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Že se mně to písmo líbí. 7.Žena. 8.Ona řekla, že by se mnou
nebyla,  kdybych zůstal  katolíkem. 9.Že maj  katol.  7 svátostí.  10.Beránk.  11.Protože je  lámání
chelba a kalicha pití. 12.Nejsem ještě vyučen. 13.Nechci, když jsem se již  na  to dal.

Ves  Oujezdec

Anna manželka France Dostala:
3.Katol.  4.V  katol.  5.Ne.  6.Že  se  v ní  nevypodobňuje  VP  podle  lámání  chleba  a  kalicha  pití.
7.Žádnej, jen písmo boží. 9.Jinou nemám, jen že v ní nejni pod obojím způsobem. 10.Beránk.KJ.
11.Pro VP. 12.Jáť nejsem ještě vyučená. 13.Nechci ani slyšet o ní.

Že tento vejpis suppletorii consituti  na vrchnostenské kanceláři hraběcího panství Litomyšlského
s těmi  a  k témuž  panství  patřícími  poddanými  (kteří  za  příčinou  náboženství  beránkového  tak
nazvaného  dosaváde  zvláště  ženského  pohlaví  vyslyšáni  nebyli)  předsevzatého  tu  na
vrchnostenské  kanceláři  se  nacházejícím  originálem nejenom slovo  od  slova,  ale  i  také  dílem
vlastnoručně  podepsaný  a  dílem  od  stran  zvláště  ženského  pohlaví  v té  důležitosti  řádně
vyslyšaných (neumíce samy psáti) a těmi pod jich na učiněné otázky daných a zaznamenaných
odpovědích  jich  vlastní  rukou  připsanými  znameními  ve  všem  se  srovnává,  my  tuto  níže
podespsaní  pod  naším  vlastních  rukouch  podpisem  a  přitisknutím  užívajících  pečetí  tuto
doličujeme. 
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Actum v zámku Litomyšlském dne 6.měsíce Máje 1782
S.L. Jan Nepomuk Hradecký, farář Sloupnický, commissarius m.p.
L.S. Wenzl Jos.Svoboda, direktor, m.p.

3.  SLAVNOSTNÍ PŘIHÁŠKY 12. ČERVNA 1782

P r o t o k o l   Náboženské komise o výslechu těch poddaných, kteří se dodatečně ve 
dnech 15.-29.května za nekatolíky přihlásili.
Continuatio protocolli commissionis v příčině dalšího vyslyšení těch akatolických panství 
Litomyšlského poddaných, kteří později totiž od 15. až do 29.Máje 1782 roku takové býti při 
vrchním ouřadě písemně se prohlásili, na kanceláři vrchnostenské dne 11.Junii téhož roku 
přítomnosti velebného pána Jana Hradeckýho, faráře Sloupenskýho, držané. V Litomyšli dne 
12.června 1782:

Z Horního Předměstí

N.101 Václav Jílek:
3.Rodiče byli katol. 4.V katol. vychovaný. 5.Již nevyznávám. 6.Protože se ruší kšaft Páně. 7.Žádný. 
S darem Ducha sv. to mám. 8.O. 9.O čem se v zákoně nedočítám, v tom mám pochybnosti. 
10.Víru beránkovou, pravou křesťanskou, apoštolskou. 11.Protože KP skrze apoštoly ji ustanovil. 
12.Ještě nemám, až dostaneme učitele. 13.Nechci být katol.

Nota: Přednáší, že jeho žena Magdalena hned od té zdejší povodně je nemocná a se 
dostaviti nemůže, že má nohy oteklé jako konve. Však ale praví, že je též toho náboženství, i její 
rodiče že takoví byli.

n.108. Maryana po Janovi Benešovi z Vysoký, sloužím ale zde na Předměstí u vdovy Divišky:
3.Katol. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Protože se mi nelíbí. 7.Žádný mne k tomu nepřivedl. 9.Nemám
pochybnost. 10.Beránkovou. 11.Podle večeře Páně. 12.Ještě nejsem jak náleží, až se naučím. 
13.Nechci.

Ves  Dolní Oujezd

N.233. Václav Janoušek, ještě na svobodě, 32 leta starý:
3.Otec byl katol., matka ale toho náboženství jako já. 5.Nevyznávám. 6.Podle písma sv. zákona P. 
7.Zákon P. 9.Že je něco přidáno. 10Helvetskou. 11.Protože je pod lámáním chleba a kalicha pitím. 
12.Nemám ještě, ale chci se učit. 13.Nechci.

N. 56. Dorota Martina Sklenáře manželka:
3.Katol. byli. 4.V katol. 5.Juž ne. 6.Protože v ní zrušili kšaft KJ. 7.Žádný mně nenavedl. 9.Nemám 
pochybnost. 10.Beránkovou. 11.Že je samospasitelná. 12.Teprv se začínám učit, teprv se toho 
chytám. 13.Nechci být katoličkou.

N. 56. Josef  Sklenář, syn Martina Sklenáře, ještě na svobodě, 23 let:
3.Katol. 4.Katol. vychovaný. 5.Nevyznávám. 6.Protože je v ní něco přidáno a něco ujmuto. 7.Žádný
mne nenavedl. 9.Že nechci do ní. 10.Beránk. 11.Protože je při lámání chleba a kalicha pití.
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Ves Javorník

N.46. Dorota, Matěje Beneše manželka:
 3.Beránkovy víry. 4.V té víře beránk. pod lámáním chleba a kalicha pitím. 5.Nevyznávám. 6.Že je 
od ní ujmuto a zase přidáno,  já jen podle zákona Páně. 7.Slovo B., Duch sv. 9.Já nevím žádnou. 
10.Beránk.KJ pod lámáním chleba a kalicha pitím. 11.Já nic jiného než to. 12.Já se teprv budu učit.
13.Nechci.

Ves  Cerekvice

N.13. Veronyka, Jiřího Jettmara manželka:
3.Katol. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Že se chci přidržet beránka KJ. 7.Žádný mne k tomu nenavedl.
9.Že o ní nic nedržím. 10.Beránk.KJ pod lámáním  chleba a kalicha pitím.  11.Abych ten svět 
opustila a jeho se přidržela. 12.Nejsem ještě vyučená. 13.Nechci.

N. 15. Josef syn Václava Jettmara, ještě na svobodě, 21 let:
3.Katol. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Protože je v ní něco přidáno a něco odňato. 7.Já to mám ze 
sv. písma, žádný mne nenavedl. 9.Že nejni pod obojím a že něco je přidáno a něco ujato. 
10.Beránk.KJ, která v ráji byla vštípená. 11.Abych mohl přijít k spasení skrz mý dobrý skutky. 
12.Nejsem, poněvadž jsem teprv k tomu přistoupil. 13.Nechci.

Ves  Vysoká

N. 14. Jakub Hurain:
3.Katol. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Protože se mně nelíbí – to modlení při beránk. o samým Bohu 
se mně líbí. 7.Mně žádný nenavedl. 9.Já nic neříkám. 10.Beránk. 11.Že se mně líbí. 12.Ještě 
neumím. 13.Nechci.

Anna téhož Jakuba Huraina manželka:
3.Katol. 4.Katolicky. 5.Ne. 6.Když se mně nelíbí. 7.Žádný, Duch sv. sám. 9.Nemám. 10.Beránk.KJ. 
11.Že se mně líbí.. 12.Já se chci teprv učit. 13.Ne,  nechci.

Ves Dolní Oujezd

N. 93. Anna, manželka Jakuba Kopeckýho:
3.Katol. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Já ještě nevím, až mně dá Pán Bůh. 7.Žádný. 9.Já nehaním ji 
ani nechválím. 10.Beránkovou. 11.Já nevím. 12.Nejsem vyučená. 13.Ne.

N.11. Kateřina vdova Vrabcová:
3.Katol. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Protože je v ní něco přidáno a něco odňato. 7.Žádný, mně se 
to tak zalíbilo. 9.Nemám žádnou. 10.Beránk. 11.Protože má být spasenější. 12.Já nejsem vyučená. 
13.Ne.

Ves Netřeby

N. 13. Anna vdova Čapková:
3.Katol. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Že se mně ta beránková líbí. 7.Žádný. 9.Co bych pochybovala,
já nic nehaním. 10.Beránk. 11.Protože se mně líbí. 12.Doufám, že se naučím. 13.Nechci.
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Ves Tisová

N. 3. Helena, manželka Václava Šimona:
3.Evangelíci aneb beránkové.  4.V beránk. 5.Nevyznávám. 6.Protože se mně nelíbí. 7.Žádný mne 
nenavedl. 9.Že jí nevěřím. 10.Beránk. 11.Že je pod lámáním chleba a kalicha pitím. 12.Nejsem, já 
se teprv učím. 13.Ne.

Nota: Její manžel však je víry katol.

N. 38. Anna manželka Jana Kvapila:
3.Taky beránk.víry. 4.V beránk. 5.Nehlásím se. 6.Protože jsou  rodiče  také té víry. 7.Žádný, Duch 
Páně. 9.Nemám, já ji nehaním. 10.V beránk.KJ. 11.Protože je v ráji vštípená. 12.Nejsem, budu se 
teprve učit. 13.Ne, protože se mně nelíbí.

Nota: Její manžel však je nápodobně víry katol.

Ves  Střenice

N.100. Matěj Seidl vulgo Bryc:
3.Já mý rodiče nepamatuju. 4.Katol. vychovaný. 5.Juž bych nerad. 6.Protože je něco přidáno a 
něco ujmuto. 7.Větším dílem z písma. 9.Že se mně v písmě nesrovnává. 10.Beránk. 11.Že je pod 
obojím způsobem. 12.Jak jsem sám od sebe dosaváde vyučen. 13.Nechci. 

Ves Morašice

N. 26. Anna manželka Jiříka Děďourka:
3.Beránk.taky. 4.V beránkové. 5.Nevyznávám. 6.Když se mně nelíbí. Když v ní je pejcha. 7.Rodiče 
mně k tomu vedli. 8.S žádnýma pohrůžkama, nýbrž dobrými slovy a s chválením. 9.Poněvadž pod 
obojím se nepodává. 10.Beránk. 11.Protože je dobrá. 12.Něco již umím, ostatek se naučím. 
13.Nechci.

Ves  Hrušová

N. 30. Tobyáš Kremer:
3.Katol. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Že se mně nelíbí. 7.Žádnej. 9.Nemám žádnou. 10.Beránk. KJ. 
11.Pod lámáním chleba a kalicha pitím. 12.Ještě nejsem vyučený. 13.Nikoliv ne.  

N. 30.Alžběta Tobiáše Kremra manželka:
3.Evang. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Když nemám k ní oumysl. 7.Žádnej, můj duch. 9.Nemám. 
10.Beránk. 11.Že ji KP vštípil v ráji. 12.Ještě málo. 13.Nebudu.

Actum v zámku Litomyšlském d. 12.Junii 782.
Jan Nep.Hradecký, farář Sloupnický.  Wenzl Jos.Svoboda, Oberamtmann  
Nota: Přítomná dole zaznamenaná klausule do předepsaného téhož protokolu commissionis,  který 
na slavný král. krajský Chrudimský ouřad sub dato 13.Junii 782 odeslán byl, takto vepsána byla:
Že tento vejpis Protoccolli commissionis v příčině dalšího vyslyšení panství Litomyšlského 
akatolických poddaných, jenž ex post od 15 až do 29.dne měsíce Máje 1782 takové býti při 
vrchním ouřadě písemně se prohlásili, a svým tu na kanceláři vrchnostenské se nacházejícím 
originálem nejenom slovo od slova ale i také dílem vlastnoručně podepsaný a dílem od stran té 
důležitosti řádně vyslyšaných a těmi pod jich na učiněné otázky daných a zaznamenaných 
odpovědích (neumíce sami psáti) jich vlastní rukou připsanými znameními (+) ve všem se 
srovnává, my tuto níže podepsaní pod naším vlastních rukouch podpisem a přitisknutím užívajících 
pečetí tuto doličujeme. 
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Actum v zámku Litomyšlském d.12.Junii 782.
L.S. Jan Nepomuk Hradecký, farář Sloupnický
L.S. Wenzl Jos.Svoboda, Oberamtmann.
(Vlastnoruční ty podpisy jakož i znamení (III, +++ neb jsou v přepisu krajskému 
úřadu vynechány) .

4. SLAVNOSTNÍ PŘIHLÁŠKY 26. ČERVNA

Protocollum commissionis  v příčině dalšího  vyslyšení  těch panství  Litomyšlského poddaných
zvláště ženského pohlaví, akatolického náboženství lidí, který ještě poslední slyšáni byli.

Další  in  supplementum  vyslyšení  těch  panství  Litomyšlského  poddaných  zvláště
ženského pohlaví,  akatolického náboženství  lidí,  jenž s ústy svými vlastními (nestojíce předešle
před komisí osobně) k takovému dosaváde se nepřihlásili  a dne  11, 12 a 13 Junii  na kanceláři
vrchnostenské slyšáni byli.

Ves  Morašice

N.53 Kateřina Jana Drahoše manželka:
3.Katol. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Že jsem poznala zákon Páně. 7.Žádný, my máme to po našich 
rodičích. 9.Já nic o ní nedržím. 10.Beránkovou. 11.Protože je císařské v tom povolení. 12.Musím se
učit. 13.Nechci.

N.28 Maryana Martina Beneše manželka:
3.Taky taková. 4.Katol. 5.Nehlásím se. 6.Protože se mi nelíbí, protože je v ní folk. 7.Žádný, když to
slyším ze zákona P., jak ho máme chválit a milovat. 9.Co bych měla, když v ní nejsem. 10.Beránk. 
11.Protože se mně líbí. 12.Nejsem dosaváde. 13.To nechci dokonce.

N.23. Kateřina, Jiříka Vániše manželka:

3.Katol. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Že se mně nelíbí. 7.Žádný, PB mně to dal. 9.Já ne abych ji 
hanila. 10.Víru beránkovou Krysta Ježíše, 11.Že se tak jmenuje,  a mně se líbí. 12.Já to slyším a 
budu se vyučovat. 13.Nechci, protože se mně nelíbí.

N.50. Anna, Matěje Bureše manželka:
3.Evang. 4.V evang. Víře. 5.Nevyznávám. 6.Protože se mně nelíbí. 7.Žádný. 9.Já nemůžu říct. 
10.Jak můj manžel vyznává, evang.  pod lámáním chleba a kalichu pitím.  11.Protože ji má již 
psanou muž. 12.Nejsem ještě vyučená, ale chci se vyučit. 13.Ó nechci!

N.17. Žofie, Matěje Soukupa manželka:
3.Katol. na oko. 4. Katol. 5.Nevyznávám. 6.Že  poznávám zákon Páně. 7.Žádný. 9.Nemám žádnou.
10.Beránk. 11.Že znám, že je dobrá podle zákona B. 12.Ještě neznám, až se vyučím. 13.Nechci,
protože jsou v ní všelijaké pletky.

N.39. Kateřina, Jakuba Říhy manželka:
3.Katol. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Protože se mně nelíbí. 7.Žádný, já pokračuju dle zákona P.
9.Já o ní nic nedržím. 10.Beránk. 11.Že katol. se mně nelíbí. 12.Já se budu učit. 13.Nechci.
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N.37.Dorota, Jakuba Andrle manželka:
3.Katol.  pokrytci.  4.V katol.  5.Nevyznávám. 6.Protože se mně nelíbí,  jsou v ní všelijaké pletky.
7.Žádný.  9.Nic  nepochybuju.  10.Beránk.  11.Že  se mně nejlépe líbí.  12.Já  teprv  se  budu učit.
13.Nechci.

N.39. Kateřina, Václava Soukupa manželka:
3.Katol.  4.V  katol.  5.Nevyznávám.  6.Proto,  v čem  je  muž,  já  také  zůstávám.  7.Zákon  Páně.
9.Nemám. 10.Beránk. 11.Co zákon P. nám poukazuje, toho my se držíme. 12.Nejsem, až nám PB
dá učitele. 13.Ó nechci, dokonce!

N. 29. Rozára, Josefa Haly manželka:
3.Katol. 4.V katol. 5.Ne. 6.Protože nejni dokonalá. 7.Žádný. 9.Mám, že v ní nechci bejt. 10.Beránk.
KJ, která byla v ráji štípená. 11.Že je samospasitedlná. 12.Nejsem, teprv se budu s pomocí PB
vyučovat. 13.To ne.

N. 8. Anna, Martina Švába manželka:
3.Katol. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Protože se mně nelíbí. 7.Žádný, zákon Páně. 9.Já o ní nic
nedržím. 10.Beránk. 11.Protože je samospasitedlná. 12.Nejsem, já se teprv musím učit. 13.Nechci,
kdybych chtěla, tak bych k té beránkové nepřistupovala.

N.56. Anna, Jozefa Dvořáka manželka:
3.Byli také té víry, jenže byli pokrytci . 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Že přišlo povolení od císaře
pána. 7Žádný. 9.Já od ní dokonce nic nedržím, že se mně nelíbí. 10.Beránk. pod lámáním chleba a
kalichu pitím. 11.Protože se mně nelíbí. 12.Čekáme učitele. 13.Ó juž ne.

N. 18. Kateřina, Jozefa Soukupa manželka:
3.Katol. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Když  ta se mně  zdá lepší. 7.Já sama, když jsem to čtla, muž
je také té víry. 9.Já o ní pochybuju proto, že v ní všecko nejni jako v tý a že nejni dokonalá.
10.Beránk.  11.Protože  jsem  se  do  toho  dala.  12.  Nejsem  ještě  učená,  teprv  se  budu  učit.
13.Nechci.

N.36. Žofie, Jana Fikejze manželka:
3.Katol. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Protože se mně líbí. 7.Žádný. 9.Co bych pochybovala, já o ní
nic nedržím. 10.Beránk. KJ. 11.Že si myslím, že je dobrá. 12.Já se teprv budu učit. 13.I nechci.

N. 15. Kateřina, Václava Pachty manželka:
3.Beránkovy víry. 4.V evang. 5.Nevyznávám. 6.Protože o ní nic nedržím, jen co v zákoně Božím
stojí. 7.Žádný, Duch sv.. 9.Nemám, já ji nehaním. 10.Víru beránk. 11.Protože je vštípena v ráji.
12.Já se teprv budu učit. 13.I nechci.
N. 4. Helena, Václava Abrahama manželka:
3.Takové jako já. 4.V té víře mne vychovali. 5.Nevyznávám. 6.Mě k tomu rodiče vedli, že je to
dobrá  věc.  7.Žádný.  9.Já  žádnou  nehaním.  10.Já  jen  tu  beránkovu.  11.Když  jsem  v tom  již
vychovaná, tak v tom zůstávám. 12.Teprv se budu učit. 13.Nechci.

N. 6. Anna, Jana Soukupa manželka:
3.Beránk.  4.V  beránk.  5.Nevyznávám.  6.Že  nám naše  písmo  dobře  ukazuje.  7.Žádný.  9.Jinou
nemám, že v ní nechci bejti. 10.Beránk. KJ. 11.Protože se mně nejlepší líbí. 12.Nejsem, já se teprv
budu učit. 13.Nechci, poněvadž se mně nelíbí.

N.51. Juliana, Václava Haly manželka:
3.Jako já té víry. 4.V takový. 5.Nevyznávám. 6.Protože jsem v tom od maličkosti. 7.Žádný. 9.Já o
ní nic nedržím. 10.Beránk. 11.Protože ji mám za lepší. 12.Já ještě nejsem vyučená. 13.Nechci.
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N.53. Dorota, Jana Bárty manželka:
3.Katol. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Že se ta mně líbí. 7.Já sama od sebe. 9.Nemám pochybnost,
než ta se mně líbí. 10.Víru beránk. KJ. 11.Protože mám k ní lásku. 12.Nejsem dosaváde dokonale
vyučená. 13.Ne, ne.

N. 34. Žofie, Jana Pachty manželka:
3.Katol. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Když se mně ta líbí. 7.Žádný. 9.Nemám žádnou. 10.Beránk.
11.Že to v zákoně Páně stojí. 12.Nejsem dosaváde vyučená. 13.Nechci.

N. 37. Dorota, Jiřího Čížka manželka:
3.Katol.  4.V katol.  5.Nevyznávám. 6.Když se mně katol.  nelíbí.  7.Žádný. 9.Co bych takto o ní
pochybovala. 10.Beránk. 11.Protože se mně líbí. 12.Já se budu učit. 13.To ne.

N. 12. Kateřina, Jakuba Beneše manželka:
3.Katol.  4.V  katol.  5.Nevyznávám.  6.Protože  jsem  z ní  vystoupila.  7.Žádný.  9.Já  o  ní  nic
nepochybuju. 10.Beránk. 11.Že se požívá pod obojím. 12.Nejsem ještě. 13.Nechci.

N. 13. Alžběta, Václava Beneše, dolního zahradníka manželka:
3.Rodiče také byli té víry. 4.V té víře vychovaná. 5.Beránk. vyznávám. 6.Protože v ní je Krysta
Pána kšaft zrušený. 7.Žádný, my jsme prv tak byli. 9.Protože v ní nejni VP. 10.Beránk. 11.Protože
u katol. se nepožívá pod obojím. 12.Kde bych byla vyučená, musíme se pořád učit, až dostaneme
učitele. 13.Když jsem již tak, nechci.

Ves  Bučina

N. 6.Anna, Václava Brýdla manželka:
3.Katol. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Protože jsem poznala pravdu boží. 7.Můj dobrý oumysl. 9.Já
nic neříkám. 10.Beránk. 11.Že se mně líbí. 12.S pomocí boží se vyučím. 13.Nechci.

N. 24 Kateřina, France Paďoura manželka:
3.Katol.  4.Katol.  5.Beránk.  vyznávám.  6.Protože je  dobrá.  7.Žádný,  Duch sv.  mně vstoupil  do
srdce. 9.Že nic po ní nejni. 10.Beránk. 11.Že je dobrá k duše spasení. 12.Jsem, buď PB pochválen.
13.Ne, nikoliv.

N. 22. Dorota, Matěje Holce manželka:
3.Taky  beránk.  4.V  té  beránk.  5.Nevyznávám.  6.Když  to  mám  po  svých  rodičích.  7.Žádný.
9.Nemám. 10.Beránk. 11.Že chci pít z kalicha Páně. 12.Ne, čekáme učitele. 13.Ne.

N. 4. Maryana, Martina Kazdy manželka:
3.Katol. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Že po ní nic nejni. 7.Žádný. Duch Páně.  9.Mám pochybnost,
že  se  mně  nelíbí.  10.Beránk.  11.Protože  je  samospasitedlná.  12.Jsem,  ostatek  se  naučím.
13.Nechci.

N. 18. Maryana, Václava Burše manželka:
3.Katol.  4.V  katol.  5.Nevyznávám.  6.Že  se  mně  nelíbí.  7.Duch  sv.  mně  to  dal.  9.Já  o  ní
nepochybuji. 10.Beránk. 11.Protože se mně líbí. 12.Nejsem, budu se vyučovat. 13.Nechci do smrti.

N. 6. Anna, Tomáše Paďoura manželka:
3.Taky beránk.  4.V katol.  5.Nevyznávám. 6.Že se mně nelíbí.  7.Hospodin nebeský. 9.Nemám
žádnou. 10.Beránk. 11.Že bude k mé duše spasení. 12.Jsem chvála Pánu Bohu. 13.Ne.
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N. 28. Maryana, Mikuláše Huryta manželka:
3.Katol. 4.V katol. 5.Beránkovu. 6.Že se mně nelíbí katol. 7.Žádný, Duch sv. 9.Já o ní nemohu
pochybovat. 10.Beránk. 11.Že je bez přídánků a ujímání. 12.Ještě málo. 13.Nechci.

N. 8. Magdalena, France Müllera manželka:
3.Katol.  4.V  katol.  5.Nevyznávám.  6.Že  se  mně  nelíbí.  7.Žádný.  9.Mám,  že  do  ní  nic  nejni.
10.Beránk. 11.Že doufám, že je v ní život věčný. 12.Nejsem, my se učíme pořád. 13.Ne.

N. 16. Václav Bureš, nevidomý, 80 let starý:
3.Taky té víry. 4.V katol. 5.Juž ne. 6.Že přišla nová od císaře pána. 7.Duch sv. 9.Že do ní zhola nic
nejni. 10.Beránk. 11.Že mně bude k duši spasení. 12.Vyučený nejsem, budeme se učit. 13.Ne.

N. 17. Anna, Matěje Říhy manželka:
3.Katol. 4.Katol.taky.  5.Nevyznávám. 6.Že se mně nelíbí. 7.Žádný, Duch sv. 9.Nemám. 10.Beránk.
11.Že je samospasitedlná podle zákona Páně. 12.Nejsme ještě. 13.Nechci.

N. 34. Žofie, Jakuba Fikejze manželka:
3.Katol. 4.V katol. 5.Teď juž ne. 6.Protože se mně nelíbí. 7.Duch sv. 9.Nemám žádnou. 10.Beránk.
11.Pro spasení duše. 12.Nejsem vyučená. 13.Nechci.

N. 16. Anna, Mikuláše Burše manželka:
3.Katol.  pokrytci.  4.Katol.  5.Nevyznávám.  6.Protože  je  málo  platná.  7.Duch  sv.  podle  zákona.
9.Nemám pochybnost.  10.Beránk.  11.Pro  spasení  duše mé.  12.Jsem dost  vyučená.  13.Ne,  do
smrti.

N. 7.Maryana, France Hájka manželka:
3.Katol. 4.V katol. 5.Juž ne. 6.Protože je tahle dobrá. 7.Duch sv. 9.Že nic po ní nejni. 10.Beránk.
11.Protože je sám Krystus Pán. 12.Ještě nemám. 13.Ne nechci.

Nota: N.9. Jakuba Paďoura manželka dle vysvědčení práva Bučinského pro nemoc, že se ani 
hnouti nemůže, vyslyšená býti nemohla, což tuto nota se bere. 

N. 11. Dorota Martina Myšky manželka:
3.Taky beránk.  4.Taky  vychovaná.  5.Nevyznávám.  6.Když  mne k tomu Bůh všemohoucí  vede.
7.Bůh  všemohoucí.  9.Já  o  ní  nic  nedržím.  10.V  beránk.  11.Protože  je  semeno  Krysta  Pána.
12.Čekám učitele. 13.Nechci.

N. 22. Maryana Jana Valenty manželka:
3.Taky v tom byli. 4.Taky v té víře. 5.Nevyznávám. 6.Že se mně nelíbí. 7.I PB, Duch sv. 9.Nemám
pochybnost. 10.Beránk. 11.Že je od samého Krysta. 12.Teprv se v ní učím. 13.Nechci.

N.10. Maryana Jana Kazdy manželka:
3.Katol.  4.V katol.  5.Nevyznávám. 6.Že nejni dobrá. 7.Žádný, Duch sv. mně to dal.  9.Že nejni
dobrá.  10.Beránk.  11.Protože  je  dobrá.  12.Vyučená  dokonale  nejsem,  očekáváme  učitele.
13.Nechci.

N. 21. Kateřina, Jana Beneše manželka:
3.Katol.  4.V  katol.  5.Ne.  6.Protože  se  mně  beránk.  líbí.  7.Duch  sv.  9.Nemám.  10.Beránk.
11.Protože se mně líbí. 12.Nejsem a nemůže bejt žádný dobře vyučenej. 13.Nechci.
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N. 23. Anna Matěje Nešpora manželka:
3.Katol. pokrytci. 4.V katol. pokrytecky. 5.Nevyznávám. 6.Že se mně nelíbí a rodiče říkávali, že to
přijde. 7.Žádný. 9.Já o ní nic nedržím. 10.Beránk. 11.Protože je pod lámáním chleba a kalichu
pitím. 12.Nejsem vyučená. 13.Nechci.

N. 15. Kateřina Václava Huryty manželka:
3.Katol. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Že se mně nelíbí, že po ní nic nejni. 7.Duch sv. 9.Nemám, jen
že o ní nic nedržím. 10.Beránk. 11.Protože se mně líbí. 12.Budu se ještě vyučovat. 13.Nechci,
dokonce nechci.

N. 2. Kateřina, Jana Klenčíka manželka:
3.Beránk. 4.Taky v té víře. 5.Nevyznávám. 6.Protože jí nevěřím. 7.Žádný. 9.Mám, že jí nevěřím.
10.Beránk. 11.Aby nás spasila. 12.Nejsem ještě. 13.Nechci.

N. 15. Maryana Václava Valenty manželka:
3.Katol. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Že se mně líbí tahle. 7.Duch sv. 9.Nemám. 10.Tuhle beránk.
11.Protože můj Bůh mně to dává, já se toho držím. 12.Inu, ne ještě. 13.Nechci.

N. 19. Juliana France Kazdy manželka:
3.Takové jako já. 4.V katol. 5.Nehlásím se ku katol. 6.Protože ji nechci věřit. 7.Duch sv. 9.Nemám.
10.Beránk. 11.Protože je v ráji štípená. 12.Budu se teprv učit. 13.Ne.

N. 30. Žofie, Jana Beneše manželka:
3.Katol.  4.V  katol.  5.Nevyznávám.  6.Že  je  ta  lepší.  7.Duch  sv.  9.Já  ji  nehaním.  10.Beránk.
11.Protože je muž, já taky. 12.Nejsem dokonale. 13.Nechci.

N. 2. Maryana Mikuláše Andrle manželka:
3.Taky takové. 4.Též beránkové. 5.Nevyznávám. 6.Že se mně nelíbí. 7.Duch sv. 9.Já ji nehaním,
sama ji ale nechci. 10.Beránk. 11.Že se mně líbí. 12.To nemůžu říct. 13.Nebudu, nebudu.
N. 3. Žofie, Jana Beneše podruha manželka:
3.Katol. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Když se mně nelíbí. 7.Inu, Duch boží. 9.Jinému ji nehaním,
pro  sebe  ale  nechválím.  10.Beránk.  11.Protože  hned  v ráji  byla  štípená.  12.Nejsem  ještě.
13.Nechci.

N. 33. Kateřina Jozefa Beneše manželka:
3.Katol. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Že jsem poznala pravdu boží v tom. 7.Od strejce, který na
vojně umřel. 9.Já nepochybuju, ale sama ji nechci. 10.Beránk. 11.Protože je bratrská nejprvnější.
12.Nejsem. 13.Ne.

N. 28. Maryana Václava Huryty manželka:
3.Katol. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Protože se mně nelíbí. 7.Duch sv. 9.Nemám. 10.Beránk. 11.Že
v ní nás Duch sv. vyučuje všemu. 12.Nejsem dokonale vyučena, až přijde učitel, teprv se doučím.
13.Ne.

N. 12. Žofie, France Burše manželka:
3.Katol. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Protože se mně nelíbí. 7.Duch sv. 9.Nemám. 10.Beránk. pod
obojím, jako muž. 11.Že se mně líbí. 12.Nejsem ještě. 13.Nechci.

N. 23. Anna, Matěje Valenty manželka:
3.Otec byl pokrytec, matka katol.4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Že se mně líbí. 7.Žádný, já sama.
9.Nemám. 10.Beránk. 11.Aby byla mé duši k spasení. 12.Nejsem. 13.Nebudu.
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N. 1. Maryana Matěje Kazdy manželka:
3.Katol.  4.V  katol.  5.Nevyznávám.  6.Protože  se  mně  nelíbí.7.Bůh  všemohoucí  sám.  9.Já  vám
nemůžu povědít. 10.Beránk. 11.Inu, protože se mně líbí. 12.Ještě neumím. 13.Nechci.

N. 33. Maryana Jakuba Beneše manželka:
3.Katol.  4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Jak je muž, tak já taky. 7.Když nám to od samého císaře
přišlo. 9.Nemám žádnou. 10.Beránk. 11.Že je samospasitedlná. 12.Nejsem, teprv se budu učit.
13.Nechci.

N. 25. Anna, Václava Vopozdila matka:
3.Katol. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Protože mně Bůh vstoupil do srdce. 7.Duch boží. 9.Nemám.
10.Beránk. 11.Protože ji KP ustanovil. 12.Ještě málo. 13.Ne.

N. 27. Dorota Václava Hájka manželka:
3.Katol. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Když se mně nelíbí. 7.Duch sv. 9.Co bych měla pochybnost?
10.Beránk. 11.Protože je spasitedlná. 12.Nejsem ještě. 13.Ne.

Ves  Hrušová

N. 12. Anna, Jana Šotnera manželka:
3.Beránk. taky. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Protože jí nerozumím. 7.Žádný. 9.Nemám. 10.Beránk.
11.Protože ji sv.Jan vyznával v 1.kapitole. 12.Nejsem ještě. 13.Nechci.

N. 30. Dorota, Jana Kroulíka manželka:
3.Katol. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Že se mně ta lepší líbí. 7.Žádný, Duch boží. 9.Zachovejž PB,
nemám. 10.Tu jak sem prála, beránk. 11.Protože mně můj duch tak vede. 12.Nejsem ještě. 13.Ne,
ne. 

N. 20. Dorota, Jozefa Fendrycha manželka:
3.Otec byl tak jako já, máma byla katol. 4.V beránk. 5.Nehlásím se. 6.Když se mně nelíbí, tak já
k té  přistupuji.  7.Žádný,  Duch  sv.  9.Mám  ,že  s emně  nelíbí.  10.Tu  beránk.  až  do  skonání.
11.Protože v ní chci skonat. 12.Nejsem ještě. 13.Ne, do smrti.

N. 26. Dorota Václava Mikuleckýho manželka:
3.Katol. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Protože se mně líbí. 7.Žádný, můj duch mně k tomu vede.
9.Nemám,  já  ji  nehaním.  10.Beránk.  11.Že  se  pod  lámáním  chleba  a  kalichu  pitím  přijímá.
12.Nejsem ještě. 13.Nechci.

N. 20. Kateřina, Václava Beneše manželka:
3.Rodičové jsou katol. 4.V katol. 5.V srdci vyznávám katol. 6.Protože v domě jsou všichni jiné víry.
7.Muž  mně  k tomu  vede.  8.Hrozil  mně,  abych  mu pod  střechu  nechodila.  9.Nemám žádnou.
10.Teď beránk. jako muž. 11.Protože bych s mužem neobstála. 12.Nejsem nic. 13.Ráda bych, ale
nemůžu.

Ves  Záleš

N. 8. Dorota Matěje  Štěpánka manželka:
3.Taky beránk. 4.Též v té víře. 5.Nevyznávám. 6.Inu, že se mně nelíbí. 7.Žádný. 9.Já nic nebudu
pochybovat. 10.Beránk. 11.Protože katol. se mně nelíbí. 12.Nejsem, budu se učit. 13.Nechci.
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Ves  Vračovice

N. 7. Dorota France Proksy manželka:
3.Katol. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Že se chci podle beránk. řídit. 7.Žádný. 9.Nemám, jenom že se
mně nelíbí. 10.Beránk. 11.Protože Pán Krystus za nás umřel. 12.Nejsem ještě. 13.Nechci.

N. 4. Dorota Václava Nováka manželka:
3.Otce nepamatuju, matka byla také té víry. 4.V katol. 5.Juž nevyznávám. 6.Že se mně lepší ta líbí.
7.Já to mám od mé matičky, ona povídala, že ty časy přijdou. 9.Nemám, co bych měla. 10.Beránk.
11.Že se mně lepší líbí. 12.Nejsem ještě. 13.Nechci.

Ves  Netřeby

N. 1. Maryana Matěje Jírečka manželka:
3.Taky  beránk.  4.V  beránk.  5.Nevyznávám.  6.Že  se  mně  katol.  nelíbí.  7.Má  nebožka  máma.
8.Chválila tu víru. 9.Nemám, já ji nehaním. 10.Beránk. 11.Že se mně líbí. 12.Ještě jak náleží ne.
13.Ne.

Ves  Borová

N. 2. Kateřina Václava Doležala manželka:
3.Katol. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Inu, že se mně nelíbí. 7.Žádný. 9.Jen že se ta mně líbí, jinou
nemám. 10.Beránk. 11.Že chci v ní stoupit. 12.Nejsem. 13.Juž nechci.

Ves  Bohňovice

N. 32. Maryana Mikuláše Mlynáře manželka:
3.Katol. pokrytci. 4.Tak mně taky vychovali. 5.Nehlásím se. 6.Že se mně ta líbí. 7.Žádný, podle
zákona  Páně.  9.Nemám žádnou.  10.Beránk.  11.Protože  se  mně  líbí.  12.Musím  se  ještě  učit.
13.Nechci.

N. 13. Terezye, Jana Brychty manželka:
3.Jsou katol.potud. 4.V katol.  5.Nevyznávám. 6.Že se mně nelíbí.  7.Žádný. 9.Co bych měla za
pochybnost? 10.Beránk.KJ. 11.Protože je pod lámáním chleba a kalichu pitím. 12.Ještě tak mnoho
nejsem. 13.Nechci.

N. 16.Maryana Jana Matouše manželka:
3.Beránk.  také.  4.V  beránk.  5.Nevyznávám.  6.Že  se  mně  nelíbí.  7.Žádný,  já  jsem  hned  od
maličkosti tak. 9.Já nic nehaním. 10.Beránk. 11.Inu, že se mně líbí. 12.Nejsem ještě, jak bych
byla? 13.Nechci.

N. 7.Žofie, Václava Dvořáka manželka:
3.Katol. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Že se ta nám zalíbila. 7.Žádný. 9.Nemám. 10.Beránk. až do
smrti. 11.Že se mně zdá, že je dobrá. 12.Ještě málo jsem vyučená. 13.Nechci.

Ves  Heřmanice

N. 9.Kateřina, Jozefa Černýho manželka:
3.Katol. 4.V katol. 5.Ne. 6.Že se mně nelíbí. 7.Žádný. 9.Nemám. 10.Beránk. 11.Inu, že se mně líbí.
12.Nejsem ještě. 13.Nechci.
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N. 28. Anna, Jiřího Kroulíka manželka:
3.Tak jako já. 4.V té víře. 5.Nehlásím se ke katol. 6.Že jsem v ní zrodilá. 7.Žádný. 9.Nic nemám
proti ní. 10.Beránk. 11.Že se mně líbí. 12.Teprv se učím. 13.Nechci.

N. 6. Magdalena Jiřího Andrle manželka:
3.Katol.  4.V  katol.  5.Nevyznávám.  6.Inu,  že  se  mně  nelíbí.  7.Žádný.  9.Nemám,  já  ji  v ničem
nehaním. 10.Beránk. 11.Když se mně líbí. 12.Nejsem ještě. 13.Nechci.

N. 40. Rozyna Jana Dostala matka:
3.Takové jako já. 4.Pokrytecky. 5.Nehlásím se ku katol. 6.Že se mně nelíbí. 7.Žádnej. 9.Nemám, já
nehaním žádnou. 10.Beránk. 11.Že je založena na Krystu Pánu. 12.Nejsem ještě vyučená. 13.Ne.

N. 44. Kateřina Matěje Syrovýho manželka:
3. Katol. 4. V katol. 5. Nehlásím se ku katol. 6 .Že chci bejt té beránkové. 7. Žádný, když přišly
takový patenty. 9. Co bych měla pochybnost? 10. Beránk. 11. Že se mně lepší líbí. 12. Nejsem
ještě. 13. Ó ne!

Ves  Sedliště

N.31. Jiří Mikulecký:
3.Pokrytci. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Že mně to prošlo na mysl. 7.Má dobrá vůle. 9.Nemám.
10.Beránk. 11.Protože to tak vzniklo. 12.Nejsem ještě. 13.Ne.

N. 31. Anna, Jiřího Mikuleckýho manželka:
3.Katol. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Protože se mně zdá,  že je dobrá. 7.Žádnej. 9.Nemám. 10.V tý
beránkový. 11.Podle lámání chleba a kalichu pití. 12.Já nic neumím. 13.Nechci.

N. 1. Mikuláš Dvořák, 86 let stáří:
3.Katol.  pokrytci.  4.V katol.  5.Juž ne. 6.Pro dvě příčiny:  jedna je VP, druhá, že máme vzývat
samého PJ. 7.Žádnej. 9.Nemám, já nehaním. 10.Evangelické. 11.Kdyby duchovní podávali jenom
pod obojím. 12.Neumím. 13.Nechci, nevrátím se.

N. 1. Anna Václava Dvořáka manželka:
3.Katol. 4.V katol. 5.Ne. 6.Že se mně líbí beránk. 7.Žádný. 9.Nemám. 10.Beránk. 11.Protože je pod
obojím. 12.Neumím. 13.Nechci, do čeho jsem přestoupila, v tom setrvám.

Ves  Horka

N. 16. Anna, Václava Krejčího manželka:
3.Katol. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Že se mně nelíbí. 7.Žádný, Duch sv. 9.Nemám, co bych měla.
10.Beránk. 11.Protože ji KP ustanovil. 12.Nejsem ještě. 13.Nechci, co jsem před sebe vzala, v  tom
chci setrvat.

N. 34. Helena Jakuba Prokše manželka:
3.Katol.  4.V katol.  5.Nevyznávám. 6.Když  se  mně nelíbí.  7.Žádný,  Duch sv.  do mě vstoupil  a
vstupuje  pořád. 9.Nemám pochybnost.  10.Beránk.  11.Protože je Krystus  Ježíš.  12.Inu, nejsem
ještě. 13.I nechci, ona jak jsem ji poznala, mně se nelíbí.
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N. 8. Kateřina Jana Koldy manželka:
3.Taky  takové.  4.Též  v té  víře.  5.Nevyznávám.6.Já  jsem  vprv  málo  to  poznala.  7.Žádnej.
9.Nemám, já ji nehaním. 10.Beránk. 11.Když rodiče tak byli a muž taky je, tak také já. 12.Nevím
ještě, až přijde učitel. 13To ne, nebudu.

N. 1. Anna Václava Pánka manželka:
3.Katol. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Že se mně nelíbí. 7.Žádnej. 9.Mám jenom to, že se mně nelíbí.
10.Beránk. 11.Proto že ji sv. apoštolé rozhlásili a že se mně líbí. 12.Ještě nejsem. 13.Nechci.

N. 9. Žofie, Jana Horáka manželka:
3.Katol. 4.Ve víře katol. 5.Nevyznávám. 6.Když se mně nelíbí. 7.Žádnej. 9.Já nepochybuju o ní nic.
10.Beránk. až do smrti.  11.Pro lámání chleba a kalichu pití. 12.Když ještě učitele nemáme. 13.Juž
nechci.

N. 29. Maryana Jozefa Kopeckýho manželka:
3.Já jsem ho nepoznala. 4. V katol.  5.Juž nevyznávám. 6.Že se mně nelíbí. 7.Žádnej. 9.Nemám a
ji nehaním. 10.Beránk. 11.Protože nechci bejt v katol. 12.Nejsem. 13.Ne.

N. 10. Maryana Jozefa Voříška manželka:
3.Katol. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Že se mně nelíbí. 7.Žádnej. 9.Nemám. 10.Beránk. 11.Že se
mně líbí a zdá se mně nejlepší. 12.Ještě nejsem. 13.Nechci.

Ves  Lubná

N. 143.Maryana Jakuba Jílka manželka:
3.Katol. 4.V katol. pravý křesťanský. 5. Nevyznávám. 6.Proto že se mně nelíbí a chci, kterou KP
ustanovil při poslední večeři. 7.Žádnej. 9.To se mi nelíbí, že nemáme pod obojím. 10.Helvetskou.
11.Inu tak. 12.Inu, nejsem, dyť zákon Páně učí. 13.Nechci.

Ves  Javorník

N. 13. Eva, Václava Jelínka manželka:
3.Katol.  4.V  katol.  5.Nevyznávám.  6.Když  se  mně  ta  líbí.  7.Můj  muž.  8.Z  písma  božího.
9.Nepochybuju o  ní.  10.Evang.  beránk.  11.Já  jsem na to  sprostá.  12.Nejsem  ještě  vyučená.
13.Nechci.

N. 23. Kateřina, Antonína Jůvy manželka:
3.Tak jako já. 4.Jako mí rodiče byli. 5.Nevyznávám. 6.Že se mně to líbí. 7.Po mých rodičích to
mám. 9.Já jen že se mně nelíbí, jinou pochybnost nemám. 10.Beránk. 11.Protože je Krystus Pán
beránek. 12.Nejsem  ještě, budu se učit. 13.Nechci.

N. 47. Maryana Martina Němečka manželka:
3.Taky jako já, jenže byli pokrytci. 4.V pokrytecké. 5.Nehlásím se  ku katol. 6.Když se mně nelíbí.
7.Žádný..Duch sv. 9.Nemám, já nehaním nic. 10.V beránk. 11.Protože ji má manžel. 12.Nejsem
dokonale, budu se učit. 13.Ne.

N. 32. Anna Václava Trynkla  manželka:
3.Taky takové. 4.Ve víře té beránkové. 5.Nehlásím. 6.Protože je v ní kšaft KP zrušený. 7.Já jsem
v tom od maličkosti.  9.Já nemám žádnou. 10.V té beránkové. 11.Protože mí rodiče v tom byli.
12.Docela nejsem ještě. 13.Ne i ne. 
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N. 49. Maryana, Jiřího Štěpánka manželka:
3.Katol. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Když se měn nelíbí. 9.Nemám pochybnost. 10.Beránk. 11.Že
je pod lámáním chleba a kalichu pitím.  12.Nejsem ještě. 13.Nechci.

N. 39. Kateřina Matěje Petráně manželka: je bez paměti a nejni při sobě.

N. 24. Kateřina, Václava Kozla manželka:
3.Katol. 4.V katol. 5.Juž ne. 6.Že se zrušil kšaft KJ. 7.Muž a slovo Boží. 8.Chválil mně to a já sama
to tak soudím. 9.Nemám a nehaním. 10.Tu beránk. 11.Když je to tak dobře. 12.Budu se učit. 13.Ó
ne!

N. 34.  Anna, Antonína Pathana manželka:
3.Jako já. 4.Jaké byli sami. 5.Nevyznávám. 6.Že se mně nelíbí. 7.Žádnej. 9.Jí žádnou nehaním.
10.Beránk. pod obojím. 11.Protože se mně líbí. 12.Nejsem, budu se učit. 13.Katol. ne.

N. 33.Alžběta, Jakuba Trynkla manželka:
3.Jako já. 4.Taky v té víře. 5.Nevyznávám. 6.Že je v ní Pána Krysta zrušený kšaft. 7.Žádný, já jsem
v tom zrozená. 9.Nemám žádnou. 10.Beránk. 11.Když se mně ta líbí. 12.Nejsem dokonale. 13.Ne.

N. 46. Dorota Jakuba Petráně manželka:
3.Taky té víry. 4.V tej víře 5.Nevyznávám. 6. Protože se ta mně líbí. 7. Od rodičů to mám a teď od
manžela jsem to poznala, jak náleží.  8. S žádnýma pohrůžkama. 9. Nemám. 10. V beránk. pod
lámáním chleba a kalichu pitím. 11. Protože se mně líbí. 12.Dostatečně nejsem, až přijde učitel.
13. Nechci.

N. 15. Anna Jakuba Beneše manželka:
3. Evang. 4.  evang. 5. Nevyznávám. 6. Že mí rodičové již v tom byli. 7. Žádnej mne nenaváděl. 9.
Nemám pochybnost. 10. Beránk. 11. Protože se mně líbí. 12. Nejsem dokonale, až přijde učitel.
13. Ne.

N. 44. Dorota Jana Franka manželka:
3. Jako já. 4. V té víře. 5. Nevyznávám. 6. Pro nic. 7. Žádný mne nenaváděl. 9. To já nevím. 11.
Protože se mně líbí. 12. Já se budu učit. 13. Ne.

N. 16.Kateřina Václava Beneše manželka:
3. Taky takové. 4. V té víře. 5. Nevyznávám. 6. Protože je zrušený kšaft KP. 7. Z Ducha sv. a slova
B. to mám. 9.J á ji nehaním, sama ale ji nechci. 10. Beránk. KJ. 11. Že se mně líbí. 12. Nejsem, já
se teprve učím.  13. Nechci.

N. 11. Anna Vojtěcha Němečka manželka:
3. tol. 4. V katol. 5 .Nevyznávám. 6. Že se mně nelíbí. 7. Z Ducha B. to mám. 9. Nemám žádnou.
10. Beránk. 11. Že se mně lepší líbí. 12. Nejsem dost vyučená. 13. Nechci.

N. 13. Kateřina Jozefa Abrahama manželka:
3. Taky takový. 4. V té víře. 5. Nevyznávám. 6. Protože se mně ta líbí.5. Nevedl žádný. 9. Já ji
nehaním. 10. Beránk. KJ. 11. Protože je dobrá a K. v ráji ji vštípil. 12. Nejsem, budu se teprve učit.
13. Nechci.

N. 33. Anna Jana Trynkla manželka:
3. Taky té víry. 4. V té víře. 5. Nevyznávám. 6. Protože nám zrušili kšaft KJ. 7. Žádný. 9. Nemám
žádnou. 10.Víru beránk.KJ. 11. otože jak živa se mně líbí. 12. Nejsem ještě, naučím se. 13 Ne. 
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N. 45. Maryana Jozefa Novotnýho manželka:
3. aky té víry. 4. té víře. 5. Nevyznávám. 6. Pro beránkovou víru. 7. Žádný. 9. Nemám. 10. Beránk.
11. Já myslím, že je také dobrá. 12. Nejsem ještě, ale chci se vyučit. 13. Nechci.

N. 6. Magdalena Jakuba Pathana manželka:
3.Tak jako já beránk. 4.Toť taky. 5.Ne. 6.Protože ta beránk. se mně líbí.  7.Žádný. 9.Nemám.
10.Beránk. 11.Protože se mně líbí.12.Takto já nejsem, abych byla vyučená. 13.Ne.

N. 33. Anna France Trynkla manželka:
3.Katol.  4.V  katol.  5.Nevyznávám.  6.Protože  se  mně  nelíbí,  proto  jsem  vstoupila  do  beránk.
7.Žádný. 9.Nemám nic. 10.Beránk.KJ pod lámáním chleba a kalichu pitím.  11.Protože se mně líbí.
12.Nejsem ještě, ale chci se vyučit. 13.Nechci.

N. 45 Anna Jana Novotnýho manželka:
3.Taky beránk. 4.Taky v beránk. 5.Ne. 6.Že se mně katol. nelíbila. 7.Žádný. 9.Mám, že o ní nic
nedržím. 10.Beránk. 11.Inu, že je dobrá. 12.Nejsem ještě. 13.Ne.

N. 66.Kateřina Jozefa Beneše manželka:
3.Katol.  4.V katol.  5.Ne. 6.Inu, že jsem to teď poznala. 7.Muž je z toho a ostatek z ducha B.
9.Nemám. 10.Beránk. 11.Že je v ráji vštípená. 12.Nejsem. 13.Ne. 

N. 43. Kateřina Jozefa Pathana manželka:
3.Taky v beránk. 4.V katol. pokrytě. 5.Ne. 6.Protože se mně nelíbí. 7.Žádný. 9.Nemám. 10.Beránk.
11.Že se jí nechci spustit. 12.Nejsem, až bude učitel. 13.Ne.

N. 28. Kateřina Václava Huryty manželka:
3.Takový jako já. 4.Tak jako rodiče. 5.Ne. 6.Když se mně nelíbí. 7.Inu, Duch sv. 9.Já nehaním
žádnou. 10.Beránk. KJ. 11.Že byla v ráji vštípená. 12.Až nám dá PB učitele. 13.Nebudu.

N. 35. Žofie, Tomáše Pathana manželka:
3.Taky takový. 4.V katol. pokrytě. 5.Ne. 6.Protože v ní je kšaft KP zmařenej a že ji nechci. 7.Slovo
B. a Duch sv. 9.Nemá. 10.Beránk. 11.Že se mně líbí. 12.Nejsem, až přijde učitel. 13.Nebudu.

N. 12-.Kateřina Jana Mikuleckýho manželka:
3.Katol. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Když se mně ta líbila. 7.Žádný. 9.Nemám. 10.Beránk. 11.Inu,
že se mně  líbila. 12.Nejsem. 13.Ne.

N. 56. Dorota France Jeništy manželka:
3.Beránk. 4.Taky v beránk. 5.Ne. 6.Inu, že sem poznala slovo B. 7.Duch sv. 9.Nemám. 10.Beránk.
11.Inu, že je pod způsobou lámání chleba a kalicha pití. 12.Nevím, až přijde učitel. 13.Ne.

N. 75. Anna, Václava Kazdy manželka:
3.Taky beránk. 4.V beránk. 5.Ne. 6.Protože se mně to v ní nelíbí. 7.Žádný, Duch sv. 9.Nemám.
10.Beránk. 11.Že se mně líbí. 12.Nemám. 13.Ne.

N. 42. Kateřina, Václava Kazdy chalupníka manželka:
3.Taky takový. 4.Byla jsem vychovaná v katol. skrytě. 5.Nevyznávám. 6.Že se mně lepší líbí ta
beránk. 7.Můj oumysl a když mí rodiče v tom byli. 9.Já proti ní nic nemluvím. 10.Beránk. 11.Inu,
že jsem v tom tak učená od svých rodičů. 12.Nemám, až přijde učitel. 13.Nechci.
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N. 77.Anna Jakuba Kvapila manželka:
3.Taky takový. 4.V beránkový. 5.Nevyznávám. 6.Že se mně beránk. líbí. 7.Duch můj. 9.Nemám.
10.Beránk., která je v ráji vštípená. 11.Podle kšaftu KP. 12.Nejsem. 13.To ne.

N. 10. Anna Jana Němečka manželka:
3.Katol. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Když to císař pán vydal a mně se to líbí. 7.Duch sv. 9.Nemám.
10.Beránk. 11.Inu, že se mně líbí. 12.Teprv se budu učit. 13.Již nebudu přestupovat.

N. 58. Anna Jakuba Nešpora manželka:
3.Taky  víry  beránk.  4.V  katol.  5.Nevyznávám.  6.Protože  se  mně  líbí.  7.Duch  sv.  mně to  dal.
9.Nemám žádnou. 10.Beránk. 11.Že se mně katol. nelíbí. 12.Nemám, budu se teprv učit. 13.Nechci
juž. 

N.31. Maryana Jana Kozla manželka:
3.Taky té víry. 4.V té víře. 5.Nevyznávám. 6.Že se mně nelíbí. 7.Nenavedl mne žádný, můj duch
mne k tomu vede. 9.Nic ji nehaním, jen že ta se mně líbí. 10.Beránk. 11.Protože je pod lámáním
chleba a kalichu pitím.  12.Nejsem ještě. 13.Ne, zůstávám při beránk.

N. 2. Dorota Jana Valenty manželka:
3.Taky takové. 4.V té víře. 5.Nevyznávám. 6.Že se mně nelíbí. 7.Mám to po rodičích. 9.Nemám, já
ji nehaním. 10.Beránk. 11.Že se mně nelíbí. 12.Nejsem, teprv se učím. 13.Nechci.

Ves  Poříčí

N. 6. Lidmila, Jana Kulhavýho manželka:
3.Katol.  4.V  katol.  5.Nevyznávám.  6.Že  se  mně  nelíbí.  7.Nenavedl  mne  žádný.  9.Nemám
pochybnost.  10.Beránk.KJ.  11.Inu,  že  se  mně  líbí.  12.Ještě  nejsem.  13.Nechci,  zůstávám  při
beránkové.

N. 7. Veronyka, Jana Nepraše manželka:
3.Taky  té  víry.  4.V  beránk.  5.Nevyznávám.  6.Protože  se  mně  to  líbí.  7.Žádnej.  9.To  nemám
žádnou. 10.Beránk. 11.Nemohu povědít, já jsem málo učená. 12.Nejsem .13.To nechci.
N. 41. Anna, France Nováčka matka:
3.Pokrytci  katol.  4.Tak  jsem také  vychovaná.  5.Nevyznávám.  6.Že  mně  přichází  ta  býti  lepší.
7.Žádný. 9.Nemám. 10.Beránk. 11.Protože spasitedlná je. 12.Nejsem ještě. 13.Nechci.

N. 41. Lidmila, France Nováčka sestra:
3.Jako jsem já. 4.V té víře. 6.Protože se držím mámy. 7.PB mně to dal. 9.Nemám. 10.Beránk.
11.Že se mně líbí. 12.Neumím ještě. 13.Nechci.

Ves  Kameno – Sedliště

N. 6 Lidmila Pavla Pakosty manželka:
3.Takové jako já. 4.Beránk. 5.Ne. 6.Protože se mně nelíbí. 7.Žádnej. 9.Nemám. 10.Beránk. 11.Inu,
že se mně líbí podle zákona P. 12.Nejsem, teprv se budu učit. 13.Dokonce ne.

Dorota, France Kučery manželka:
3.Katol pokrytci. 4.V jejich víře. 5.Ne. 6.Protože se mně nelíbí. 7.Žádný. 9.Ne. 10.Beránk. 11.Že se
mně líbí. 12.Čekáme učitele, ještě nejsem vyučená. 13.Nechci.
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N. 17. Kateřina, Daniele Krejčího manželka:
3.Evang. 4.V katol. 5.Ne. 6.Že se mně nelíbí. 7.Žádnej. 9.Nemám. 10. Beránk. 11.Protože se mně
líbí. 12.Učím se teprv. 13.Nechci.

Ves  Cerekvice

N. 24. Žofie Václava Šípka manželka:
3.Taky té víry. 4.V té beránk. 5.Ne. 6.Že je kšaft K.zrušený. 7.Duch můj. 9.Nemám. 10.Beránk.
11.Že pevná skála Krystus. 12.Vyučená nejsem, budu se učit. 13.Nechci.

Ves  Seč

N. 7. Maryana Jana Straníka manželka:
3.Katol. 4.V katol. 5.Ne. 6.Když jsem sobě to oblíbila. 7.Žádný. 9.Nemám. 10.Beránk. 11.Že se
mně líbí. 12.Jak bych byla vyučená! 13.Ne.

N. ?  Helena Václava Brychty manželka:
3.Katol. pokrytci. 4.V jich víře. 5.Ne. 6.Že se mně nelíbí. 7.Žádnej. 9.Nemám žádnou. 10.Beránk.
11.Že ta se mně líbí. 12.Teprv se míním učit. 13.Nechci.

Ves  Lažany

N. 19.Kateřina Matěje Bartáka manželka:
3.Katol. 4.V katol. 5.Ne. 6.Když se mně nelíbí. 7.Žádný. 9.Nemám. 10.Beránk. 11.Že nám to PB
dal. 12.Nejsem. 13.Nechci.

N. 7. Žofie France Klančíka manželka:
3.Taky v beránk. 4.Též v té. 5.Ne. 6.Že se mně nelíbí. 7.Žádný, Duch Boží. 9.Nemám. 10.Beránk.
11.Inu, že se mně líbí. 12.Budu se učit. 13.Nechci.

Ves  Václavov

Žofie Jozefa Kyncla manželka:
3.Katol. 4.V katol. 5.Ne. 6.Že se mně nelíbí. 7.Žádný. 9.Nemám. 10.Beránk. 11.Že ji Pán Bůh v ráji
vštípil. 12.Nejsem vyučená. 13.Nechci.

Ves  Říkovice

Maryana Jakuba Pečenky manželka:
3.Katol. 4.V katol. 5.Ne. 6.Protože o ní nic nedržím. 7.Žádný. 9.Nemám. 10.Beránk. 11.Protože ji
KP v ráji vštípiti ráčil. 12.Nemám povědomost. 13.Nechci.

Ves  Pěšice

Nota:  N.  39.  Kateřina,  Jana  Klančíka manželka  dle  přednešení  jejího  muže  a  vysvědčení
rychtáře je tak nemocná, že nemůže se postavit, by slyšána býti mohla.
N. 7. Podobně Kateřina, France Petráně manželka jsa každodenní zimnicí obtížená, dostaviti se
nemohla. Oni jich mužové ale oba vyznávají, že jsou také víry beránkové dle konfesí helvetské.
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Ves  Dolní Oujezd

N. 16.Helena Karla Gabriela manželka:
3.Katol. 4.V katol. 5.Ne. 6.Protože jsem poznala zákon P. 7.Žádný. 9.Nemám. 10.Beránk. 11.Že je
podle svatého zákona. 12.Nejsem dokonale. 13.Nechci.

N. 269. Franc Pitr přednáší, že jeho manželka Kateřina včerejšího dne do šestinedělí se dostala
a proto se dostaviti a slyšána býti nemůže, vyznává ale na místě, že ona je víry podle konfesí
helvetské.

N. 22. Alžběta, Jana Dvořáka manželka:
3.Katol.  4.V katol.  5.Ne.  6.Že se mně nelíbí.  7.Žádnej.  9.Nemám. 10.Podle konfese helvetské.
11.Protože je pod lámáním chleba a kalichu pitím. 12.Nejsem. 13.Nechci.

N. 21. Anna, Václava Motyčky manželka:
3.Katol. 4.V katol. 5.Ne. 6.Protože mně se nelíbí. 7.Žádný. 9.To ne. 10.Podle konfese helv. 11.Že
se mně líbí. 13.Ne.

N. ? Veruna, Jiřího Pulkrábka manželka:
3.Katol. 4.V katol. 5.Ne. 6.Protože se mně nelíbí. 7.Duch Boží. 9.Já o ní nepochybuju. 10.Beránk.
11.Protože je pod lámáním chleba a kalichu pitím. 12.Teď teprve se učím. 13.Nechci.

N. 7. Franc Prokop předstoupiv přednesl,  že jeho manželka  Lidmila,  70 let stará, jsa těžce
nemocná, ku komisi se dostavit nemůže, což i také rychtář v pravdě býti dolíčil. Manžel její ale
dokládá, že ona vyznává podle konfese helvetskou víru.

Actum v zámku Litomyšlském dne 26.Junii 782

L.S.  Jan Nepomuk Hradecký, farář Sloupnický 
L.S.  Wenzl Josef Svoboda, ředitel

(Datum toto jest dodatečně připsáno a označuje vlastně den, kdy dva opisy tohoto protokolu,
opatřené  obvyklou klausulí, byly zaslány krajskému úřadu do Chrudimi.)

5. SLAVNOSTNÍ PŘIHLÁŠKY ZÁŘÍ

Protokol náboženské komise o výslechu poddaných, kteří ve dnech 5.-26.září 
prohlásili, že od víry katolické odstupují. 1782 den 26.září v Litomyšli

Continuatio protocolli, který v panství Litomyšlského vrchního úřadu dne 26.září 1782 za
přítomnosti  duchovního  pana  komisaře  Josepha  Vorla,  faráře  v Karlsbrunn,  podle  nejvyšších
instrukcí proběhlých dále jmenovaných poddaných od 5.-26.září prohlášení ke změně náboženství.

Ves  Tisová

N. 6. Jiřík Marhulík, vdovec:
3.Byli dobrý katolíci. 4.V katol. 5.Nevyznávám od tej doby, co jsem se oženil. 6.Protože se mně
nelíbí.  7.Manželka má, nyní již zemřelá. 8.Že mně říkala, když jsem se modlil růženec, že desetkrát
se modlím Zdrávas Maria a jednou Otče náš, tak povídala, že Bůh  musí dlouho čekat. 9.Mám
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proto pochybnost, že se katol. více modlej k svatým než k Bohu. 10.Beránkovu. 11.Protože je od
samého Pána Boha. 12.Mám povědomost, jen že je nepamatuji. 13.Ne.

N.39. Jan Kvapil, ženatý:
3.Katol. 4.Katol. 5.Nevyznávám. 6.Pro nic jinšího, než že mne tak zákon Páně vede. 7.Žádnej. 9.Já
nemám pochybnost. 10.Beránk. 11.Že myslím v tej víře také k spasení přijít. 12.Nemám. 13.Ne.

Ves  Javorník

N. 56.Kateřina Trnková, svobodná:
3.Katol.  4.V katol.  5.Nevyznávám. 6.Protože se mně nelíbí.  7.Žádný,  jen když jsem sloužila  a
slyšela, tak se mně zalíbila. 9.Nemám. 10.Evangelickou. 11.Že je v ní všecko libý. 12.Nemám. (Po
následujícím vysvětlení katol. víry) 13.Nechci.

N.40. Anna Koldová, svobodná:
3.Katol. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Že se mně beránk. líbila. 7.Žádnej mne nenavedl, mám to
z mého vnuknutí.  9.Nemám žádnou pochybnost.  10.Beránkovou pod lámáním chleba a kalicha
pitím. 11.Když se mně líbí. 12.Nemám ještě vyučení, teprve dostat mám. 13.Poněvadž jiný víry
povědomost nemá, co odpovídáš, a chceš-li k víře katol. přistoupit? Nechci.

Ves  Horní Předměstí

Marya Anna Jílková, svobodná:
3.Beránkový víry.  4.V katol.  5.Nevyznávám. 6.Protože nemáme pod obojím způsobem. 7.Skrze
osvícení  Ducha  sv.  a  žádného  jinčího.  9.Nemám.  10.Beránk.  11.Protože  se  mně  lepší  líbí.
12.Nevím, věřím k Bohu, že se to ještě naučím (po vysvětlení katol.víry). 13.Ne.

Ves Bohňovice

N. 24.Mikuláš Beneš, svobodný:
3.Katol.  4.V  katol.  5.Nevyznávám.  6.Protože  se  mně  nelíbí.  7.Žádnej  mne  nenaved.  9.Mám
pochybnost, příčinu nevím. 10.Beránk. 11.Nevím, muším se teprv učit. 12.Nejsem (Po vysvětlení
katol. víry.). 13.Kdoví, jak by dále bylo.

Ves  Říkovice

N. 9. Anna Chramostová, svobodná:
3.Katol. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Pro všelijaké přifánky, že se chodilo na pouť. 7.Žádnej. 9.Já 
nepochybuju. 10.Beránk. 11.Žádnej, proto věřím, že Krystus pro nás umřel. 12.Nemám 
povědomost, až se naučím. 13.(po vysvětlení katol. víry) Ne.

N. 9. Václav Chramosta, svobodný:
3.Katol. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Že se mně to nelíbí pro všelijaké přídavky, jsem odstoupil.
7.Žádnej mne nepřemluvil. 9.Že se mně nelíbí, pochybnost nemám. 10.Beránk. 11.Protože se mně
líbí. 12.Nemám (po vysvětlení). 13.Ne.
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Ves  Sedliště

N.12 Veronika Kroulíková, vdaná:
3.Katol.  4.V katol.  5.Nevyznávám. 6.Že se mně nelíbí.  7.Žádnej.  9.Nemám žádnou. 10.Beránk.
11.Proto,  abych mohla  lepší  v tej  víře  PB sloužit  .  12.Nemám,  až  se  vyučím.(po  vysvětlení…)
13.Ne.

Ves  Nedošín

N. 14. Josef Abraham, ženatý:
3.Katol.  4.V katol.  5.Nevyznávám. 6.Když jsem dostal světlo, tak se podle zákona Páně držím.
7.Klat Makovskej, zemřelej, mne přemluvil. 8.Že je v katol.víře mnoho přídavků. 9.Mám, sice bych
nebyl z ní vystoupil. 10.Beránk. 11.Protože je náš spasitel. 12.Nemám dosavad. 13.Ne.

Maryana Abrahamová, manželka jeho:
3.Katol. 4.Katol. 5.Už nevyznávám. 6.Protože jsou přidánky v ní. 7.Žádnej. 9.Nemám. 10.Beránk.
co  sv.  apoštolé  ustanovili.  11.Protože  je  dobrá.  12.Mám  celou  povědomost.  13.Ne  (po
vysvětlení…).

Václav Abraham, syn:
3.Katol.  4.V  katol.  5.Nevyznávám.  6.Zákon  mne  jinač  učí.  7.Žádnej,  sám  od  sebe.  9.Nevím.
10.Beránk. 11.Protože ji KP sám vštípil a sv.apoštolové ji učili. 12.Nemám dokonalou povědomost.
13.(po vysvětlení…)Ne.

Ves  Oujezdec

N.11. Josef Janásek, ženatý:
3.Katol. 4.V katol. 5.Už ne. 6. Pro večeři Páně. 7.Žádnej. 9.Nemám, než že je mnoho přidánek v ní.
10.Beránk.  pod  lámáním  chleba  a  kalicha  pitím.  11.Protože  je  samospasitedlná.  12.Nemám.
13.Nechci naučení ani vejklad o ní.

Anna manželka jeho Janásková:
3.Katol.  4.V  katol.  5.Ne.  6.Protože  se  mně  nelíbí.  7.Žádnej.  9.Mám,  protože  je  v ní  mnoho
přidánek.  10.Beránk.podle  lámání  chleba a  kalicha pití.  11.Protože se mně líbí.  12.Vím články
všecky. 13.Ne.

Zámek Litomyšl, dne 26.září 1782
Joseph Vorel, farář v Karlsbrunnu
Johan Svoboda, vrchní
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6. SLAVNOSTNÍ PŘIHLÁŠKY V PROSINCI

Protokol  náboženské komise o výslechu poddaných, kteří v měsíci prosinci 1782 
prohlásili, že od víry katolické odstupují.  1783 den 7.ledna v Litomyšli.
…

Ves  Bohňovice

N. 20. Václav Ludvíček, ženat:
3.Katol. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.(Poněvadž tak sprostej a neumělej jest, že ani na tu otázku
odpovědět  nemohl,  ačkoliv   se  s ním  dlouho  pracovalo  k vyjádření  tej  otázky,  tak  nebyl
připuštěnej, dokud lepší vycvičený nebude.)

Kateřina, manželka:  3.Katol. 4.V katol. (Tak podobně manželka byla vykázaná na víru katolickou.)

Ves Řitky

N. 12. Josef Podhajský, ženatý:
3.Katol. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Že se mně nelíbí, že ji v zákoně Páně nevynacházím. 7.Žádnej.
9.Nemám,jen že v ní nechci bejt. 10.Helvetská. 11.Pro užívání VP pod lámáním chleba a kalicha
pitím. 12.Mám. 13.Ne.

Anna manželka:
3.Spravedliví katol. 4.Taky katol. 5.Ne. 6.Že se mně nelíbí. 7.Žádnej. 9.Mám, že nemůžu k  spasení
přijít. 10.Helvetské. 11.Abych k spasení přišla. 12.Mám. 13.Ne.

Ves  Hermanice

N. 26. Jozef Kašpar, svobodný, 18 let, poddanej k panství Lanškrounskému:
3.Katol. 4.V katol. 5.Ne. 6.Že se nesrovnává se zákonem Páně. 7.Žádnej. 9.Mám. 10.Helv. 11.Že
uznávám, že v ní pravý a čistý slovo B.jest. 12.Až se naučím. 13.Ne.

N. 11. Václav Černý, svobodný:
3.Katol. 4.Katol. 5.Ne. 6.Že se mně nelíbí.  7.Žádnej. 9.Proč bych měl o ní pochybovat? Nemám.
10.Helv. 11.Protože mám bratry v tej víře. 12.Nemá, já se myslím přiučovat. 13.Nechci.

Ves  Seč

N. 51.Franc Drahoš, ženat:
3.Katol. 4.Katol. 5.Nevyznávám. 6.Skrz tu příčinu, že v zákoně stojí u sv.Jana: „Kdo nebude těla
jísti  a  kalicha  píti,  nemá  život  věčný  míti.  7.Žádnej.  9.Mám,  že  je  v ní  rušenej  kšaft  KP.
10.Helvetskou. 11.Že se mně líbí. 12.Docela mám ještě. 13.Ne.
Manželka jeho v koutě jest, která také helv. náboženství jest.

Ves  Dolní Oujezd

N. 216. Jiřík Drymml, ženat:
3.Katol.  4.Katol.  5.Nevyznávám. 6.Protože se mně nelíbí.  7.Žádnej.  9.Mám, že se mně nelíběj
rytiny. 10.Helv. 11.Protože se mně katol. nelíbí. 12.Eště nemám, až učitelové přijdou. 13.Ne.
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Kateřina manželka:
3.Katol. 4.Katol. 5.Nevyznávám. 6.Protože se neškuje k zákonu P. pod lámáním chleba a kalichu
pitím.  7.Žádnej.  9.Mám, protože nevěřím svatým. 10.Helvetskou. 11.Protože se mně lepší  líbí.
12.Teprv se učím. 13.Ne.

N. 217. Jozef Prokop, ženatý:
3.Katol.  4.Katol.  5.Nevyznávám.  6.Že  se  mně  to  nový  náboženství  líbí.  7.Žádnej.  9.Nemám
pochybnost. 10.Helv. 11.Že se mně líbí. 12.Nemám, až se naučím od učitele. 13.Ne.

N. 216. Jan Chaloupka, vdovec, podruh:
3.Katol. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Protože se mně nelíbí. 7.Žádnej, zákon Páně. 9.Já o ní nemám
pochybnost, ale při ní zůstat nechci. 10.Helv. 11.Protože se mně jinčí nelíbí. 12.Eště, jak náleží
nemám. 13-.Ne.

Jan, jeho syn svobodný:
3.Katol. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Protože v ní je mnoho přidánek. 7.Žádnej. 9.Mám, poněvadž
jsou u ní škapulíře a jinší takový věci. 10.Helv. 11.Protože se mně líbí. 12.Nemám. 13.Ne.

N. 169. Jakub Ruda, ženat:
3.Katol. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Protože VP zrušili. 7.Žádnej. 9.Mám, že zrušili VP. 10.Helv.
11.Protože je připuštěná. 12.Nemám, doufám, až učitel přijde, že se naučím. 13.Ne.

Kateřina Rudová, manželka:
3.Katol.  4.V katol.  5.Nevyznávám. 6.Že se mně nelíbí.  7.Kvůli  manželi.  8.S dobrými slovy mne
k tomu měl. 9.Já tomu nerozumím. 10.Helv. 11.Že se mně líbí. 12.Nemám, budu se teprv učit.
13.Ne. (po vysvětlení)
Dcera Rozarye stůně.

N.14. Jan Uhlíř, ženatý:
3.Katol. 4.V katol. 5.Ne. 6.Protože se mně nelíbí, že je v ní ujmuto a přidáno. 7.Nenavedl. 9.Stranu
rytin a modlitby Páně. 10.Helv. 11.Protože je pod lámáním chleba a kalichu pitím. 12.Nemám, ale
budu se učit. 13.Ne.
  
Anna Uhlířová, manželka:
3.Katol. 4.V katol. 5.Nevyznávám. 6.Že se mně to nelíbí. 7.Žádnej. 9.Nemám pochybnost. 10.Helv.
11.Že je v katol. ujatý, že se nepodává chléb a víno. 12.Nemám, až učitel přijde, naučím se. 13.Ne.

Helena, dcera:
3.Katol.  4.V katol.  5.Nevyznávám. 6.Protože se mně nelíbí,  že je zrušenej  KP kšaft.  7.Žádnej.
9.Mám, že v ní bylo přidáno všelijaké bratrstvo. 10.Helv. 11.Že je prvokřesťanské. 12.Nemám,
budu se učit. 13.Ne.
Anna, dcera a Jan syn tím způsobem jako rodiče.

N. 3. Jan Prokop, ženatý:
3.Katol.  4.V  katol.  5.Nevyznávám.  6.Protože  se  mně  nelíbí,  že  je  něco  přidanýho  a  ujatýho.
7.Žádnej. 8.Mám, že je v ní zrušenej kšaft KP. 10.Helv. 11.Protože je dovolená a užívá se v ní
chléb a víno. 12.Mám. 13.Ne.

Anna Prokopová, manželka:
3.Katol.  4.V  katol.  5.Nevyznávám.  6.Protože  se  mně  nelíbí.   7.Žádnej.  9.Já  v ní  nechci  bejt.
10.Helv. 11.Protože se mně nejlepší líbí. 12.Nemá, až učitelové přijdou, naučím se. 13.Ne.
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N. 43.Martin Jiskra, ženatej:
3. Katol. 4. V katol. 5.Nevyznávám. 6. Nelíbí se mně, protože nemá VP pod obojím způsobem. 7.
Žádnej. 9. Mám pochybnost, protože se VP nečiní pod obojím způsobem. 10. Helv. 11. Protože se
mně líbí. 12. Nemám, až přijde učitel, vyučím se. 13. Ne.

Ves  Chotěnov

Anna Janoušková, svobodná:
3. Katol. 4. V katol. 5.Nevyznávám. 6. Byla sem párkrát v shromáždění, mně se to líbí. 7. Žádnej.
9. Mám, protože je moc v ní přidáno. 10. Helvetskou. 11. Že se mně to líbí. 12. Nemám, budu se
učit. 13. Ne.

Jozef Vorel, farář v Karli
Jan Svoboda, vrchní

PANSTVÍ RYCHMBURK

Obsah:
1. Priora – odpřisáhnutí Ondráčka s. 124
2. První přihlášky s.125
3. Slavnostní přihlášky s.138
4. Žádosti o vrácení knih s.180

1. PRIORUM  REVERS – ODPŘISÁHNUTÍ BLUDŮ JANA ONDRÁČKA A MATĚJE ČEJKY
SOA Zámrsk, VS Rychmburk, 

   karton č. 20. X - Nekatolíci - kacíři.

č.1797: Reversy o odpřisáhnutí bludů Jana Ondráčka, mlynáře z Dolů a Matěje Čejky, 
mlynáře z Chlumu za skutečského děkana Norbeta Matheidese ze Zámětic. 
27. 1. 1732.

Já, Jan O n d r á č e k , obchodu mlynář ze vsi Dolův panství Rychmburského věku asi 45 let 
přináležející ke kolátorství Skutčskému, syn Valentyna Vondráčka, před velebným a vysoce 
váženým knězem Norbertem Matheidesem de Zavreticz, děkanem města Skutče, od vysoce 
důstojné biskupské konsistoře Pražské zřízeným komisařem v přitomnosti svědka dvojíctihodného 
[sic!] kněze Františka Fleischera z tovaryšstva Pána Ježíše, misionaře a vzácného pána Augustina 
Voyrauche, panství rychmburského obročního, 
klečíce a majíce před očima svýma svatosvatá evangelia, kterých se vlastníma rukama dotýkám, 
vyznávám, že žádný spasení býti nemůže mimo víry té, kterouž drží, káže a vyučuje svatá katolická
a apoštolská církev římská, a proti který že jsem těžce zhřešil a zbloudil vyznávám a želím a lituji, 
poněvadž již po učiněném jednou vyznání víry a proti Bohu učiněné přísaze zase postilu kacířskou 
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v domě svém jsem měl a do skaly před duchovním skryl, až jsem jednako přesvědčen, jednako 
strachem přinucen ji vydal, jakožto examen proti mně ustanovený obsahuje.
Protož nyní uznávaje mou velikou chybu a blud, a o pravdě samospasitelné víry katolické jsa 
ujištěn a ubezpečen s upřímným srdcem a beze vší lsti odříkám a proklínám a zamítám všecky výše
jmenovaný bludy kacířský, kterých jsem se přidržel a v ně věřil, ano vesměs všechny jiný bludy, 
kacířstva a sektářské učení, kteréž se svaté katolické a apoštolské římské církvi protivějí, zamítám 
a zavrhuji a přísahu činím, že nyní s celým srdcem věřím a pomocí božskou vždycky i budoucně 
věřiti budu všecko to, co zachovává, drží, učí, káže a věří svatá církev katolická římská.
Přisahám taky, že budoucně nebudu věřiti ani mluviti ani psáti ani čisti předešlých aneb jakých 
jiných kacířškých bludů a toho, co by proti církvi svaté, s podezřelýma v kacířstvu lidmi žádného 
tovaryšení, přátelstvo a obcování neb jednání míti nebudu, anobrž jestli někoho takového býti 
poznám, toho duchovní vrchnosti tu, kde toho času bydleti neb zůstávati budu, neprodleně vyjevím
a přednesu.
Přisahám taky a slibuji vyplniti všeliké pokuty a pokání, které mě od vysoce důstojné arcibiskupské 
konsistoře pražské anebo jejím jménem uloženy jsou a uloženy budou. Kdybych pak /: od čehož 
mne Bože chraň:/ něco z těchto mých přípovědí a přísah porušil a nezachoval, poddávám se 
všelikým pokutám a trestům, které od svatých sněmů a svaté církve pravidel a ustanovení 
obecných a obzvláštných proti takovým přestupníkům uloženy a vyhlašovány jsou. K tomu mi 
dopomáhej Bůh a tato svatá evangelia, kterýchž se vlastníma rukama dotýkám.
Podpis: +

Já Jan Ondráček všech výše jmenovaných bludův jsem se odřekl, přisahal, připověděl a sebe 
zavázal, a toto reversální psaní odpřisáhnutí a odřeknutí mého mou vlastní rukou jsem podepsal
a slovo od slova zde v tomto chrámu Páně pod titulem Nanebevzetí Panenky Marie v městě Skutči 
dne 27. měsíce ledna léta Páně 1732 ústy vlastními pronesl.

Podobné odpřisáhnutí Matěje Č e j k y , mlynáře z mlejna Hovězoga (asi \Hněvetice, je přihlášen o 
kus tál [?] na panství rychmburském)

2. PRVNÍ PŘIHLÁŠKY
SOA Zámrsk, VS Rychmburk, 

karton 33. str. 114-183.

Soupis nekatolíků panství Rychmburk, farnosti Rychmburk, Svratka, Polička, Hlinsko. 
(Rok neuvoden, patrně 1782.)

Farnost Rychmburk

Obec Rychmburk - Předhradí.
6. Frantiek V o n d r á č e k , m. Kateřina, s. František, dc Františka, děti Jan, Josef. Pozn.: Podle

kalicha Confesí Helvetský pod lámáním chleba posvátného Pam. pití, krve Krista přij. Děti 
jsou z matky katolický ----ty té ujal jako katolík.

7. Václav H r u b e š , m. Dorota, dítě Antonín. Bral si ji jako katolík. Uvedl ji na tu víru podle 
konfese helvetskýho pod lámáním chleba posvátnýho a kalich Pán Krista Ježíše.

46. Václav S t u l í k , m. Kateřina, s. Jan.
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Obec Hněvetice.
1. Karel N a v r á t i l , m. Ludmila, s. Jakub, Josef, dc. Kateřina, děti: Rozára, Václav, Teresie, 

Alžběta.
3. Vdova Dorota M u n d i l o v á , s. Josef, Jan, dítě Kateřina. Jan, syn Jiřího K u r f i r d t a . 

Podle konfesí helvétského.
6. Antonín M u n d i l , m. Anna.
7. Anna dcera Václava K r č i l a . Neuměla svou víru vypovědět.
8. Václav Č e j k a , m. Dororota, dc. Kateřina a Teresie.
9. Teresie Jana V t í p i l a .
10. Tomáš N e k v i n d a , m. Anna.
10. Jakub N e k v i n d a , m. Anna, dítě Lidmila. Kateřina matka.
11. Tomáš K r č i l , m. Dorota, s. Antonín.
12. Tomáš H a v e l , m. Dorota, s. Šimon.
12. Tomáš H a v e l  starší, m. Teresie.
13. Jan K r č i l , m. Alžběta, zůstává katoličkou, s. Matěj.
14. Jan K r č i l , m. Lidmila, s. František, dc. Kateřina, děti Jan a Josef.
17. Jan S a h u l a , m. Lidmila, s. Josef, dc. Teresie, děti Jan, Anna, Václav.
18. Václav S u c h á n e k , m. Kateřina. Václav Krčil, m. Anna.
19. Vdova Anna Č e j k o v á , s. Víclav, dc. Anna, Kateřina, Dorota, Rozálie.

Obec Perálec.
2. Jan H a v e l , m. Anna, dc. Anna, děti Kateřina, Teresie, Josef. Matka Alžběta. Konfesí helvet.

pod lámáním chleba posvátného požívání kalicha Páně.
6. Václav N e š e t ř i l , m. Anna, s. Václav, děti Anna a Jan.
8. Florián H r o m á d k o , m. Teresie, děti Teresie, Anna, František. Matka Dorota.
9. Josef K a š t á n e k , m. Klára, děti Anna a Jiří. --- sám Kristus Pán si tu víru učinil.
9. Tomáš K r č i l , m. Rozarie, dítě Anna.
10. Josef H r o m á d k o , m. Teresie, s. Karel, dc. Dorota.
13. Toma Z a c h , m. Magdalena, dc. Kateřina, děti Jan a Anna.
12. Jan D r a h o š , m. Anna, s. Václav, děti Jan, Kateřina, Anna, Vdova Žofie – neuměla svou 

víru vyjádřit.
32. Teresie vdova M a c h á č k o v á  - neví co je to víra helvetsk. s. Vojtěch, děti Jan a František.
34. Václav K r č i l , m. Kateřina, s. Václav, dc. Alžběta, děti Antonín, Dorota, Ludmila, Josef.
35. Jan K r č i l , m. Anna, dc. Kateřina, děti Josef, Jan, Ludmila.
37. Jan J a v ů r e k , m. Dorota, s. Jan, dc. Anna, Dorota, Alžběta, Lidmila.
38. František C h a l o u p k a , m. Anna, s. Jan.
39. František K o p i š t ě , m. Kateřina, děti Jan a Anna.
14. Tomáě D r a h o š , m. Alžběta, děti Václav, Alžběta, Tomáš.
15. Vdova D r a h o š o v á .
16. Jan B e n e š , m. Magdalena, s. Jan, Josef, děti Antonín, Teresie, Kateřina
18. Václav H r o m á d k o , m. Veronika, děti Jan a Anna. Služka Teresia M o c h r o v á .
23. Jan D o s t á l , m. Anna, s. Josef, dc. Alběta.
26. Václav D o s t á l , m. Anna, dc. Anna, Alžběta, Teresie, Ludmila, s. František, děti Václav a 

Kateřina. Neumí svou víru vyjádřit.
28. Josef M u n d i l , m. Alžběta, děti Kateřina, Anna, Veronika.
41. Tomáš N e š e t ř i l , m. Alžběta, dítě Alžběta. Apolonie P e k á r k o v á .
45. Jan M a c h á č e k , m. Kateřina, děti Jan, Karel, Josef.
46. Václav D o s t á l , m. Kateřina, dítě Anna, Dorota matka.
31. Václav P o s p í š i l , m. Dorota, děti Karel, Dorota.
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Obec Kutřín.
1. Jiří H r o m á d k o , m. Dorota, dítě Václav. Vyznává totéž jako předěšlí.
3. Josef H r o m á d k o , m. Alžběta, děti Tomáš a Alžběta.
6. Jakub H r o m á d k o , m. Alžběta, synové Václav a Tomáš.
7. Václav H r o m á d k o , m. Anna, děti Jan, Lidmila, Josef. Sestra Lidmila.
9. Jan H r o m á d k o , m. Lidmila, dc. Dorota.
9. Tomáš H r o m á d k o , m. Anna.
15. Jan K ř í ž , m. Kateřina, děti Jan, Václav, František.
16. Josef K ř í ž , m. Anna, synové Antonín, Jan, Tomáš a Karel.
4. Martin H r o m á d k o , m. Teresie, děti Anna, Teresie a Václav.

Obec Brdo.
6. Josef B a ť a , m. Anna, s. Jan, dc. Anna, děti František, Kateřina, Teresie.
7. Jakub S v o b o d a  invalida, m. Anna, s. Václav, dítě Jan.
13. Karel B a ť a , m. Anna, s. Jan, děti Anna, Josef, Karel, Václav, Kateřina.
10. Jan B a ť a , m. Kateřina, děti Václav, Jan. Služka Kača K ř i ž a n o v á .

Obec Hlubočice.
1. Jan K r č á l , m. Lidmila, dítě Jan.
6. Václav Č e p l , m. Ludmila, matka Anna.

Obec Doly.
3. Jan V í t , m. Anna, děti Jan, Anna, Václav.
3. Jan Š v e s t k a , m. Anna, dc. Alžběta.
19. Václav V í t , m. Lidmila, děti Jan, Anna, Václav, Kateřina.

Obec Rabouň.
4. Václav B a ť a , m. Alžběta, dcery Kateřina, Anna, děti Alžběta, Dorota, František.
5. Jan P o d v o l e c k ý , m. Anna, děti Václav, Jan, František, Kateřina.
6. Jiří P o d v o l e c k ý , m. Dorota, s. Václav, děti Jan, Anna, František, Kateřina.
7. Václav N e t o l i c k ý , m. Alžběta, s. Václav, děti Anna, Alžběta, Ludmila, Teresie, Rosalie.
9. Václav L a c m a n , m. Anna, děti Jan, Václav, Jakub, František, Kateřina.
10. Jan H o l u b a ř , m. Magdalena, děti František, Václav, Jan, Kateřina.

Otec Rvasice.
4. Jakub Č e p l , m. Alžběta, s. František, dc. Anna, Kateřina, děti Josef, Tereasie.

Obec Chlum.
1. Jan Č e j k a , m. Lidmila, s. Jan, Josef, děti Václav, Kateřina, František, Karel.
4. Václav B u r e š , m. Alžběta, dc. Kateřina, dítě Jan.
5. Matěj Č e j k a , m. Anna, děti Kateřina, Václav, matka Alžběta. Neuměla víru vypovědět.

Obec Dolany.
2. Jan B e n e š , m. Alžběta, děti Jan, Alžběta. Bratr matky Jiří V e n c l . Václav B e n e š , ten 

měl roztrhat obrázky a knížku.
1. Jakub H o l u b á ř .
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Farnost Svratka.

Město Svratka.
12. Tomáš P á n e k , m. Alžběta, dítě Josef.
48. František C h m e l í č e k , m. Ludmila.
50. Benedikt C h m e l í č e k , m. Teresie. Antorín S t o r k  chovanec.
58. Vá clav V e s e l ý , m. Kateřina, s. Jan, dc. Anna.
60. Jan N e j e d l í k , m. Alžběta, děti Fratišek, Ferdinand, Josef, Alžběta a Anna.
71. Josef P a s e k a , m. Magdalena.
66. Anna H u b e n á .
76. Matěj S u c h ý , m. Anna, s. František, děti Anna, Josef a Petr.
77. Jan J e b a s , m. Barbora, dítě Jan, matka Anna Trčková, dc. Kateřina.
81. Vdova J í l k o v á , dc. Anna.
77. Tomáš K u č e r a , m. Kateřina, dítě Teresie.
83. Teresie P e š k o v á , Jan po Alexandru S a d o v s k é m . Pozn. Šenkýř Svratouský dává 

zprávu že ho Sadovská na kanceláři ……… zapisovat se nedá že je zapsaný ve Vídni.
96. Jana K o s t e l e c k é h o  m. Kateřina, děti Teresie a Josef. NB. Děti Jana voják Ferdinand 

zůstávají katolíci.
Poznámka u prvního zápisu ze Svratky: /hlásí se/ … k víře tý kteráž Boží Kristova a Apoštolská 
skrze kterou starý bratři čeští vyznávali pod lánáním chleba a pití kalicha Páně.

Obec Cikánka.
3. František P a s e k a , Manželka Anna zůstává katolička.
5. František P a s e k a , m. Kateřina, dc. Teresie a Anna.
5. Jan P a s e k a  voják bez munduru, m. Anna, dítě Anna. Matka Anna zůstává katolička.
6. Josef V í t e k , m. Anna, s. Josef, matka Veronika.

Obec Křižánky.
9. Melichar T e p l ý , m. Dorota, s. Jan, dc. Teresie, děti Rozalie, Anna. Jan M l e j n e k
12. Martin T e p l ý , m. Teresie, s. Matěj a Václav, dítě Teresie.
15. Václav V o n d r a , m. Kateřina, s. Tomáš.
15. Václav V o n d r a , m. Magdalena, s. Josef, děti Jan, Vojtěch, Teresie, Josefa.
16. Jiří V o n d r a , m. Anna, dc. Anna.
16. Kateřina V o n d r o v á  matka, a. Tomáš, dc. Anna, děti Josef a Teresie. Anna H a v l o v á  a 

její dcera Anna.
21. Vaclav P ř í h o d a , m. Kateřina, dítě František. Kateřina vdova P ř í h o d o v á . František 

P ř í h o d a  voják bez munduru. Anna D o b ř a l k a  podruhyně.
7. František P a v l í k  voják s mundurem, je to sirotek. Matka i ostatní sestrz a bratři jsou 

katolíci.
14. Marie K o p e c k á . Muž je katolík.

Pozn. Z Cikánky a Křižánek vyznávají to co svratecký.

Obec Chlumětín.
Pozn. Vyznávají jako svratecký.
10. Matěj P e t r ž i l k o , m. Teresie, dítě Kateřina. Františka M y š k o v á .
13. Václav M y š k a , m. Alžběta, s. Josef, děti Vojtěch a Alžběta.
13. Jan V o n d r á č e k , voják bez murduru, m. Alžběta, dítě Josef.
40. František O u ř e c k ý , m. Dorota, s. Václav, Antonín, děti Jan, Františka, František, Josef.
5. Jan S t o r k  voják zůstává katolík. Barbora žena.
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Obec Milovy.
Pozn. (hlásí se) k víře tý, která Kristova Apoštolská sluje, kterou bratři staročeský vyznali pod 
lámáním chleba a pití kalicha Páně.
1. Ferdinand J e l í n e k , m. Kateřina, dc. Alžběta, d. Tomáš.
2. Václav K u b í k , m. Kateřina, Kateřina vdova K u b í k o v á ,
3. Václav R o u š a r , m. Alžběta, s. Jan, Václav, dc. Alžběta, dítě Kateřina.
4. Jan K u č e r a , m. Anna, děti Jan, Kateřina, František, Anna.
7. Jan B r o k l , m. Veronika, s. František, děti Jan, Karel, Anna.
7. Josef V a š e k , m. Kateřina, děti Josef, Vojtěch a Veronika.
10. Josef B e d n á ř , m. Kateřina, dítě Anna. Magdalena po Janovi P l í h a l o v i .
11. Vdova Z e d n í k o v á , s. Václav, Josef.
12. Vdova Anna H o u p a l k o v á , děti. Anna služka. Dominik strejc.
14. Tomáš V a š e k , m. Alžběta, děti Josef, Teresie, Karel.
15. Vojtěch Š u l c , ž. Teresie.
15. Jiří Š u l c , s. Josef, Ondřej, Tomáš, děti Jan, Jiří, Matěj.
16. Tomáš K o č v a r a , m. Josefa. Rozalie Matěje J e d l i č k y  - otec je víry katolík, matka a 

hospodář ji přemluvili tu dceru dát do služby.
16. František K a š t á n e k , m. Anna, s. Josef.
17. František K a š t á n e k , m. Alžběta, s. Tomáš, dc. Alžběta, děti Antonín, Filip.
18. Josef K l a d r u b s k ý , m. Magdalena, s. Václav, dc. Kateřina, děti Anna, Teresie.
19. Jan V a š e k , m. Teresie.
20. Jan P a v l í k , m. Rozalie, dítě Jan. Magdalena P a v l í k o v á  matka, její dcera Anna.
14. Kateřina Pavla E r n e s t a  dcera. Muž je katolík, … Ernestka

Obec Svratouch.
… víru tu která Boží, Kristova a Apoštolská sluje, kterou starý bratři český vyznávali pod lámáním 
chleba a pití kalicha Páně.
2. Antonín C h m e l í č e k  podruh invalida, m. Teresie, dc. Anna, děti Josef, Antonín, František,

Jan, Ferdinand.
5. Josef K e m b i c k ý  podruh, m. Rozalie, s. Josef, dc. Františka, Rozalie.
6. Václav K i n c l  vejměník, m. Anna. Lidmila K r č á l o v á  matka, dcera Teresie.
9. Matěj K o s t e l e c k ý  podruh starý, m, Anna. Ferdinand Štork.
9. Václav K o s t e l e c k ý  podruh, m. Kateřina, děti Teresie, Anna, Kateřina Š t o r k o v á  

služka.
10. Josef K o s t e l e c k ý , m. Rozalie, děti Teresie, Kateřina, Josef. Josef K o s t e l e c k ý  otec. 

Barbora N o v á k o v á  služka. Kateřina J e b a s o v á .
13. Jiří V a m b e r a  starý vejměník, m. Anna, dc. Kateřina.
13. Josef V a m b e r a  podruh, m. Alžběta, dítě Josef.
18. Teresie P r o k o p o v á , dc. Anna, děti Josef, Jan, Dorota a Kateřina.
20. Jan P a v l í k  podruh, m. Kateřina, děti Josef a Teresie.
23. Jan T e p l ý  šenkýřm m. Dorota, děti Anna, Ferdinand, Jan, Dorota, František, Josef.
31. Josef S a d o v s k ý  půlsedlák, m. Kateřina, děti Rozalie, Magdalena.
38. Tomáš N o v o t n ý  podruh, dítě Václav.
40. Jan C a c h , m. Anna, s. Josef, dc. Kateřina, Anna, dítě Tomáš.
44. František C a c h , m. Lidmila, s. Josef, dc. Anna, děti Matěj, František, Václav, Jan, Alžběta.
46. Václav O t a v a , m. Anna, děti Václav, Jan, Teresie sestra. Neumí víru vyjádřit.
47. Josef H a l a m k a  podruh, m. Teresie, děti František, Anna, Lidmila.
51. Kašpar T e p l ý , m. Alžběta. Pozn.: oba jsou škrtnuti.
53. Alžběta B r u š k o v á . Lidmila sestra Václava N a v r á t i l a , děti Jan, Josef, Dorota.
58. Václav P a s e k a , m. Anna (zemřela), s. Václav, Jan.
64. František M a c h á č e k , m. Alžběta, dítě František. Teresie M a c h á č k o v á  sestra. 

Dorota sestra. (František M a c h á č e k  zůstává katolík.)
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76. František S u c h ý  půlsedlák, m. Magdalena, dc. Kateřina a její muž Václav Novotný. Děti 
Tomáš a František S u c h ý .

79. Jan S u c h ý  podruh. m. Teresie, děti Jan, František, Teresie, Kateřina.
80. Václav C a c h  půlsedlák, m. Kateřina, dc. Kateřina, děti Václav, Josef, František.
82. František H a r t m a n  půlsedlák, m. Kateřina, děti Anna, František, Kateřina, Teresie, Josef, 

Václav, Barbora.
84. Tomáš R o u š a r  půlsedlák, m. Anna, d. Josef, Teresie, Katěřina.
85. Jan V o j t a  půlsedlák, m. Kateřina. Barbora P a v l í k o v á , její dcera Anna, děti Barbara a 

Jakub.
89. Václav K o s t e l e c k ý  půlsedlák, m. Kateřina.
89. Josef K o s t e l e c k ý  podruh, m. Anna, dítě Johana.
90. Václav K o s t e l e c k ý  podruh, m. Alžběta, děti František, Teresie, Václav, Josef.
91. Václav M y š k a  půlsedlák, m. Anna, dc. Anna, děti Teresie, František, Václav, Jiři. Matka 

Alžběta, děti Barbora, Jan, Teresie.
94. Václav V e n z a r a  půlsedlák, m. Kateřina, děti Josef, František, Jan.
95. František V í t e k  podruh, mlynář, m. Teresie, děti Jan, František, Josef, Anna, Johana.
98. Josef S a d o v s k ý  půlsedlák, m. Barbora, dítě Josef.
104. Tomáš S u c h ý  vejměník, m. Katařina.
1O4. Josef G r e g o r  kovář, m. Rozalie, děti Teresie, Jan, Josef. Teresie C h m e l í č k o v á .
106. František G r e g o r  vejměnik, švec, m. Zuzana. Václav voják. Jan na vandru. Matěj, 

Ferdinand - jsou škrtnutí, mimo domov. Syn František, dc. Teresie.
107. Jan P a y l  nádeník, m. Rozalie, dc. Anna, s. Ferdinand, d. František.
109. Jan N o v á k  půlsedlák, m. řina,dc. Kateřina, děti Teresie, Magdalena, Barbora.
110. Jan N o v á k  podruh, m. Kateřina, dítě Kateřina.
111. Jan P a s e l a  podruh, m. Alžběta, d. Kateřina, Barbora, Alžběta.
112. Jiří N o v o t n ý , půlsedlák, m. Magdalena, Václav syn voják bez munduru [škrtnuto], 

František syn, dc. Anna. Teresie Š t o r k o v á .
113. František P a s e k a  půlsedlák, m. Anna, s. Jiří, dc. Alžběta, d. Teresie, Anna, Kateřina, 

Barbora.
114. Tomáš B a l í k  vejměník, m. Teresie, s. Jan, dc. Rozalie, Teresie, Kateřina, děti Josef, 

František.
115. Tomáš P o p e l k a  vejměník (zemřel), m. Anna, dc. Anna, děti Kateřina, Teresie, Václav, 

Michal, Jan, František.
115. Jan H a l a m k a , m. Anna, d. Jan, Josef.
77. Jan G r e g o r  podruh, m. Alžběta, d. Jan, Jiří, Kateřina.
51. Kašpar T e p l ý , m. Alžběta.
14. Kateřina … K u b e š o v á .

Obec Karlštejn.
6. Matěj N i k l , d. Josef, Jan, František.

Farnost Polička

Obec Pustá Rybná.
[Přihlašujeme se] k víře, která Boží Kristova a apoštolská sluje, a kterou staří bratři čeští vyznávali 
podle lámání chleba a pití kalicha Páně.
4. Jan L o p o u r , m. Johana, s. Jan, František, dc. Anna, d. Filip, Josef, Jiří, Kateřina. Anna 

K o p e c k á  švagrová. 
3. Jan Kužela, m. Kateřina, dc. Veronika, d. Matěj. 
4. Jan P a n t ů č e k , m. Mařena [škrtnutá, zemřela], s. Josef, František, dc. Alžběta.
4. Jan P a n t ů č e k  (zemřel), m. Magdalena, d. Magdalena, Jan, Matěj.
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6. Karel K a š t á n e k , m. Kateřina, dc. Anna, Kateřina, d. František, Jiří, Barbora, Magdalena, 
Anna sestra. Vdova Helena K i n c l o v á .

7. Jan K a š t á n e k , m. Anna, dc. Helena, Alžběta, d. Filip, Josef, Teresie.
8. Jan H a v l í k , m. Magdalena, d. Magdalena, Kateřina, Anna. [Jiného] Havlíka dcera Alžběta, 

dítě Veronika.
9. Josef T e p l ý , m. Františka, d. Josef, František po M a d ě r o v i  ze Svratoucha.
10. Josef K a d i d l o , m. Anna, d. Magdalena, Josef, Anna, Jan, Kateřina.
12. Leopold T e p l ý , m. Magdalena, dc. Kateřina, d. Anastazie, Alžběta po Matěji C i p o v i  z 

Rybnýho, služka.
12. Jiří K a d i d l o , m. Magdalena, s. Vojtěch, d. Teresie.
13. Jan K i n c l , m. Anna, S. Ferdinand, František, Jan, dc. Anna, d. Kateřina, Jiří, Helena.
68. František J a n k o , m. Kateřina. Rozalie Martina T i c h ý h o  služka.
69. Václav K u č e r a , m. Veronika, d. Kateřina, Jan, Anna. Josef Brůha čeledín. Veronika sestra, 

služka.
69. Vdova Alžběta K u č e r o v á , s. František, dc. Anna. Voják Jan po Jiřím B r y d l o v i .
70. Matěj R a m p o r t , m. Kateřina, d. Kateřina.
71. Matěj T e p l ý , m. Anna, d. Anna, Kateřina, Jan, Veronika, Josef.
73. Jan T e p l ý , m. Katřina, s. Jiří.
74. František T e p l ý , s. Jan, Filip, d. Magdalena. Anna sestra hospodáře a její dítě Anna.
75. Kašpar J a n k o , m. Alžběta, d. Jiří, Anna, Jan, František.
76. Kašpar P l í h a l , m. Kateřina, d. Jan, Magdalena, Anna, Kašpar.
77. Vdova P l í h a l o v á , s. Jan, Filip, dc. Veronika, Alžběta, d. Jiří.
79. Jakub K o r á b , m. Magdalena, s. s. Adam, d. Josef, Anna, Kateřina. Jan po Matěji 

K u č e r o v i  čeledín. Teresie po Václavu T e p l ý m  služka.
80. Matouš T e p l ý , s. Václav. Antonín po Jan H a v l í k o v i  čeledín.
80. František T e p l ý , m. Rozalie, d. Jan, Anna.
81. Jiří Z r ů s t , m. Kateřina, s. Jiří, Matěj, Jan, dc. Anna, d. Kateřina, Veronika.
81. Tomáš V o s m i k , m. Františka, d. Anna, Kateřina. Jan V y s m i k  bratr hospodáře.

Obec Březiny.
1. Václav B o h á č , m. Zuzana, s. Filip, dc. Teresie, d. Františka, Magdalena, Václav, Anna.
2. Kašpar B o h á č , m. Anna, d. Václav, Anna, Teresie. Kateřina matka hospodáře.
3. Kateřina P a c l o v á , s. František, Jan, dc. Teresie, Kateřina. Anna P a c l o v á  a její dítě 

Magdalena.
4. Jan C h v á l a , m. Lidmila, d. Josef, Václav, Kateřina.
5. Václav N á d v o r n í k , m. Teresie, dc. Anna, Teresie, Kateřina.
6. Josef T e p l ý , m. Anna, d. Josef, Václav, Anna.
7. František K u n c , m. Magdalena, s. Václav, dc. Magdalena, Anna, d. Josef.
8. Jan T e p l ý , m. Kateřina, s. Václav, dc. Teresie.
9. Antonín K a š t á n e k , m. Anna, d. Kašpar, Johana. Magdalena, Teresie - sestry hospodáře.
10. Filip M a d ě r a  rychtář, m. Kateřina, d. František, Jan.
10. Josef M a d ě r a , m. Rozalie.
11. Martin C h v á l a , m. Rozalie, dc. Kateřina.
11. Václav C h v á l a , m. Magdalena, d. Jan, Anna.
12. Jan T e p l ý , m. Kateřina, s. Jan voják, Filip, Josef, dc. Teresie, Barbora, d. Magdalena, 

Alžběta.
13. Václav T e p l ý , m. Teresie, d. Kašpar.
14. Jiří T e p l ý , s. Filip voják bez munduru, dc. Anna, d. Leopold.
14. Kašpar T e p l ý , m. Anna, d. František.
15. Jiří T e p l ý , m. Kateřina, d. Josef. Čeledín František po M a c k o v i . Služka Veronika po 

Karlu V o n d r o v i .
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16. Teresie T e p l á , dc. Johana, d. František, Alžběta, Josefa. Václav Č e r n ý  voják bez 
munduru.

17. Václav T e p l ý , m. Barbora.
17. Josef T e p l ý , m. Alžběta, s. Václav, Vít, d. Josef, Františka, Barbora. Čeledín Václav po neb.

T e p l ý m . Služka Anna po Janovi P l z t i l o v i .
18. Jan B e d n á ř , m. Teresie, d. Jan. Anna B e d n á ř o v á  matka hospodáře, dc. Anna a její 

dítě Magdalena.
19. Martin T e p l ý , m. Veronika, s. Josef, dc. Teresie, Anna, d. Josefa.
19. Jan T e p l ý , m. Alžběta, d. Teresie, Martin.
20. Václav V i n c e n c y , m. Kateřina, d. Jan.
21. Václav K a š t á n e k , m. Anna, d. Jan, Josef, Václav, Antonín, Teresie, Anna.
22. Tomáš K a š t á n e k , m. Kateřina, dc. Magdalena, d. Jan.
23. Václav F a l t l , m. Alžběta, d. Kateřina, Anna, Teresie.
24. Jan F a l t l , m. Anna, dc. Anna, d. Teresie.
25. Jan T e p l ý , m. Lidmila, dc. Kateřina, Teresie.
25. Jan T e p l ý  mladší, m. Kateřina.
26. Václav H l a d k ý , m. Anna, d. Václav, Kateřina, Alžběta.
27. Jakub H l a d k ý , m. Dorota, s. Jan, dc. Kateřina, d. Barbora.
28. Jan H l a d k ý , m. Magdalena, s. Josef, dc. Magdalena, d. František, Františka, Alžběta, 

Teresie.
29. Barbora H a m e r n í k o v á , d. Josef, Karel, Antonín.
30. Josef K o č v a r a , m. Anna, d. Josef.
31. Tomáš K i n c l , m. Kateřina, s. Jan, d. Josef, Pavel, Jiří.
32. Vdova M á l k o v á , s. Vít, dc. Kateřina, d. Magdalena.
33. Václav V o j m í k , m. Anna, s. Jan, dc. Magdalena, d. Veronika.
34. Jan V o j m í k , m. Anna, d. Teresie, Jan, Anna, Josefa. Kateřina matka.
35. Rosalie L u ň á č k o v á , s. Jan, Václav, d. Rosalie.
36. Magdalena L u ň á č k o v á , s. Václav (škrtnut, bez rozumu).
37. Jakub L u ň á č e k , m. Kateřina, s. Josef voják, Vojtěch, Viktorin, Jan.
38. Jan K a p l a n , m. Teresie, s. Josef, Jan, d. Teresie, František, Antonín, Magdalena. Služka 

Kateřina.
39. František F e l t l , m. Anna, d. Jan. Matka Anna, její syn Jakub.
40. Michal H a l a m k a , m. Teresie, s. Josef, d. Karel.
41. Josef O n d r a , m. Anna, d. d. Kateřina, Filip, Jan.
42. Josef M a d ě r a , m. Kateřina, d. Kateřina, Josef, Anna, Teresie, Viktorie.
43. Jakub P e c h e r , m Rosalie, s. Antonín, Jakub, Jan, d. Alžběta, Filip, František, 

F e r d i n a n d , Rozalie.
45. Jakub H o n z a l í k , m. Teresie, Vojtěch, d. Marie, Jan, Josef, Magdalena.
46. Jan L u ň á č e k , m. Magdalena, d. Václav, Rosalie, Teresie.
47. Jakub L u ň á č e k , m. Anna, d. Karel, Kateřina, Jakub, Jan, Teresie.
48. Václav L u ň á č e k , m. Dorota, d. Eva, František.
49. František V i n , d. Matěj, František, Josef, Jan.
50. Josef T e d y , m. Kateřina, s. Josef, d. František.
54. Václav V i n c e n c i , m. Anna, d. Anna, Uršula.
51. Josef K o r á b e k , m. Anna, Teresie, Magdalena.
52. Jakub S o c h a , m. Anna, s. Jakub, Jan, dc. Anna, d. Václav, Josef, Teresie, Barbora.
53. Josef P l í h a l , m. Teresie.
55. František M y š k a , vdova B a r k l o v á .
56. Matouš K i n c l , m. Kateřina, s. Václav, František, dc. Teresie.
57. Ignác S u c h ý , m. Anna, s. František, Josef, dc. Kateřina, d. Václav, Jan, Vojtěch, Antonín.
58. Matouš H l a d k ý , m. m. Tekla, s. Jan voják, dc. Teresie, Anna, d. Josef, Viktorie, Kateřina.
60. Norbert Š u l c , m. Teresie, d. Václav, Teresie.
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61. Václav P e t r á š , m. Anna, s. Ferdinand, dc. Alžběta, d. František, Kateřina.
73. Václav H l a d k ý , m. Eleonora, s. s. Jan, d. Kateřina, Filip.
65. Václav K a š t á n e k , m. Helena, d. Anna, Kateřina, Alžběta, Teresie, Magdalena.
67. Teresie V o n d r o v á , d. Josef.
76. Anna H o n z a l k o v á , dc. Františka. Rozálie H o n z a l k o v á  a její dítě Eva.
75. Jiří L u ň á č e k , m. Anna.
Poznámky k soupisu v Březinách:
Václav B o h á č  z č. 1, Jan T e p l ý , voják z č. 12, Filip T e p l ý , voják z č. 14, Teresie T e p l á  s 
rodinou z č. 16, voják Václav Č e r n ý  z č. 16, přihlašovali se k víře, která Boží, Kristova, 
apoštolská sluje, kterou staří bratři český vyznávali pod lámáním chleba a kalicha Páně pití.
Sestry Magdalena a Anna K i n c l o v y  z č. 7 - jedna z nich musí sloužit.
Jan H l a d k ý  z č. 27 přišel s holí na kancelář a když se z toho trestal smál se.
František M y š k a  z č. 55, rodičové jsou oba katolíci.
Anna H l a d k á  z č. 73 zůstala katolička.

Farnost Hlinsko.

Ves Plaňany.
1. Jan D r a h o š , m. Dorota. Pozn.: [Přistupuje] k víře podle kšaftu Ježíše Krista zákona Páně 

pod lámáním chleba pití z kalicha Páně podle Confessy helvetské.
2. Martin H r o m á d k o , m. Alžběta, dc. Johana a Kateřina, matka Lidmila Hromádková.
3. Jan B u r e š , m. Kateřina, s. Jan, Josef, dc. Teresie, d. Karel, Tomáš, matka Lidmila.
4. Václav K r č i l , m. Marianna, d. Václav, Magdalena, Teresie, Anna, matka Veronika.
5. Tomáš H l a v á č e k , m. Teresie, d. Anna, Matěj, Rosalie, Hynek, matka Magdalena.

Ves Medky (Medkovy kopce).
6. Tomáš M e d e k , m. Kateřina, d. Josef, Lidmila služka.

Ves Holetín.
2. Jan Š i n k e r a  půlsedlák, m. Alžběta, s. Josef.
3. Jan V o k á l , s. Jan, dc. Kateřina.¨
3. František V o k á l , m. Teresie, Teresie vdova …
4. Václav V o l á l  mladší, m. Anna, s. Václav, dc. Teresie, Rozalie, d. Dorota, Jan, Barbora, 

Anna. Pozn.: [Přihlašuje se] k víře pravý Křesťanský dle kšaftu Krista Ježíše a zákona Páně 
pod lámáním chleba a pití kalicha dle Confessy helvetské.

5. Matouš V o k á l  půlsedlák, m. Kateřina, s. František, dc. Anna, d. Kateřina, Dorota, Teresie, 
Josefa, matka Magdalena.

9. Jiří T o m á š e k  půlsedlák, s. Jan, Karel, dc. Anna.
10. Karel M a l i n a  půlsedlák, m. Anna, s. Karel, d. Barbora, Kateřina, Anna a Václav.
12. Jan V o k á l  půlsedlák, m. Dorota, služka Teresie L a š t ů v k o v á , její rodičové jsou 

katolíci.
13. Martin M a l i n a  sedlák, s. Václav, dc. Rozalie.
13. Jan M a l i n a  podruh, m. Lidmila, d. Matěj.
13. Severin M a l i n a  podruh, m. Kateřina.
14. Jiří K o s a ř  podruh, m. Voršila, dc. Anna.
14. František N o v o t n ý  podruh, m. Anna.
15. Matěj P e j c h a  půlsedlák, m. Dorota, d. Anna a František.
16. Karel Š i n k o r a  půlsedlák, m. Teresie, dc. Kateřina, d. Teresie, Anna, Jan, čeledín Josef 

B u r y š k a , čeledín Matěj L e h r i n n ý  ?.
17. Karel M a l i n a  půlsedlák, m. Alžběte, d. Kateřina.
18. Tomáš H a v e l  půlsedlák, m. Magdalena, s. Jiří voják, Karel, dc. Lidmila.
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22. Martin P e j c h a  sedlák, m. Anna. Jan B a n d o r  voják s mundurem.
23. Martin V o k á l  podruh vejměník, m. Rozalie, hospodářova sestra Justina.
24. Jiří D o p i t a , m. Kateřina, matka Rozalie. Pozn.: Sem osobně Jiří D o p i t a  dne 4. Febr 

1782 v kancelář přihlásil že jeju ženu i matku bez jeho vůle a vědomí zapsali, zůstávají při 
víře katolický. Švagr jej dal zapsat.

25. Matěj K l u b a l  řezník, m. Lidmila, d. Matěj a Karel.
31. Josef P e j c h a  chalupník, m. Anna, s. Václav, dc. Anna, d. Kateřina, Josef a Rozalie.
34. František C i m b u r e k  chalupník, m. Lidmila, s. Jan, d. Josef, Anna, František.
36. Matěj H a n u š  podruh, m. Anna, dc. Kateřina, d. Matěj, Jan, Rozalie, matka Zuzana.
40. Vdova Dorota S t a ň k o v á  podruhyně, s. Jan, Voják František v munduru.
41. Jen D r a h o š  podruh, m. Teresie, d. Anna.
43. Jan Š i n k o t a , podruh, m. Helena, d. Václav, Anna, Benedikt, Jan.
44. Václav V o k á l , m. Barbora, s. Vojtěch, d. Václav, Teresie, Anna, Karel, Dorota.
44. Jan V o k á l  podruh, m. Teresie.
46. Karel B o h a t ý  půlsedlák, m. Anna, d. František, manželky sestry Kateřina a Teresie.
48. Josef U c h y t i l  půlsedlák, m. Anna, d. Josef, služka Alžběta po neb. H a m e r n í k o v i  — 

matka zůstává katoličkou.
49. František J e l í n e k  půlsedlák, m. Kateřina, dc. Kateřina, Dorota, d. Lidmila, Teresie, čeledín

Jan po Pavlu J e l í n k o v i .
52. Josef P i c e k  chalupník, m. Anna, d. Jan, Teresie, Josef, čeledín B l a t e r .
55. Tomáš D o p i t a  sedlák, m. Anna, s. Matěj, Václav, Josef, dc. Anna, d. Katřina, Jan, Teresie.
56. František M a l i n a  podruh, hluchý, m. Teresie, matka Marinna.
56. Vít Š t ě p á n e k  podruh, m. Teresie, d. Václav, Anna.
64. Václav P e j c h a  podruh, matka Kateřina, s. Josef, dc. Kateřina, d. Dorota
66. Tomáš N e k v i n d a  podruh, m. Lidmila, d. Josefa, Kateřina, Tomáš, Jiří, Teresie.
11. Martin M l á d e k  rychtář, m. Anna, s. František, Jan, dc. Anna, d. Václav, Josef, Martin, 

Karel, Alžběta. Pozn. k víře který Kristus dle kšaftu Krista Ježíše a zákona Páně pod lámáním 
chleba a pití kalicha Páně dle Confessy helvetské. - Rozára zůstává katoličkou.

42. Martin V a c e k  podruh.
1. František K o z e l  podruh, m. Lidmila, d. František, Rozalie.
6. Martin V o l e j n í k  podruh, m. Kateřina, d. Václav, Martin, František.
12. Jan H a v e l  půlsedlák, m. Rozalie, s. Jan.
14. Václav B u r e š  půlsedlák, m. Kateřina, dc. Anna, d. Tomáš, Kateřina, Dorota, Alžběta. 

Kateřina H u b e n á  tchyně.
17. František M l á d e k  půlsedlák, m. Teresie, d. Lidmila, Anna. Matka Kateřina. Kateřina sestra 

hospodáře.
17. Matěj M l á d e k  podruh, m. Teresie.
43. Josef B u r i š k o , m. Anna zůstává katolička.
35. Josef H a m e r n í k , m. Anna, d. Josef, Teresie, Anna. Matka Magdalena.

Ves Mrakotín.
2. Jan B u r e š  podruh, m. Teresie, d. Kateřina, Teresie. Sestra Alžběta.
3. Jan M y š k a  podruh, m. Teresie, d. Karel, Jan.
5. Tomáš N o v o t n ý  půlsedlák, m. Dorota, d. Matěj, Jan.
3. Tomáš T a l a c k o  knecht, m. Rozalie, d. Anna.
5. František M y š k a , m. Anna, d. Václav.
6. František P e c i n a  podruh, m. Teresie, d. Kateřina, František.
10. František V o j t a  podruh, m. Rozalie, Dorota Vojtová, Josef syn.
11. Jan V o j t a  chalupník, m. Justina, d. Anna, Johana, Dorota, Rozalie.
13. Tomáš P o s p í š i l  půlsedlák, m. Alžběta, d. Jan, Matěj.
14. Jan R y š a v ý  půlsedlák, m. Kateřina, s. Matěj, d. Jan, Anna, Kateřina, Josef.
16. Jiří D o l e ž a l  půlsedlák, m. Kateřina, d. Kateřina, Anna.
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18. Baltazar N o v o t n ý  půlsedlák, m. Magdalena, s. Jan, dc. Kateřina, Anna, d. Rozalie, 
Dorota.

19. Tomáš P e c i n a , m. Anna, d. Josef. Sestra Anna.
21. Jan D o u d a , m. Dorota, s. Václav, dc. Anna, d. Josef, Jan, Kateřina, František, Jiří.
22. František V o n d r á č e k  půlsedlák, m. Rozalie, d. Jan. Matka Lidmila a její syn Václav.
23. Jan V o n d r á č e k  půlsedlák, m. Kateřina, s. Josef, dc. Anna, d. Kateřina, Rozalie.
24. Jan P o l a n s k ý  starší, m. Dorota, dc. Dorota.
25. Václav P o l a n s k ý  půlsedlák, m. Teresie, s. Jan, d. Josef, Matěj, Alžběta.
27. Jan N a v r á t i l  půlsedlák, m. Rozalie, s. Václav, Jan, Martin, d. Tomáš, Kateřina, Anna, 

Martin, Josef, Teresie.
28. Karel J o z í f e k  chalupník, m. Kateřina, děti Jan, Kateřina. Matka Rosalie a její syn Matěj.
29. Jan V a š e k  chalupník, m. Rozalie, d. Karel, Jan. Sestra Teresie.
30. Jan V o n d r á č e k  chalupník, m. Anna, d. Jan. Vdova Anna V o n d r á č k o v á , s. Josef, 

dc. Dorota.
31. František V a š e k  podruh, m. Rozalie, d. František, Jan, Josef.
32. Jan P o l a n s k ý  podruh, m. Anna. Služka Teresie H a m e r n í k o v á , její dítě Matěj. 

(Neuměla svou víru dokonce vypovědět.)
33. Jan Vojta podruh, m. Kateřina, s. Tomáš.
35. Václav N o v o t n ý  chalupník, m. Kateřina, s. Jan, Josef, Matěj, dc. Alžběta, Dorota.
37. Václav N o v o t n ý  půlsedlák, m. Kateřina, s. Václav.
38. Jan N o v o t n ý  půlsedlák, m. Anna, s. Jan, dc. Dorota, d. Kateřina, Teresie, Alžběta. Anna 

vdova po Šimonu K a z í k o v i , podruhyně.
39. Jakub P e c i n a  podruh, m. Anna.
39. Václav P e c i n a  podruh, m. Dorota, d. Kateřina.
40. Matouš N o v o t n ý  půlsedlák, m. Justina, s. Jan, Matouš, d. Teresie, Kateřina, V á c l a v , 

Josef.
44. Josef N o v o t n ý  chalupník, m. Teresie, d. Josef.
44. Karel S t e h l í k , m. Alžběta. Neví svou víru vypovědět.
46. Jan V o j t a  podruh, m. Dorota, d. František, Dorota, Anna, Teresie.
50. Jiří V o z a n k a  podruh, m. Dorota, d. Jan, Anna, Václav, Kateřina.
52. Václav P e c i n a  půlsedlák, m. Kateřina, d. Jan, Anna.

Ves Oflenda.
1. Jakub N o v o t n ý  půlsedlák, m. Rozalie, dc. Anna, d. Jan, František. Matka Anna a její syn 

Jan.
2. Josef S v o b o d a  půlsedlák, m. Lidmila, dc. Teresie, Rosalie, d. Kateřina, Josef, Jan, Václav.
3. Matouš D o l e ž a l  sedlák, m. Teresie, s. Jan, dc. Anna, d. Václav, Kateřina.
4. Jan S v o b o d a  sedlák, m. Teresie, d. Teresie. Čeledín František po Matěji V o j t o v i .
4. Matouš S v o b o d a  podruh, m. Kateřina, d. Kateřina, Anna.
5. Karel Ž a m p a c h  půlsedlák, m. Dorota, d. Jan, Matouš, Václav, Josef, Teresie. Rosalie 

sestra ženina.
6. Václav Ž a m p a c h  půlsedlák, m. Lidmila, s. Josef, Jan, d. Lidmila.
7. Josef V a š e k  podruh, m. Teresie, d. Kateřina, Teresie.
8. Kateřina Ž a m p a c h o v á  podruhyně, dc. Anna.

Město Hlinsko.
131. Tomáš P a n t ů č e k  obyvatel, m. Dorota, d. Jan, Viktorin, Teresie, František, Magdalena.
159. Jan B u r e š  obyvatel.
229. Josef D o l e ž á l e k  obyvatel bez domku, m. Teresie, d. Karel, Anna, Teresie.
322. Jan C h a r o u s  půlsedlák, m. Dorota, dc. Dorota, d. Anna, Teresie.
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Ves Vitanov.
9. Matouš Z r ů s t  půlsedlák, m. Alžběta, d. Václav, Jan, Alžběta, Teresie, Lorenc, Dorota.
26. Jiří V a c e k  chalupník, m. Dorota, d. Josef, Václav.
3. Jan Z e l e n d a , m. Dorota, d. Kateřina, Anna. Sestra Alžběta. - podle Confesy helvetského 

kšaftu Ježíše Krista pod lámáním chleba pití kalicha Páně.

Ves Blatný.
4. František H a j z l e r  podruh, m. Kateřina, d. Marianna, Anna, Kateřina. Pozn.: Byl v Žitavě 

pro knihy za 30 fr jich přinesl s Jiřím Bouškem ten jich přinesl za 21 fr.
11. Martin D o p i t a  půlsedlák, m. Kateřina, d. Jan.
12. Jan D o u d a  chalupník, Kateřina žena zůstává katolička.
15. Tomáš K i n c l  půlsedlák, m. Teresie, dc. Anna, d. Jan, Rozalie, Václav, Dorota.
16. Jan Z a t o č i l  podruh, m. Anna, d. Václav, Kateřina, Teresie.
24. Jiří P r a ž a n  podruh - katolík, rodičové a matka zůstává katolička.
35. Tomáš B o u š k a  půlsedlák, m. Teresie, d. Anna, Teresie, Rozalie, Dorota. Pozn.: Má 

čeledíny katolíky. Jan pacholek Lidmily P r a x o v y  toho měl již na svou víru přemluvit.
26. František B o u š k a  půlsedlák, m. Anna, d. Anna, Josef.
29. Tomáš M o u č k a  chalupník, m. Kateřina, dc. Kateřina. Služka Anna po Martinu 

P a v l í k o v i  z Vojtěchova.
36. Vdova M o u č k o v á , d. Jan.
31. Jan K a š p a r  chalupník, m. Anna, d. Anna.
37. Matouš H a n u s  podruh, m. Lidmila, d. Lidmila.
38. Dorota B o u š k o v á  podruhyně, s. Antonín, Karel, d. Anna, Rosalie, Jan, Kateřina.
40. Jan S í t a ř  podruh, m. Anna, d. Anna, Kateřina.

Ves Hamry.
10. Jiří B o u š k a  podruh, m. Josefa, d. Teresie, Jan, Josef.
30. Jan B e d n á ř  podruh, m. Dorota, d. Jan, Josef, Václav, Teresie.

Ves Jeníkov.
20. Václav B o h a t ý  chalupník, m. Anna, s. Matouš, dc. Kateřina, d. Jan, Rozalie.
35. Jan P e š a v a  podruh, m. Alžběta, d. Kateřina, Anna, Václav, Dorota, Teresie.

Ves Kameničky.
40. Tomáš Z a v ř e l  půlsedlák, m. Teresie, s. Jan, d. Anna, Josef, Dorota, Kateřina.
41. Jan M y š k a  podruh, m. Magdalena, d. Kateřina, František, Anna. Matka Dorota.
31. Jan G r e g o r  podruh, m. Teresie, d. Jan. František Gregor.
38. Jiří L u ň á č e k  podruh, m. Teresie, d. Jan, Václav, František.
32. Teresie P e c i n o v á , dc. Anna, d. Tomáš.
29. Jan C h m e l í k , m. Teresie, d. Anna. Josef C h m e l í k  voják.
54. Václav S t r o f , m. Magdalena, s. Václav, Jan, d. František.
45. Jan A d á m e k  mladší půlsedlák, m. Dorota, d. Anna, Dorota, Jan, Teresie.

Ves Dědová.
1. Tomáš P a n t ů č e k  podruh, m. Kateřina, s. František, dc. Anna.
2. Teresie V a c k o v á  podruhyně, d. Josef. Teresie Š p i l k o v á , d. Josef.
4. Václav Š p i l k a , s. Václav, dc. Dorota.
6. Matouš H a b ý , m. Lidmila, s. Václav, dc. Dorota.
7. Jan P e š a v a  půlsedlák, m. Kateřina, s. Václav, dc. Kateřina, d. Rozalie, František, Anna.
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8. Tomáš E m p e r g e r  půlsedlák, m. Alžběta, d. Jan, Josef, Teresie, František. Teresie 
Š m a h o v á .

8. Teresie K u s á , d. Josef, Jan.
9. Josef B u r e š  půlsedlák, m. Anna, s. Václav, dc. Anna, d. Kateřina, František, Rozarie.
13. Josef Z r ů s t  půlsedlák, m. Alžběta, d. Rozarie, Anna.
14. Matouš K i n c l  půlsedlák, m. Alžběta, d. Teresie, František.
17. Matouš H u b á č e k  podruh, m. Anna, d. Matouš, Teresie.
24. Vdova Anna N á d v o r n í k o v á  podruhyně, s. František, dc. Anna.
26. Dorota Z r ů s t o v á , Anna Z r ů s t o v á  a Josef její syn.
32. Josef S p i l k o  voják bez munduru, m. Dorota, d. Josef. Matka Lidmila. Kateřina po 

Š m a h l o v i  dcera.
37. Josef S o d o m k a  půlsedlák, m. Kateřina, d. Anna, Teresie, Kateřina, Václav.
24. Tomáš D u r d i l  podruh, m. Rozarie, d. Jan, Josef.
36. Václav D r a h o š , m. Anna, d. Václav, Anna.
33. Václav S o d o m k a , m. Teresie, s. František. Neuměl svou víru ani slovem vyříct.
5. Jan S p i l k a  podruh, m. Teresie, s. František. Ten veřejně předříkával, jak má Václav 

S o d o m k a  k víře se přiznávat.

Ves Kladno.
3. Jan S k á l a  půlsedlák, m. Anna, d. Jiřík. Vdova Anna S k á l o v á  matka, s. Jiří, dc. Anna, 

d. František.
4. Jiří S k á l a  půlsedlák, m. Kateřina, s. Josef, dc. Kateřina, d. Josef, Alžběta, Anna, Dorota, 

Václav, Teresie.
5. František B u r e š  půlsedlák, Kateřina Bednářová sestra, Alžběta dc.
7. Jan P e š a v a  půlsedlák, m. Alžběta, d. Jan, Anna, Rozalie, Josef, Teresie.
8. Kateřina M a t o u š k o v á .
9. Tomáš P a v l í k  podruh, m. Anna, d. Václav, Jan.
9. Matouš Č í ž e k , m. Teresie.
10. Teresie B o u š k o v á , dc. Lidmila.
11. Kateřina S a f u l í n o v á , dc. Kateřina, Teresie.
13. Josef S o h u l a  půlsedlák, m. Kateřina, d. Anna, Josef, Kateřina, Jan.
13. Jan D u š k a  podruh, m. Alžběta, d. Tomáš, Alžběta.
6. Josef M a k o v s k ý  půlsedlák, m. Dorota, dc. Teresie, d. Rozalie, Jan.
16. Jan Č í ž e k  podruh, m. Lidmila, matka Anna.
17. Alžběta C h l u m k o v á , s. Jan, d. Karel.
16. František B o u š k a  půlsedlák, m. Dorota, s. Jan, dc. Kateřina, d. František, Anna, Josef, 

Jiří.
19. Tomáš S t a n ě k  půlsedlák, m. Dorota, dc. Anna, d. Jan.
19. Jan K i n c l  podruh, m. Terezie, d. Terezie.
20. Karel K u s ý  podruh, m. Anna, s. Karel, Lidmila Č l u n k o v á  matka. Kateřina Z y p í k o v á

podruhyně.
21. Josef P i c e k  podruh, m. Anna, d. František. Anna sestra.
22. Jan M a c h á č e k  podruh, m. Kateřina, d. Anna.
23. Vdova M a c h á č k o v á  půlselka, s. Martin voják bez munduru, Tomáš, František.
24. Jan S o d o m k a  chalupník, m. Anna, s. Václav, Jiří voják s mundurem, dc. Anna, Dorota, 

s. Šimon.
27. Jan S t a n ě k  sedlák, dc. Teresie, Anna, Dorota, s. Jan, Václav, Josef. Sestra Anna.
30. Jan N á d v o r n i k  chalupník, m. Dorota.
28. Beneš po Janovi J a m p a s o v i . Tomáš po Z e l i n k o v i .
33. Jan S v o b o d a  půlsedlák, m. Anna. Anna po Františku K u č e r o v i .
35. Josef A d á m e k  půlsedlák, m. Alžběta, dc. Kateřina, d. Anna.
35. Václav A d á m e k  podruh, m. Kateřina, d. Tomáš a Teresie.
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36. Jan S v o b o d a , m. Kateřina.
36. Josef B a l e k  podruh, m. Anna, dc. Kateřina, d. Anna, Josef, Lidmila, Dorota, Václav, 

Tomáš.
37. Václav Č i h u k  podruh, m. Dorota.
29. Jan Č i z í k  podruh, dc. Kateřina. Teresie Pavlíková matka. Syn Václav voják s mundurem, 

dc. Teresie.
26. Josef M a k o v s k ý  podruh, m. Alžběta.

(Tento „Sumární výtah nekatolíků z panstvi Rychmburg z colatury rychmburské, svratecké, poličské
a hlinecké" jest uložen v archivu v Zámrsku, fond VS Rychmburk, krabice č. 33. Jest to 5 sešitých 
svazků listin. Svazek první obsahuje seznam všech hlav rodin podle obcí s poznámkou kolik lidí se 
v každé rodině hlásí, čisla listů 102-113.
Svazek druhý, listy 114-127 je jmenný soupis z kolatury Rychmburk, z obci Rychmburk, Hněvice, 
Perálec, Kutřín, Brdo, Hlubočice, Rabouň, Rvasice, Chlum, Dolany. Svazek třetí, listy č. 126-142, je 
jmenný soupis z kolatury svrattecké z obcí Svratka, Cikánka, Křižánky, Chlumětín, Milovy, 
Svratouch, Karlštejn. Svazek čtvrtý, listy č. 144-157, je jmenný soupis z kolatury poličské z obcí 
Pustá Rybná, Břěziny. Svazek pátý, listy č. 158-183, je jmenný soupis z kolatury hlinecké, z obci 
Plaňany, Medky, Holetín, Mrakotín, Oflenda, Hlinsko, Vitanov, Blatný, Hamry, Jeníkov, Kameničky, 
Dědová, Kladno.)
Soupis není datován, avšak podle poznámky u Jiřího Dopity z Holetína č. 24 byl soupis proveden 
před 4. únorem 1782. Tomu nasvědčují i četné poznámky, že jmenovaní se hlásí „k víře podle 
kšaftu Ježíše Krista zákona Páně pod lámáním chleba pití z kalicha Páně podle Confessy helvetské".
Tak tomu bylo i na Litomyšlsku (viz Schulz: Listinář litomyšlský) i na panství poličském (viz 
Almanach jubilejní r. 1881, str. 153).
V soupise jest na levé straně jmenný seznam s na pravé straně poznámky. Písmo je místy těžko 
čitelné, nejsou vyloučeny omyly u jmen. Zkratky znamenají: m. = manželka, s. = zletilý syn, dc. = 
zletilá dcera, d. = nezletilé děti, které se neuváděly v počtu přihlášených. U některých farností jsou
uváděny i majetkové poměry.
Všech 5 svazků bylo opsáno v únoru až březnu 1984.
František Šilar.)

3. SLAVNOSTNÍ PŘIHLÁŠKY 
 SOA Zámrsk, V.S. Rychmburk
 kn.266  Aus. I. Fas.10.

Protocollum Pořádnýho a dobrovolnýho přiznání oněch, který od víry katolický odpadli k jednomu
předepsanýho od císařo-královské milosti v toleranc patentu náboženství a na panství 
Richenburským v kraji chrudimském u přítomnosti Tomáše Erazima faráře Aujezdského a Josefa 
Zirihoura na ten čas představenýho direktoriárního administrátora k tomu zřízených  komisařův 
počatně dne 5.měsíce března rok 1782 v kanceláři vrchnostenském na Rychmburku.

Předhradí – Rychmburk

N.6.  Franc Vondráček:  1.Já  sem odstoupil  od  víry  katolický  od  času  prohlášenýho  patentu
toleranz  veřejně,  ale  v mém duchu to  mám dědičně  od  rodičů  a  přiznávám se  k náboženství
helvetskému. 2.Příčinu odstoupení mám, že se pod obojím nepodává a kšaft Páně že se neplní.
3.Dokonale  v tom  náboženství  zvejším  až  dostaneme  učitele  a  knihy,  vyučím  se  to  co  mně
duchovní více vykládati, o tom pochybuji.
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Kateřina, manželka: 1.Odstoupila jsem od prohlášení patentu a hlásím se příkladem mého muže
k náboženství helvetskému a sice  proto, že druhé chci  přijímat pod obojí a u katol. se ten kšaft P.
neplní. Na tom nábož. helv. vyučená nejsem. Více proti katol. nemám. Bejti nemohu s katolíkama.
Františka dcera: Odstoupila jsem  příkladem mého otce a hlásím se rovně za něho k helv. nábož.
Pro žádnou jinou příčinu. 2.Jak praví otec, že se nepřijímá pod obojím. 3.K tomu helv. povědomost
žádnou nemám. Váš vejklad a napomenutí slyším sice, ale k němu přistoupiti nemohu, on otec by
mne vyhnal.
Franc syn 21 let: Odstoupil jsem  příkladem mého otce, jsem svědomím hnutej. 2.Proto že se
nepřijímá pod obojí. 3.Vyučený nejsem, jenom to vím, že mně otec vyučil z písma. O všech slovech
nepochybuju, kterými mne učíte, ale přece na něm stojím. 
N.7. Václav Hrubeš: Odstupuji, že nepřijímá se pod obojím podle kšaftu KJ. 3.Vyučený nejsem a
vám nevěřím, dvoum pánům sloužit nemohu. Ani pohodlí, ani užitek v tom nehledám, podávám se
všemu po Pánu, že mě usoudí.
Dorota manželka: 8 neděl po prohlášení patentu se přiznávám k helv. 2.Proto že se nepřijímá
podle kšaftu KJ. 3.Vyučená nejsem ještě, a co vy mne učíte, otče duchovní, o tom pochybuji.
N.47. Václav Štulík: Byl jsem katol. ale pokoutně jsem čítával písmo jinýho nábož. Nyní jsem
helv. 2.Příčina – tam se dává pod obojím. 3.Vyučen nejsem a vám se učit nedám. Až přijde učitel,
tomu se dám učit. Užitek nehledám.
Kateřina manželka: Příkladem mého muže jsem odstoupila, nyní helv. 2.Nedává se pod obojí,
jiné pohoršení v katol. nemám. 3.Vyučena nejsem, slepě do toho vejkladu místa dát nemohu, když
katol, být nechci.
Jan Štulík, syn: 1.K evang přistoupil. 2.Že  nepřijímá pod obojí. 3.Váš vejklad nepřijímám. Teprv
se budu učit od pastora, ne od vás. Kat. nebudu.
N.3. Václav Štulík: Hlásím se k helv. 2.Chci přijímat podle kšaftu Syna B. 3.Budu se učit od
pastora, vaše učení nepřijímám. Jak mí rodičové jsou, tak i já chci bejt.
Anna manželka: Jsem z Lánů rodem. Rodiče byli katol. i vychovaná. Více nejsem, protože můj
manžel mne navedl. Stále hrozí, když jsem já u tý víry, buď i ty. 2.Pro VP podle kšaftu KJ. Protože
se mně líbí. 3.Povědomost nemám, katol. nebudu, muž také není.

Ves  Hněvetice

Karel Navrátil: Byl jsem katol., nyní helv. 2.Proto že není pod lámáním chleba a pití kalicha.
3.Můj pastor mne vyučí a toho si nevšímám, co vy mne učíte. Cokoliv pán země mně uloží, chci
poslechnout.
Lidmila žena: Od patentu jsem HV. Chci přijímat pod obojí. V katol. se nechci učit, já se držím KJ.
Jakub syn: Jsem HV od patentu. Mluvte si co chcete, já jináč neudělám, jak otec chce.
Josef syn: Jsem HV od patentu. K tomu mne přivedlo přijímání podobojí. Pochybnost nemám.
Nejsem vyučen, bezpečím se na pastora. Vás slyším, ale nevšímám si toho. 
Kateřina dcera: Znám se k HV podle vůle rodičů. Ačkoliv mně gruntovně povídáte, že v těch
věcech povinna poslouchat nejsem, já přece jináč neudělám. 3.Co by to za nábož. bylo já nevím,
dělám podle rodičů a jiných lidí a vejklady vašeho nábož. nehaním.
Dorota  Mundilova:  Od  patentu  k helv.  2.Myslím,  že  můžu v tom lepší  sloužit  PB  a  přijímat
podobojí. 3.Vyučena nejsem, ale poslouchám, když jinší čtou. Děj se vůle B. Darmo mluvíte, nic
neuvěřím.
Josef Mundil, syn: HV od patentu. 2.Chci přijímat pod obojí. 3.Vyučen nejsem, a vám co mně
učíte věřit nemůžu a nevěřím.
Jan Mundil, syn: Katol. ne od patentu. Hlásím se k lámání chlebu a kalichu pití. 2.Pohnulo mne
přijímání pod obojí. 3.Těším se, že mě pastor vyučí. Moji předkové něco již rozuměli. Děd můj a
strejc zběhl proto do Slízska asi před 15 lety.
Kateřina,  dcera:  Přiznávám se  k náboženství  matky,  a  pro  bratry.  Slyšet  nechci,  že  nejsem
povinna poslouchat matku. 3.Poznání toho nábož. nemám, budu se učit, ale ne od vás.
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Antonín Mundil: Od patentu se hlásím k HV. 2.Když je žena toho rodu, já chci být s ní. 3.To
nábož. neznám, ale k slovům vašim jsem nepohnutelný, říct si nedám. 
Anna, žena: Katol. nejsem jak živa. Jsem z popletených rodičů pošlá, jsem HV. 2.Nepřijímá se
podobojí. 3.Vyučená nejsem a vašemu učení nevěřím.
Anna Krčilová: Hlásím se ke kšaftu KJ, mám to dědičně. 2.Příčinu mám podobojí a jináč si říct
nechci, třebas mně hned kat hlavu sťal. 3.Vyučená nejsem a jináč si říct nedám. 
Václav Čejka: Dobrý katol. nejsem hned od rodu a přihlašuji se k HV. 2.Předkové je porušili a
podobojí se nepřijímá. 3.Vyučený nejsem, mám ale nějaký poznání z knih.
Dorota, žena:  Jak jsem svět poznala,  hned mí rodiče nevěrný byli.  Jsem HV podle kšaftu J.
2.Přijímání podobojí, držím se KJ a váš vejklad nepřijímám.  3.Články se teprve učit chci, od vás
ne.
Kateřina, dcera: Od patentu, ale náš rod je v tom jak živ. 2.Katol. nepřijímá podobojí. 3.Vyučená
nejsem, pastor mne naučí, ne vy.
Terezie,  dcera:  Vyznávám  HV,  co  jsem  k rozumu  přišla.  2.Rodiče  v ní  nejsou  a  od  nich
neustoupím, vaše naučení nepřijímám. 3.Budu se učit až  přijde pastor, od vás ne.
Tomáš  Nekvinda:  Veřejně  od  vydání  patentů,  v srdci  nebyl  jsem  nikdy  katol..  Nyní  HV.
2.Nepřijímá se pod obojí a vašemu vysvětlení těch slov K. z písma nevěřím. 3.Nejsem vyučený, až
přijde pastor, ten mne vyučí, vás slyšet nechci.
Anna, žena: Katol. nejsem hned od rodičů. 2.Nepřijímá se pod obojí. Vašemu vejkladu nevěřím.
3.Dokonale vyučena nejsem, ale z knížek to znám dávno.
Jakub Nekvinda: Hned co jsem k rozumu přišel jsem toho rodu spleteného a HV nyní veřejně.
2.Pro přijímání podobojí. 3.Slyším to rozličně z čtení, všechno potom vybejvati chci jako víry katol.
kněží, děj se vůle Boží.
Anna.,  manželka:  Hned  mí  rodiče  zmatečný  byli,  nyní  jsem veřejně  HV.  2.Líbí  se  mně  to
podobojí. 3.Vyučená nejsem, učit se vám dát nechci a nevěřím, až přijde pastor.
Kateřina Nekvindka, 80 let: Jak živa ne katol. mám dědičně po předcích, nyní HV. 2.Nepřijímání
kalicha. Vám se jináč učit nedám, než mně strýcové vyučili. 3.Vyučená gruntovně nejsem, ani se již
učit nechci.
Tomáš Krčil: Veřejně od prohlášení patentu, ale jak živ HV podle lámání chleba a kalichu pití.
2.Přijímání podobojí, jináč je mně všechno jedno a vaše učení nepřijímám. 3.Čekáme učitele, něco
z písma rozumím. 
Dorota, žena: Již 40 let z ohledu mého muže HV. 2.Přijímání podobojí, a vejkladu vašeho nechci
slyšet. K starosti neodstoupím. 3.Něco z čtení, více se doučím.
Antonín  syn:  Nyní  HV,  dřív  ve  víře  zmatený  hned  od  mého  otce.  2.Pro  přijímání  podobojí.
3.Vyučený  dokonale  nejsem,  až  přijde  pastor,  něco  z Písma  vím.  Vy  darmo  mluvíte,  já  jináč
neudělám. 
Tomáš Havel: Na 50 let nejsem katol., nyní HV, mám to od rodičů hned jako dítě. 2.Že nepřijímá
podobojí.  3.Vyučen nejsem a vašemu učení věřiti nechci.
Dorota,  žena:  Nejsem katol.  hned jak jsem se vdala před 40 lety.  Muž mne vedl,  nyní  HV.
2.Nepřijímání podobojí, jináč se učiti nedám. 3.Jiné poznání nemám, až přijde učitel. 
Šimon, syn: Rodiče mne v jiné víře vyučili, nyní HV. 2.Pro nepřijímání podobojí a co více kněže
mluvíte, nevěřím, nám naše písma ukazují jináče. 3.Vyučený jen co mám z knížek.
Tomáš  Havel:  Nejsem dobrý  křesťan,  mám to  dědičně  od  rodičů,  nyní  HV.  2.Pro  přijímání
podobojí. Jiného mne nic nehorší. 3.Vyučený nejsem, jenom něco z písma rozumím. Vás sice učiti
slyším, ale nevšímám.
Terezie, žena Tomáše Havla: Katol. nejsem, od mého otce jsem HV.  2.Pro  přijímání podobojí
a ostatek, co chce otec, to se patří, tak chci bejt. Vám nevěřím, darmo mluvíte. 3.Vyučená až
posavad nejsem, ale vás přece slyšet nechci.
Jan Krčil: Katol. dávno nejsem, mám jiný náboženství vštípený od mýho otce, HV. 2.Nepřijímáme
podobojí.  Vašeho vejkladu nedbám.  3.Dokonale vyučen nejsem, písma nám mnoho ukazujou,
ovšem povinnostem země pána se poddávám. 
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Lidmila,  žena:  Katol.  nejsem  od  maličkosti,  nyní  HV.  2.Nepřijímá  podobojí.  Vašim  slovům
nevěřím, nám naše písmo praví jináč.  3.Vyučená jen z knížek, to vím, co nábož. to obsahuje, víc
k učení nepotřebuju.
Franc, syn: Táta mne od mládí učil jiný víře, nyní HV. 2.Pro přijímání podobojí. 3.Vyučen nejsem,
jen co mně táta povídá.
Kateřina, dcera: Katol. přestala po patentu. Ale z otce jsem od dávna nekatol. Nyní HV. 2.Že
jsem v ní nechtěla bejt, že nepřijímá podobojí. Ani mně toho není líto. Mluvte si co chcete, já vám
nic nevěřím. 3.Teprve se budu učit. 
Jan  Sahula:  Již  dávno  měl  v srdci  jinou  víru.  Od  prohlášení  patentu  jsem HV.   2.Proto  že
nepřijímá podobojí. Vašim písmům nevěřím, učit se vám nedám. 3.Čekám na pastora, ten mně
více vyučí.
Lidmila žena: Já jsem tajně věřila dávno, nyní veřejně HV. 2.Pro nepřijímání podobojí. 3.Až přijde
pastor, ten mne vyučí. Vašemu učení dokonce nevěřím a učit se vám nedám. 
Josef,  syn:  Katol.  nejsem, od prohlášení  patentu HV.  2.Že nepřijímá podobojí.   Vám se učit
nedám, nevěřím vám. 3.Věřím tomu, že jsem poznal pravdu Boží a vám přeci nevěřím. 
Václav Suchánek: Katol. nejsem od maličkosti, nyní HV. 2.Nepřijímání podobojí přivedlo mne
k nedůvěře katol. církvi.  Vám duchovní otče nevěřím. 3.Až dostaneme pastora, ten mne vyučí.
Vám se učit nedám. 
Kateřina manželka: Hned od narození nejsem katol., nyní HV. 2.Nepřijímání podobojí, vašich
vejkladů si nevšímám. 3.Teprve se učím, čekám na pastora. Katol. nebudu.
Václav Krčil: Od patentu, nyní HV. 2.VP pod jednou. Vaše vejklady nic platné nejsou, mluvte co
chcete,  já  budu  HV.  3.Písmo mi  povídá,  že  je  HV lepší.  Čekám na  pastora,  ten  mne teprve
dokonale vyučí.
Anna Krčilka, žena: Veřejně od patentu,  k HV. 2.VP pod jednou. Co mně vykládáte, rozumím,
ale nedbám. 3.Nejsem, ale vidím písmo.
Vdova Čejková: Od mala jsem HV. 2.Nepřijímání podobojí. Učit se vám nedám a nevěřím. 3.Dá
PB že se vyučím a všemu co mně Pán nařídí se poddávám.
Václav Čejka syn: Jsem HV, mám to dědičně od předků. 2.VP pod jednou, od HV neustoupím,
kdybych měl život ztratit, vašim vejkladům nic nevěřím. 3.Mám modlitby prostříbřený, z  těch se
učím. 
Rozárka dcera: Jsem HV jak jiní říkaj, a  matička mi povídala. 2.Pro přijímání podobojí a že měn
to máma haní. 3.Až náš učitel přijde a katol. se učit nedáme.
Kateřina dcera: Rodiče žili katol. a mně asi tak vychovali. Katol. nejsem, že nám vzali VP a třeba
se dávala podobojí, katol. nebudu ale evang. Od žádného nejsem navedená, duch P. mně to dal.
Znám se k HV pod lámáním chleba a kalichu pití podle kšaftu PJK a ta HV nechť je jaká je, já ji
chci. 3.Až přijde náš učitel. Na vaše učení nic nedám, nepřijímám je. Budu evang.
Anna, dcera: Convena est ad fidem catholicum Dato instruktione. 

Ves  Kutřín

Jiří Hromádko: Katol. v katol. Více nevyznávám.. 2.Proto že můj otec není, ani bratři a proto, že
jsem prve  neznal pravdu Kristovu.  Žádný mne nenavedl, než pravda o K. O katol. víře mám
pochybnost  v popření  VP. V HV se mi  líbí  pravda K. 3.Z ouplna vycvičen nejsem a zákonu P.
nerozumím. Katol. být nechci.
Dorota manželka: Já nejsem katol., teprve jsem se dala svést od prohlášení patentu a jsem HV.
A co  mluvíte  o  smyslu  patentu,  o  tom pochybuji.  2.Neužívá  VP pod  obojím.  Vykladači  písma
nevěřím, ani mně neučiní katol. 3.Teprve se chci učit a že by to bylo nesmyslný? Co neznám,
nevěřím.
Josef Hromádko: Jsem HV od prvopočátku. 2.Že se nepodává VP podobojí. 3.Slyším od našich
místních učitelů, co to sebou přináší, vám přeci nevěřím. 
Alžběta žena: Od prohlášení patentu k HV.  2.VP podobojí  a již pravím, že vejkladům vašim
nevěřím. 3.Něco vím z písma, ostatek se doučím od pastora.
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Jakub Hromádko: Od mala jsem HV. 2.Pro VP. Mně, ač obšírně mluvíte, přece vám nevěřím.
3.Teprve se budu učit. Vašemu učení nevěřím.
Alžběta manželka: Jsem tý víry  od mala jako můj muž, HV. Jináč si říct nedám. 2.Nepřijímá se
VP podobojí. 3.Učit se budu článkům, ne od vás, ale od pastora.
Václav Hromádko,  syn:  Jsem HV,  ve víře  pomatený  již  dávno.  2.Pro  VP.  Vašim vejkladům
nevěřím. 3.Podle písma trochu rozumím a mý svědomí mně o tom učí. 
Tomáš Hromádko, syn: Nejsem katol. hned od rodičů. Od patentu HV. 2.Pro VP pod jednou.
Vašemu vejkladu nevěřím. 3.Mám naše knížky, jináč ukazujou a zlý to bejt nemůže, když nám to
pán země dovolil.
Václav Hromádko: Nejsem katol. hned od rodičů, nyní HV veřejně. 2.Pro VP pod jednou. Vám
pěkně mluvícím nevěřím. 3.Budu se učit, proto přece nesmyslný být nechci, že k tomu přistupuji,
co nevím. 
Anna manželka: Rovně po rodičích jsem přidržená k HV. Vašemu naučení věřit nechci. 2.U katol.
nepřijímají pod obojím. 3.Budu se učit od pastora. Články té víry neznám, ale slyším, že je to dobrá
víra.
Lidmila Hromádková, sestra: Katol. hned  od mých rodičů nejsem. Od prohlášení patentu jsem
se vyjevila a jsem HV. 2.Nelíbí se, nepřijímá podobojí. Vaše vejklady, až mne sice přesvědčí, přece
vám nevěřím. 3.Nejsem vyučená, a vám co mně učíte, nevěřím. 
Jan Hromádko: Nekatolík od malička, dědičně jsem HV. 2.Že není VP podobojí,  jináč se učit
nedám. 3.Dokonale články HV neznám, až přijde pastor. Katol. nechci.
Lidmila, žena: Jsem nekatol. od mala, dědičně jsem HV. 2.Pro VP podobojí. Vy mne k vaší víře
nepřemluvíte. 3.Až přijde pastor, pak se naučím. 
Dorota dcera: Jsem HV, jak mne rodiče naučili. 2.Katol. nepodává VP podobojí. Já vám nevěřím,
abyste mluvil jak chtěl, jak chce otec tak budu já. 3.Teprve se učím.
Tomáš Hromádko: Jsem HV podle kšaftu PJ od prohlášení patentu. 2.Nepřijímá podobojí. Nechť
mluvíte co chcete, nebudu katol. 3.Jak náleží, nevím, co z knížek mám. Učit se od vás nechci. 
Anna, žena: Vystoupila jsem od prohlášení patentu, jsem HV. 2.Ujali nám VP. Vašim vejkladům
věřit  nechci.  3.Něco  jen  trochu  vím  z písem  a  vám  se  učit  nedám.  Všem  povinnostem  se
poddávám, děj se vůle Boží.
Jan Kříž: Jsem HV, mí rodiče hned v tom byli. 2.Pro VP. Vašim vejkladům už nevěřím. 3.Budu se
učit, některý článek znám z Písma.
Kateřina, žena: Dřív katol., od patentu HV. 2.Chci přijímat VP podobojí. A vám, co mně vykládáte
a učíte, nic nevěřím. 3.Vy darmo pracujete, já počkám na našeho pastora.
Josef Jelínek: Katol. nejsem hned od rodičů. Veřejně HV. 2.Že nepřijímají podobojí. Vaše horlení
nepřijímám. 3.Budu se učit až dostaneme našeho predikanta. Slyšel jsem ale hned od rodičů, že je
to dobrý, když to přijde. Všem povinnostem katol. knězi se poddávám jak císař chce.
Anna,  dcera,  Antonín syn:  Jsem HV podle  kšaftu  PJ.  2.Pro  VP.  Vašim vejkladům nevěřím.
3.Něco vím, vám se učit nedám, mluvte co chcete.
Anna, žena: Rodiče katol. mne katol. vychovali. Katol. nevyznávám, protože muž a děti nejsou.
Žádný jiný než muž mne k tomu navedl. Jsem HV, že je v ní muž a děti. Pochybnost nemám.
Katol. být nechci, protože muž není.
Jiří, syn: Nejsem katol. od prohlášení patentu, jsem HV. 2.Pro zrušení podobojí. Vašim vejkladům
nevěřím. 3.Až přijde pastor, naučím se, od vás se učit nechci.
Tomáš, syn: Nejsem katol., že otec můj nechce, jsem od prohlášení patentu HV. Poznávám sice,
jak mne učíte, že bych v tom otce poslouchat povinen nebyl, ale nedbám. 2.Přistupuji k HV pro
přijímání podobojí. Vašemu učení nevěřím. 3.Vám se učit nedám.
Karel, syn:  Jsem HV od prvopočátku. 2.Nepřijímá podobojí. Vám se přemlouvat nedám. 3.Té víře
až dosavad nerozumím, ale až budu učený, bude se mně to líbit. Vaše učení se mi nelíbí.
Martin Hromádko:  Mí předkové hned nebyli katol. Já podle nich. Ten patent nám dal příležitost,
že jsem HV. 2.Že se nepřijímá podobojí. 3.Články HV neznám, a vám nevěřím. 
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Terezie, dcera Martina Hromádky: Od patentů jsem odstoupila od katol. a jsem HV. 2.Pro
nepřijímání podobojí podle kšaftu PJ. Ačkoliv vy mně pravíte, chápu to, však ale tomu nevěřím.
3.Vašemu učení nevěřím v příčině toho náboženství.

Ves  Perálec

Jan Havel: Nejsem katol. od prohlášení patentu, jsem zvrtošený, neustoupím od kalicha Páně,
ačkoliv vy mi pravíte, že sám  za sebe odpovídat budu a na vaše svědomí, že byste mne nebyl učil,
nic neslyším. Jsem HV, od něho neustoupím, nechť se se mnou děje co chce. 2.Že se nepřijímá
podobojí. Vás učícího slyším, však ale dokonce si toho nevšímám. Ale když to náboženství pán
země nechtěl, tak by to nevydal. 3.Trochu to chápu. Vám se učit nedám a všem povinnostem,
které pán země usoudí, se poddávám.
Anna, žena Jana Havla: Od prohlášení patentu jsem HV. 2.VP se nepřijímá podle kšaftu KJ a
vám neuvěřím, nebo žádný za žádného odpovídat nebudete, mám duši.  3.Že bych nerozumně
dělala tak jak vy mně proukazujete, že sobě oblibuji, co neznám, to nevěřím. 
Anna, dcera: Můj otec mně už dávno učil v jiném náboženství, jsem HV. 2.Nepřijímá se podobojí.
Vašim důkazům, že by se plnil kšaft K. i pod jedním způsobem přijímání, nevěřím. 3.Něco z toho
náboženství helvetského a Písma vím. A z toho se, ne od vás, ale od pastora učit budu.
Alžběta Havlová, matka: Od prohlášení patentu jsem HV. 2.Že se nepřijímá podobojí. 3.Jen
trochu co slyším z Písem a vám se učit nedám, počkám na pastora. 
Václav Nešetřil: Od prohlášení patentu jsem veřejně nekatol., prv jsem byl taky popletenec a
kdyby to pán země nepovolil, tak by to nechtěl mít. A vám vykládajícím nevěřím a beru to všechno
na svý svědomí. 2.Mám důraz největší, že se nepřijímá podobojí. 3.Rozumím tomu trochu, hodlám
se učit od pastora a vašemu učení nevěřím. Poddávám se všemu nařízení pána země. 
Anna, žena: Veřejně katol. nejsem od prohlášení patentu, prv jsem poslouchala rodičů v jejich
náboženství s jsem HV, protože tak pán země povolil  a vám jináč vykládajícím nevěřím. 3.Jen
trochu vím z Písem a vašemu katol. naučení nevěřím.
Florián Hromádko: Veřejně nekatol. jsem od prohlášení patentu, když nám tak pán země vydal a
vaše vykládání důmyslu pána země nevěřím a znám se k HV. 2.Že nepřijímá podobojí a vámi ač
mě  to  z Písem vykládáte,  se  přesvědčit  nedám.  Jsem v té  případnosti  tvrdošíjný.  3.Dokonale
nejsem, ale počkám na pastora. Vámi se učit nedám a poručení pána země se poddávám.
Terezie žena: Jsem veřejně nekatol. od prohlášení patentu. Znám se k HV kvůli muži. 2.Proto
k té konfesi, že se v ní přijímá podobojí a vaším vejkladům nevěřím. Budu se učit  u pastora, u vás
ne, a tvrdošíjně přece na tom stojím, třeba přesvědčena byla.   
Dorota Hromádková, matka: Veřejně jsem od prohlášení patentu, dříve jsem v tom taky byla.
2.Proto v HV, že se přijímá podobojí  a vašim vejkladům nevěřím. 3.Vyučena nejsem, vám se učit
nedám.
Josef Kaštánek: Veřejně od prohlášení patentu a jsem toho smyslu, třebas jste vy jinak mluvil.
Jsem HV. Kdyby to nebylo dobrý, císař pán by to nebyl dovolil. 2.Ouraz mám, že se nepřijímá
podobojí a vy až mi to vyvrátíte z Písma, přece neuvěřím. 3.Hodlám se učit od našeho pastora a
vašemu učení nevěřím. Katolickému knězi, když bych měl svého pastora, platit nebudu, zač bych
měl platit.
Anna žena: (zápis německy)
Anna Halámková, děvečka: Od prohlášení patentu jsem HV. Vy darmo mluvíte, vám nevěřím.
2.Pro VP, co vy se mnou přece dobře jednáte, nevěřím. 3.Ačkoliv články z víry neznám, vám se
přeci vyučit nedám.
Tomáš Krčál: Od prohlášení patentu jsem HV. 2.VP nepodává podobojí.  Ale vašim vejkladům
nevěřím,  že  z Písma  vykládáte  nic  nevěřím.  3.Něco  znám  z knížek,  ale  nejsem  vyučen,  až
dostaneme našeho pastora. Od vás se učit nedám. Ačkoliv co nám poroučí císař pán, to zachovám,
jen že platit nebudu katol. kněžům, proč bych jim platil.
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Rozalie žena: Od prohlášení patentu jsem HV. Kdyby to nebylo dobrý, císař pán by nebyl dovolil.
2.Nepřijímá se podobojí. A vašemu vykládání nevěřím. 3.A třeba jste mi ty články vykládal, jináč
neudělám. 
Josef Hromádko: Od vánoc, jak se patent prohlásil k HV. Jak milost císařská povolila, a kdyby to
mít nechtěla, nebylo by to. A vy, ač mne rozumem přesvědčujete, nevěřím to. 2.Není VP podobojí.
3.Že by to rozumné nebylo, že nevím, co nevím, soudím. Od vás se přece vyučit nedám a platit
chci  každému, co pán země usoudí.
Terezie,  žena:  Od  prohlášení  patentu  jsem nekatol.  HV  kvůli  muži.  2.Není  podobojí.  Vašim
vejkladům nevěřím. 3.Vámi se nedám učit. Pravdu, kterou uznávám, mluvíte.
Karel  Hromádko,  syn:  Od  prohlášení  patentu  jsem  HV.  2.Nepřijímá  se  podobojí.  Vašim
vejkladům nevěřím, nic se mi nelíbí, ani vaši dobrotu nepřijímám. 3.Až bude učitel. Vámi se učit
nedám.
Dorota Hromádková,  dcera:  Jsem nekatol.  kvůli  rodičům.  Od prohlášení  patentu jsem HV.
2.Nechci katol. kvůli rodičům a že VP není podobojí. Vašemu učení nedávám místo. 3.Jen co mne
mí rodiče učejí. Třeba rodiče hned do pekla šli, já půjdu s nimi.
Jan Drahoš: Od prohlášení patentu jsem veřejný nekatol. A třeba pán země to neschvaloval, proč
nám to vydal? Jsem HV. 2.Pohoršení sobě beru, že se nepřijímá podobojí. A vám pěkně mluvícím
nevěřím. 3.Dokonale ne, ale co čtu, to rozumím. Ke všemu poplatku se poddávám jak císař pán
míti chce.
Anna, žena: Od prohlášení patentu jsem HV. 2.Proto, že nepřijímáme podobojí. 3.Budu se učit od
našeho pastora. Vašemu učení nevěřím. 
Anna Zachová, podruhyně: Nejsem katol. od prohlášení patentu. Chci přijímat podobojí a vašemu
učení  nic nevěřím, a to rovně. 2.Je příčina proč jsem odstoupila. 3.Články HV neznám, a od vás
jich nechci slyšet, ale přeci jinač neudělám. 
Tomáš Zach: Nejsem katol. veřejně od prohlášení patentu,  když to pán země dovolil, já tak chci
živ bejt a vás neuposlechnu. Jsem HV.  2.Nepřijímání podobojí mne od nich odrazilo a ačkoliv mne
můj rozum přesvědčuje, kde je živý tělo, je také tam krev, jak vy mně předkládáte, já vám přece
nevěřím. 3.Já se vyučím a podrobuji se všemu, co císař pán nařizuje v povinném platu.
Magdalena  žena:  Jsem  HV  od  prohlášení  patentu.  Přivedlo  mne  k tomu,  že  se  nepřijímá
podobojí. Vašim vejkladům nevěřím. 3.Chci se učit od našeho pastora, od vás ne.
Kateřina dcera: Já jsem tak jako táta a od táty neodstoupím, kdybych s ním hned do pekla měla
jít.  A  vám co  mně  učíte  nevěřím.  Darmo  pracujete.  2.Protože  táta  tak  já  hlásím  se  k tomu
náboženství. Jinou příčinu nemám a  vám se převíst nedám. 3.Vyučena nejsem, ale nic nedbám,
třeba ho nevím, až dále se naučím, ale ne od vás.
Tomáš Drahoš: Nejsem katol. Chci přijímat podobojí, nechť je to helv. neb augsbur. a vašemu
naučení místa nedávám. 2.Od katol., že se nepřijímá podobojí. 3.Není učedník nad mistra. A vás za
mistra nechci. Všem povinnostem se podrobuji.
Alžběta žena: Od prohlášení patentu jsem HV.  Vy pracujte jak chcete, já vás slyšet nechci.
2.Ouraz mám, že se nepřijímá podobojí. 3.Teprve se chci učit a vy darmo mluvíte.
Václav Hromádko: Od prohlášení patentu veřejně, prv ale to mám od rodičů a nyní HV. 2.Chci
přijímat podobojí, k vašemu nábož. přiznávám se zatvrzelý, třeba byl i pravdou přesvědčen. 3.HV
nejsem vyučen, ale vím, že to město je pod Peršanem. Všemu platu podle vůle pána země se
poddávám. 
Veronika manželka: Přistupuju k HV že je muž taky v tom. Vy mně povídáte, že nejsem povinna
muže poslouchat, přece jinak neudělám. 2..Že se nepřijímá podobojí a když vy mne vyučujete a
všechno důkladně předkládáte. Děj se vůle Boží, pravím, jen  když v Boha věřím, já myslím, že
k spasení přijdu. Pochybnost nemám. 3.Proč k HV  nevím. A rači mě odbite, já jináč neudělám.
Terezie Hromádková, švagrová: Od prohlášení patentu jsem odpadla, dříve jsem byla skrytá
nekatol.,  nyní HV. 2.Že se nepřijímá podobojí.  Vašim vejkladům nevěřím. 3.Myslím, že moudře
dělám, třeba tomu nerozuměla do čeho se dávám. Vaše učení přece nepřijímám. 
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Vdova Drahoška: Veřejně jsem nekatol. od prohlášení patentu. Dříve jsem ale byla v tom už od
mládí. Já nevím sama co jsem, ale chci přijímat podobojí, od vás se učit nechci, slyším sice, ale
nevšímám si toho. 2.Katol.  nechci  být, že se nepřijímá podobojí  a jinak ani činit  nechci,  jsem
zatvrzelá. 3.Články neznám a od vás slyšet nechci.
Jan Beneš: Rodiče katol. a mne tak vychovali. Nyní chci být evang. Podle kšaftu PJ. Proti katol.
nic nemám. Od žádnýho navedený nejsem. Jsem HV pod lámáním chleba a kalichu pití.3.Až nám
PB sešle učitele. Na vaše učení nic nedám, katol. nebudu.
Magdalena žena: Od prohlášení patentu jsem veřejně, dřív jsem stejně od malička. Nyní HV.
Třeba byla kalvínská, jak vy pravíte, děj se vůle B. 2.Chci přijímat podobojí. A vy jste mně to pěkně
vyložil. Já přece jinak neudělám a vám se obrátit nedám, nechť mluvíte co chcete. 3.Od muže
podle PB všechno slyším a třeba on nám nebyl od Boha za učitele, já přece jiného nechci.
Jan Beneš, syn: Jsem HV nechť je to jakákoliv víra a jináč nevěřím. 2.Že se nepřijímá podobojí
podle kšaftu KP a vašemu vejkladu toho kšaftu nevěřím. 3.Táta mne učí a vám se učit nedám.
Jan Dostál: Jsem HV od prohlášení patentu a prv jsem byl katol. 2.Že se nepřijímá podobojí a
vám a vašemu vejkladu až mě upřímně zkusíte, nevěřím, jsem zatvrzelý. 3.Hodlám se učit  až
dostaneme pastora. Katol. kněžím platit nechci.
Anna, žena: Jsem HV od prohlášení patentu. 2.Proto, že se přijímá podobojí a vám se z toho
navádět nedám. Darmo pracujete. 3.Trochu se učím od muže a vám se nedám jináč učit.
Josef Dostál, syn: Katol. nejsem, protože země pán nám dal ty patenty. A vám nevěřím. Jsem
HV jak mně táta pravil. 2.Že nepřijímá podobojí a k zpovědi chodit nechci a mši sv. slyšet taky. Vy
pravíte, že zle myslím, přece jinak neudělám a vám se převíst nedám. 3.Jen od táty a proto přece
zle neudělám, že to chci po dokonalém uvážení.
Václav Dostál: Odpadl jsme skrz patenty a žena je od narození. Jsem HV. 2.Jak pravíte, že se u
katol. nepřijímá podobojí, jináč nevěřím. 3.Jen jak mne žena učila a proto přece nepatrný nejsem.
Všem povinnostem a platům jak katol. kněžím, tak našemu pastoru se podrobuji, jak pán země
nařídí.
Anna, žena: Veřejně nekatol. od prohlášení patentu, prv to mám od rodičů, já jsem se dala učit a
ne kněžím katol. proto že mně povídali, že jsou podvodnický. Jsem HV. 2.Že přijímám podobojí a
těm vašim vejkladům, důstojný otče nevěřím. 3.Budu se učit od pastora, vám se učit nedám.
Anna, dcera: Jsem HV od matky zavedená a i nyní věřit nechci a prací vaší zhrdám. 2.Mám
příčinu – podobojí. 3.Učím se od matky.
Terezie,  dcera:  Jsem  HV,  jak  mne  matka  dávno  učí.  2.Pro  příčinu  podobojí  a  vaše  učení
nepřijímám. 3.Jenom jak mne matka učí.
Lidmila dcera: Jsem HV, protože mne tak učí rodiče. 2.Chci přijímat podobojí, vašemu učení
nevěřím, neslyším.  Učím se od rodičů. 3.Nic víc neumím.
Alžběta dcera: Jsem HV, jak mne mí rodiče učí a kam bych já šla od mých rodičů? Třeba bych
jich v těch věcech nebyla  povinna poslouchat.  2.Že přijímám podobojí  a  jináč  se  učit  nedám.
Pochybnost jinou nemám. 3.Jenom mne moji rodiče učí.
Josef Mundil: Já jsem odstoupil od komisi jak přišly patenty a jsem HV. Ač vaši řeč vážnou a
pravdu poznávám, přece jináč neudělám. 2.Že se neplní kšaft KJ. Od vás vejklad písma a zdání sv.
otců ač obšírný,  pro mou tvrdost poslechnout nechci  a jinou pochybnost v víře katol.  nemám.
3.Ačkoliv mně pravíte a učíte, já tomu rozumět nenucu a nechci, jen přece to musí být dobrý, když
to pán země chce mít v zemi a my pohodlí ani užitku v tom nehledáme a poddávám se všemu
platu a nařízení císaře pána.
Alžběta žena:  Co patenty přišly kvůli svému muži jsem HV a všecko vaše učení slyším, ale přece
od toho náboženství neodstoupím. 2.Že nepřijímá podobojí. 3.Spravuji se smyslem písma sv. a
mého manžela  a vašemu učení nevěřím.
Václav Pospíšil: Přistoupil jsem k HV od prohlášení patentu, prv jsem byl katol. Vy pravíte, že ten
patent královský muž neporučil ani neschvaloval a vyvracíte všecky mý býti mohoucný u víře katol.
přeučený,  já  přece jinak neudělám.  2.Nepřijímání  podobojí  u kat.  3.Myslím přijde učitel  a  vy
pravíte a dokazujete, že je to nesmyslný, že vyšacuju duši na víru, kterou neznám – přece jinak
neudělám a vašemu učení nevěřím. 
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Dorota, manželka: Co se to pletení začalo od prohlášení patentu, nejsem  katol., znám se k HV.
2.Pro přijímání podobojí a vy pravíte, že podle učení Kalvína v tom nábož. neskutečné tělo a krev
K. jest, ale toliko jen připamatování. Já se ho proto přece držím. 3.Od vás se učit nedám.
Terezie  Macháčková,  vdova:  Já  jsem  sice  popletená  od  maličkosti  od  mých  rodičů,  od
prohlášení patentu jsem HV. 2.Protože tak chci posluhovat jak K při poslední večeři posluhoval a
vašemu učení nevěřím, jináč neudělám. 3.Vám se učit nedám.
Vojtěch, syn: Já jsem prv popletený ve víře a rok před patentem skrz zlý lidi a nyní veřejně jsem
od patentu HV. A jak tolik se mnou a upřímně pracujete, já jináč neudělám. 2.Že se nepřijímá
podobojí  a  nechci  dělat  kříž  a  vejkladu vašemu katol.  místo  nedávám, jináč  neudělám. 3.Vás
učícího slyšet nechci.
Jan,  syn:  Co  mně  matka  učí,  to  chci  být.  Hlásím  se  ke  kšaftu  KJ,  nechť  je  to  helv.  neb
augsburgská a váš vejklad slyšet nechci.  2.Chci přijímat podobojí. Jináč důraz žádný nemám na
víře katol. a k vašim důvodům přitrhnout nemohu, když matka jináč nechce. 
Václav Krčál: Jsem HV od prohlášení patentu, ale od mladosti jsem v mé mysli popletený nekatol.
A všem vejkladům mnohem a důkladně místa nedávám. 2.Že se nepřijímá podobojí. Mnoho od vás
slyším pěkných vejkladů, takže mne na rozumu berete, ale já vám nevěřím. 3.Co vy mně říkáte,
tomu věřit nechci. Já se žádné povinnosti nevytejkám, co císař pán nařídí i také strany platu katol.
kněžím.
Kateřina,  žena:   Rodiče  byli  katol.  mne  katol.  vychovali  Katol.  nevyznávám,  že  nepřijímá
podobojí. Muž mne k to mu zbuzoval, že je to dobrý, abych se toho držela. Pochybnost nemám.
Jen nejsem tuze učená. Však vyznávám podle   kšaftu KJ pod lámáním chleba a kalichu pití.
3.Povědomost článků nemám, věřím PB.  Katol. nebudu, když muž není.
Václav syn: Odstoupil jsem kvůli otci, nyní podle otce k HV. 2.Že se nepřijímá podobojí. Vy mne
učíte pravdu a jí od rodičů neodstoupím. 3.Vaše učení nepřijímám. 
Alžběta, dcera: Já u víře držím s tatíkem, jak bych jináč ďála. Jsem HV a vás mluvícího dobře
sice, pro mýho tatíka přece neposlechnu. 2.Ujali nám VP. 3.Teprve se budu učit a vás ne, darmo
mluvíte.
Anna, dcera: Jsem HV jako chtějí rodiče, jak bych jinak dělala a že bych jich v oněch věcech
poslouchat povinna nabyla, o tom pochybuji a kdybych od nich odstoupila, vyhnali by mne. 2.Že
nepřijímá podobojí a vašemu vejkladu nevěřím. 3.Vyučena nejsem a vám se kněže učit nedám.
Jan Krčil: Nejsem katol. hned od poznání rozumu. Nyní HV od prohlášení patentu. 2.Proto, že se
tam  přijímá  podobojí  a  všecky  vaše  důkazy  proti  tomu  z písem i  z rozumem nevěřím.  Jsem
zatvrzelý. 3.Zouplna jen z Písma vím. Pohodlí a užitek v tom žádný nehledám a vašemu učení ucho
nedám.
Anna, žena: Rodiče byli katol. a mně tak vychovali. Katol. nevyznávám. 2.Proto, že se mně nelíbí
a že muž v ní není. Můj muž mne k tomu navedl a on mně tu víru schválil. O katol. víře nemám
pochybnost. Nábož. vyznávám podle kšaftu KJ, protože se mně líbí. 3.Povědomost mám článků –
věřím. Katol. být nechci, že muž není.
Kateřina, dcera: Nejsem katol. podle vůle mýho tatíčka, a co mi pravíte, že nejsem povinna otce
poslouchat. Já pravím, že jsem v ní, oni by mne vyhnali. Hlásím se k HV. 2.Jak mně otec prál, že je
lepší podobojím než u katol. pod jedním. 3.Jen co mne otec učí a na něm přestávám. Vás slyším,
ale nedbám. 
Jan Javůrek: Jsem HV od prohlášení patentu příkladem mý ženy. Vás přece duchovní otče rád
slyším,  a  důvody  vaše  rozumím,  a  co  jsem před  sebe  vzal,  od  toho  neustoupím.  2.Nic  mne
nepřitáhlo  z něho jen přijímání  podobojí.  Jinak o víře katol.  dobře smejšlím.  3.Nejsem vyučen
v článkách HV a co mně o ní předkládáte, tomu věřit nemůžu. Sice bych dal proti rozumu. Ani
pohodlí ani užitek z toho mít nechci.
Dorota, žena: Já jsem zpletená hned od mých rodičů. Jsem HV. 2.Že chci přijímat podobojí, a
vysvětlení písem vaším věřit nemohu a nechci. 3.Jen co mně někdy moji rodiče pletli. Na vaše
učení nedbám.
Anna, dcera: Jak rodičové tak jsem já a jinak nechci být. Jsem HV. 2.Chci přijímat podobojí jak
mně rodiče řekli a váš vejklad k srdci nepřipouštím. 3.Vaše učení nepřijímám, slepě do toho lezu.
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Dorota, dcera: Kvůli rodičům jsem HV. Pravěj, že tam 2.budu přijímat podobojí a co v ní učíte já
věřit nemohu, když jsem se uvázala na rodiče. 3.A vás učícího slyšet nechci.
Alžběta dcera: Odstupuji od prohlášení patentu kvůli rodičům a sice 2.přistupuji k HV že budu
přijímat podobojí. Vašemu učení nevěřím. 3.Učit ne od člověka, ne od vás, ale od samého PB se
naučím. 
Jan, syn: Katol. nejsem jak vyšel prohlášení patentu kvůli mý matky. Jsem HV. 2.Proto, že se tam
přijímá podobojí a byste mne od večera i od druhýho rána učili, jinak neudělám. 3.Vám se učit
nedám.
Lidmila, dcera: Kvůli rodičům jsem HV a jich se přece držet musím. Třebas jste vy jináč učil, a to
proto 2.,že  se tam přijímá podobojí a co mi pravíte, nevěřím. 3.Od vás se učit nechci.
František Chaloupka: Od prohlášení patentu jsem HV. Vaše naučení a vejklad nepřijímám. 2.Že
nepřijímáte podobojí. A od vás přesvědčen, co jest v živém těle krev, přece na něm stojím. 3.Od
vás se učit nedám. Ani pohodlí ani užitek v tom nábož. nehledám.
Anna, žena: Od prohlášení patentu a znám se k HV a sice proto, 2.že chci přijímat podobojí  a jak
vy mně pravíte, já to nevěřím. 3.Vás poslouchat nechci, od vás se učit.
František Kopiště: Od prohlášení patentu jsem HV, to proto 2.že chci přijímat podobojí a jinak
věřit nebudu. 3.Vámi se učit nedám.
Kateřina, žena: Já jsem to co můj muž, jemu kvůli HV. Se svým svědomím jsem se o to poradila.
Vám vykládajícím nevěřím. 2.Že se v HV podává podobojí. 3.Vámi se jináč učit nedám.
Tomáš Nešetřil: Odstoupil jsem asi 4 léta. Žena mě k tomu přivedla, ona je z toho rodu. Nyní
jsem HV od prohlášení patentu. 2.Proto že chci přijímat podobojí. Vašim důkazům naproti tomu už
podstatně nevěřím. 3.Vašemu učení nevěřím. Ani pohodlí ani užitek v tom  nábož. nehledám.
Alžběta, žena: Už od malička jsem tajně ve víře, nyní  HV. 2.Že chci přijímat podobojí a že bych
se  zbavovala  v tom  nábož.  skutečně  jednoho  i  druhého,  tomu  nevěřím.  3.Vašeho  učení
nepřijímám.
Alžběta, dcera: Jsem HV od doby jak se to začalo, jak mi rodiče poradili a sice proto, 2.jak mi
pravěj, že budu přijímat podobojí a vašemu jináč učení nevěřím. 3.Vaše učení přijímat nechci.
Apolena  Chaloupková,  děvečka:  Od  prohlášení  patentu  jsem HV proto,  že  2.chci  přijímat
podobojí a jak vy mne učíte rozumím sice, ale já chci píti  ano jísti krev Páně a sice z kalicha.
3.Vaše učení nechci.
Jan Macháček, ženatý: Rodiče katol. vychován katol., víru katol. nevyznávám proto že je ujatá
VP pro zákon P. Žádný mne nenavedl. Tu pochybnost mám, že je nám ujatá VP. Nábož. chci
vyznávat podle  sv.  apoštolů,  protože se mně to zdá dobrý.  Povědomost mám článků té  víry:
Věřím…. a Tuum recitait in hinie Anitovonis. Víru katol. nevyznávám.
Kateřina,  žena:  Od  prohlášení  patentu  jsem  HV.  Proto  2.abych  přijímala  podobojí  Vašemu
upřímnému se mnou jednání nevěřím. 3.Ještě nejsem vyučená a vašemu učení nevěřím. Taky
snad na sebe slepou víru beru.
Václav Dostál: V katol. víře potvrzenej dávno a nyní jsem HV a to proto, 2.že chci přijímat VP
podobojí a podstatnému vašemu vejkladu nevěřím. 3.Vámi se učit nedám. Myslím, že byste mne
svedli. Ani pohodlí a užitek žádný nehledám.

Ves  Rychnov

Filip Holc: Co patenty vyšly, odpadl jsem od katol. a znám se k HV. Pravdě a důvodům vašim ač
poznalým  odpírám.  2.Chci  přijímat  podobojí  a  všem výkladům ač  upřímně  o  mně  pracujete,
nevěřím. 3.Od vás se dokonce učit nedám. Jsem tvrdošíjný k vašim slovům. Ani pohodlí ani užitku
žádného v tom nábož. nehledám. Pánu země z víry se poddávám ve všech poplatkách.
Alžběta, žena: Jsem HV jako je muž a já od něho neodstoupím. 2.Proto že muž není katol. a že
tak chce. Já sice na nábož. katol. žádnou ošklivost nemám. 3.Nejsem vyučena zouplna, ale vám
přece v ničem nevěřím.
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Jan Bureš: Od poznání rozumu jsem u víře popletený. Od prohlášení patentu jsem HV a to proto
2.že  chci  pít  z kalicha  podle  kšaftu  KP.  Vašemu vykládání  a  rozbírání  písem nevěřím.  3.Vaše
naučení nepřijímám a ke katol. nepřistoupím, ani pohodlí ani užitek v tom nehledám.
Josef Bureš, syn: Mám za to, že moji rodiče byli HV a já jsem taky tak vychovaný. Katol není
podle kšaftu P. Moji rodiče mne k tomu přivedli. Žádnýma pohrůžkama, jen samým poslušenstvím,
protože je  dítě povinno rodičů poslouchat.  Ve víře katol.  nemám pochybnost  a  jí  ji  nehaním.
Vyznávám nyní HV, že chci přijímat podobojí VP. 3.Povědomost článků nemám. Vašemu vejkladu
nevěřím, přistoupit nechci.
Terezie  Burešová,  sestra:  Moji  rodiče  nebyli  katol.,  byli  ve  víře  popletený a  tak  mne taky
vychovali, a to co jsem se od nich učila vyznávám nyní HV. Pochybnost nemám, jen že se podobojí
neposluhuje.  Povědomost  dokonalou  nemám,  jen  se  chci  učit.  Na  váš  vejklad  právě  zřetelně
odpovídám, že od učení rodičů neodstoupím a katol. nebudu.
Alžběta manželka Jana Bureše: Moji rodiče byli ve víře popletený. Katol. nebyli a tak mne taky
vychovali. Katol. nejsem a nebudu, když jsem se tomu z mládí vyučila. Pochybnost mám, že se
neplní kšaft JK. Jsem podle manžela HV, proto, že přijímá podobojí. Články toho nábož. neznám.
Vejklady dobře slyším a přece nezůstanu, jinak neudělám. Katol. nebudu.
Václav  syn:  Nedostavil  se  na  3.poručení.  Víru  katol.  nevyznávám.  Jsem víry  podle  HV  pod
lámáním chleba a pití  kalicha.
Josef syn svobodný: Nedostavil se na 3.poručení – ještě nedospělý.
Terezie, dcera: Nedostavila se na 3.poručení – nedospělá.
Josef Bureš, ženatý: Vím, že moji rodiče nebyli praví katol. a taky mne tak vychovali. Nyní jsem
HV. Dokonalou povědomost nemám. Rozumím od vás vejklad, ač obšírný, nepřijímám jej a k víře
katol. nepřistoupím.
Anna, manželka: Moji rodiče vedli dobrý křesťanský život, pravili, že je to víra evang. A proto se
odlučují,  že se v katol.  nepřijímá podobojí.  Jsem HV a chci přijímat podobojí  podle kšaftu KJ.
Náležitě nejsem vyučena a katol. býti  nechci, proto taky vejkladu a učení vašeho neposlechnu.
Josef Bureš, syn svobodný: V tý víře mne rodiče chovali a já v ní už posavad trvám a nyní HV.
Chci přijímat podobojí. Články neznám, až přijde učitel. Váš vejklad a naučení nepřijímám. Proti
nábož. katol. nic nemám, přece katol. nebudu.
František, syn svobodný: Jsem tý víry, jako rodičové hned z mládí pravili, že je evang., nyní HV.
Chci přijímat podobojí. Pochybnost nemám. Články HV neznám až posaváde. A váš vejklad přece
nepřijímám. 
Kateřina, po Václavu Dankovi, čeledín: Rodiče mý mne již před 10 lety, ale přijímali svátost katol.
Mne nikdo neodlučuje, Milost císařská že patent vydala. Znám se k HV proto,  že chci přijímat
podobojí. Proti katol. žádného pohoršení nemám. Články toho nábož. neznám, ale chci se učit až
budu mít pastora. Vašemu vejkladu místo nedám a katol. přece nebudu.
Václav Šmahel, ženatý: Rodiče nebyli dobrý katol. a tak mne taky vedli. Vyznávám HV proto, že
chci přijímat podobojí. Jinou pochybnost nemám. Články ještě neznám, na váš vejklad nedbám a
jej nepřijímám. Kat. nebudu.
Anna, manželka: Rodiče nebyli dobrý katol. a mně tomu taky tak učili. Vyznávám s nimi nábož.
helv.  proto,  že  chci  přijímat  podobojí.  O  katol.  nepochybuju.  Články  ještě  neznám a vašemu
vejkladu nevěřím. Katol. nebudu.
Alžběta, dcera:  Rodiče jsou nyní HV, v té víře mne také vyučili a k tomu  přistupuje i duch můj a
sice proto, že chci přijímat podobojí podle kšaftu KJ. Pochybnost jinou žádnou nemám. Články
nábož. helv. ještě neznám. Katol. nebudu a vaše naučení nepřijímám.
Václav Šmahel, syn svobodný: V tý víře v který rodiče jsou, od nich jsem vyučený, prve jsme z ní
vyšli. Je HV, protože chci přijímat podobojí podle kšaftu KJ. Jinou pochybnost nemám. V článkách
HV ještě nejsem vyučen, ale myslím si, že všechno je podle bratrů českých. Vaše naučení a mne
osvicování slyším, ale nevěřím. Katol. nebudu.
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Kateřina Šmahelová,  sestra, vdova: Rodiče byli ve víře popletený, ne katol. a tak mne taky
vychovali. Hlásím se k HV podle kšaftu JK. Že chci přijímat podobojí. Víry katol. se jináč nehorším.
V článkách HV nejsem vycvičena, proto k němu přistupuji, že ho patent jmenuje, sice bych o něm
nevěděla. Na upřímný od vás vejklad sobě říci nedám. Katol. nebudu.
Václav Urban, ženatý: Jaký víry byli rodiče nevím, a v tom nekatol. nábož. mne vycvičili a tak
mně taky veleli,  abych se toho držel,  co jsem se od nich naučil.  Na jejich nabádání  se taky
odlučuji. Přistupuji k HV, e chci pít z kalicha. Jiný ouraz v katol. nemám žádný. Na váš vejklad ač
obšírný zatvrzelý jsem. Katol. přece nebudu.
Kateřina, manželka: Rodiče jsem nepoznala, od nich taky nábož. nemám, ale chytila jsem to
z Vídně, abych katol. nebyla. Od prohlášení patentu jsem HV, protože se tam přijímá podobojí.
Pochybnost o katol. nemám, já jsem se ji učit nechtěla. Vejkladu vašemu který slyším, rozuměti
nechci. A katol. nebudu.
Anna, dcera Václava Urbana, svobodná: Já jsem u víře od mých rodičů popletená, jakou jsem
měla sama nevím, vím že nekatol. A nyní spolu s nimi znám se k HV proto, že se tam přijímá
podobojí.  Jinou  pochybnost  nemám.  Články  HV  neznám,  naučení  vaše  slyším,  ale  od  rodičů
neustoupím. Katol. nebudu.
Václav, syn V.Urbana, svobodný:  Jsem též od mých rodičů popletený, tak já taky katol. nejsem.
S nima od víry  katol.  odstupuju.  Od prohlášení  patentu k HV proto,  že se  tam přijímá pravěj
podobojí. Články neznám. Vaše naučení nepřijímám. Katol. nebudu, děj se vůle Boží.
Josef syn V.Urbana, svobodný: Já jsem tak od rodičů popletený, jako ostatní děti. Katol. nejsem.
Jsem HV podle  kšaftu  Syna  B.  podle  lámání  chleba  a  kalichu  pití  a  proto  k němu přistupuji.
V článcích nejsem vyučen. Vaše naučení a napomínání nepřijímám. Katol. nebudu. 
Lidmila, dcera V.Urbana svobodná: Rodiče mne vedli už dávno prv od katol. víry a dle víry rodičů
od katol. odstupuji. Jinak neudělám jen co oni chtějí. Vnukáním rodičů jsem HV a to proto, že se
přijímá  podobojí.  Článkům   HV  nejsem  vyučena.  Proti  katol.  víře  nic  nemám.  Vaše  naučení
poslouchám, proto přece jinak neudělám. Já přece budu to co rodiče.
Kateřina, dcera po Tomášovi Urbanovi, svobodná: Rodiče byli u víře popletený a k tomu mně od
10 let vedli, abych katol. nebyla. Odlučuji se pole naučení mých rodičů a přistupuji k  HV protože se
tam přijímá podobojí a vašemu naučení nevěřím. Jinak pochybnost nemám. Články sice neznám, a
váš vejklad víry katol. nepřijímám.
Tomáš Jeřábek, ženatej, umřel.
Rozarie, manželka  Tomáše  Jeřábka:  Rodiče  byli  katol.  a  tak  mne  vychovali.  Nyní  katol.
nevyznávám. Že v ní nepřijímají podobojí. Jinou pochybnost nemám. Přiznávám se od prohlášení
patentu k HV proto, že chci přijímat podobojí. Článkům toho vyznání doufám, že se naučím. Vaše
naučení nepřijímám, ke katol. nepřistupuju. 
Tomáš,  po  Václavovi  Dankovi  z Pustý  Kamenice,  svobodný,  čeledín:  Moji  rodiče  byli  ve  víře
popletený. Tak mně taky vychovali.  Od víry katol.  proto,  že tak rodiče chtěli.  Nyní k HV  pro
přijímání  podobojí.  A ač články neznám, přece od nich neodstoupím. Naučení  vaše mne nijak
nepohne, katol. nebudu.
Jan Bartůněk, ženatý: Rodiče katol., k tomu mne i vedli. Dobře upevněnej jsem v katol. nikdy
nebyl. Nyní se zouplna odlučuji skrze prohlášení patentu a znám se k HV, abych přijímal z kalicha
podle kšaftu KJ. Ostatek žádnou pochybnost nemám. V článcích teprve se chci učit od pastora, od
vás ne. Vejklad katol. nábož. od vás nepřijímám. Katol. bejt nechci.
Alžběta, žena: Rodičové byli u víře popletený. Katol. nebyli a tak mne taky vychovali, že jsem
nikdy dobrá katol. nebyla. Nyní se veřejně odlučuji. Pochybnost jinou nemám, jen že není podle
kšaftu J. Nyní vyznávám HV rovně proto, že chci přijímat podobojí. Vyučena nejsem, slepě do toho
lezu. A vaše naučení a vejklad přijmout nechci. Jinač neustoupím od muže mého.
Jan,  syn Jana Bartůňka, svobodný: Rodiče katol.  a  tak mne vychovali.  Nyní  více neuznávám.
Odlučuji  se,  protože  rodiče  jsou  nekatol.  Znám se  dle  prohlášení  patentu  k HV,  chci  přijímat
podobojí. Jinak nic nemám. Články nevím, ale budu se učit. Vejklad vašeho nábož. slyším, ale
nepřijímám. Katol. nebudu.
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Václav, syn Jana Bartůňka, svobodný: Rodiče byli dřív katol. a tak mne vychovali. Nyní mne ale
přivedli  k HV,  protože  chci  pít  z kalicha.  Pochybnost  nemám.  Články  neznám.  Vejklad  a  vaše
napomenutí nepřijímám. Katol. nebudu.
Alžběta, dcera Jana Bartůňka, svobodná: Kvůli rodičům nejsem katol., ani nechci ničím více být.
Jak bych se jich spustila, jsem v ní zvůle rodičů HV, protože jak pravěj, tam používají kšaftu K.
Články neznám. A ač proti víře katol. nic nemám, vaše naučení slyším, přece katol. nebudu.
Tomáš Bartůněk, ženatý: Rodičové měli sice písmo, ale přijímali katol. svátosti  a řádů katol.
následovali,  jakož i já, ž do vyjití  patentu. Od té chvíle se znám k HV. Chci podobojí  přijímat.
Články nevím. Vaše napomenutí a vejklady nepřijímám. Katol. nebudu.
Kateřina, žena: Domnívám se, že rodičové byli  katol. a tak mne vychovali. Od té víry odstupuji,
protože tak muž chce. Žádnýma pohrůžkama mne k tomu nedohání, jen samými slovy, abych byla
tak jak on chce. Žádnou pochybnost, jen  že nepřijímají podobojí. V článkách vyučená nejsem, váš
katol. vejklad nepřijímám.
Kateřina, dcera Tom.Bartůňka: Rodiče katol., od nich jsem svedena, že více katol. nejsem. Nyní
HV proto, že chci přijímat podle kšaftu KJ. Jinak nic nemám.  Nejsem vyučena v tom nábož., a
vaše učení nepřijímám. Od helvitů neustoupím, katol. nebudu.
Jan Bartůněk, ženatý: Jaký byli rodiče, nevím, nyní jsou HV. Já jsem se prv choval jako katol.
Příkladem rodičů jsem HV,  protože chci taky z kalicha přijímat. Na katol. víře žádný jiný ouraz
nemám. Články  HV neznám, vaše napomenutí  a vejklad nepřijímám. Děj se vůle B. od něho
neodstoupím.
Anna,  manželka Jana Bartůňka: Rodiče byli  víry popletený a nekatol.  nás vychovali.  Jsem HV
příkladem rodičů proto, že chci přijímat podobojí dle kšaftu KJ. Proti víře katol. jinak nic nemám.
Články HV ještě neznám, ale chci se učit. Vejklad a naučení  vaše nepřijímám. Katol. nebudu.
Tomáš Pešek, ženatý: Rodiče nebyli katol. a mně taky tak vedli, více nejsem katol. Znám se
k HV, proč nevím, jen že mne tak rodiče vedli podle kšaftu K. a přijímání kalicha. Články toho
nábož. se chci učit. Napomenutí a vejklad váš slyším, ale nepřijímám. Více proti katol. nemám, ale
nebudu.
Anna, žena: Rodiče byli ve víře popletený, pravili se býti evangelíci a mně taky tak vychovali.
Pochybnost jinou nemám, než že se nepřijímá podobojí. V článcích učená nejsem, přiznám se,  že
slepě do toho lezu. Váš vejklad a vaše katol. naučení nepřijímám. Katol. nebudu.

Jan Nekvinda ženatý: Rodiče dobrý katol. nebyli, byli popletený a v tom mne taky vychovali. Nyní
od prohlášení patentu se znám k HV, že chci užíti kšaftu K. podle lámání chleba a kalichu pití. Jinou
pochybnost nemám. V článcích víry HV nejsem vyučen. Vaše napomenutí a váš vejklad slyším,
však nepřijímám. Katol. nebudu.
Anna, manželka: Od rodičů pocházím u víře popletených a tak mně taky vychovali. Nyní jsem HV
podle kšaftu KJ. Proti víře katol. jiného nic nemám. V článcích HV nejsem vyučená. Váš vejklad
přijmout nemůžu, protože katol. být nechci.
Jan Pešek, ženatý: Rodiče byli u víře popletený. Katol,. jen  na oko a mně taky tak popletenýho
vychovali.  Dle  naučení  rodičů  se  odlučuji.  Pochybnost  nemám,  než  že  se  nepřijímá  podobojí.
Hlásím se k HV,  chci  přijímat  podobojí.  V článkách nábož.  HV nejsem vyučen.  Na vejklad váš
nedbám. Katol. nebudu.
Lidmila manželka: Rodiče u víře popletený, tak mne vychovali. Pochybnost nemám. Od prohlášení
patentu přistupuji k HV, abych byla účastně obojího. Vejklad váš slyším, ale nepřijímám. Katol.
nebudu.
Václav Novotný, vdovec: je tuze nemocný.
Anna, dcera  Václava  Novotného  svobodná:  Otec  sice  katol.,  ale  popletený  vždycky.  Podle
matčinýho naučení  jsem nekatol.  a  jináče být  nechci.  Přistupuji  k HV protože přijímá podobojí
podle lámání chleba a kalicha pití  . články neznám, slepě do toho lezu. Váš vejklad tvrdošíjně
přijímám a proto katol. být nechci.

152



Na Rychmburku d. 13.Marty 782.

Josef Arazim, farář  Aujezdský, komisař krajský
Josef Zirihour, direktoriární administrátor

(Pozn.: List 50. je potrhaný, některá slova jsou vynechána. Dopsal 21.4.1986 Fr.Šilar)

Jiří Holas, ženatý: Rodiče hned ve víře popletený. Tak mne také vychovali. Jaký je kořen, takový
je  strom.  Katol.  nejsem a být  nechci.  Proti  katol.  nemám nic,  jen  že  nepřijímá  podobojí.  Od
prohlášení patentu se hlásím k HV, proto že chci přijímat podobojí podle kšaftu KJ. Články žádný
nevím, než věřím. Váš vejklad nepřijímám. Jináč neudělám.
Kateřina, žena: Rodina dávno u víře popletený. Dílem oni a dílem manžel mne odvedli od katol.
Vystupuji, že chci přijímat podobojí. Jináč ouraz nemám žádný. V článkách nejsem vyučená, váš
vejklad slyším sice, věřit ale nemůžu, když katol. být nechci.
Jan Beneš,  ženatý:  Rodiče  u  víře  popletený,  mne  vychovali.  Pochybnost  nemám,  jen  že  se
nepodává podobojí.  Ani nevím, co je HV, přec se k němu hlásím od prohlášení patentu, že chci
přijímat podobojí. Dokonalou povědomost nemám, váš vejklad přijímat nesmím. Katol. být nechci.
Anna, žena: Rodiče popletený, mne tak vychovali. Katol. nechci proto, že se nepodává podobojí.
Znám  se  od  prohlášení  patentu  k HV.  Články  nevím,  krom  „Věřím…“  Váš  vejklad  a  naučení
nepřijímám, žádný ze mne nic neudělá.
Václav Novotný, ženatý: Nemohu říci, jakého nábož. byli rodiče a mne také neodvedli od katol.
Odlučuji se proto, že není podobojí. Jinak nikdo mne nesváděl a jinou pochybnost nemám. Nyní od
prohlášení patentu jsem HV, že chci přijímat podobojí. Články posavad neznám. Na váš vejklad
odpovídám, že proti němu nic nemám, že dobrý je. Katol. přeci nebudu.
Alžběta žena: Rodiče byli sice katol., ale v litaniích se pletli a také mne pletli. Já katol. nejsem.
Tak jako  můj  muž  jsem kvůli  jemu,  jinač  bejt  nemůžu.  Jinou pochybnost  nemám,  jen  že se
nepodává podobojí. K HV proto, že chci přijímat podobojí. Vejklad váš a napomenutí slyším, až
brním, ale jinak udělat nemůžu. Když jsem se do toho dala.  
Alžběta, dcera: Od mých rodičů jsem sice bludů nepoznala, mám za to, že byli katol. Ale nyní
odstupujeme, že není podle kšaftu Syna B: jinak pochybnosti nemám. Články dokonale nevím.
Vejklad váš slyším, ale od rodičů neodstoupím, oni by mne z domu vyhnali. Katol. být nemůžu.
Václav Pokorný, ženatý: Rodiče katol., mne tak vedli.  Nyní nejsem proto, že se neplní kšaft K.
V podávání  podobojí.  K HV  skrze  patenty  abych  užil  podobojí.  V článcích  cvičený  nejsem,  ale
nedbám. Vejkladem vašim sice  přesvědčený jsem, ale přec odpírám. Katol. nebudu.
Kateřina, žena: Rodiče u víře popletený a mne taky tak učili. Katol. nejsem a nebudu. Proti nic
nemám,  jen  že  se  nepožívá  podobojí.  Ke  konfesi  HV,  abych mohla  přijímat  podobojí.  Články
dokonale neznám, ale nebojím se jich. Vejklad váš katol. slyším ač z rozumu, přece nevěřím jemu.
Katol. přece nebudu.
Tomáš Javůrek, ženatý: Mý rodiče byli katol. ale v písmě zběhlý, mne taky tak vychovali. Od
katol. víry mne odvedl sám Bůh všemohoucí. Mám pochybnost, že se nepodává podobojí podle
kšaftu  KJ.  Nyní  od  prohlášení  patentu  k nábož.  HV  v lámání  chleba  a  kalichu  pití.  Vyučený
v článcích nejsem. Na účinnej vejklad váš víry nedám. Katol. nebudu.
Kateřina,  žena:  Moji  rodiče  měli  spletený  stranu  víry,  jak  vím,  ale  katol.  způsobem  jsem
vychovaná. Katol. nejsem a nebudu, protože se neplní kšaft P. Jiný ouraz nemám. Znám se k HV,
chci přijmout podobojí. Články nevím, vejklad váš nepřijímám. Katol. nebudu.
Václav syn,  svobodný:  Rodiče  byli  katol.,  ale  spletený  a  mně  taky   tak  spleteně  vychovali.
Odstupuju   proto,  že  tam není  VP podobojí.  Jiného  nic  nemám.  Přiznávám se k HV,  chci  pít
z kalicha. Články neznám. Vejklad váš tvrdošíjně nepřijímám. Katol. nebudu.
Jan syn: Rodiče byli katol., ale spletený a mne tak vychovali. Odstupuji, že v ní není VP podobojí,
jiného nic nemám. K HV proto, že  chci pít z kalicha. Články neznám. Vejklad váš nepřijímám.
Katol. nebudu.
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Anna,  dcera: Rodiče katol.  ale spletený a mne tak vychovali.  Odstupuji,  že není VP podobojí.
Přiznávám se k HV, chci pít z kalicha. Články neznám. Vejklad nepřijímám. Katol. nebudu.
Alžběta, dcera: Podle rodičů, že mne tak vychovali, katol. nejsem. Pro VP podobojí. K HV, chci pít
z kalicha. Články neznám. Vejklad váš a naučení nepřijímám. Katol. nebudu.
Václav Socha, ženatý: Rodiče ve víře spletený, tak mne vychovali. V katol. se neplní kšaft KJ. Od
prohlášení patentu přistupuji k HV, že chci přijímat podobojí. Články neznám. Naučení a vejklad
slyším, ale jinak přece neudělám.
Lidmila,  žena:  Rodiče  ve  víře  spletený,  mně  spleteně  vychovali.  Katol.  nejsem  a  nebudu.
Pochybnost mám, že se neužívá podobojí. Články vím, „Věřím ….“ Vaše naučení přijmout nemohu,
když nechci být katol.
Dorota, vdova po Václavu Sochovi: Rodiče popletený, katol. nebyli, mne tak vychovali. Urážím se,
že nepodává podobojí. Nyní HV. Články nevím. Vejklad nepřijímám.
Terezie Sochová, dcera: Rodiče ve víře popletený. Katol. nejsem, že neplní kšaft Páně. Ouraz
žádný.  Znám  se  k HV,  abych  přijímala  podobojí.  Články  se  hodlám  učit.  Vejklad  a  naučení
nepřijímám. Katol. nebudu.
Alžběta, dcera po Lorencovi Sochovi: Rodiče vím, že byli popletený. Nás tak vychovali. U katol. se
nepodává podobojí. Přiznávám se k HV podle patentu. Vyučená nejsem. Vejkladu rozumím sice,
ale nedbám. Jinak neudělám.
Tomáš Bureš, ženatý: Rodiče popletený a mne tak vychovali. Odstupuji, že se neplní kšaft K.
hlásím se k HV, chci přijímat podobojí. V článcích nejsem vyučen. Váš vejklad ač důkladný přijímat
nebudu, katol. být nechci.
Kateřina,  žena:  Rodiče  katol.  a  mne  vychovali.  Nyní  nejsem katol.,  můj  manžel  mne  svedl.
Odstupuju, jak manžel pravil, že se nepřijímá podobojí. Jiného neznám.
Václav Bartůněk: Otec katol. a mně tak vychoval. Katol. nejsem od prohlášení patentu proto, že
není podle kšaftu Syna B. nyní k HV pro přijímání podobojí. Články znám: „Věřím….“ Vejklad váš
sice rozumím, vy mně smysl můj náležitě ukážete, ale já přece jinak neudělám, jsem sveřepý.
Alžběta, žena: Rodiče katol. a mne vychovali. Ale budu jako muž. On mne k tomu navedl, říkal, že
je to spasitelná víra. Vyznávám HV pod lámáním chleba a kalichu pití. Protože tu víru muž přijal,
tak  já ji taky chci. Povědomost nemám. Katol. být nemůžu, protože muž není.
Jan,  syn: Pošlý od katol.  rodičů a tak vychovaný. Odlučuji  se , že taky chci  pít  z kalicha. Od
prohlášení patentu k HV, že v něm mohu přijímat podobojí. Váš vejklad  chápat nechci. V článkách
známost mám.  Věřím…. Katol. nebudu.
Kateřina dcera: Rodiče katol. ji vychovali. Odlučuji se, že chci  pít z kalicha. Nyní od prohlášení
patentu k HV. Váš vejklad přijmout nechci. Články víry vím: „Věřím…“ nebudu.
Václav Durek: Rodiče katol. a tak mne vychovali. Nyní od prohlášení patentu tu nejsou a já taky.
Chci přijímat podobojí z žádného jiného návodu neb hnutí. Články nevím než „Věřím…“ Vašemu
vejkladu nevěřím. Katol. přece nebudu.
Dorota žena: Rodiče popletený a tak vychovali. Katol. nepřijímají podobojí. Nyní HV, abych užila
kšaftu KP. Články nevím, ale chci se učit. Vaše vejklady nepřijímám, protože s pravdou přistoupit
nemohu, když katol. nechci být.
Dorota dcera po Tomášovi Luňáčkovi, svobodná: Od  rodičů jsem sice pošla, a k svýmu strejci
do služby daná. Tam jsem byla od katol. svedená. Katol. nejsem hned prv a nyní od prohlášení
patentu ještě lepší. Proto že nám nedávají podobojí. Nyní k HV. Hospodář tak chce a praví, že se
tam bude přijímat podobojí.  Články HV neznám, jen „Věřím…“ Vejklad sice spravedlivý,  přece
přijmout nemohu, když nechci katol. být.
Josef Daněk, ženatý: Rodičové popletený a když jsem začal rozumět, tak mne u víře pletli. Katol.
nejsem, že není podobojí, jinak mne nic nehorší. Znám se k HV, chci přijímat podobojí. Články
neznám,  učím se,  přímo z Ducha  sv.,  který  každou chvíli  na  mne vstupuje.  Vašemu vejkladu
nerozumím sice, že je pravdivý, ale nevšímám si ho. Katol. nebudu. 
Anna manželka: Rodiče nebyli dobří katol. a já taky ne. Nepřistoupím, protože jsem již stará a chci
přijímat podobojí. Od prohlášení patentu jsem HV. Co v sobě obsahuje nevím, a přec do něho lezu.
Jako slepá. Váš vejklad nehaním, ale nepřijímám. Nechci.
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Anna po Karlovi Popelkovi: Rodiče spletený, mne popletli taky. Katol. nejsem a nebudu. Mrzí
mne, že u katol. se neplní kšaft KJ., jak mně povídají jiní. Přistupuji k HV, abych přijímala podobojí.
Články nevím, teprve se chci učit. Váš vejklad slyším, je světlý a patrný, přesvědčena jsem, ale
přece jinak neudělám. Nebudu katol.
Dorota  Buršová:  Rodičové  katol.  Nyní  od  prohlášení  patentu  nejsem a  nebudu,   proto  že
nepřijímá podobojí. Jsem HV podle lámání chleba a kalichu pití. V článcích učena nejsem.  Váš
vejklad nepřijímám. Když katol. být nechci.
Jakub Novotný, ženatý: Rodiče evang., tak mne vychovali. Ouraz mám, že nepřijímají podobojí.
Nyní  HV že chci přijímat podobojí. Čemu už před nerozumím, aniž co povím, když jsem se neučil.
Váš vejklad a naučení přijímám, ale co je dělat, když jsem zavedený. Katol. nebudu.     
Anna, žena: Rodiče evang. A mne tak vychovali. Katol. být nemůžu, protože můj muž není, já od
něho odstoupit nemůžu a neodstoupím. Ouraz na katol. že se nepřijímá podobojí. K HV  přistupuji,
abych přijímala  podobojí  dle  ždání  muže.  Články  nábož.  znám:  „Věřím…“ Vašeho  napomenutí
přijmout nemůžu, když nechci být katol.
Rozalie,  matka hospodáře:  Rodiče katol.  Nejsem od prohlášení patentu císařského. Ke katol.
nepřistoupím, když synové nejsou, oni by mně neživili. Proti katol. zouplna nic nemám. Nyní budu
kalvínkou, jak synové chtějí, proč nevím. Váš vejklad, vaši prosbu slyším sice, ale když kat. být
nemohu pro mé syny, práci vaši přijmout nemohu.
Jan Novotný, ženatý: Rodiče katol., v ní mně vychovali. Nyní od prohlášení patentu nebudu. Že
se ruší kšaft KP. K HV proto, že chci přijímat podobojí. Články jsou: „Věřím…“, který se ke každý
víře křesťanský šikujou. Vám nevěřím, nepřijímám, když katol. být nechci.
Dorota, žena: Rodiče katol. Já nejsem, muž mne dobrými slovy k tomu namluvil. Chci být evang.,
přijímat podobojí. Články neznám, jdu za mužem. Váš vejklad nepřijímám, jak jinší tak i já budu
s nimi. Katol. nebudu.
Josef Bartůněk, ženatý: Rodiče měli písmo, ale svátosti kat. přijímali a následovali rodiče v kat. a
mně taky tak vychovali. Od prohlášení patentu nejsem a nebudu. Muselo by se jich mnoho přede
mnou obrátit, abych i já se obrátil. Ouraz nemám, jen že nepřijímají podobojí. Články nevím, učení
vaše nepřijímám, když katol. být nechci.
Anna, žena: Rodiče pravili se býti evang. tak mne také učili. Katol. nejsem. Není podle kšaftu PJ.
Přistupuji k HV od prohlášení patentu, že chci přijímat podobojí. Články neznám, až přijde učitel.
Váš vejklad upřímný slyším, ale nepřijímám. Katol. nechci.
Kateřina, dcera po Janovi Nadrchalovi,  svobodná: Rodiče popletený a mne tak vychovali.
Katol. nejsem veřejně od prohlášení patentu proto, že nepřijímá podobojí. Nyní k HV, chci přijímat
podobojí. Články nevím. Vejklady vaše slyším, ale nepřijímám. Katol. nebudu.
Dorota  Nadrchalová,  sestra  hospodyně  svobodná:  Rodiče  popletený,  byli  evang.,  tak  mne
vychovali.  Katol.  nejsem,  nepřijímají  podobojí.  Nyní  HV.  Články  neznám,  teprve  se  chci  učit.
Vejklad váš je pravdivý, ale nepřijímám jej. Katol. nebudu.
Jakub Pešek, ženatý: Z rodičů jsem popletený u víře. Svatováclavský starý český katol. víry se do
konce nepřidržím. Přistupuji k HV, chci přijímat podobojí. Články nevím, jen co z písma sv. vím.
Vašeho vejkladu nepřijímám, my dávno pracujem spolu.
Anna, žena:  Rodiče  katol.  i  mne  tak  vychovali.  Odlučuji  se,  že  se  tam  nepřijímá  podobojí.
Z žádného návodu to nemám, jen ze samého Ducha sv.  V tom HV nejsem vyučená,  vejkladu
vašeho nepřijímám, já nic jiného nevěřím. Katol. nebudu.
Josef, syn: Rodiče popletený a mne taky tak spletli. Jsem HV jak mně táta vedl. Články neznám,
vašemu naučení rozumět nechci. Víc katol. být nechci.
Martin Pešek otec: Rodiče byli popletený, pravili se býti evang. Já se stavěl jako katol. ale nyní
nejsem a přistupuji k HV kvůli synu. Nehrozí mi ničím, ale jak on já taky budu. Takové nábož. na
sebe  beru  jak  to  syn  chce.  Články  žádný  v patentu  jmenovaného  nábož.  nevím.  Váš  vejklad
nepřijímám, ani katol. býti nemohu.
Václav Pešek ženatý: Rodiče nekatol. mne taky vychovali nekatol. Od prohlášení patentu k HV,
že chci přijímat podobojí. Články nevím. Vejklad váš a naučení rozumím, ale nesmíte na to dbát,
když katol. být nechci.
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Alžběta, žena: Katol. rodiči vychována. Nyní mne muž učí. Žádnými pohrůžkami  mne od katol.
neodvedl, ale co on je,  to musím být já. Teď od prohlášení patentu se hlásím k  HV, že prý se tam
plní kšaft KJ. Články neznám. Vaše napomenutí přijmout nemohu, když mne muž jinak vede. Katol.
být nemůžu.
Josef Beneš ml., ženatý: Katol. rodiče, ale písmo měli. Katol. být nechci, že neplní kšaft Páně.
Jiný ouraz nemám. Přistupuji k HV, články jsou: „Věřím…“ Vám jináč vykládajícímu nevěřím. Katol.
nebudu a nechci.
Alžběta žena: Rodiče se chovali jako katol., i mne tak vychovali. Nyní nejsem, kdyby ze mne
řemeny dřeli. Ouraz mám, že nedávají pít z kalicha. Žádný mne nenavedl, jen Duch Páně vstoupil
na mne. Články vím, jsou „Věřím…“ Vašemu vejkladu připadnout nemohu, když katol. být nechci.
Kateřina, vdova po Matějovi Černým: Rodiče se chovali jako katol. i já. Nyní nejsem, když
mne má vlastní dcera navádí. Odstupuji, že tak můj zeť a dcera chce. K HV, vždyť to ani jmenovat
neumím sama. Proč to nevím, protože to zeť chce. Váš vejklad slyším, ale věřit nechci, když katol.
být nemůžu.
Jakub Černý,  ženatý: Rodiče byli popletený, mne sice k ničemu nenamlouvali a vedli mne ke
katol. obcování. Nyní od prohlášení patentu víc katol. nejsem. Nemůžu říci, že mne kdo navedl.
Povolení císařské mně k tomu podalo příležitost a mé svědomí se k tomu také klonilo. Ouraz na
katol. víře ten, že se nepřijímá podobojí. Články nevím, teprv v mé starosti se chci učit. Vejklad váš
a naučení s tlačením mého svědomí slyším, ale katol. přece nebudu.
Rozarie, žena: Rodiče katol. a já taky. Teď nejsem, vzala jsem to hned před sebe a mám za to
podle Boha, že v tom setrvám. Ouraz ten, že nepřijímá podobojí.  Znám se ke HV, abych pila
z kalicha P. Články nevím, až se vyučím. Vejklad váš a naučení nepřijímám proto, že jsem už jiný
před sebe vzala. Katol. nebudu.
Josef, syn:  Rodiče  se  chovali  jako  katol.  a  já  s nimi.  Odstoupil  jsem od  prohlášení  patentu
příkladem mých rodičů. Nyní k HV, chci přijímat podobojí. Vašemu vejkladu rozumím, ale nevěřím.
Když katol. být nechci.
Anna, dcera: Rodiče jako katol. a já taky. Odstoupila jsem od prohlášení patentu z vůle rodičů
k HV, že rodiče povídají, že budu přijímat podobojí. Váš vejklad nepřijímám, katol. být nechci.
Alžběta dcera: Rodiče jako katol. a mne tak vychovali. Od prohlášení patentu nejsem příkladem
rodičů, k HV abych přijímala podobojí. Vejklad nepřijímám, katol. být nechci.
Josef Kusý, ženatý: Rodiče popletený, katol. nebyli, mne tak vychovali. Katol. nejsem a nebudu,
chci přijímat podobojí. Články nevím, vaše vejklady nepřijímám. Katol. nebudu.
Anna, žena: Rodiče katol. a tak mne vychovali. Nyní nevyznávám, protože mám muže nekatol.
muž mne navedl, kdybych nebyla jako on, vyhnal by mne. Jsem podle litery helvitka pod lámáním
chleba a kalichu pití podle kšaftu Syna B. Proč do toho nábož. chci, nemůžu vědět. Vědomost
nemám, budu se učit. Katol. nebudu, že muž není.
Terezie, dcera: Rodiče popletený, tak mne vychovali. Přistupuji k HV že to rodiče chtějí, budu tam
přijímat  podobojí.  V katol.  se  neplní  kšaft  Páně.  V článkách  vyučena  nejsem.  Vaše  důvody
nepřijímám. Katol. nebudu.
Václav, syn: Rodiče mne vychovali popletenýho. Příkladem rodičů k HV, abych byl účasten VP.
V článkách vyučený nejsem. Váš vejklad nepřijímám, katol. nebudu.
Anna, dcera: Popleteně vychovaná a katol. nejsem. Ouraz, že se neplní kšaft Páně. Znám se k HV,
proč nevím. V článkách učená nejsem. Vejklad váš nepřijímám. Katol. nebudu.
Jan Kříž, ženatý: Rodiče se chovali jako katol., i mne tak. Od prohlášení patentu nejsem katol.,
trochu popletený  byl  jsem dřív.   Katol.  se  neřídí  dle  kšaftu  KJ.  Znám se  k HV,  chci  přijímat
podobojí. Články vím, jsou „Věřím…“ Váš vejklad nepřijímám. Katol. nechci.
Alžběta, žena: Rodiče nepoznala, byli dobří katol., ne popletení. Teď katol. nejsem, že muž to
chce, musím s mužem držeti, co je muž to jsem i já. Ouraz  jen že nepřijímá podobojí. HV články
myslím, jsou to „Věřím…“ Vejkladu vašeho přijímat nechci, když katol. být nechci.
Jan, syn: Rodiče mne katol. vychovali. Nyní příkladem rodičů nejsem katol., proč nevím, jen tohle,
že  co  táta,  to  já.  Nyní  HV  podle  lámání  chleba  a  kalichu  pití.  Články  neznám.  Vejklad  váš
nepřijímám, když katol. být nesmím. 
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Jan Bureš, ženatý:  Rodiče nekatol. mne učili, katol. nejsem. Od prohlášení patentu se znám k HV
pro přijímání podobojí. Články neznám, ale chci se učit.  Vejklad váš nepřijímám a nevěřím. Katol.
být nechci.
Alžběta, žena: Rodiče se vydávali za katol. ale písmo měli, u víře někde stíhaný, mne k jinému
nevedli, ale katol. nejsem. Nepřijímá se podobojí. Nyní HV, články neznám, však on mne jich Duch
sv. naučí. Vašeho vejkladu nepřijímám, katol. nechci.
Kateřina,  sestra hospodáře: Rodiče popletený, mne od mladosti vedli. Katol. nejsem a nebudu.
Nepřijímá se podobojí. Nyní HV, články nevím krom „Věřím..“ Vašim vejkladům ač přesvědčena
jsem,  věřit nemůžu. Katol. nebudu.
Jakub Bureš, ženatý: Rodiče popletený, mne tak vychovali. Katol. nejsem, že tam není přijímání
podobojí. V článkách ještě vycvičen nejsem. Váš vejklad přijímat nemohu, když katol. být nechci.
Alžběta, žena: Rodiče popletený a já s nimi. Katol. nejsem a nebudu, že se neplní kšaft PK. Znám
se  k HV abych  pila  z kalicha.  Články  nevím,  až  se  naučím.  Váš  vejklad  slyším,  ale  přijmout
nemohu. Katol. nechci.
Alžběta dcera: Rodiče popletený. Kvůli nim já nejsem katol. a nechci nebo nemůžu. Rodiče mne
nesvádějí žádnými pohrůžkami, já podle nich přistupuji k HV. Články nevím, až pastor přijde, on
mne vyučí. Vejklad váš nepřijímám, katol. nebudu.
Josef, syn: Rodiče spletený a mne tak učí. Katol. nejsem, že v ní oni nebudou. Znám se příkladem
rodičů k HV, abych užil obojího. Články nevím, váš vejklad nepřijímám, když katol. být nemůžu.
Jan Novotný ml.: Rodiče katol. Katol. nejsem a být nechci, že se nepřijímá podobojí. Nyní od
prohlášení  patentu jsem HV, abych přijímal podobojí.  Články neznám. Váš vejklad nepřijímám,
katol. být nechci.
Anna, žena: Rodiče katol. i já. Víru kat. nevyznávám, Duch sv. mne k tomu vedl, že se mně katol.
nelíbí. Jsem HV jako můj muž je a on mně mluvil, že je to dobrý. Povědomost nemám, budu se
teprve učit. Katol. nebudu, protože muž není.
Anna, dcera: Rodiče katol. i já. Nyní nejsem, protože rodiče nechtějí. Ouraz mám, že nepřijímá
podobojí. Přistupuji příkladem rodičů k HV, abych mohla přijímat podobojí. Články nevím. Vašemu
vejkladu nevěřím. Katol. být nechci. 
Tomáš, syn: Rodiče katol. nyní ne, můj táta chce, abych katol. nebyl. Táta praví, že se nepřijímá
podobojí. Proto k HV, abych mohl přijímat podobojí. Články nevím. Váš výklad nepřijímám, když
katol. být nechci.
Josef  Zlatohlávek,  ženatý:  Rodiče  katol.  vychovali  katol.  já  nechci  katol.,  že  se  nepřijímá
podobojí.  Nyní  jsem HV od prohlášení patentu. Články znám, jsou „Věřím…“ Vejklady vaše  a
naučení nechci, protože katol. být nechci.
Anna, žena:  Rodiče  popletený  a  mne  také  tak  vyučili.  Znám se  k HV,  abych  mohla  přijímat
podobojí. Články neznám, budu se učit. Váš vejklad nepřijímám, nechci být katol.
Kateřina,  vdova  Pešková:  Rodiče  nebyli  katol.  a  mne  tak  vychovali.  Nebudu  kat.,  že  se
nepřijímá  podobojí.  Od prohlášení  patentu  jsem HV,  články nevím.  Vejklad nepřijímám,  katol.
nechci.
Terezie,  dcera:  Matka popletená a já kvůli  ní  nejsem katol.  Přistupuji  příkladem matky k HV.
Články nevím. Vejklad nepřijímám, když katol. být nemohu.
Alžběta dcera: Matka je popletená a mně tak vychovala. Katol. nejsem příkladem jejím. Hlásím se
k HV, abych mohla přijímat podobojí. Články nevím. Vejklad nepřijímám, katol. nebudu.
Jan,  syn:  Matka je  u  víře  popletená,  mně tak  vychovala.  To popletení  všechno se stalo  od
prohlášení patentu. Na katol. se nelíbí, že se nepřijímá podobojí. A co by to obojí bylo vpravdě
nevím. Mně v katol. víře nic neuráží. Hlásím se s mámou k HV, co by to HV bylo, já nevím. Vás
slyším, vaše napomenutí a naučení, ale  já po něm jít nemusím. Katol. být nechci.
Václav Novotný,  ženatý: Hned moji  rodiče byli  popletený u víře a mne tak vychovali.  Katol.
nejsem, protože mi milost císařská povolila abych nebyl. Hlásím se od prohlášení patentu k HV,
abych mohl přijímat podobojí. Články nevím. Vaše naučení nepřijímám.
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Rozarie žena: Rodiče se chovali jako katol. Nyní  nejsem katol., protože muž nechce a já od něho
neodstoupím. Znám se k HV, abych mohla přijímat podobojí. V článkách učená nejsem. Vejklad
váš nepřijímám. Katol. být nemohu.
Tomáš Houser,  ženatý:  Rodiče popletený,  mne tak vychovali.  Katol.  nechci,  že  se nepřijímá
podobojí.  Nyní od prohlášení patentu jsem HV. Články nevím, až přijde pastor, on mne vyučí.
Vejklad váš nepřijímám, protože katol. být nechci.
Terezie manželka: Rodiče katol. nebyli a vedli mne, abych  katol. nebyla. Mrzí mne u katol., že
podle VP není, nic jiného. Nyní HV. Články nevím, až přijde učitel. Vejklady vaše nepřijímám, když
katol. nebudu.
Kateřina,  dcera:  Kvůli  rodičům jsem ve  víře  spletená,  tak  jako  máma.  Proto  že  se  u  katol.
nepřijímá podobojí.  Přistupuji  k HV. Články nevím,  až se jich naučím. Vejklad váš nepřijímám.
Katol. být nechci.
Václav syn:  Kvůli  rodičům odstupuji  proto,  abych  v jejich  hněv  neupadl.  K HV  proto,  abych
přijímal podobojí. Články nevím, táta mne to neučil, on sám neví. Vaše napomenutí nepřijímám,
katol. nebudu.
Jan, syn: Jak rodičové jsou, tak taky já jsem. Proto katol. nechci, že není podle kšaftu Syna B.
K HV abych přijímal podobojí. Články nevím. Váš vejklad nepřijímám, katol. být nechci.
Jiří, syn: Protože rodiče nejsou katol. tak taky já jim kvůli katol. nebudu. Protože není podle kšaftu
Syna B. Znám se k HV, abych mohl přijímat podobojí. V článcích nejsem vyučený. Vaše vejklady a
naučení sobě nevšímám. Katol. být nechci.
Vdova Kateřina Tajstová: Rodiče katol., i já. Nyní od prohlášení patentu nejsem a  více nebudu.
Mrzí mne VP že není podobojí. Hlásím se k HV, abych přijímala podobojí. Články nevím, až přijde
pastor, ten mne naučí. Vejklad váš nepřijímám, katol. nebudu, snáž si smrt učiním.
Anna, dcera: Matka byla katol., já taky. Od prohlášení patentu ale není a já taky nebudu, protože
máma nechce. Přistupuji k HV jak máma pravila. Články nevím, protože jich ani máma neví. Katol.
nebudu.
Jan Kusý, starý: Rodiče nebyli katol. ale evang. a mně tak vychovali. Nechci katol., že není podle
kšaftu Syna B. pod obojím. Nyní jsem HV podle starých bratrův českých. Co ti bratři byli nevím.
V článkách vyučen nejsem, až přijde učitel. Vaše vejklady nepřijímám, když katol. být nechci.
Alžběta, žena: Rodiče nebyli katol. a mne učili následovat rodičů katol. ale nyní nejsem. Protože
manžel chce, já se držím s ním. Od něho neustoupím. Ošklivost žádnou ke katol. nemám. Nyní
k HV, proč nevím, já se držím muže. Články nevím. Váš vejklad přijmout nechci, když katol. být
nemůžu.
Rozina vdova po Janu Kusým: nedostavila se již na 3 poručení. Nemocná.
Anna Kateřiny Bodlačky: Matka je pravá katol. a mne tak vychovala, ale já se odříkám na věky.
Katol. nejsem, můj hospodář mně tak řekl, abych katol. nebyla a nebudu. Pohrůžkami mne žádný
nesvobdil.  Ouraz  mám,  že  se  neplní  kšaft  Páně.  Znám  se  k HV.  Články  nevím.  Váš  vejklad
nepřijímám. Katol. nebudu.
František  Kusý,  ženatý:  Rodiče  katol.  Katol.  nejsem,  nedávaj  z kalichu  pít  (Je  pomatenej,
koktavej, takže se mu nic rozumět nemůže a přece jenom pořád volá: hel, hel, víc ale nic neví).
Alžběta žena: Rodiče byli popletený, co byli nevím. Katol. nejsem od prohlášení patentu veřejně a
být  nechci.  Ouraz  pro  nepřijímání  podobojí.  Hlásím se  k HV abych  přijímala  podobojí.  Články
nevím, od vás se učit nebudu. Vaše učení nepřijímám. Katol. nechci.
Václav Vondráček:  Rodiče popletený a já taky.  Katol.  není  podle kšaftu KJ.  Znám se k HV.
Články nevím, až přijde učitel. Vejkladu vašemu nevěřím, katol. nebudu.
Anna, žena: Rodiče katol. a já taky. Vyznávám podle konfese HV. A kšaftu Syna B. a  muž je u ní.
Povědomost nemám. Katol. nebudu, když muž není. 
Anna, dcera Vondráčkova: Otec katol. není a já nejsem, nemůžu od otce odstoupit. Přistupuji
k HV že rodiče chtějí. Články neznám. Vaše učení nepřijmu.
Václav syn:  Katol.  nejsem,  protože  tak  táta  chce.  Články  nevím,  ale  hodlám  se  jich  učit.
Napomenutí vaše nepřijímám, protože táta nechce.
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Terezie, dcera: Rodiče spletený a já s nima. Katol. nejsem po příkladu rodičů a že tam není VP.
Znám se  k HV,  abych mohla  přijímat  podobojí.  Články  nevím.  Vejklad  váš  nepřijímám.  Katol.
nebudu.
Matěj, syn: Rodiče popletený a já taky, protože tak táta chce. Ouraz, že se nepřijímá podobojí.
V článkách vyučený nejsem. Vaše učení nepřijímám. Katol. nechci.
Kateřina dcera: Rodiče popletený a mne tak vychovali. Katol. nejsem, rodiče nechtějí abych byla.
Ouraz,  že se nepřijímá podobojí.  Znám se k HV.  Články nevím, ale budu se učit.  Vejklad váš
nepřijímám. Katol. nebudu.
Josef Beneš ženatý: Rodiče pravili být evang. a mne tak vychovali. Katol. nejsem, že se nepřijímá
podobojí. Nyní od prohlášení patentu se znám k HV. Články nevím, váš vejklad nepřijímám. Katol.
nebudu.
Terezie, žena: Rodiče katol. já taky. Nejsem nyní od patentů veřejně, že se neplní kšaft KJ. Nyní
k HV. Články nevím, ale budu se učit. Váš vejklad nepřijímám. Katol. nebudu.
Josef, syn: Rodiče popletený a mne taky tak učí.  Katol. nebudu kvůli  rodičům, jsem HV, chci
přijímat podobojí. Články nevím. Vejklad váš nepřijímám, katol. nebudu.
Václav syn: Rodiče popletený, mne tak vychovali.  Katol.  nebudu, rodiče tak chtějí.  Ouraz pro
nepřijímání  podobojí.  Nyní  příkladem rodičů HV.  Články nevím.  Vejklad váš nepřijímám. Katol.
nebudu. 
Kateřina  dcera:  Katol.  nejsem,  protože  rodiče  nejsou,  znám  se  k HV,  praví,  že  se  přijímá
podobojí. Články nevím, ale budu se učit. Váš vejklad nepřijímám. Katol. nebudu.
Dorota po Madleně Novotné: Matka byla popletená a já taky. Katol. nejsem, není podle kšaftu
J. Znám se k HV a horlím  víru staročeských bratrů. Články nevím. Váš vejklad nepřijímám. Katol.
nebudu.
František Novotný,  ženatý: Rodiče katol. a já taky.  Já více nejsem, že se nepřijímá podobojí.
Znám se k HV od prohlášení patentu. Články nevím, postupuji po stopách starých bratrů českých.
Vejklady nepřijímám, katol. nebudu.
Rozarie žena:  Rodiče  katol.  a  já  tak  vychovaná.  Více  nejsem,  že  se  neplní  kšaft  Syna  B.
Přistupuju k HV jako muž. Články nevím. Od vás se učit nechci a váš vejklad nepřijímám. Katol.
nebudu.
Dorota po Václavovi Peškovi: Rodiče byli katol. i já. Katol. nebudu tak jako hospodář, já třebas
s ním do pekla půjdu. Znám se k HV abych přijímala podobojí. Články nevím. Váš vejklad žádnej
rozumět nechci. Katol. nebudu.
Jan po Lidmile Buršové: Matka byla popletená a mne tak vychovala. Nyní od katol. nejsem,
protože se neplní kšaft Páně. Znám se k HV abych přijímal podobojí. Články nevím. Váš vejklad
nepřijímám. Katol. nebudu.
Josef Nekvinda ženatý: Rodiče nepoznal, bába mne vychovala v katol. Já kat. nebudu, že se
neplní kšaft KJ. Hlásím se k HV, abych přijímal podobojí. Články neznám a čekat jsem nechtěl, až
bych se naučil. Vašemu učení nevěřím. Katol. nebudu.
Terezie žena: Rodiče byli katol. a já s nimi. Nyní od prohlášení patentu nejsem, že chci přijímat
podobojí.  Nyní  HV,  abych byla  oučastna  podobojí.  Články  nevím.  Vaše  naučení  nepřijímám a
vejklad rozumět nechci.
Václav syn: Otec byl popletený a mne taky tak vychoval. Katol. nejsem, že není podle kšaftu KJ.
Znám se k HV, že chci přijímat podobojí. Články nevím. Vejkladu vašemu a učení nevěřím. Katol.
nebudu.
Jan Mundil, ženatý: Rodiče popletený. Ušli do Slezska. Mně vychoval dědek v katol. Katol. nejsem
a nebudu pro kalich Páně. Nyní od prohlášení patentu se hlásím k HV, abych byl oučasten VP.
Články nevím. Vejklad váš nepřijímám. Katol. nebudu.
 Kateřina, žena: Rodiče katol. i já. Chodila jsem k přijímání svátostí. Katol. nejsem, musím být co
muž,  když  nás  PB spojil.  Proti  katol.  mám z mého  ducha,  že  se  nepřijímá podobojí.  Nyní  od
prohlášení  patentu se hlásím k HV, abych mohla být účastna VP. Články nevím, vaše vejklady
nepřijímám. Katol. nebudu.
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Vdova Navrátilka: Rodiče katol. a já taky. Ale více nejsem hned od času mého vdání. Můj muž
mne svedl  a nebudu katol.  že se neplní  kšaft  KP. Nyní  k HV.  Články nevím, budu se učit  od
pastora. Váš vejklad slyším, ale  nepřijímám, když katol. být nechci.

Ves  Doly

Jan Vítek,  ženatý: Rodiče katol.  a mne tak vychovali.  Nejsem katol.  od prohlášení patentu a
nebudu, proč já nevím, následuji ženu. Nyní k HV, proč já nevím. Články nevím, až přijde učitel.
Vaše vejklady a naučení, ač moudrý jsou, přijmout nemohu. Katol. být nechci.
Anna, žena: Rodiče katol. a já taky. Nyní od prohlášení patentu katol. nejsem, že se neplní kšaft
Páně. Znám se k HV, abych mohla píti z kalicha. Články nevím, až přijde učitel. Vejkladu a učení
vašemu nevěřím, když katol. býti nechci.
Jan Čejka, ženatý: Rodiče praví katol. a mne tak vychovali. Nejsem katol. od prohlášení patentu a
nebudu, že se ruší kšaft Páně. Znám se k HV. Články nevím. Vaše napomenutí nepřijímám. Katol.
nebudu.
Anna, žena: Rodiče byli popletený, mně tak vychovali. Katol. nejsem, že se neplní kšaft Páně.
Znám se k HV. Články nevím, ale hlásím se když to  přišlo. Vaše vejklady nepřijímám, když katol.
nebudu.
Alžběta dcera: Rodiče katol., tak vychovaná. Ale od prohlášení patentu nejsem a kvůli jim já taky
jsem. Proč, já nevím. Příčinu žádnou, jen že rodiče nejsou. Znám se k HV. Co by to bylo nevím, ani
žádné články nevím. Co jsou rodiče, to taky já budu. Vejklad váš přijmout nechci. Katol. nebudu.
Václav Vítek, ženatý: Rodiče katol. já taky. Nyní nejsem, když prošly patenty. Ouraz mám, že se
nepodává  z kalicha.  Znám  se  k HV.   Články  nevím.  Vaše  naučení  slyším,  poznávám,  ale
nepřijímám. Katol. nebudu. 
Lidmila, žena: Rodiče katol. a mne tak vychovali. Nyní nejsem, že muž není a já taky nebudu. Já
jsem s katol. nábož. spokojená a proti němu nic nemám. Znám se s mužem k HV. Články nevím,
protože muž neví. Vaše napomenutí přijmout nemohu, když  katol. být nechci.

Ves  Chlum

Jan Čejka, ženatý: Z katol. rodičů. Nyní kat. nejsem, proč nevím. Ouraz mám, že se neplní kšaft
Páně. Znám se k HV, že chci v něm být. Články nevím, až nás pastor naučí. Váš vejklad slyším sice
ale přece katol. nebudu.
Lidmila žena: Z rod. katol tak vychovaná. Nyní nejsem, že muž není. Žádný ouraz nemám. Hlásím
se k HV, že se tam přijímá podobojí. Články nevím. Vaše naučení slyším, sice a rozuměla bych mu,
ale nepřijímám. Když muž nechce, abych byla katol.
Jan syn: Pochází z katol. rodičů. Nyní katol. nejsem, protože se nedělá podle kšaftu KP. Nyní se
hlásím k HV.  Články  neznám,  a  je  na  sebe  beru,  ještě  nevím,  až  mne  naučí  pastor.  Vašeho
vejkladu přijmout nemohu, když katol. být nechci.
Josef  syn: Já jsem z katol. rodičů a o jiné víře nevím, než o katol. Nyní jak táta a máma chce,
katol. nebudu. Proč já nevím. Hlásím se k HV jako můj tatíček. Články nevím a nic neznám. Od vás
se učit nemůžu a vašeho vejkladu přijmout nemohu. Když katol. být nemohu.
Václav  Bureš ženatý:  Rodiče  katol.  a  mne  tak  vychovali.  Nyní  katol.  nejsem od  prohlášení
patentu. Ouraz mám, že se neplní kšaft KJ a proto rovně přistupuji k HV, že chci pít z kalicha.
Články nevím. Vašeho horlení slyším sice a chápu, ale nepřijímám. Katol. nebudu.
Alžběta žena: Rodiče mne chovali jako katol. Nyní katol. nejsem jak dlouho muž nebude. Kdyby
on byl, byla bych taky. Nyní se znám k HV podle lámání chleba a kalichu pití. Články nevím. Vás
sice slyším, a v pohnutí srdce slyším. Ale katol. býti nemohu.

Kateřina, dcera: Rodiče byli katol. Nyní nejsem jako táta a máma a nebudu jako oni. Hlásím se
k HV, abych pila z kalicha. Články nevím, když táta taky nic neví. Vás sice slyším, ale vejklad váš
nepřijímám. Katol. být nechci.
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Matěj Čejka, ženatý: Rodiče byli katol. ale písmo měli a já jsem  vedl také katol. náboženství.
Nyní  nejsem od prohlášení  patentu a nebudu,  že se neplní  kšaft  KJ.  Hlásím se k HV, že chci
přijímat podobojí. Články nevím. A vás učícím nevěřím. Vejklad nepřijímám. Katol. nebudu.

Anna, žena: Rodiče katol. a tak mne vychovali. Katol. nejsem, protože není muž. Co je muž to
jsem já. Proto také ouraz, že se nepřijímá podobojí. Příkladem mého muže se hlásím k HV. Články
nevím. Vejklad váš nepřijímám. Katol. nebudu.

Alžběta, dcera po Norbertu Čejkovi: Rodiče se chovali jako katol. a já také. Nyní příkladem
jejich  katol. nejsem, že chci užít kšaftu KJ podobojí. Hlásím se k HV. Články nevím. Když jsou tak
jiní přátelé moji, já jinak být nemohu. Vejklad a naučení nepřijímám. Když katol. být nechci.

Ves  Dolany

Jan Beneš ženatý:  Rodiče  katol.  a  mne tak  vychovali.  Od prohlášení  patentu  nejsem katol.,
protože se mně zdá, že se neplní kšaft KJ. Nyní se znám k HV, abych přijímal podobojí. Články
nevím. Vaše naučení slyším a nemůžu říct, že mu nerozumím, ale už zůstanu při svém. Katol.
nebudu.
Alžběta, žena: Rodiče katol. a já taky. Nyní nejsem, protože muž není. Ouraz mám, že se neplní
kšaft Páně, jiný žádný. Hlásím se podle muže ke HV. Co je to za nábož. nevím. Vejklad váš slyším,
ale nepřijímám. Katol. nebudu.
Jiří Beneš, bratr, ženatý: Rodiče katol.a já taky. Nejsem od prohlášení patentu, protože se přijímá
podobojí. Znám se k HV, abych přijímal podobojí. Články nevím. Vejklad váš nepřijímám, byť jste
mne přesvědčil. Katol. nebudu.
Václav Beneš, bratr svobodný: Toulá se z panství.

Ves  Rabouň

Václav  Baťa,  ženatý:  Rodiče  katol.,  vychovali  katol.  Od   prohlášení  patentu  nejsem,  že  se
nepřijímá podle kšaftu KJ. K HV abych přijímal podobojí. Články nevím ještě, ale jináč neudělám.
Napomenutí a vejklad přijmout nemohu, kat. být nechci.
Alžběta, žena: Rodiče katol. i já. Nyní nejsem. Muž není, já taky nebudu. Co činěj lidi, to dělám,
co hospodář to já, od něho ani na vlas neodstoupím. Znám se k HV, proč nevím, nechť je co chce,
jen když není katol. články nevím, katol. nebudu.
Anna, dcera: Od rodičů katol. a jsem taky tak. Nyní rodiče nejsou, já taky ne. Ouraz mám, že se
nepřijímá podobojí.  Znám se podle rodičů k HV, co by to bylo za nábož.,  nevím. Vejklad váš
nepřijímám, nechci být katol., když rodiče nejsou.
Jan Podvolecký, ženatý: Rodiče vedli katol. život a já s nimi. Katol. nejsem, protože to přišlo skrz
milost císařskou. Urážím se, že se nepodává z kalicha. Hlásím se k HV, abych přijímal podobojí.
Články nevím. Od vás učení nepřijímám, děj se vůle Boží. Katol. nebudu.
Anna, žena: Pošla jsem od katol. rodiny. Víry kat. nejsem, protože muž nechce a nebudu, když
muž není. Hlásím se k HV příkladem muže, abych přijímala podobojí. V článkách vyučena nejsem,
já do toho lezu, co muž leze. Vaše naučení nepřijímám. Katol. být nechci.
Jiří Podvolecký, ženatý: Rodiče katol. svátosti přijímali, já se choval taky tak. Nyní katol. nejsem,
protože nám to císař pán vydal a  nebudu, že chci přijímat podobojí. Hlásím se k HV, nechť je to
jakýkoliv, jen když není katol. články nevím. Vejklad váš nepřijímám. Katol. být nechci.
Dorota, žena: Rodiče byli popletený a mne tak vychovali. Katol. nejsem, protože můj muž není,
proto  že se neplní kšaft KJ. Znám se k HV, nechť je to jak chce, jen když nebudu kat. víry. Články
nevím. Vejklad váš nepřijímám. Kat. nechci.
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Václav Netolický,  syn ženatý:  Rodiče  katol.  já  taky.  Nyní  nejsem, že ruší  kšaft  Páně.  Jsem
konfese helv., abych požíval podobojí. Vyučený v tom nábož. nejsem, když v tom dávno nejsem a
čekal až se naučím, nechci,  myslím si  že by bylo pozdě. Vaše naučení přijmout nechci.  Katol.
nebudu.
Alžběta žena: Rodiče katol. i mne tak vychovali. Nyní nejsem, když muž není, jak bych se od něho
odstěhovala. Ouraz nemám žádný. Jsem HV že muž je. Články nevím. Vejklad nepřijímám, když ho
muž nepřijal, slyším ale nedbám. Kat. nemohu.
Václav, syn svobodný: Rodiče katol. a nyní nejsem, protože táta nechce. Já sice na víře katol.
žádný  ouraz  nemám.  Znám se  k HV,  příkladem táty,  proč  nevím.  Články  nevím.  Váš  vejklad
nepřijímám. Kat. být nechci.
Václav Lacman, ženatý:  Rodiče katol., já jsem se tak taky choval, až mne otčím splet. Nejsem
katol. že chci přijímat podobojí. Znám se k HV, abych mohl přijímat podobojí. Články nevím, váš
vejklad přijmout nemohu. Katol. být nechci.
Anna, žena: Rodiče katol., já taky. Nyní nejsem pro muže, že on nechce, jak bych se od něho
odvrátila.  Proto  odstupuju,  že  se  nepřijímá  podobojí.  V nábož.  vyučena  nejsem.  Vejklad  váš
nepřijímám, když katol. být nechci.
Jan Holubář, ženatý: Rodiče katol. a já taky. Nejsem katol. od prohlášení patentu a být nechci,
že se nepřijímá podobojí  podle kšaftu Syna B. Znám se k HV, abych přijímal podobojí.  Články
nevím. Váš vejklad slyším ale přijímat nechci. Katol. být nechci.
Magdalena žena: Rodiče katol. a mne taky tak vychovali. Kat. nejsem, že muž není a že se neplní
kšaft KJ. Znám se k HV abych přijímala podobojí. Články nevím. Vejklad váš nepřijímám a přijmout
nemohu, když kat. být nechci.

Ves  Rvasice

Jakub Čepl, ženatý: Rodiče katol., já taky. Nyní kat.nejsem od prohlášení patentu proto, že se
neplní kšaft KP. Přistupuji k HV, abych přijímal z kalicha. Články toho nábož. nevím. Naučení a
vejklad váš nepřijímám. Kat. být nechci.
Alžběta, žena: Rodiče katol., já tak vychovaná. Nyní nejsem, protože muž není, jak bych se od
muže odtrhovala. Na víře katol. mne nic nemrzí. K HV přistupuji, abych přijímala podobojí. Články
nevím. Vejklad váš nepřijímám a nevěřím. Nechci.
František, syn: Moji rodiče byli pořád dobrý katol., než vyšel patent. Nyní kat.nejsem, protože
rodiče nejsou. Ouraz nemám. Znám se k HV příkladem rodičů a proč, nevím. Články neznám, když
jich ani táta nezná. Váš vejklad nepřijímám, když kat. pro rodiče být nemůžu. 
Kateřina Čeplová, sestra hospodáře: Rodiče byli katol. a my taky. Kat. nejsem od prohlášení
patentu. Kdyby nebyly patenty přišly, byli bychom všichni katolíci. Kat. nebudu jako bratr. Hlásím
se k HV, abych pila z kalicha. Články neznám. Vašeho vejkladu přijmout nemohu, jsou správné.
Kat. nebudu.

Ves  Brdo

Josef Baťa, ženatý: Rodiče se chovali jako katol. křesťani, já taky. Nyní nejsem od prohlášení
patentu a nebudu, že se neplní kšaft PJK. Znám se k HV, že chci přijímat podobojí. Články nevím,
vaše napomenutí nepřijímám, já budu sám za sebe odpovídat. Kat.nebudu.
Anna, žena: Rodiče katol. a mne tak vychovali. Nyní kat.nejsem, že se neplní kšaft K. hlásím se
k HV, abych přijímala podobojí. Články nevím. Vašemu vejkladu nevěřím. Katol. nebudu.
Jan syn svobodný: Rodiče byli katol. a já taky. Nyní nejsem proto že mne k tomu rodiče vedou.
Chci přijímat podobojí. To je co mne mrzí na kat. Teď  přistupuju k HV, abych pil z kalicha – co by
ono bylo nevím. Kat. být nemůžu, když rodiče nechtějí. Vejkladu vašemu nevěřím.
Jakub Svoboda, ženatý: Z katol. rodičů vychovaný. Nyní nejsem katol. od prohlášení patentu, že
není  podle  kšaftu  VP.  Hlásím  se  k HV,  abych  přijímal  podobojí.  Články  nevím.  Vejklad  váš
nepřijímám, myslím že není lepší. Kat.nebudu.
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Anna, žena: Rodiče katol. a mne tak vychovali. Od prohlášení patentu nejsem katol. proto, že
nevyplňuje kšaft KP. Přistupuji třebas k HV, jen když není katol. vyučena nejsem.  Vejklad váš
nepřijímám. Kat. být nechci.
Václav, syn: Rodiče byli katol. Nyní když  táta není, tak já taky nebudu. Znám se jako rodiče k HV.
Co by ona byla nevím. Váš vejklad poslouchat nesmím. Když katol. být nemohu.
Jan Batia,  ženatý: Rodiče katol.  i  mne vychovali.  Od prohlášení patentu nejsem proto, že se
nepřijímá podobojí. Ten ouraz mám a žádný jiný. Přistupuji k HV abych přijímal podobojí. Články
nevím. Vejklad váš nepřijímám ač mu rozumím. Katol.nechci.
Kateřina žena: Rodiče dřív katol. nyní od prohlášení patentu nejsou a já taky ne. Protože se
neplní kšaft P. nyní k HV. Články nevím, ale  když jsou rodiče a muž, já do toho taky lezu. Vejklad
a učení vaše nepřijímám. Kat.nechci.
Jan, syn po Matějovi Křížovi z Krouny: Rodiče byli katol. a mne tak vychovali. Matka zůstává
katol., já nejsem od prohlášení patentu, splašil mne Duch Boží. Ouraz mám, že se neplní zákon B.
Znám se k HV, co ona je nevím. My myslíme, že je to městečko pod Peržsanem. A vám jináč
vykládajícímu o kat. víře nevěřím. Kat. nebudu.
Karel Batia, ženatý: Rodiče katol. a mne tak vychovali. Nyní kat. nejsem od prohlášení patentu,
protože se neplní kšaft KJ. Hlásím se k HV, abych přijímal podobojí. Články nevím. Váš vejklad
nepřijímám, když věřím jinému. Kat.nebudu.
Anna, žena: Rodiče kat. mne vychovali. Nyní od prohlášení patentu kat.nejsem, musím se držet
muže a nebudu když on není. Ouraz mám, že se neplní kšaft Páně. Přistupuji podle muže k HV, co
by to bylo  nevím. Vejklad a naučení dost ráda slyším sice, když kat. být nemohu.
Jan, syn: Rodiče byli katol. do prohlášení patentu. Nyní nejsou a já také ne, že prý se neplní kšaft
KJ. Přistupuji podle rodičů do HV, abych mohl přijímat z kalicha. Co by to bylo za nábož. nevím.
Vejklad váš přijmout nechci, když kat. být nemohu.

Ves  Hlubočice

Jan  Krczal,  ženatý  (Krčál):  Rodiče  katol.  a  mne  tak  vychovali.  Nyní  od  prohlášení  patentu
kat.nejsem, protože se neplní kšaft Páně. Hlásím se k HV, abych přijímal podobojí. Články nevím.
Vejklad váš nepřijímám. Kat. nebudu.
Lidmila,  žena:  Od  rodičů  katol.  jsem vychovaná.  Nyní  příkladem mého  muže  kat.  nejsem a
nebudu. Protože se neplní kšaft Kr. přistupuji k HV, jako muž je. Co je to za nábož. nevím. Vejklad
váš přijmout nechci. Kat.nebudu.
Václav Čepl, ženatý: Rodiče katol., mne tak vychovali. Nyní od prohlášení patentu kat.nejsem, že
se nepřijímá podobojí. Znám se k HV, abych přijímal podobojí. Co by to bylo za nábož. nevím.
Vejklad a učení vaše nepřijímám. Kat. nebudu.
Lidmila, žena: Rodiče katol. a já taky. Nyní více nejsou a já taky nejsem. Protože se ruší kšaft
Páně.  Znám se  k HV,  abych  přijímala  podobojí.  Já  věřím v Pána  Ježíše  Krista.  Vaše  vejklady
přijmout nemohu, když kat. být nechci.
Anna, matka hospodáře: Rodiče byli katol. a mne tak vychovali. Já nyní od prohlášení patentu kat.
nejsem, protože se neplní kšaft Páně. Nyní se hlásím k HV, abych mohla podobojí přijímat. Články
nevím. Vejklad váš nepřijímám. Kat.nejsem.

Ves  Krouna

Josef Pavlík ženatý: Rodiče katol. se chovali, ale Písmo měli a mne taky kat. vychovali. Nyní od
prohlášení patentu nejsem, protože posvátný kalich se u katol. nepodává. Znám se k HV, abych
přijímal podobojí. Co by v sobě obsahovala nevím. Vejkladu vašemu říct si dát nechci. Kat. přece
nebudu.
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Terezie  žena: Rodiče se chovali jako katol. i  já. Nyní od prohlášení patentu kat. více nejsem,
protože se nepřijímá podobojí. Znám se k HV sám od sebe, od žádného nejsem nucena, abych
mohla přijímat podobojí. Vyučena nejsem, ale budu se učit u pastora našeho. Vašemu vejkladu
nevěřím. Kat.nebudu.
Václav Nadrchal, ženatý: Otec můj je posavad katol. a mne tak vychovával. Nyní kat. nejsem, že
se nám ukradl kšaft Páně. Znám se k HV, abych byl oučasten kalicha Páně. Vyučený nejsem, až
přijde náš učitel. Naučení vaše nepřijímám, ač je za dobré uznávám. Kat. přece nebudu.

V místě držené komise na Rychmburku dne 16.března 1782

Tomáš Arazim, farář Oujezdský, komisař královský
Josef Zirihour, directoriální administrátor
(99 a 100 jsou dva čisté listy!)

Anna, žena Václava Nadrchala: Rodiče katol. i mne tak vychovali. Kat. nejsem, že se nepodává
podobojí. Znám s k HV, protože můj muž není (?). Vyučena nejsem, až přijde náš učitel. Žádný
mne nenavedl. Učení vaše nevěřím. Když muž kat.není, já také nebudu.
Jiří Pavlík, ženatý: Rodiče katol. Teď katol. nevyznávám, protože nás okšaftovali od VP. Žádný
mne nenavedl, sám PB mně to dal, a že je to od císaře pána vydáno, já jsem se toho přichytil. Od
lidí, kteří víc v tom byli mně jinší víra schválena. Vyznávám víru podle kšaftu J.od kalicha Páně pití,
protože to KP nařídil. Povědomost nemám. Kat.nebudu, co jsem vyznal dřív, od toho neustoupím.
Anna, žena Jiřího Pavlíka: Rodiče mé jsem ani nepoznala, nyní katol. nejsem. Že se nepřijímá
podobojí.  Znám se k HV, abych mohla přijímat podobojí.  Žádný mne nenavedl.  Články nevím.
Vejklady vaše nepřijímám. Nic platno není, katol. nechci.
Dorota Brdíčková, vdova: Rodiče žili způsobem katol.a já tak vychovaná. Od prohlášení patentu
katol.  nejsem a nebudu, že VP není podobojí.  Hlásím se sama od sebe k HV, protože se v ní
podává podobojí. Články neznám, váš vejklad katol. nepřijímám, věřím sice ale katol.nejsem a být
nechci.
Jakub,  syn po Štěpánovi  Brdíčkovi:   Rodiče katol.  mne tak vychovali.  Nyní  od prohlášení
patentu katol. nejsem, protože nám pán země takový povolení dal. Ouraz mám, že se nám nedává
podobojí a neplní kšaft Kr. Znám se k HV. Články neznám, ale přece jinač neudělám. Vejklad sice
slyším, ale přece kat. nebudu.
Terezie  Brdíčková,  dcera:  Rodiče  katol.  mne  vychovali.  Nyní  od  prohlášení  patentu  katol.
nejsem, že se nám nedává píti z kalicha. Znám se k HV, abych přijímala z kalicha. Články nevím, a
třebas jste vy mne je učil, já vám nevěřím, přece jinak neudělám. Kat. nebudu.
Jan Pavlík, ženatý: Rodiče katol. mne vychovali. Po prohlášení patentu kat. nejsem, protože se
nepřijímá podobojí. Hlásím se k HV, články nevím. Vejklad  váš nepřijímám a nevěřím. Kat. být
nechci.
Kateřina, žena: Rodiče katol. i mne tak vychovali. Proč od víry odstupuji, nevím příčinu a žádný
mne nenutil, abych odstoupila. Chci přijímat podobojí. Vyučená nejsem, váš vejklad nepřijímám.
Kat. nejsem a být nechci.
Kateřina, dcera Jana Pavlíka: Vychovaná od rodičů katol., nyní nejsem  katol, protože rodiče
nejsou. Znám se k víře jako mí rodiče, jaký nyní nevím, protože rozumu dokonalýho ještě nemám.
Jan Brdíčko, ženatý: Rodiče se chovali jako katol., ale v srdci nebyli a mne tak vychovali. Nyní od
prohlášení patentu veřejně jsem nekatol. a nebudu ani k mý starosti, proto, že se neplní kšaft KJ.
Hlásím se k HV že chci píti z kalicha. Články nevím, až přijde učitel. Od vás se jich učit nechci ani
vašeho vejkladu přijímám. Kat. být nechci.
Anna, žena Jana Brdíčky: Rodiče praví katol. mne vychovali. Nyní nejsem, protože muž není a
že se nepřijímá podobojí. Znám se k HV, že muž je. Vyučena nejsem. Vejklad váš nepřijímám,
katol. nebudu, kdyby tu kat s mečem stál.
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Kateřina, dcera Jana Brdíčky: Rodiče byli hned z mládí popletený ve víře a mne tak vychovali.
Nyní  zjevně  nejsem kat.,  protože  mí  rodiče  nejsou  a  nebudou.  Ouraz  mám,  že  se  nepřijímá
podobojí,  jiného  nic.  Hlásím se  k HV,  abych přijímala  podobojí  z kalicha  Páně.  Články  nevím,
Věřím…, ostatek se vyučím až přijde učitel. Váš vejklad nepřijímám, když katol. být nechci.
Antonín Pavlík, ženatej: Otec katol.mne tak vychoval. Od prohlášení patentu katol. nejsem, že se
nepřijímá podobojí. Hlásím se k HV, abych přijímal podobojí. Články nevím, až přijde učitel budu se
učit. Váš vejklad věřit nechci. Kat.nechci.
Anna,  žena:  Rodiče  katol.  mne  vychovali.  Od  prohlášení  patentu  nejsem ani  já.  Nedává  se
podobojí. Články nevím, hodlám se učit. Puzena od žádnýho nejsem. Vejklad váš slyším, za dobré
uznávám ale nepřijímám, protože zatvrzelá jsem. Kat. nebudu.
Václav Pavlík, ženatej: Rodiče popletený mne tak vychovali. Nyní od prohlášení patentu veřejně
katol. nejsem, protože užít podle písem podobojí. Hlásím se k HV. Články neznám, až přijde učitel,
naučím se jich. Váš vejklad přijímati nemohu. Kat. nechci.
Anna, žena: Rodiče kat. vychovali. Od prohlášení patentu nebudu, protože se nepodává podobojí.
Hlásím se k HV, protože můj muž je a já od něho neustoupím. Články nevím a neznám. Na váš
vejklad odpovídám, že kat. nebudu.
Terezie, dcera V.Pavlíka: Rodiče popletený, mně tak vychovali. Příkladem rodičů kat. nebudu,
že se  nepřijímá podobojí.  Znám se k HV podle  rodičů.  Vyučena ještě  nejsem. Na váš vejklad
odpovídám, že kat. nebudu.
Jan Brdíčko, ženatej: Rodiče se chovali jako katol. i já. Nyní nejsem, že se nepřijímá podobojí.
Znám se k HV. Články nevím. Vejklad váš nepřijímám. Kat. nebudu. 
Anna, žena: Rodiče katol.jako i já. Nyní katol. nejsem, že se neužívá podobojí a že muž není.
Sama od sebe k HV. Články nevím. Darmo pracujete, vejklad nepřijímám.
Jan Zikuška, ženatý: Rodičové popletení a já taky. Kat. nejsem, že se u kat. nedalo písmo číst, že
se nepřijímá podobojí dle kšaftu P., že PB zapověděl dělat rytiny. Hlásím se k HV pro pravej kšaft
PJ.  Články  nevím.  S váma jsem sice  mnoho  rozmlouval  a  vy  jste  mne mnoho  učil,  ale  já  to
nepřijímám, když kat.nebudu.
Kateřina,  žena: Rodiče žili  způsobem katol.  a mne vychovali.  Kat. nejsem, že není  podobojí.
Žádnej mne k tomu nenavedl. Znám se k HV, abych přijímala pod lámáním chleba a kalichu pití.
Vyučena nejsem, vaše učení je darmo, když kat. být nechci, že muž není.

Od 18.Marty 1782 pokračoval v práci komise Josef Schulz, farář Hrochovotýnecký.

Josef  Sodomka, ženatý: Rodiče katol.  Nyní od prohlášení patentu více nejsem, že se nepřijímá
podobojí. Znám se k HV sám od sebe, abych pil z kalicha P. a byl oučasten obojího. Články nevím,
až dostanu učitele. Vejklad a učení za dobré uznávám, však ale kat. přece nebudu.
Kateřina, žena: Rodiče kat. vychovali. Nyní kat. nejsem, že se nepřijímá podobojí. Žádný mne
nenavedl. Znám se k HV, abych byla oučastního podobojí. Vyučena nejsem, až přijde náš učitel.
Učení  vaše  nevěřím.  Kat.  nebudu,  když  muž  není.  (Pozn.:  dne  5.Juli  783  podruhý  cedulku
podepsali Josef Sodomka, žena Kateřina, Jan hospodář a Jákub Sodomka, otec)
 Jan Sodomka, bratr hospodář: Rodiče katol. mne vychovali. Katol. více nejsem, sám od sebe, že
se nepřijímá podobojí. Znám se k HV, abych byl oučasten kšaftu P. Články nevím, až přijde učitel.
Vejkladu vašemu nevěřím, kat. nebudu.
Jakub Sodomka,  otec:  Rodičové katol.  i  mne vychovali.  Nyní  od prohlášení  patentu kat.více
nejsem, protože se nepřijímá podobojí.  Znám se sám od sebe k HV, abych byl  oučasten taky
kalicha  a  přijímání  podobojí.  Články  nevím,  až  přijde  učitel.  Vejklad  nepřijímám,  darmo  mne
převádíte, kat. nebudu.
Václav  Kyselo,  ženatý:  Rodiče  zevnitř  katol.  a  já  taky.  Nyní  ze  žádného  vnuknutí  více  kat.
nejsem, protože se nám ruší VP a nepřijímá podobojí. Znám se k HV, abych byl oučasten obojího.
Vyučen nejsem, od vás se učit dát nechci, vašim vejkladům nevěřím, třebas jste mne přesvědčili,
přece kat. nebudu.
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Anna, žena po Václavu Kyselky: Rodičové katol. a já taky. Nyní nejsem, že muž není a že nám
ujali VP. Znám se podle muže k HV, abych přijímala podobojí. Nucena nejsem. Vašemu vejkladu
nevěřím a kdybyste mne tu spletli a já se obrátila, doma přece zase taková budu. Kat. nebudu.
Alžběta Homoláčková, vdova: Rodiče zevnitř katol. i já. Nyní nejsem, že se nepřijímá podobojí.
Znám  se  sama  od  sebe  k HV,  abych  byla  oučastna  kalicha  P.  vyučena  nejsem.  Vejklad  váš
nepřijímám. Katol. přece nebudu.
Dorota, dcera Alžběty Homoláčkovy: Já jsem dle způsobů katol. od rodičů vychovaná, nyní
katol. nejsem. Protože rodiče nejsou a že se nepřijímá podobojí. Jiného mne nic nemrzí. Znám se
k HV. Vejklad váš nepřijímám, katol. nebudu, rodiče nejsou.
Terezie, dcera: Vychovaná jako katol., nyní nejsem, že máma není. Kdyby máma byla,katol., tak
bych taky byla. Znám se kvůli mámě k HV. Články nevím. Vejklad váš nepřijímám a nevěřím, když
kat. být nechci. Jak je máma tak já budu.
Dorota manželka Tomáše Cacha: Rodiče katol.a já taky. Můj muž až posavad zůstává katol., já
kat. být nechci, že se nepřijímá podobojí. Znám se jako jiná k HV, abych byla oučastna podobojí.
Vyučena nejsem, vejklad váš nepřijímám, jináč neudělám, katol. nebudu.
Jan Zrůst,  ženatý:  Rodiče katol.  i  já.  Nyní  od prohlášení  patentu veřejně kat.  nejsem, že se
nepřijímá podobojí VP. Znám se k HV pro přijímání podobojí. Články nevím. Vejklad váš nepřijímám
a třebas přesvědčen byl, katol. přece nebudu.
Jan  Zrůst,  svobodný  syn:  Katol.vychovaný,  nyní  od  prohlášení  patentu  více  nejsem,  že  se
nepřijímá podobojí, a proto také podle Ducha P. přistupuju k HV. Vyučený nejsem, ale přece od
něj neodstoupím. Vejkladu vašemu, třebas že přesvědčen jsem, nevěřím, katol. nebudu.
Josef Zrůst, syn svobodný: Rodiče dříve katol. a já taky. Nyní od prohlášení patentu nejsem a
taky nebudu, že nepřijímá podobojí. Znám se sám od sebe k HV, abych přijímal podobojí. Články
nevím, vejklad váš nepřijímám, darmo pracujete, katol.nebudu.
Václav Zrůst, ženatý: Rodiče katol.mne vychovali. Nyní od prohlášení patentu kat. nejsou a já
s nimi nejsem, že se nepodává podobojí. Znám se dle mého ducha k HV,  abych byl oučasten
kalicha. Články nevím. Vejklad váš nepřijímám a do čeho jsem se dal,  v tom zůstanu a katol.
nebudu.
Dorota žena: Rodiče katol. mne vychovali. Nyní více nejsem a příčinu žádnou nemám a žádný
mne nenavedl, nežli Duch Páně. Znám se k HV, proč nevím a nech vím nebo nevím. Články nevím.
Budu se učit od učitele. Vejklad váš nepřijímám a nepotřebuji. Ketol. Přece nebudu.
Terezie, vdova Nadrchalová: Rodiče byli katol. a já taky. Nyní od prohlášení patentu nejsem, že
nepřijímá podobojí. Znám se podle Ducha sv. k HV, abych přijímala podobojí. Vyučena nejsem a
vašich vejkladů nepotřebuju, já jináč neudělám a katol. nebudu.
Anna, dcera T.Nadrchalovy: Rodiče katol. mne vychovali. Nyní od prohlášení patentu matka má
katol. není a já taky nejsem, že nepřijímá podobojí. Znám se podle svého svědomí k HV, abych
byla oučastna obojího. Články nevím. Vejklad váš nepřijímám a jinač neudělám, katol. nebudu.
Lucie, dcera vdovy Nadrchalovy: Rodiče katol.vychovali. Nyní matka od prohlášení patentu kat.
není  a  já  taky  ne,  že  se  nepije  z kalicha  a  proto  přistupuji  k HV.  Články  nevím,  přece  jináč
neudělám. Vejklad váš nepřijímám a nerozumím jim. Kat. nebudu.
Jiří Zelenka, ženatý: Rodiče katol. mne vychovali. Nyní od prohlášení patentu veřejně nejsem ze
své vůle, že se nepodává z kalicha. Znám se k HV, abych byl oučasten obojího. Vyučen nejsem, až
přijde učitel. Vejklad a žádný vaše učení katol. nepřijímám, katol. nebudu.
Alžběta, žena J.Zelenky, nevidomá: Muž její vyznává, že sem ani dovést se dát nemůže a že tý
víry jest jako její muž.
Josef  Zrůst,  syn svobodný,  pastorní:  Rodiče  moji  umřeli,  když  jsem tuze malý byl.  Jsem od
otčíma jako katol. vychovaný. Nyní ale od prohlášení patentu on katol. více není a já taky nejsem,
že u kat. se nepřijímá podobojí. Znám se podle mého otčíma k HV. Články nevím, až přijde pastor,
budu se učit. Vejklad váš nepřijímám, kat. nebudu.
Jiří  Zelenka, vlastní  syn: Jsem jako katol.  vychovaný. Nyní  ale více kat.  nejsem, že se nám
nedávalo podobojí. Znám se příkladem mého otce k HV pro přijímání podobojí. Články nevím a
jináč neudělám. Vejklad váš nepřijímám. Kat. nebudu.
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Anna, dcera: Vychovaná jako katol. Nyní   rodiče nejsou a já také ne. Že máme zrušený kšaft
Syna B. Znám se sama od sebe k HV pro přijímání podobojí, vyučena nejsem. Vámi se učit nedám
a jináč neudělám, rači hned krk dám. Kat. nebudu.
Terezie Zrůstová, švagrová: Já mých rodičů nepoznala,  ale chovala jsem se jako katol. dříve.
Nyní nejsem, že nám ujali VP, jiného nemám proti kat. Znám se k HV abych přijímala podobojí.
Vyučená nejsem, až přijde náš učitel. Vašemu učení nevěřím a jináč neudělám. Kat. nebudu.
Václav Hubený,  ženatý:  Já  rodičů mých nepamatuji.  Dříve  jsem se choval  jako  katol.,  nyní
nejsem, že se nepřijímá podobojí. Žádný mne nenavedl. Nýbrž duch můj mne na každém místě
k HV nutí. Vyučen nejsem, až přijde učitel. Vašemu vejkladu nic nevěřím. Katol. nebudu.
Anna, žena V.Hubenýho: Vychovaná jsem jako katol. Nyní nejsem, že se zrušil kšaft P. Žádný
mne nenavedl. Znám se k HV, abych přijímala podobojí. Vyučená nejsem, až přijde náš učitel.
Vašemu učení nevěřím. Kat. nebudu.
Johana Moučková, vdova: Pošla z rodičů katol. Nyní od prohlášení patentu kat. nejsem. Příčinu
žádnou, znám se podle ducha mého k HV, protože se mi katol. nelíbí. Vyučená nejsem, až přijde
učitel. Od vás se učit nedám, vejkladů neposlechnu, já budu to co jsem. Kat. nebudu.
Anna Moučková dcera: Rodiče katol. Nyní ale od prohlášení patentu matka katol. není a já s ní
nejsem,  že  se  nepřijímá  podobojí.  Znám se  podle  matky  k HV,  abych byla  oučastna  kalicha.
Vyučena nejsem, až přijde náš pastor. Učení vaše nepřijímám, kat. nebudu.
Anna Nadrchalová,  vdova:  Hned  od  rodičů  ve  víře  popletené,  protože  můj  otec  pro  písmo
v arestu býval. Nyní katol. nejsem, že se nepřijímá podobojí. Znám se k HV, abych mohla přijmout
podobojí. Vyučena nejsem. Vejkladu vašeho žádného nechci proto, že zatvrzelá jsem. Kat. nebudu.
Josef Nadrchal, syn: Rodiče katol. Nyní od prohlášení patentu matka není tak taky já nejsem,
protože  se neplní  kšaft  Páně.  Znám se  k HV,  abych přijímal  podobojí.  Články  nevím,  vašemu
vejkladu nevěřím. Kat. nebudu.
Václav Nadrchal, syn: Katol. vychovaný, nyní nejsem, protože máma není.
 Jiří Pavlík, ženatý: Rodiče katol. vychovali. Od prohlášení patentu katol. nejsem, ujali nám VP.
Znám se sám od sebe k HV, abych mohl přijímat podobojí. Vyučen nejsem, vaše učení nepřijímám,
a kdybyste mluvili co chcete, já přece jináč neudělám. Kat. nebudu.
Kateřina, žena: Rodiče katol. Nyní nejsem, že se neplní VP. Znám se sama od sebe k HV, abych
přijímala  podobojí.  Vyučena  nejsem,  vejklad  váš  nepřijímám ani  nepotřebuju,  když  katol.  být
nechci.
Václav Moučka, ženatý: Rodiče katol. vychovali. Nyní od prohlášení patentu víc nejsem, že nám
odňali kšaft Páně. Znám se sám od sebe a mám vůli k HV, že chci přijímat podobojí. A že ta HV je
kalvínská, nevěřím. Články nevím, a vám se učit nedám, vašeho učení nepotřebuju, ani to slyšet
nechci. Katol. přece nebudu.
Anna, žena: Od rodičů katol. vychovaná. Více nejsem ale, že se nepřijímá podobojí.  Znám se
k HV. Vůli mám abych byla oučastna VP. Vyučena nejsem. Ale budu se učit od učitele našeho.
Vašeho vejkladu nepotřebuji a učit se vám nedám. Katol. nebudu a ve svém stojím.
Josef Moučka, syn: Rodiče katol.  vychovali.  Nyní s nimi od prohlášení patentu nejsem, že se
zrušil kšaft P. a u katol. ničemu nevěřím. Znám se k HV, abych mohl přijímat podobojí. Vyučen
nejsem, myslím až přijde pastor. Váš vejklad nepřijímám. Kat. nebudu. (Pozn.: 5.Juli 783 podepsali
cedulku po druhý:Václav Moučka, žena a syn)
Václav Zach ženatý: Rodiče popletený a mně tak vychovali. Nyní od prohlášení patentu veřejně,
že nám odňali kšaft P. Znám se sám od sebe k JC, abych byl oučasten obojího. Články nevím, až
přijde náš učitel. Vejkladu vašemu nevěřím a přijímat nechci.
Anna, žena: Rodičové katol. Nyní nejsem, že se nepodává podobojí.  Nyní podle Ducha sv. se
znám k HV, však my sami sobě za to budem odpovídat. Vyučena nejsem, až přijde náš učitel.
Vejklad slyším, však ale mně nic platný není. Kat. nebudu.
Dorota, dcera nestatečná.
Tomáš  Zach,  ženatý:  Rodičové  katol.  od  prohlášení  patentu  více  nejsou  a  já  s nimi.  Že  se
nepřijímá podobojí. Znám se mou vůlí k HV, abych přijímal podobojí. Vyučený nejsem, až přijde
učitel. Naučení vaše nechť mluvíte co chcete, nic platný nejsou. Kat. nebudu.
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Terezie, žena: Jsem katol.vychovaná. nyní ale nejsem a nebudu, že se neplní kšaft P. Znám se
k HV, abych přijímala podobojí.  Vyučená nejsem, protože nemáme učitele. Vejklad nepřijímám,
dejte mi pokoj, já katol. nebudu.
Karel Pánek, ženatej: Rodiče katol. Nyní od prohlášení patentu katol. nejsem, že nemáme podle
kalicha Páně. Znám se podle Ducha sv. k HV, abych přijímal podobojí. Články nevím, až přijde
učitel. Vejkladům vašim nevěřím, katol. nebudu.
Anna, žena: Hned od rodičů jsem popletená. Nyní od prohlášení patentu veřejně katol. nejsem, že
se nám nedává VP podobojí. Znám se k HV. Ačkoliv nevím to HV, přece od něho neodstoupím. I
kdybyste  pracoval  jak  chtěl,  darebné  všecko  jest.  Předce  ze  železa  nenaděláte,  aby  se
štuslozovalo, jak chtělo. Já katol. nebudu.
Josef Pavlík,  syn: Vychovaný na oko jako katol.,  nyní ale nejsem, že se nepodává podobojí.
Znám  se  příkladem  rodičů  k HV.  Vyučen  nejsem.  Vašim  vejkladům  nevěřím  a  darmo  byste
pracoval, kdybych tu třebas celej den byl, jináč neudělám. Katol. nebudu dokud má duše bude
v mým těle.
Josef syn vyznal vyru hellwetzkou.
Dorota Drahoška, vdova: Vychovaná katol., nyní od prohlášení patentu nejsem, že nám rušili
kšaft Páně. Znám se sama od sebe k HV, abych přijímala podobojí. Vyučena nejsem. Vejklad váš
slyšet nechci a třebas vy byl od císaře pána poslanej, já přeci vaše vejklady poslouchat nechci, já
poslouchám císařské patenty. Kat.nebudu.
Jan Drahoš, ženatý: Rodiče katol. Já nyní od prohlášení patentu z Ducha sv. katol. nejsem, že se
nepřijímá podobojí. Znám se k HV. Vyučený nejsem, až přijde učitel. Vašim vejkladům nevěřím,
abyste dělal a mluvil co chtěl, je darmo všechno. Kat. nebudu.
Jana Drahoše žena Terezie: Vychovaná v katol., nyní ale podle ducha mého katol. nejsem, že
se nepřijímá podobojí. Znám se duchem mým k HV, abych přijímala podobojí. Vyučena nejsem, až
přijde můj učitel. Váme se učit nedám, vašemu vejkladu nic nevěřím, a jináč neudělám. Kat. přece
nebudu.
Jan Svoboda, ženatý: Rodiče katol. a já také. Nyní od prohlášení patentu více katol. nejsem,
protože se nám ujalo VP. Znám se podle Ducha sv. k HV, abych přijímal podobojí. Vyučen nejsem
a třebas byla kalvínská od nich neodstoupím. Vejklad nepřijímám. Katol.nebudu.
Anna, žena: Rodiče katol. a já taky. Nyní nejsem, že se nám nedává podobojí. Znám se podle
Ducha sv. k HV, abych byla oučastna obojího. Vyučena nejsem, až přijde náš učitel. Na vejklad váš
nic nedám. Kat. nebudu.
Anna Černá, vdova: Rodiče katol. a já taky. Nyní nejsem, že se nám nedává podobojí VP. Žádný
mne k ničemu nenavedl. Znám se k HV. Vyučena nejsem, až přijde náš učitel. Vám se učit nedám,
vaše učení slyšet nechci, mám hlavu již zmotanou. Kat. nebudu.
Jan, syn svobodný: Rodiče katol.i já. Nyní od prohlášení patentu nejsem, že se nám zrušil kšaft
Syna B. Jiného nic proti víře kat. nemám, ale za dobrou ji neuznávám. Podle Ducha sv. se znám
k HV, abych byl účasten kšaftu P. Vyučen nejsem, až přijde náš učitel. Učení vaše slyším sice že
pravdivý je, však ale je nepřijímám, když katol. být nechci.
Jiří  Černý ženatý:  Rodiče  katol.  a  já  taky.  Nyní  nejsem,  že  nepřijímá  podobojí.  Žádný  mne
nenavedl. Znám se k HV, abych přijímal podobojí. Vyučen nejsem dokonale, ale budu se učit. Na
vejklad a učení vaše nic nedám, třebas jste celý den mluvil. Katol. nebudu.
Terezie, žena Jiřího Černého: Rodiče katol. tak mne vychovali. Nyní nejsem, že se nám nedává
podobojí. Znám se ze žádného navedení k HV, třebas byla kalvínskou, abych byla oučastna VP.
Články nevím, až přijde učitel. Vejklad váš nepřijímám, třebas jste celej den mluvil. Katol. nebudu
a jináč neudělám.
Franc Hubený, ženatej: Rodiče katol. a já taky. Nyní od prohlášení patentu kat. nejsem, protože
nám zrušili kšaft Páně. Víru katol. za dobrou vyznávám, ale kat. nebudu. Znám se k HV, abych
přijímal podobojí. Žádný mne nenavedl. Vyučen nejsem. Vaše učení nepřijímám a nevěřím. Kat.
přece nebudu.
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Anna, žena France Hubeného: Rodiče katol. i mne vychovali. Nyní nejsem, že se nám zrušil
kšaft P. Od žádného navedena nejsem. Kat. víru nehaním, ale za dobrou ji neuznávám. Znám se
k HV,  abych  přijímala  podobojí.  Vyučena  nejsem,  věřím  2  svátosti  křest  a  VP.  Vejklad  váš
nepřijímám. Katol. nebudu.
Franc Bureš, ženatej: Rodiče katol. i  já. V srdci jsem ale dycky jak jsem k rozumu přišel, byl
popletený. Nyní od prohlášení patentu veřejně katol. nejsem, že se nepřijímá podobojí. Z té příčiny
přistupuji k HV. Žádný mne nenavedl. Víru katol. uznávám za dobrou, však ale v ní přece nebudu.
Vyučený nejsem, až přijde učitel. Vám se učit nedám, třebas ste vy dnes se mnou mluvili, vy mne
nepřesvědčíte, já jináč neudělám, katol. nebudu.
Dorota, žena: Ve zprávě rychtáře má býti těžce nemocná a leží již přes čtvrt léta a není ji možno
ke komisi dostaviti, má být ale tý víry jako muž.
Josef  Bureš,  ženatý:  Jsem  vychovaný  katol.,  však  ale  v srdci  jsem  nebyl.  Nyní  veřejně  od
prohlášení patentu nejsem, že nám ujali VP. Znám se proto k HV, žádný mne nenavedl. Vyučen
nejsem, až přijde učitel. Váš vejklad nepřijímám. Katol. nebudu.  (Pozn.: Dne 5.Juli 1783 podepsali
po  druhé cedulky:  Franc  Bureš,  žena Dorota,  Josef  Bureš,  žena Kateřina,  Václav  Bureš,  žena
Kateřina).
Kateřina, žena Josefa Burše: Rodiče katol. a já taky. Nyní nejsem, že se v ní zrušil kšaft Páně.
Ze žádného návodu, znám se jako můj muž k HV, abych přijímala podobojí. Vyučena nejsem, až
přijde učitel. Vám se učit nedám, třebas jste mluvil co chtěl a jináč neudělám. Katol. nebudu.
Václav Bureš, ženatý: Já jsem od rodičů u víře popletených, nyní veřejně katol. nejsem, že se
nám zrušil kšaft P. Proto přistupuji k HV, abych přijímal podobojí. Žádný mne nenavedl. Vyučený
nejsem, váš vejklad nepřijímám. Katol. nebudu.
Kateřina,  žena:  Já  pošla  od  katol.  rodičů.  Nyní  nejsem,  že  se  nepřijímá  podobojí.  Veřejně
přistupuji  k HV.  Žádný  mne  nenavedl.  Vyučena  nejsem,  až  přijde  náš  učitel.  Vejklad  váš
nepřijímám. Katol. nebudu. 
Václav Hubený:  otec,  Anna dcera i s manželkou a dětma ostatníma z toho náboženství helv.
jest vystoupil a znovu k víře katol. se přihlásil. Přijdouc ale dcera jeho Anna  řekla, že ona od
pravdy Boží neustupuje,  poněvadž ji  Duch sv.  v každém místě její  srdce ke konfesi  helvetské
vykazuje.  Načež  je  od  strany  duchovního  velebného  pana  faráře  se  představovalo,  by  ona  i
s rodičema svýma při samospasitelném katol. náboženství setrvala, ano i  také že pro Boha její
duši spasení se toliko poníží, že více ji žádati a k cestě pravé ji dovésti chce. Načež odpověděla:
toho nedělejte a mne nezdržujte, třebas ste vy více dní se mnou mluvil, já přece jináč neudělám,
jenom že při víře helv. zůstanu. Rodiče moji jsou praví katol. a mne taky tak vychovali. Nyní od
prohlášení patentu katol.  nejsem, proto že se nepřijímá podobojí.  Proti  víře katol.  nic nemám.
Znám se sama od sebe a Duch sv. mne každou chvíli nutká, abych přistoupila k HV. Vyučena v tom
nejsem, ale budu se učit až přijde učitel. Vejklad váš a učení  nepřijímám, kdybyste třeba celej den
mluvil, vy mne nepředěláte a učení vašemu nevěřím. Katol. nebudu a být nechci.
Jakub Bureš,  ženatý:  Rodiče byli  dávno u víře popletený a mně tak vychovali.  Nyní  veřejně
nejsem katol., že se zrušil kšaft P., proto přistupuji k HV. Žádný mne nenavedl. Vyučený nejsem.
Na učení vaše nic nedám, darmo pracujete. Kat. nebudu.
Kateřina,  žena:  Rodiče  byli  katol.  i  já.  Nyní  nejsem,  že  se  nám zrušil  kšaft  P.  Žádný  mne
neodloudil. Znám se jako muž k HV. Vyučena nejsem, až přijde učitel. Váš vejklad nepřijímám,
darmo pracujete. Kat. nebudu.
Jiří  Bureš,  ženatý:  Rodiče mne vychovali  katol.  Nyní  nejsem, že se ruší  kšaft  P.  Žádný mne
nenavedl.  Znám se  k HV,  abych  přijímal  podobojí.  Vejklad  váš  nepřijímám,  třebas  v něm HV
vyučen nebyl. Budu se učit od našeho pastora, od vás se učit nedám. Katol. více nebudu.
Anna, žena: Rodiče katol. Nyní nejsem, že nám ujali VP. Žádný mne neodloučil. Znám se k HV,
abych přijímala podobojí. Vyučena nejsem, až přijde učitel. Vejklad váš nepřijímám. Katol. více
nebudu.
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Kateřina, dcera Jiřího Burše: Vychovaná katol., nyní nejsem a znám se k HV jako rodiče, abych
přijímala podobojí.  Vyučena nejsem a vám se učit nedám, třebas tady celý den byla, vám nic
nevěřím. Katol. nebudu, rodiče nejsou.  (Pozn.: Dne 5.Juli 1783 podruhý cedulky podepsali: Jiří
Bureš, žena Anna, dcera Kateřina).
Jan Matoušů, ženatý: Rodiče katol. i já. Nyní nejsem, že se neplní kšaft Kr. Žádný mne nenavedl.
Znám se k HV, abych přijímal podobojí. Vyučen nejsem, až přijde učitel. Vašemu učení nevěřím.
Katol. nebudu. 
Anna, dcera: Rodiče katol., já tak vychovaná. Nyní nejsem, že se nám zrušil kšaft P. Proto k HV.
Žádný mne nenavedl. Vyučena nejsem, až přijde učitel. Vám se učit nedám, jináč neudělám, dokud
můj duch v těle bude. Katol. nebudu.
Tomáš Bureš: Rodiče katol. i já. Nyní od prohlášení patentu nejsem, že se zrušil kšaft P., proto k
HV. Žádný mne k tomu nepřivedl, vyučený nejsem a od něj neodstoupím. Vejklad nepřijímám,
darmo pracujete mne přesvědčit. Kat. nebudu.
Terezie, žena Tomáše Burše: Rodiče katol. i já. Nyní nejsem, že nám zrušili kšaft P. znám se
jako muž k HV. Žádný mne nenavedl.  Vyučena nejsem, až přijde náš učitel.  Vejkladu vašemu
nevěřím a  učit  se  dát  nebudu.  Třebas přesvědčena bych byla,  neuvěřím.  Katol.  více  nebudu.
(Pozn. Dne 5.Juli 783 podruhý cedulku podepsali: Tomáš Bureš a Terezie, žena.)
Jiří Kutnohorský, ženatý: Rodiče katol. i já. Nyní nejsem, že nám ujali VP a proto k HV. Žádný
mne nenavedl. Vyučen nejsem, až přijde učitel. Vejklad váš a učení za dobré vyznávám, však ale
katol. nebudu. 
Kateřina, manželka: Rodiče katol. i já. Nyní nejsem, že nám odňali VP. Mám toho dost proti kat.
víře, ale nechci mluvit. Od žádného navedena nejsem. Znám se k HV. Vyučena nejsem, až přijde
náš učitel. Vám se učit nedám ani vás poslouchat nechci a slyším vás, ale nejde mně to nic do uší.
Kat. nebudu.
Kateřina dcera: Rodiče dříve katol. nyní od prohlášení patentu více nejsou a já s nimi, že nám
ujali VP. Znám se k HV třebas byla bludná. Žádný mne nenavedl. Vyučena nejsem, až přijde učitel.
Vašemu učení nevěřím a tolik bych židovi uvěřila jako vám věřím. Katol. nebudu protože nechci.
Josef Kincl, ženatý: Otce nepamatuju, matka mne katol. vychovala. Nyní nejsem, že nám nedává
podobojí. Žádný mne nenavedl. Znám se k HV, abych přijímal podobojí. Vyučen nejsem, až přijde
náš učitel. Učení vaše nepřijímám, darmo pracujete, já přece jináč neudělám. Katol. nebudu.
Anna, žena: Rodiče katol. i já. Nyní více nejsem, že se neplní kšaft P. Proti kat. nic nemám, ani ji
nechválím, ani nehaním. Znám se k HV, abych přijímala podobojí. Žádný mne nenavedl. Vyučena
nejsem, až přijde náš učitel.  Vejklad váš nepřijímám, darmo pracujete. Katol.  nebudu.  (Pozn.:
Dostali podruhý cedulky 28.Juny 783: Josef Kincl a žena Anna)
Kateřina, žena Jiřího Kováře: Rodiče katol. i já. Nyní nejsem, že nám zrušili kšaft P. Žádný mne
nenavedl.  Přistupuji  k HV abych přijímala podobojí.  Vyučena nejsem, až přijde učitel.  Vejkladu
vašemu nic nevěřím, darmo mluvíte. Katol. nebudu.
Josef Černý, ženatej: Rodiče katol. a já taky. Nyní nejsem, že nám ujali VP. Žádný mne nenavedl,
přistupuji k HV pro VP. Vyučený nejsem, až přijde učitel. Učení vašemu nevěřím. Katol. nebudu.
Kateřina,  žena:  Rodiče  katol.  a  jí  taky.  Katol.nevyznávám,  že  v ní  nemáme VP.  Žádný  mne
nenavedl, nežli  že muž není katol.  vyznávám HV obnovený kšaftem PK pod lámáním chleba a
kalicha pití, abych mohla užívat VP. Povědomost nemám, katol. nechci.
Jiří Brdíčko, ženatý: Rodiče byli popletený a já také. Nyní od prohlášení patentu veřejně katol.
nejsem, že nám odňali  kalich Páně. Žádný mne nenavedl.  Znám se k HV, abych přijímal  taky
z kalicha P. Vyučen nejsem, až přijde učitel náš. Vejkladům vašim nevěřím, co jsem před sebe
jednou vzal , v tom zůstanu.
Josef, syn: Hned od mládí u víře popletený. Nyní veřejně kat. nejsem, že nám odňali kšaft P.
Žádný mne nenavedl.  Znám se k HV, abych přijímal podobojí.  Vyučený ještě nejsem, na vaše
strychy nic nedám. Vám se učit nedám, vám nic nevěřím. Katol. nebudu.
Terezie, dcera: Hned v mládí jsem u víře popletená, však ale dříve jsem se chovala jako kat., nyní
víc nejsem, že mně ujali kšaft P. znám se kvůli otce mého k HV. Vyučena nejsem, až přijde učitel.
Vašemu učení nevěřím a kdyby nás pastor jinač učil , já přece od svého neustoupím. Kat. nebudu.
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Václav Bureš, ženatý: Rodiče katol. i já. Od prohlášení patentu katol nejsem, že nám odňali kšaft
P. Žádný mne nenavedl,  znám se k HV, abych přijímal podobojí. Vyučený nejsem, až přijde učitel.
Vašemu vejkladu, ač z písem přesvědčený jsem, nic nevěřím, ani neračte zaneprázdňovat, Písmo
svaté není pro špehování. Katol. nebudu.
Anna, žena: Rodiče katol. a mne tak vychovali. Nyní nejsem, že nám odňali kalich P. a proto
přestupuji k HV. Vyučena nejsem, až přijde náš učitel. Žádný mne nenavedl. Vejklad váš slyšet
nechci. Katol. nebudu, ani to slovo slyšet nechci.
Rozarie Buršová, vdova: Rodiče katol. Nyní nejsem, že se nám ujal kalich P. Znám se k HV, chci
přijímat podobojí a kdybyste řemeny dřeli, vám neuvěřím a katol. nebudu. Vyučena nejsem, až
přijde náš učitel a taky nechci bejt katol.
Franc Bureš, syn její: Rod. katol. nyní nejsem, že se nám nedává podobojí. Znám se pro přijímání
kalicha k HV. Vyučen nejsem, až přijde učitel,  on nás vyučí.  Vejkladu vašemu nevěřím, darmo
byste se mnou pracoval.
Kateřina, žena France Burše: Rodiče katol. a já taky. Nyní nejsem, že se nepřijímá podobojí.
Proto k HV. Vyučena nejsem, až přijde učitel náš.vejklad váš nepřijímám. Katol. nebudu.   
Jan Zach, ženatej: Rodiče dobrý katol., já taky. Nyní od prohlášení patentu nejsem a nebudu,
abyste mne 3 dni mučili, protože se nám nedává podobojí. Znám se k HV, třebas byla kalvínská
víra. Vyučen nejsem, co slyším číst od jiných. Žádný mne nenavedl. Učení vaše nepřijímám. Katol.
nebudu.
Terezie, žena: Rodiče katol, já taky. Nejsem, že se nám nedává podobojí. Znám se k HV, abych
přijímala podobojí. Vyučena nejsem, až přijde učitel. Vašim vejkladům nevěřím. Katol. nebudu.
Kateřina Burška, vdova: Rodiče katol. a já taky. Nyní nejsem, že se nám nepodává podobojí.
Znám se k HV. Vyučená nejsem a vám se učit nedám. V čem jsem zestarala, v tom zůstanu. Katol.
nebudu.
Anna, dcera: Rodiče katol. vychovali. Nyní nejsem, že se nám nedávalo podobojí.  Žádný mne
nenavedl. Znám se k HV, abych pila z kalicha. Vyučena nebudu, až přijde učitel náš. Učení vašemu
nevěřím. Katol. nebudu.
Josef Koráb ženatej: Rodiče katol.a mně tak vychovali. Nyní nejsem, že se nepřijímá podobojí.
Znám se k HV, protože moji přátelé v tom jsou. Vyučen nejsem, až přijde náš učitel. Vašemu učení
věřit nemohu, když katol. být nemohu, protože bych nesměl mezi přátele.
Anna,  žena:  Rodiče  byli  víry  popletené a  mně tak  vychovali.  Znám se k HV,  abych přijímala
podobojí. Žádný mne nenavedl, vyučena nejsem, až přijde náš učitel. Vašemu vejkladu nevěřím a
jinač neudělám, budu HV nechť je jaká chce, jen když není katol.  (Pozn.: 5.Juli  783 podruhý
podepsali cedulky: Josef Koráb, žena Anna a Josef syn)
Josef  syn: Hned od matky jako popletený vychován. Otec mne ale nic takového neučil. Katol.
nejsem, že se nepřijímá podobojí. K tomu mne navedl Duch B., Písmo a rodičové. Znám se k HV,
abych přijímal podobojí. Vyučený nejsem, až přijde učitel. Vejkladu vašemu nevěřím, katol.nebudu.
Jiří Kyselko, ženatý: Rodiče popletený, já taky. Nyní katol. nejsem, že se nepřijímá podobojí,
znám se podle Ducha sv. a od žádného navedený nejsem k HV, abych přijímal podobojí. Vyučený
nejsem, až přijde náš učitel. Vašemu učení z Písma sv. nevěřím, jen Písmu, který my máme a
říkáme. Katol. nebudu.
Alžběta, žena: Rodiče katol. i já. Katol. nejsem, že nám odňali kalich P. Žádný mne nenavedl.
Proti víře kat. nemám nic, a třebas dávali podobojí, kat. nebudu. Znám se k HV, jak je muž, já taky
budu. Vyučena nejsem, až přijde náš učitel. Vejkladu vašemu nevěřím a od svého neodstoupím.
Kat. nebudu.
Jan Brdíčko, ženatej: Rodiče katol.a já s nimi. Kat. nejsem, že mne rodiče k tomu nevedli. Znám
se k HV, abych přijímal podobojí. Vyučen nejsem, až přijde náš učitel. Dyby měl dobře učit, budem
mu věřit, jestli bude zle učit, tak ho neposlechnu. Vašemu učení dokonce si říct nedám. Katol.
nebudu.
Kateřina, žena: Hned od rodičů popletená. Katol. nejsem kvůli muži, že se nám ujala VP. Znám se
k HV, abych přijímala podobojí. Vyučena nejsem, až přijde učitel. Vejkladu vašemu nevěřím. Katol.
nebudu.
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Terezie,  dcera: Vychovaná katol.  Nyní  nejsem, rodiče nejsou a nepřijímá podobojí.  Přestupuji
k HV, abych přijímala podobojí. Vyučena nejsem, až přijde učitel. Vašim vejkladům nevěřím, když
katol. nebudu, že rodiče nejsou.
Terezie Pešková: Rodiče popletený, já taky. Nyní katol. nejsem, že zrušili kšaft P. Žádný mne
nenavedl. Znám se k HV, abych přijímala podobojí.  Vyučena nejsem, až přijde učitel.  Vejkladu
vašemu nic nevěřím, ani sv.Paulu. Našemu učiteli budu víc věřit než sv. Paulu. Katol. nebudu.    
Josef Brdíčko,ženatej: Rodiče katol. já taky. Nyní nejsem, že nám ujali VP. Proti víře kat. nic
nemám, ale za dobrou ji neuznávám, proto v ní nejsem. Znám se k HV, abych přijímal podobojí.
Žádný mne nenavedl. Vyučen nejsem, až přijde náš učitel. Od vás se učit dokonce nedám. Katol.
nebudu.
Dorota, žena: Rodiče katol., já taky. Kat. nejsem, že se nám nedává podobojí. Víru kat. za dobrou
neuznávám,  ani  o  ní  slyšet  nechci,   já  byla  v ní  jako  slepá.  Znám se  k HV,  abych  přijímala
podobojí. Vyučena nejsem, až přijde učitel. Vašemu vejkladu nevěřím. Katol. nebudu, zachovej Syn
Boží.
Josef, syn: Rodiče katol. mne tak vychovali. Nyní nejsem, že se nám zrušil kšaft P. Znám se k HV,
abych přijímal podobojí. Vyučen nejsem, až přijde učitel. Vašemu učení nevěřím. Kat.nebudu, ani
bych sem nebyl šel, abych kat. měl být.
Terezie, sestra: Vychovaná v katol. Nyní nejsem z vůle Ducha B., že se nám nepodává z kalicha.
Znám se  k HV  a  od  ní  neodstoupím,  protože  tvrdošíjná  jsem a  proto  také  vašemu  vejkladu
dokonce nic nevěřím. Kat. nebudu.
Václav Brdíčko,  syn svobodný: Vychován jako katol.,  nyní  nejsem, že rodiče nejsou. Příčinu
nevím. Vám duch. otče nevěřím nic a vám se učit nedám, a jináč neudělám. Katol. nebudu.
Anna, vdova Matoušova: Rodiče katol. i já. Nyní nejsem, že se nám nedávalo z kalicha. Jiného
nic nemám proti. Žádný mne nenaved. Znám se k HV, abych přijímala podobojí a třebas katol.
dávali podobojí, přece kat. nebudu. Vyučena nejsem, až přijde učitel. Vejkladu vašemu nevěřím.
Katol. nebudu.
Josef, syn svobodný: Vychován jako katol., nyní nejsem, že se nám nedává podobojí a třebas i
dávalo  podobojí,  kat.  nebudu.  Žádný  mne nenavedl.  Znám se  k HV,  abych přijímal  podobojí.
Vyučený nejsem, až přijde učitel. Vejkladu nevěřím, katol. nebudu.
Tomáš,  syn svobodný: Rodiče vychovali  katol.,  nyní  nejsem, že se zrušil  kšaft  P. Žádný mne
nenavedl. Znám se k HV pro přijímání podobojí, vyučený nejsem, až přijde učitel. Vašemu učení
nevěřím, jsem tvrdošíjný. Kat. nebudu.
Václav Matoušů, ženatej: Rodiče katol. a já taky. Nyní nejsem, že zrušili kšaft P. Proti víře kat.
nic  nemám jiného, a katol.  nebudu, třebas se dávalo podobojí.  Znám se k HV, abych přijímal
podobojí. Žádný mne nenavedl. Vyučen nejsem, až přijde učitel. Vaše vejklady mne dokonce nic
nechytaj. Katol. nebudu.
Alžběta žena: Rodiče katol. a i já. Nyní nejsem, že se nám ujal kalich páně. Znám se k HV, abych
přijímala podobojí. Žádný mne nenavedl. Vyučena nejsem, až přijde učitel. Vašemu vejkladu podle
učení sv. Pavla nic nevěřím. Katol. nebudu.
Václav Pavlík, ženatej: Rodiče katol. a mne tak vychovali. Nyní nejsem, že se nepodává podobojí.
Žádný mne nenavedl. Přistupuji k HV, abych přijímal podobojí. Vyučen nejsem, až přijde náš učitel.
Kat. nebudu.
Anna, žena: Rodiče katol.i já. Nyní nejsem, že nám nepodávali podobojí. Znám se sama od sebe
k HV, abych přijímala podobojí. Vyučena nejsem, až přijde učitel. Vašemu vejkladu nic nevěřím.
Kat. nebudu.
Marie Anna, dcera: Jsem vychovaná katol., nyní nejsem, že se nám zrušil kšaft P. znám se k  HV,
že rodiče jsou. Vyučena nejsem, až přijde učitel. Váš vejklad nepřijímám. Katol. nebudu.
Terezie, dcera: Rodiče katol. prv a mne tak vychovali. Nyní nejsou a já s nimi. Že se nepřijímá
podobojí. Jsem HV, že rodiče jsou. Vyučena nejsem, až přijde učitel. Katol. nebudu.
Karel Drahoš, ženatej: Rodiče katol. i já. Nyní nejsem, že se nepřijímá podobojí. Žádný mne
nenavedl. Znám se k HV, abych přijímal podobojí. Vyučen nejsem, až přijde učitel náš. Vejklady
vaše nepřijímám. Katol. nebudu.
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Lucie, žena: Rodiče katol. i já. Nyní nejsem, že muž není a že se nepřijímá podobojí. Žádný mne
k tomu nepřinutil, já od mého muže neodstoupím. Znám se k HV jako můj hospodář. Vyučena
nejsem, až přijde můj učitel. Vašemu učení žádnému nevěřím. Katol. do smrti nebudu.
Anna Pešková, děvečka: Rodiče byli katol., já taky.  Nyní nejsem, že se nám zrušil kšaft Syna B.
žádný mne nenavedl, ale sám PB. Znám se k HV, abych přijímala podobojí. Vyučena nejsem, až
přijde učitel. Vašemu učení nevěřím, ale mému učitel věřit budu, vám dokonce nic. Katol. dokonce
nebudu.
Franc Sodomka, ženatý: Rodiče katol a já taky. Nyní nejsem, že nám ujali kšaft P. Znám se k HV,
abych přijímal  podobojí.  Žádný mne nenavedl.  Vyučen nejsem, až přijde učitel.  Vaše vejklady
nepřijímám. Kat.nebudu.
Kateřina, žena: Rodiče katol. a já taky. Nyní katol. nevyznávám, že muž není. Muž mne k tomu
měl, on se se mnou modlil. Vyznávám HV pod lámáním chleba a kalicha pití. Můj muž mne tak
naučil. Pochybnost nemám žádnou. Vyučena nejsem, až nám PB dá učitele. Kat. být nechci.
Jan,  syn:  Od  rodičů  vychován  katol.  Nyní  nejsem,   že  se  nám nedává  podobojí.  Víru  katol.
nechválím ani  nehaním. Žádný mne neodloudil.  Znám se k HV,  abych byl  oučasten kalicha P.
Vyučen nejsem, až přijde učitel. Vejkladům vašim dokonce nic nevěřím. Kat. nebudu.
Anna, dcera: Rodiče katol. Nyní nejsem, že nám nedávají z kalicha. Žádný mne nenavedl. Znám
se  k HV,  že  rodiče  jsou.  Vyučena  nejsem,  až  přijde  učitel.  Vejkladům  vašim  nic  nevěřím.
Katol.nebudu.
Jan, syn France Rejmana:  Rodiče posavad praví  katol.  a mne tak vychovali.  Nyní  já  katol.
nejsem, že nám nedávají z kalicha P. nemám proti víře katol. nic, ale katol. nebudu, třebas dávali
podobojí  a  třebas to  císař  pán zapověděl,  abych katol.  byl,  já  přece jináč  neudělám a katol.
nebudu. Navedenej od žádného nejsem, znám se k HV, abych přijímal podobojí. Vyučen nejsem,
až přijde náš učitel, ten mne vyučí. Vašemu učení nic nevěřím a otázek vašich žádných nechci,
protože vyučený nejsem. Katol. být nechci.
Václav, syn France Rejmana:  Je malej, nemá rozum a rodiče jeho jsou praví katol., jsouce
spatřeni ještě v nerozumu předkládaje jemu, že jeho rodiče v samospasitelné pravé víře katol. až
dosaváde přebývají, tak tehdy on jaké dítě kat. rodičů pošlý nápodobně ve víře katol. pozůstávati
má. On ale plnej zuřivosti a  navedené nezdvořilosti se nejenom víře katol., anobrž učení svých
rodičů odpírá řka: Pokud duše v těle mém pozůstávati bude, kat. nebudu a bejt nechci a to z tej
příčiny, že se mi to nelíbí. Navedenej od žádnýho nejsem a třebas vy duchovní otče ste mne v  kat.
víře jak chtěl vyučoval, vám přece nevěřím, protože v ní nic nedržím, až vám ji nehaním, přece kat.
nebudu, nýbrž k HV se vyznávám, třebas byla kalvínská a nechť je jaká chce.
Antonín Sodomka,  ženatej:  Rodiče  katol.  i  já.  Kat.  nevyznávám,  protože  jsme prve  neměli
pravého Písma, jak nyní máme. Žádný mne nenavedl, já se toho podle Písma držím. Chci vyznávat
víru pod lámáním chleba a kalicha pití. Ta HV je na česko podle starých Bratří, proto ji vyznávám,
abych mohl mou duši spasit. Povědomost nemám, až přijde učitel, naučí mne. Katol.být nechci.
Kateřina, žena A.Sodomky: Rodiče katol. a já taky. Nyní nejsem, že můj muž není a že není
podle kšaftu Syna B. Žádný mne nenavedl. Znám se k HV, abych přijímala podobojí..  Vyučena
nejsem, až přijde náš učitel. Vašim vejkladům nevěřím. Kat. nebudu.
Josef, syn: Rodiče katol. i já. Nyní nejsem, že se nepodává podobojí. Žádný mne nenavedl. Znám
se k HV, abych přijímal podobojí.  Vyučen nejsem, až přijde náš učitel.  Vašemu učení nevěřím,
darmo byste se mnou pracoval. Kat. nebudu.
Václav Vavrečka, ženatej: Rodiče katol. mne vychovali. Nyní nejsem, že nám nedávají z kalichu
P. kat.  nehaním. Žádný mne k ničemu nenavedl.  Znám se k HV,  abych byl  oučasten obojího.
Vyučen nejsem, až přijde náš učitel. Vašemu učení nevěřím, kat. nebudu.
Kateřina žena: Muž a rychtář povídá, že tuze nemocná jest, že za možné není, by se k tý slavný
komisi dostavila, však ale vypravuje muž, že ve všem stejné víry je mu rovná a následovně taky
helvetských konfesí jest.
Jiří, syn svobodný: Já jsem z katol. rodičů vychovaný. Nyní kat. nejsem, že se zrušil kšaft Páně a
že jsou v tom rodiče, a jejich příkladem se znám k HV. Vyučen nejsem, až přijde učitel. Vašemu
učení nevěřím, když kat. nebudu, že rodiče nejsou.
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Václav Netolický, ženatej: Rodiče dosaváde katol. Nyní kat. nejsem, protože vidím, že můžu
lepší  PB  sloužit  a  že  se  nepřijímá  podobojí.  Vyučený  nejsem,  až  přijde  učitel.  Učení  vašemu
nevěřím, neračte se ani množit řečí. Kat. nebudu.
Anna, žena: Rodiče jsou posavad katol. Nyní já nejsem, že muž není a že se nepřijímá podobojí.
Znám se k HV, abych přijímala podobojí. Vyučena ještě nejsem, až přijde učitel. Učení vaše slyším
sice, ale nepřijímám. Kat.nebudu.
Václav Hejduk, svobodný čeledín: Rodiče katol. i já. Já se sice vyznávám k víře helv., poněvadž
ale v tej novej víře vyučen nejsem a vaše naučení za dobré alespoň býti uznávám, tak tedy tu
helv. opouštím a zase znovu k víře katol. přistupuji a v ní do smrti setrvati chci. (Data et osculata
Manu Commisario Ecclesiastico ad Fielem Catholicam conversus est.)
Kateřina Nadrchalová, děvečka: Rodiče katol. a já taky. Nyní nejsem, že se nepřijímá podobojí.
Znám se k HV, abych byla oučastna kšaftu P. navedena nejsem. Vyučena nejsem, až přijde učitel.
Vejkladu vašemu nevěřím. Kat. nebudu a jináč neudělám.
Jan Nekvinda, ženatej: Rodiče posavad katol., já tak vychovaný. Nyní ze žádného navedení kat.
nejsem, že nám odňali kalich P. Znám se k HV, abych přijímal podobojí. Vyučen nejsem, až přijde
učitel. Učení vašemu nerozumím, darmo byste pracovali, kat. nebudu. 
Dorota, žena: Rodiče popletený a mně tak vychovali. Nyní kat. nejsem, že zrušili kšaft Páně a
proto přistupuji k HV. Vyučena nejsem, až dostaneme našeho učitele. Vašim vejkladům nevěřím,
ani slyšet nechci. Kat. nebudu.
Jiří Tys, čeledín: Rodiče katol. já taky. Nyní ne, že se nedává podobojí. Žádný mne nenavedl.
Znám se  k HV,  abych  přijímal  podobojí.  Vyučen  nejsem,  až  přijde  učitel.vašim  naučením  nic
nevěřím. Katol. nebudu.
Terezie Popelková: Rodiče katol.vychovali.  nyní nejsem, že nám ujali  VP. Navedena nejsem.
Znám se k HV, o ni stojím stále jako na skále. Vyučena nejsem, až přijde učitel, on nás naučí.
Vašemu vejkladu nevěřím. Katol. nebudu.
Frantz Kostelecký: Rodiče katol. a já taky. Nyní ale veřejně kat. nejsem, protože hned jsem
vychovaný pohromadě jako nekatolík. Že nám ujali VP. Znám se k HV, abych přijímal podobojí.
Vyučen nejsem, až přijde učitel. Vašemu učení nevěřím, darmo byste se se mnou zaneprázdňoval.
Kat. nebudu, rači sám pod meč hlavu dám. 
Alžběta žena: Rodiče popletený a tak mne vychovali. Kat. nejsem, že nám nepodávají podobojí.
Znám se k HV, abych přijímala podobojí. Vyučena nejsem, až přijde náš učitel. Vašim vejkladům
nevěřím, kat. nebudu, rači hned pod meč hlavu dám.
Václav Kostelecký,  ženatej:  Hned od mladosti  ve víře popletený. Nyní  nejsem kat.,  že nám
nedávaj podobojí. Znám se k HV, abych přijal podobojí. Vyučen nejsem, až  přijde učitel. Vašim
vejkladům nic nevěřím. Kat. nebudu.
Josefa,  žena:  Rodiče  katol.  a  já  taky.  Nyní  nejsem,  že  nepřijímají  podobojí.  Znám se  k HV.
Vyučena nejsem a budu čekat na učitel. Vejkladům vašim nic nevěřím. Katol. nebudu, třeba bych
krk měla dát.
Stanislav Novák: Rodiče hned popletený a mne tak vychovali. Nyní veřejně kat. nejsem, že se
zrušil kšaft P. Žádný mne nenavedl. Znám se k HV, abych přijal podobojí. Vyučen nejsem, až přijde
náš učitel. Vejkladům vašim nevěřím, jsem v mém předsevzetí zatvrzelej. Kat. nebudu.
Kateřina, žena: Rodiče katol., já taky. Nyní nejsem, když budu ve víře tej, nebudu v tej. Proti kat.
jen že nepřijímá podobojí. Žádný mne nenavedl. Znám se k HV. Vyučena nejsem, až přijde náš
učitel. Učení vašemu nic nevěřím. Kat. nebudu.
Jiřík Novák syn: Rodiče vychovali na oko, nyní veřejně kat. nejsem, že se zrušil kšaft P. Žádný
mne  nenavedl.  Znám  se  k HV.  Vyučen  nejsem,  až  přijde  náš  učitel.  Vašemu  učení  dokonce
nevěřím. Kat. nebudu.
Jan Novák, syn: Na oko vychovali jako kat. Nyní veřejně nejsem, že se nám zrušil kšaft P. Žádnej
mne od kat. neodvedl. Znám se k HV, abych přijímal podobojí. Vyučenej nejsem, až přijde učitel.
Učení vašemu nevěřím. Kat. nebudu.
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Frantz, syn Stan.Nováka: Rodiče vychovali jako kat.. Nyní nevyznávám, že nám ujali  VP a že
moje  rodiče  nejsou.  Oni  mne  od  kat.  odvedli.  Pochybnost  mám,  že  se  nepodává  podobojí.
Vyznávám HV pravý křesťanský pod lámáním chleba a kalicha pití. Rodiče mne tak naučili. Kat. být
nechci, a té víry povědomost nemám.
Matěj Nadrchal, ženatý: Rodiče katol., já taky. Kat. nejsem a proč nevím, žádný mne nenavedl.
Znám se k HV, proč nevím. Vyučen nejsem, až přijde náš učitel. Vašim vejkladům nevěřím a jich
nechci. Katol. nebudu.
Terezie žena: Rodiče katol. Nyní nejsem, že nám ujali kalich P. Žádný mne nenavedl. Znám se
k HV. Vyučen nejsem, až přijde učitel. Učení vašemu nevěřím a jich nechci. Kat. nebudu.
Jan Urban, ženatej: Rodiče popletený a já taky. Nyní katol. nejsem, že nám ujali VP. Znám se
k HV,  žádný  mne nenavedl.  Vyučen posavad  nejsem,  čekám učitele.  Vašich  vejkladů žádných
nechci, jsem tvrdošíjnej. Kat. nebudu.
Kateřina, žena: Otce jsem nepoznala, ale chovala jsem se jako kat. Nyní nejsem, že muž není a
že nám ujali kšaft P. proto přistupuji k HV. Vyučena nejsem, až přijde učitel. Věřím bejt jako skála
stálá. Vašemu učiteli nic nevěřím. Kat. nebudu.
Jan Otradovský, ženatý: Rodiče katol. a já taky. Nyní nejsem, že nám ujali kalich P. Žádný mne
nenavedl.  Znám  se  k HV.  Vyučen  nejsem,  až  přijde  učitel.  Vašemu  vejkladu  nevěřím,  jsem
zatvrzelej. Kat. nebudu. 
Anna, žena: Rodiče kat. já taky. Kat. neuznávám, že nám odňali VP kšaft. Rodiče mne k tomu
navedli, oni mě s nimi víře učili. Vyznávám HV pravý křesťanský pod lámáním chleba a kalicha pití,
že se mně to líbí. Povědomost nemám,  budu se zprv učit. Kat. nebudu.
Matěj Otradovský: Rodiče mne vychovali katol. nyní nejsem, že se nám ujal kalich P. Žádný mne
neodloudil.  Znám se  k HV.  Vyučen posavad  nejsem,  až  přijde  učitel.  Vejklad váš  nepřijímám,
darmo byste pracoval. Katol. nebudu.   
Anna, žena Matěje Otradovského: Od rodičů popletená, nyní pro rodiče kat. nejsem. Znám se
k HV,  abych  přijímala  podobojí.  Vyučena  nejsem,  až  přijde  učitel.  Vaše  učení  dokonce  žádné
nechci. Katol. nebudu.
Matěj  Otradovský,  otec:  Pro  velikou  starost  nemůže  se  dostavit  upsat,  ale  dle  vysvědčení
rychtáře a syna taky víry helv. ve všem stejný jest.
Anna, dcera: Otec se choval jako kat. dřív, nyní nejsem, že se nám odňal kšaft P. Znám se k HV.
Vyučena nejsem, až přijde učitel. Vašemu učení nic nevěřím, stojím na svém jako na skále. Katol.
nebudu.
Václav Zikuška, ženatej: Rodiče katol. i já. Nyní nejsem, že se nám ujal kšaft P. Žádný mne
nenavedl, znám se k HV. Vyučen nejsem, až přijde náš učitel. Vejklady slyšet nechci, více přece nic
nebudu vědět. Katol. nebudu.      
Václav syn: Vychován jako katol., nyní nejsem a jináč neudělám, proto že otec není.
Jiří, syn mladší: Tím způsobem jako Václav.
Josef Pešek: Rodiče katol., já taky. Nyní nejsem, že nám ujali VP. Žádný mne nenavedl. Proti kat.
nic nemám, ale kat. nebudu. Jsem tvrdošíjný jako skála. Znám se k HV, abych přijímal podobojí.
Vyučen nejsem, až přijde náš učitel. Vám se učit nedám, a ani mne nepředěláte. Kat. nebudu.
Anna, žena: Rodiče katol. Nyní nejsem, že se nám nepodává z kalichu P. Znám se k HV, abych
přijímala  podobojí.  Žádný  mne  nenavedl.  Vyučena  nejsem,  až  přijde  učitel.  Vejklady   vaše
nepřijímám, ani jich neslyším. Kat. nebudu.
Josef, syn: Rodiče dřív jako kat. Nyní nejsem, že rodiče nejsou a že se nám nepodává z kalicha P.
Znám se k HV. Vyučena nejsem, až přijde učitel. Vašim vejkladům nevěřím. Kat. nebudu.
Jan Vondráček, ženatej: Rodiče katol. a já taky. Nyní nejsem, že nám ujali VP.znám se k HV.
Žádný mne nenavedl. Vyučen nejsem, až přijde učitel. Učení vaše ani slyšet nechci. Kat. nebudu.
Dorota, žena: Rodiče katol. a já taky. Nyní nejsem, že nám ujali VP. Žádný mne nenavedl. Znám
se k HV. Vyučena nejsem, až přijde náš učitel. Vašemu vejkladu nic do konce nevěřím. Kat. přece
nebudu.
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Václav Hubený: Rodiče katol. a já taky. Nyní nejsem, že nám nepodávají podobojí. Znám se
k HV, abych přijímal podobojí. Vyučen nejsem, až přijde učitel. Učení vaše slyším, ale nepřijímám a
od HV neustoupím. Kat. nebudu.
Alžběta žena: Rodiče katol. a já taky. Nyní nejsem, že se nepřijímá podobojí. Znám se k HV,
abych  přijímala  podobojí.  Vyučena  nejsem,  až  přijde  učitel.  Vašemu  učení  nic  nevěřím.  Kat.
nebudu.
Václav Hubený, ženatej: Od rodičů katol. vychovaný, nyní nejsem, že nám zrušili kšaft P.  Žádný
mne neodloučil. Znám se k HV, abych byl oučasten obojího. Vyučen nejsem, až přijde náš učitel.
Na vejklad váš nic nedám a vám nevěřím. Kat. nebudu.
Kateřina, žena: Rodiče katol.a já taky. Nyní nejsem, že nám odňali kšaft P. Žádný mne nenavedl.
Znám se k HV, abych přijímala podobojí. Vyučena nejsem, až přijde náš učitel. Vašemu učení nic
nevěřím. Kat. nebudu.
Kateřina  Hubená,  sestra  hospodáře:  Rodiče  katol.  vychovali.  Nyní  nejsem,  že  se  nepřijímá
podobojí. Třebas se dávalo podobojí, přece katol. nebudu. Žádný mne nenavedl. Znám se k HV,
abych přijímala podobojí. Vyučena nejsem, až přijde náš učitel. Vašemu učení nic nevěřím. Kat.
nebudu.
Sigt. v místě držené komisi na Rychmburku 11.Marthy 782          
 Josephus Schütz, curatus, Hrochovotýnecký, komisař
Josef Zinihaum, direktorii administrátor

Ves  Krouna

Jakub Nadrchal, ženatej: Rodiče katol. a i já. Nyní nejsem, že nás odloučili od kalicha P. Rodiče
k tomu nic neměli, abych katol. nebyl. Jsem podle HV pravý křesťan podle lámání chleba a kalichu
pití, protože tam odsud z toho městečka helvetskýho pochází kšaft KP. Vyučen nejsem, až přijde
učitel. Kat. být nechci a od HV neodstoupím.
Anna, žena: Rodiče katol. i já. Nyní nejsem, že nám odňali kalich P. Jiného nic proti kat. nemám.
Žádný mne neodloudil. Znám se k HV, abych přijímala podobojí. Vyučená nejsem,až přijde náš
učitel. Vejkladům vašim nic nevěřím. Kat. nebudu.
Dorota, dcera: Vychovaná jako katol. Nyní nejsem, že rodiče nejsou a že nám nedávaj podobojí.
Znám se k HV, že tam jsou rodiče. Vyučena nejsem, až přijde učitel. Vašemu učení nic nevěřím.
Kat. nebudu.
Tomáš Nadrchal, ženatej: Rodiče byli dávno popletený, ale chovali se jako kat. Nyní kat. nejsem,
že se nám zrušil  kšaft P. Žádný mne nenavedl. Znám se k HV, abych mohl přijímat podobojí.
Vyučen nejsem, až přijde náš učitel. Vejkladu vašemu nevěřím. Kat. nebudu.
Anna, žena: Rodiče katol.  i já. Nyní nejsem, že nám ujali kalich P. Žádný mne nenavedl. Jinou
příčinu nemám. Znám se k HV, abych přijímala podobojí. Vyučena nejsem, až přijde náš učitel.
Učení vašemu nevěřím. Kat. nebudu, protože muž není, já musím dělat jak muž chce.
Václav Černý, ženatý: Rodiče katol. a já taky. Nyní kat. nejsem, že nám ujali VP. Žádný mne
nenavedl. Znám se k HV, abych přijímal podobojí. Vyučen nejsem, až přijde učitel. Učení vašemu
nic nevěřím, já jsem zatvrzelej jako skála. Kat. nebudu.
Kateřina,  žena:  Rodiče  katol.  a  já  taky.  Nyní  nejsou  a  já  taky  nejsem,  že  se  nám nedává
podobojí. Znám se k HV, jak bych dělala jináč. Vyučena nejsem, až přijde učitel. Vaše učení žádné
nechci. Kat. nebudu, stojím na svém jako skála.
Franz Nadrchal, ženatej: Rodiče katol. a já taky. Nyní nejsem, že nám ujali VP. Od žádného
naveden nejsem. Znám se k HV, abych přijímal podobojí. Vyučen nejsem, až přijde učitel. Učení
vašemu nic nevěřím. Já jináč neudělám, jsem zatvrzelej. Kat. nebudu.
Dorota, žena: Rodiče katol. mne vychovali. Nyní nejsem, že se zrušil kšaft Syna B. Znám se k HV,
abych  přijímala  podobojí.  Vyučena  nejsem,  až  přijde  učitel.  Učení  vaše  nepřijímám a  katol  .
nebudu.
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Václav Ryšavý, ženatej:  Rodiče katol. a já taky. Nyní nejsem, protože nám ujali kšaft P. Jiného
nic nemám proti, žádný mne od ní neodloudil. Znám se k HV, abych přijímal podobojí. Vyučen
nejsem, až přijde učitel. Vám se učit nedám a vašemu učení nevěřím. Já jináč neudělám. Kat.
nebudu.
Kateřina, žena: Rodiče katol. mne vychovali. Katol. nejsem, že nám ujali kšaft Páně. Žádný mne
nenavedl. Znám se k HV. Vyučena nejsem, až přijde náš učitel. Vašemu učení nic nevěřím. Katol.
ani hodinu nebudu.
Josef Daněk, ženatej: Rodiče pravý katol. mne vychovali. Nyní nejsem, že nám zrušili VP. Jinak
nic nemám, žádný mne neodvedl.  Znám se k HV, abych přijímal podobojí.  Vyučen nejsem, až
přijde učitel. Učení vaše nepřijímám. Tvrdošíjně stojím na svém. Kat. nebudu.
Dorota, žena: Rodiče ve víře popletený, já taky, přesně se sice chovali jako katol. Nyní  více
nejsem, že se nám popřela VP. Žádný mne nenavedl. Znám se k HV. Vyučena nejsem, až přijde
náš učitel. A kdyby pastor učil, že víra bez dobrých skutků nejni mrtvá, tak  mu nebudu věřit,
protože já vyučena jsem, že víra bez dobrých skutků každá mrtvá jest. Vám se učit nedám, protože
při svém stojím jako na skále. Katol.nebudu.
Dorota,  vdova Daňková:  Rodiče  i  muž můj  byli  kat.  a  mne tak  vychovali.  Nyní  více  katol.
nejsem, že se nám ujala VP., proto přistupuju k HV. Žádný mne nenavedl.  Učení vaše dokonce
žádné nepřijímám, až přijde náš učitel, ten mne vyučí naší víře. Kat.nebudu.
Václav Daněk, ženatej: Rodiče katol. i já. Nyní nejsem, že se nám nedává podobojí. Přistupuju
k HV, příčinu nemám. Od žádného nenavedený. Znám se sice, že vyučen nejsem, ale až přijde
učitel, budu se od něho učit. Vašemu učení nevěřím. Kat. nebudu.
Anna, žena: Rodiče popletený i já. Nyní veřejně kat. nejsem, že se neplní kšaft P. Jsem HV, abych
přijímala podobojí. Vyučena dokonale nejsem, ale věřím, že víra bez skutků je mrtvá a když přijde
učitel a bude učit, že víra bez skutků není mrtvá, nebudu mu věřit. Vám nic nevěřím. Kat. nebudu.
Dorota, matka hospodáře: Rodiče katol a já taky. Katol. nevyznávám, že v ní popřeli VP a že jsou
jinší nekatol. Žádný mne nenavedl, ale když jsou jinší, tak taky já nekatol. vyznávám HV podle
lámání chleba a kalicha pití. Všichni mne tak učej. Vyučena nejsem. Katol. nebudu.
Václav Vrabec, čeledín: Nedospělý, ale již tvrdošíjně radši smrt podstoupím, katol. nebudu.
Jan  Vařečka,  ženatej:  Rodiče  katol.  já  taky.  Nejsem,  že  nám  odňali  kalich  P.  Žádný  mne
nenavedl. Znám se k HV, abych přijímal podobojí. Vyučen nejsem, až přijde učitel. Učení vašemu
nevěřím. Kat. nebudu.
Dorota žena: Rodiče katol.já taky. Nyní nejsem, že se nám zrušil kalich P. Nic nemám proti kat.
víře, ale kat. nebudu. Na mou duši jsem tvrdší nad skálu v té HV, do který vstupuju, abych přijímal
podobojí. Žádný mne nenavedl. Vyučen nejsem, až přijde náš učitel. Učení vašemu dokonce na
žádný způsob nevěřím. Kat. nebudu.
Jakub Kříž, vdovec: Rodiče katol. i já. Nyní nejsem, že nám zrušili kalich P. Znám se k  HV, abych
přijímal podobojí. Vyučen nejsem, až přijde náš učitel. Učit se vám nedám, jsem tvrdošíjný a mám
předsevzetí. Katol. nebudu.
Jan Černý, ženatý: Rodiče katol. i já. Nyní nejsem, že nám ujali kalich P. Znám se k HV, abych
přijímal  podobojí.  Vyučen nejsem,  až  přijde  náš učitel.  Učení  vašemu nevěřím,  protože  katol.
nebudu.
Anna, žena: Rodiče katol. mne vychovali. Víru katol. neuznávám, že nám odňali VP. Muž mne
k tomu měl, co je muž to jsem já a co já to on. Pochybnost nemám. Vyznávám víru pravých
křesťanů dle Pána Ježíše Krista, HV pod lámáním chleba a kalichu pití, protože muž je. Vyučena
nejsem, budu se učit. Kat. být nechci.
Josef, syn Jana Černého svobodný: Vychován katol., nyní nejsem, že se nám odňala VP. Znám
se k HV, abych přijímal podobojí. Vyučen nejsem, až přijde náš učitel. Učení vašemu žádnému nic
nevěřím. Kat. nebudu, že rodiče nejsou.
Tomáš Černý, ženatej: Vychován jako katol. Nyní nejsem, že nám ujali VP. Žádný mne nenavedl.
Znám se k HV, abych přijímal podobojí. Vyučen nejsem, až přijde náš učitel. A kdyby nás učil, že
víra bez dobrých skutků není mrtvá, já bych mu nevěřil, protože víra bez dobrých skutků je mrtvá.
Darmo byste se mnou pracoval, já jináč neudělám. Katol. nebudu.
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Dorota, žena: Rodiče katol. a já taky. Víru katol. nevyznávám, že muž není, abych byla katol.,
muž by mne vyhnal. Vyznávám víru podle HV pod lámáním chleba a kalichu pití.  Povědomost
nemám žádnou. Katol. nebudu, protože nemůžu pro muže.
Tomáš Chaloupka, vdovec: Rodiče katol. mne vychovali. Katol. nejsem, že nám ujali VP. Žádný
mne nenavedl.   Znám se k HV, že chci přijímat podobojí. Vyučen nejsem, až přijde náš učitel.
Vašemu učeni nevěřím a jináč neudělám. Kat. nebudu.
Václav, syn T.Chaloupky, svobodný: Vychován jako katol.  Nyní nejsem, že nám odňata VP.
Jiného nemám nic.  Žádný mne nenavedl.  Znám se k HV, proč nevím,  ale že táta nejni  katol.
Vyučen nejsem, až přijde náš učitel. Vašemu učení nevěřím. Kat. nebudu.
Pavel Černý, ženatý: Rodiče katol. i já. Nyní nejsem, že se v ní věří, že je očistec. Znám se k HV.
Vyučen nejsem, až přijde náš učitel. A kdyby mne učil, že víra bet dobrých skutků je mrtvá, já
bysem nevěřil. Učení vašemu nevěřím. Kat. nebudu.
Dorota, žena: Rodiče katol. a mně tak vychovali. Nyní nejsem, že nám ujali VP. Znám se k HV,
abych přijímala podobojí. Vyučena nejsem, až přijde náš učitel. Vašemu učení nevěřím, jsem tvrdá
jako skála. Kat. nebudu.
Jakub Nadrchal, ženatej: Hned od rodičů ve víře popletený. Nyní veřejně kat. nejsem, že se nám
ujala VP. Jinak nic. Od žádného navedený nejsem. Znám se k HV, abych přijímal podobojí. Vyučen
nejsem, až přijde náš učitel. Učení vaše žádné nechci a vám nevěřím. Kat. nebudu.
Terezie, žena: Rodiče katol. a já taky. Nyní nejsem, že muž není a jináč neudělám a žádného
neposlechnu. Proti víře kat. mám, že nám ujali VP a proto přistupuji k HV. Vyučena nejsem, až
přijde náš učitel. Vejkladům vašim nevěřím a učit se nedám. Kat. nebudu.
Václav  Halamka ženatej:  Hned  od  rodičů  ve  víře  nekatol.  vychovaný,  dřív  jsem  se  pro
arestirování na oko stavěl jako katol. Nyní katol. nejsem, že v druhém přikázání B. učí: neučiníš
sobě rytiny a že nám zrušili  kšaft P. Žádný mne nenavedl, jenom řeč Kristova. Přistupuji k HV
z těch příčin,  pro  který  od kat.  vystupuji.  V tom náboženství  helv.  jsem vyučený,  že  víra  bez
dobrých skutků je mrtvá a kdyby mne někdo jináč učil, tak bych mu nevěřil. Učení vaše slyším sice,
ale nepřijímám. Kat. nebudu.
Helena, manželka: Rodiče hned nekatol.  a mne tak vychovali. Nyní katol. nejsem, protože hned
od maličkosti v kat. nejsem. Znám se k HV, protože je podle kšaftu Syna B. Žádný mne nenavedl.
Vyučena jsem, že víra bez dobrých skutků mrtvá, je to podle HV. Učení vaše nepřijímám  a vám nic
nevěřím. Kat. nebudu.
Anna, dcera: Rodiče od malička vychovávali jako nekatol. nyní s nimi k HV, co by to bylo nevím.
Od katol. že se nám nedává podobojí. Vyučena nejsem, až přijde učitel. Vašemu učení nevěřím.
Kat. nebudu, že rodiče nejsou. 
Tomáš,  syn a  Josefa dcera Václava Halamky:  Nerozumný tuze ale zatvrzelý v ní  vyučeni  od
bludů otce svého odstoupit nechtějí.
Kašpar Halamka, bratr hospodáře, svobodný: Rodiče katol. i  já. Nyní nejsem, že nám Písmo
nechtějí  dát  veřejně a třeba Písmo měl,  katol.  nebudu. Žádný mne nenavedl.  Znám se k HV,
protože staří předkové tu víru v městě konfesi podali. Vyučen nejsem, ale Písmo mně dokazuje, že
máme dobrý skutky činit  a víra každá bez dobrých skutků je mrtvá. Učení  vaše nepřijímám a
nevěřím. Kat. nebudu.
Tomáš Zikuška, ženatej: Rodiče katol. i já. Nyní ne, že nám zrušili kšaft Syna B.. Znám to ze
shromáždění, slyšel jsem, že po šlépějích KP budeme se snášet. Jsem podle HV pod lámáním
chleba a  kalichu pití  proto,  abych pokračoval  podle apoštolů.  Články jsou Věřím… Vaše učení
nechci. Kat. nebudu.
Terezie, žena: Rodiče katol. mne vychovali. Nyní nejsem, že muž není, jak bych dala jinak než
muž je. Znám se k HV že si myslím, že v ní spíše přijdu ke spasení. Vyučena nejsem, až přijde náš
učitel. Vejklad váš slyším, ale nepřijímám, že katol. nebudu.
Vdova Křížka: Rodiče katol. mne vychovali. Nyní nejsem, že nám ujali kalich P. Nic nemám proti
kat. Žádný mne nenavedl. Znám se k HV, abych přijímala podobojí. Vyučena jsem, že víra bez
dobrých skutků je mrtvá, jináč nebudu věřit, aby mne učil co chtěl. Učení vašemu nevěřím. Kat.
nebudu.
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Tomáš Kříž, svobodný: Rodiče katol. a já taky. Nyní nejsem, že se nám odňal kalich P. Znám se
k HV. Vyučen nejsem, až přijde náš učitel. Vejklad váš nepřijímám, já jináč neudělám a od HV
neustoupím. Kat. nebudu.
Anna Křížka, schovanka: Rodiče katol., nyní už katol. nejsou ani moji přátelé a já víc nejsem.
Znám se k HV,abych byla oučastna obojího. Vyučena nejsem, až přijde náš učitel. Učení vašemu
nevěřím. Kat. nebudu, protože moji rodiče nejsou ani přátelé.
Matěj Kříž, ženatej: Rodiče katol. i já. Nyní nejsem, že nám odňali kalich P. Jiného nic nemám
proti víře katol., však je toho dost. Žádný mne neodvedl. Znám se k HV, abych přijímal podobojí.
Vyučen nejsem, až přijde učitel. Víra bez dobrých skutků je mrtvá, jak praví sv.Pavel a kdyby mne
náš učitel učil jinak, nevěřil bych mu. A učení vašemu nevěřím. Kat. nebudu.
Anna, žena: Rodiče katol.  i  já. Nyní  nejsem, že se nepodává podobojí  a třebas dávali,  katol.
nebudu. Žádný mne nenavedl. Znám se k HV. Vyučena nejsem, až přijde učitel. A kdyby mne učil
náš učitel,  že víra bez dobrých skutků je živá,  nebudu mu věřit.  Učení  vašemu nevěřím. Kat.
nebudu, kdyby tu hned kat byl.
Anna, dcera M.Kříže: Rodiče mne vychovali jako kat. Nyní nejsem, že se nám odňal kalich P.
Jiného nic nemám proti kat. Znám se příkladem rodičů k HV. Vyučena nejsem, až přijde učitel.
Vejkladu vašemu nic nevěřím. Kat. nebudu, radši svůj život dám.
Václav Lacman, ženatej: Rodiče jsem nepoznal, ale choval jsem se jako kat. Nyní nejsem, že
nám popíraj kšaft Syna B. Znám se k HV. Nejsem vyučen, PJ krev svou na kříži za nás vylil, neb to
jsou u nás ty 2 svátosti. A jak račte povídat, to já taky vyznávám, že víra bez dobrých skutků
mrtvá jest a kdyby mne třeba i náš učitel vyučoval, že víra bez dobrých skutků platná býti má,
neuvěřím . na vaše učení nic nedám a že kat. nechci vyznávám.
Kateřina, manželka: Rodiče katol., otec jako katol. zemřel, i já. Nyní nejsem, že nám ujali VP. Od
žádného navedena nejsem, jen vidím ze čtení Písma a slova B. Předložíce se jí Zákon Páně s tím
doložením, by sobě ten verš přečtla, najevo vyšlo,  když řekla: Já číst  neumím, jen když něco
slyším. Vyznávám se k HV, že chci přijímat podobojí a třebas se nám dávalo u katol. podobojí,
přece kat. být nechci. Vyučena nejsem a kdyby náš učitel nás cvičit chtěl, že víra bez skutků živá
jest, ani to mu neuvěřím. Učení vaše nepřijímám, kat. být nechci.
Jakub Daněk, ženatej: Rodiče jsou posavad dobří katol. a mně tak vychovali. Nyní více katol.
nejsem, že nám zrušili kšaft Syna B. Jsem HV, protože se mně líbí. Vyučen nejsem, až přijde náš
učitel. Vašemu učiteli nevěřím a jináč neudělám, co jsem předsevzal, v tom setrvám. Kat. nebudu.
Dorota, žena: Rodiče katol. i já. Katol. nejsem, že nám odňali kšaft P.,  že se nepodává podobojí
a  by  nám třebas  dávali,  přece  katol.  nebudu,  protože  nám prv  nedávali.  Znám se  k  HV,  od
žádného navedena nejsem. Vyučena nejsem, až přijde učitel. Učení vaše nepřijímám. Kat. nebudu.
Václav Novák, ženatej: Rodiče katol. a já taky. Nyní nejsem, že nám kalich P. odňali. Znám se
k HV pro kalich Páně. Vyučen nejsem, až přijde učitel. Učení vašemu nic nevěřím. Kat. nebudu.
Anna, žena: Je nyní nemocná. Rodiče katol. Katol. nevyznávám, muž mne k tomu měl. Vyznávám
podle HV lámání chleba a podle kalicha pití. Protože muž je taky takový. Povědomost mám. Kat.
nebudu a být nechci.
Josef Heyduk, ženatej: Rodiče katol. a já taky. Já ale jen na oko. Nyní nejsem, že se nám ujala
VP. Znám se k HV, abych přijímal podobojí. Vyučen nejsem, až přijde učitel. Učení a vejkladům
vašim, ač z Písma sv. přesvědčenej jsem, přece nevěřím. Katol. nebudu. 
Alžběta, žena: je nemocna.
Jan Kovář, ženatej: Rodiče katol. a já taky. Nyní nejsem, že nám odňali kalich P. Nic nemám proti
víře kat. a kdyby nám dávali podobojí, přece kat. nebudu. Žádný mne nenavedl. Znám se k HV pro
kalich P. Vyučen nejsem, až přijde učitel. Učení vaše slyšet nechci a od něho neodstoupím. Kat.
nebudu.
Kateřina, žena: Rodiče katol. mne vychovali. Nyní nejsem, že se nám nedává kalich P. A kdyby se
nám dávalo podobojí, přece kat. nebudu, proč nám  nedávali dřív. Znám se k HV. Vyučena nejsem,
až přijde  učitel.  Vejkladům vašim nevěřím. Stojím tvrdošíjně na svém přesvědčení a od něho
neustoupím. Kat. nebudu.
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Alžběta  Pešková,  sestra  hospodáře:  Rodiče  katol.  a  já  taky.  Kat.  nejsem,  že  nám nedávají
podobojího. Znám se k HV pro kalich P. Vyučena nejsem, až přijde učitel. Učení vašemu nevěřím,
nechť zabloudím nebo ne, já jináč nechci. Kat. nebudu.
Václav  Kolář,  ženatej:  Rodiče  katol.  a  já  taky.  Nyní  nejsem,  že  nám ujali  VP.  A  třebas  se
podávalo, kat. nebudu. Znám se k HV, abych přijímal podobojí. Vyučen nejsem, až přijde učitel.
Váš vejklad žádný nechci. Kat. nebudu.
Kateřina, žena: Otec náš byl kat., já taky. Nyní nejsem, že se nepodává z kalicha. Jiného nic
nemám proti víře kat., ale kat. nebudu. Znám se k HV, abych přijímala podobojí. Vyučena nejsem,
až  přijde náš učitel.  Na vaše učení  nic  nedám,  třebas přesvědčena  byla,  já  neustoupím.  Kat.
nebudu.
Anna,  dcera  po Kutnohorském:  Rodiče  katol.  taky  tak  umřeli  a  mně  vychovali.  Nyní  kat.
nejsem pro VP. K tomu mne žádný nenavedl. Znám se k HV abych přijímala podobojí. Vyučena
nejsem, až přijde učitel. Vám se učit nedám a učení vašemu nevěřím. Kat. nebudu.
Zuzana Hejduška, vdova: Rodiče katol. a já s nimi. Nyní nejsem, že nám popřeli kšaft P. Žádný
mne nenavedl., ale nebožka máma povídala, abych kat. nebyla. Znám se k HV, abych přijímala
podobojí. Vyučena nejsem, až přijde učitel. Učení vaše nepřijímám, a jináč neudělám. Kat. nebudu.
Kateřina, dcera: Rodiče katol. mně vychovali. Nyní matka kat. není a já s ní. Proti víře kat. nic
nemám, než že se nám ujala VP. Ale kat. nebudu, aby mně hned krk vzali. Žádný mne nenavedl.
Znám se k HV jako máma. Vyučena nejsem, až přijde učitel.  Vašemu učiteli  nevěřím, já  jináč
neudělám, stojím jako skála ve svým co jsem si umínila. Kat. nebudu.
Jakub Hejduk, syn svobodný: Dřív jsem se choval jako katol. Nyní nejsem, že máma není  a že
nám odňali kalich P. Znám se k HV, abych přijímal podobojí. Vyučen nejsem, až přijde náš učitel.
Učení vašemu  nic nevěřím. Kat. nebudu.
Václav Hejduk, svobodný: Choval jsem se jako kat., nyní nejsem, že máma není a že se nám ujal
kalich P. A kdyby se nám kalich dával, přece kat. nebudu. Znám se jako matka k HV. Vyučen
nejsem, až přijde učitel. Učení vaše nepřijímám. Kat. nebudu.
Alžběta, žena: je nemocna.
Jan Kovář, ženatej: Rodiče katol. a já taky. Nyní nejsem, že nám odňali kalich P. Nic nemám proti
víře katol. a kdyby nám dávali podobojí, přece kat. nebudu. Žádný mne nenavedl. Znám se k HV
pro kalich P. Vyučen nejsem, až přijde učitel. Učení vaše slyšet nechci a od něho neustoupím. Kat.
nebudu.
Kateřina, žena: Rodiče kat. mne vychovali. Nyní nejsem, že se nám nedává kalich P. A kdyby se
nám dávalo podobojí, přece kat. nebudu, proč nám nedávali dřív. Znám se k HV. Vyučena nejsem,
až  přijde učitel.  Vejkladům vašim nevěřím.  Stojím tvrdošíjně  na svém přesvědčení  a od něho
neustoupím. Kat. nebudu.
Alžběta  Pešková,  sestra  hospodáře:  Rodiče  katol.a  já  taky.  Kat.  nejsem,  že  nám  nedávali
podobojího. Znám se k HV pro kalich P. Vyučena nejsem, až přijde učitel. Učení vašemu nevěřím,
nechť zabloudím nebo ne, já jináč nechci. Kat. nebudu.
Václav Kovář,  ženatej:  Rodiče  katol.  a  já  taky.  Nyní  nejsem,  že  nám ujali  VP.  A třebas  se
podávalo, kat. nebudu. Znám se k HV, abych přijímal podobojí. Vyučen nejsem, až přijde učitel.
Váš vejklad žádný nechci. Kat. nebudu.
Kateřina, žena: Otec náš byl kat. já taky. Nyní nejsem, že se nepodává z kalicha P. Jiného nic
nemám proti víře kat., ale kat. nebudu. Znám se k HV, abych přijímala podobojí. Vyučena nejsem,
až  přijde náš učitel.  Na vaše učení  nic  nedám,  třebas přesvědčena  byla,  já  neustoupím.  Kat.
nebudu.
Anna, dcera po Kutnohorském:  Rodiče  katol.,  taky  tak  umřeli  a  mně vychovali.  Nyní  kat.
nejsem pro VP. K tomu mne žádný nenavedl. Znám se k HV abych přijímala podobojí. Vyučena
nejsem, až přijde učitel. Vám se učit nedám a učení vašemu nevěřím. Kat. nebudu.
Zuzana Hejduška, vdova: Rodiče kat. a já s nimi. Nyní nejsem, že nám popřeli kšaft P. Žádný
mne nenavedl, ale nebožka máma povídala, abych kat. nebyla. Znám se k HV, abych přijímala
podobojí. Vyučena nejsem, až přijde učitel. Učení vaše nepřijímám, a jináč neudělám. Kat. nebudu.
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Kateřina,dcera: Rodiče katol. mne vychovali. Nyní matka není a já s ní. Proti víře kat. nic nemám,
než že se nám ujala VP. Ale kat. nebudu, aby mně hned krk vzali. Žádný mne nenavedl. Znám se
k HV jako máma. Vyučena nejsem, až přijde učitel. Vašemu učení nevěřím, já jináč neudělám,
stojím jako skála ve svým, co jsem si umínila. Kat.nebudu. 
Jakub Hejduk, syn: Dřív jsem se choval jako kat. Nyní nejsem, že máma není a že nám odňali
kalich P. Znám se k HV, abych přijímal podobojí. Vyučen nejsem, až přijde učitel. Učení vašemu nic
nevěřím. Kat. nebudu. 
Václav Hejduk, svobodný syn: Choval jsem se jako kat., nyní nejsem, že máma není a že se nám
ujal kalich P. A kdyby se nám kalich dával, přece kat. nebudu. Znám se jako matka k HV. Vyučen
nejsem, až přijde učitel. Učení vaše  nepřijímám. Kat. nebudu. 
Franc Svoboda, svobodný: Rodiče praví katol. mne vychovali. Já nejsem, že není pole kšaftu
Syna B., že se nepodává podobojí a kdyby se nám dávalo, přece kat. nebudu. Znám se k HV,
abych přijímal podobojí. Vyučen nejsem, až přijde učitel.  Kdyby mne jinak učil než já věřím, tak
mu věřit nebudu. Vám nevěřím, ale Písmu věřím, já žádnému člověku nevěřím. Kat. nebudu. 
Jan Hromádko, ženatej: Rodiče katol. a já taky. Nyní nejsem, že se nám nepodává podobojí.
Znám se k HV pro kalich P. Vyučen nejsem, až přijde učitel. Na vaše vejklady nic nedám. Kat.
nebudu. 
Anna, žena: Rodiče katol.,  já  taky.  Nyní  nejsem, že se  nám nepodává podobojí.  Žádný mne
nenavedl.  Znám  se  k HV,  abych  byla  oučastna  kalichu  P.  Vyučena  nejsem,  až  přijde  učitel.
Vejkladů vašich žádných nepotřebuji. Kat. nebudu. 
Magdalena, matka Křížka: Rodiče kat. mne vychovali. Kat. nejsem, že do ní nic nevím. Rodiče
mne k tomu navedli. Vyznávám podle lámání chleba a kalicha pití podle kšaftu PJ pro spasení své
duše. Vyučena nejsem, až přijde učitel. Kat. nebudu, proč bych to k starosti dělala.
Tomáš Obolecký, ženatej: Vychován jako nekatol. a již také dříve jsem měl pronásledování skrze
Písmo. Příčinu proti víře kat. mám, že se nepřijímá podobojí a proto přistupuji k HV. Žádný mne
k tomu nenavedl.  Vyučen nejsem, až přijde náš učitel. Ale by nás učil, že víra bez skutků není
mrtvá, tak mu věřit nebudu. Učení vaše slyším sice a nehaním ho ale kat. nebudu.
Dorota, žena: Rodiče katol. na oko. Však ale před lety jsem mnoho skrze víru vystála. Nyní kat.
nejsem, že se neplní  kšaft  P.  Žádný mne nenavedl.  Znám se k HV,  abych přijímala podobojí.
Vyučena nejsem, až přijde učitel, vašemu vejkladu nerozumím. Kat. nebudu. 
Kateřina,  dcera Oboleckýho:  Rodiče mne cvičili  jako nekatol.,  proto kat.  nejsem. Znám se
příkladem rodičů k HV, abych mohla přijímat podobojí. Vyučena nejsem, až přijde učitel. Vejklady
vaše nepřijímám. Já kat. nebudu.       
Václav Obolecký, ženatej: Rodiče mne hned od mládí chovali jako nekatol., já ale na oko živ byl
dříve jako kat. Nyní nejsem, že se nám odňal kalich P. A bychom přijímali z kalicha, přece kat.
nebudu.  Znám se k HV,  abych přijímal  podobojí.  Vyučen nejsem, až  přijde učitel.  Učení  vaše
nehaním, ale kat. nebudu.
Anna, žena V.Oboleckýho: Rodiče katol.  a já taky. Nyní nejsem, že se nám odňal kalich P.
Znám se k HV pro přijímání kalicha. Vyučena nejsem, až přijde náš učitel. Učení vaše nepřijímám.
Kat. nebudu. 
Josef Pokorný, ženatej: Rodiče katol. a já taky. Nyní nejsem, že se nám odňal kalich P. Jiného
nic nemám proti kat., a třebas nám dávali z kalicha, přece kat. nebudu. Proč nám nedávali dříve!
Žádný mne k tomu nenavedl. Znám se k HV pro kalich P. Vyučen nejsem, až přijde učitel. Vašemu
učení nevěřím a kat. nebudu., radši dám krk.
Alžběta, dcera Jos.Pokorného:  Rodiče katol.  mne tak vychovali.  Nyní nejsem, že nám ujali
kalich P. Vyučena nejsem, až přijde náš učitel. Učení vaše nepřijímám. Kat. nebudu. 
Kateřina, dcera: na rozumu zmatená.
Terezie,  dcera:  Rodiče  katol.  i  já.  Nyní  víc  nejsem a  já  s nimi  nejsem.  Příčinu  mám,  že  se
nepřijímá podobojí. Žádný mne nenavedl. Znám se jako rodiče k HV. Vyučen nejsem, až přijde
učitel. Vašemu učení nic nevěřím, já jináč neudělám.Kat. nebudu. 
Anna, dcera: je tuze nemocná – umřela.
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Tomáš Obolecký, ženatej: Rodiče moji mne hned z mládi chovali svobodně. Nyní už kat. nejsem.
Proti víře kat. mám, že se nepodává podobojí. Znám se k HV , abych přijímal podobojí. Vyučen
nejsem, až přijde náš učitel. Vaše učení nepřijímám. Kat. nebudu. 
Rozarie, žena: Rodiče katol. mne vychovali. Nyní nejsem, že se neplní kšaft P. a proto se znám
k HV. Žádný mne nenavedl. Vyučena nejsem, až přijde náš učitel. Vaše učení nepřijímám. Kat.
nebudu.       
Jan Brdíčko, ženatej: Rodiče katol. i já. Nyní nejsem, že nedávali pod lámáním chleba a kalicha
pití.  Znám se  k HV,  abych  přijímal  podobojí.  Vyučen  nejsem,  až  přijde  učitel.  Vašemu  učení
dokonce nevěřím. Kat. nebudu, kdyby tu hned byl kat a řekl: já tu hlavu setnu. 
Alžběta, žena: Rodiče katol. mne vychovali. Kat. nejsem, že nám nedávali podobojí. Jiného nic
nemám a dokonce se mi nelíbí. Žádný mne nenavedl. Znám se k HV, abych přijímala podobojí.
Vyučena nejsem, až přijde učitel. Vaše učení poslechnout nechci a vám nevěřím. Kat. nebudu. 
Dorota,  dcera po Matěji Brdíčkovi: Rodiče katol. mne vychovali, já byla na oko. Nyní nejsem
kat. že nám ujali VP. Znám se k HV, abych přijímala podobojí. Vyučena nejsem, až přijde učitel.
Vašemu učení nic nevěřím. Kat. nebudu. 
Václav Otradovský, ženatej: Rodiče katol. já taky. Nyní nejsem, že nám nedávají podobojí. Jinak
nic nemám. Žádný mne nenavedl. Znám se k HV, abych přijímal podobojí.  Vyučen nejsem, až
přijde učitel. Vám se učit nedám. Kat. nebudu. 
Anna,  žena:  Rodiče  katol.  vychovali.  Nyní  nejsem,  že  nám odňali  kalich  P.  a znám se k HV.
Vyučena nejsem, až přijde náš učitel. Vejkladům vašim nevěřím. Kat. nebudu. 
Anna, dcera V. Otradovského: Rodiče dříve katol. vychovali, nyní kat. nejsem, že rodiče nejsou.
Příčinu mám, že se nám nepodává podobojí. Znám se jako rodiče k HV. Vyučena nejsem, až přijde
učitel. Vašemu učení nevěřím. Kat. nebudu. 
Terezie, dcera: Rodiče dříve kat. i já. Nyní nejsou, já taky ne. Znám se k HV, abych přijímala
podobojí. Vyučena nejsem, až přijde náš učitel. Učení vašemu nevěřím. Kat. nebudu. 
Kateřina, vdova Kramářka: Rodiče nekatol. a znám se k HV, abych mohla přijímat podobojí.
Proti víře katol.  nic nemám, ale katol. nebudu.Vyučena nejsem, až přijde učitel. Učení vašemu
nevěřím a vám se učit nedám. Kat. nebudu. 
Václav syn svobodný: Matka má mne hned od mládí nekatol. vedla. Nyní se znám jako matka k
HV pro kalich Páně. Proti kat. že se nepodává podobojí. Vyučen nejsem, až přijde náš učitel. Vám
nevěřím. Katol. více nebudu.
Josef Otradovský, ženatej: Rodiče kat. a já taky. Nyní nejsem, že se nám nedává z kalichu P.
Proto k HV. Vyučen nejsem, až přijde učitel. Učení vašemu nevěřím. Kat. nebudu. 
Terezie, žena: Rodiče katol. a já taky. Nyní nejsem, že můj muž není. Žádný mne nenavedl. Znám
se podle muže k HV, abych přijala kalich P. Vyučena nejsem, až přijde učitel. Učení vašemu, ani
helv. ani katol.  nevěřím. Kat. nebudu. 
Jiří Brdíčko, ženatej: Rodiče dřív katol. mne vychovali. Nyní kat. nejsem a oni také. Příčina, že
máme odňatý kalich P. Vyznávám se k HV, abych přijímal podobojí. Vyučen nejsem, až přijde náš
učitel. Učení vašemu, ani helv. ani katol. nevěřím. Kat. nebudu. 
Kateřina, žena: Rodiče kat. a já taky. Nyní nejsem, že se neplní kšaft P. Nic jiného nemám a
nejsem navedena. Znám se k HV pro přijímání podobojí. Vyučena nejsem, až přijde učitel. Učení
vašemu ani helv. ani katol. nevěřím. Kat. nebudu. 
Jan Kostelecký, ženatej: Rodiče katol. i já. Nyní nejsem, že se nám nepodává z  kalicha, a kdyby
se nám dávalo z kalicha, přece kat. nebudu. Znám se k HV, abych přijímal podo bojí.  Vyučen
nejsem, až přijde náš učitel a bude-li nás učit, jak Písmo sv. ukazuje, tak mu budu věřit, bude-li
nás učit jináč, tak mu věřit nebudu. Učení vašemu ani katol. ani helv. nevěřím. Kat. nebudu. 
Dorota,  žena:  Rodiče  katol.  i  já.  Nyní  nejsem,  že  nám odňali  kalich P.  a  kdyby  nám dávali
z kalicha, tak přece katol. nebudu. Proti víře kat. nemám žádnou příčinu. Znám se k HV, abych
přijímal podobojí. Vyučena nejsem, až přijde učitel. Od vás se nedám učit. Kat. nebudu. 

Sig. v místě držení komise na Rychmburku 26.Marthy 782.
Josephus Schultz, curatus Hrochovotejnický, comisarius
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Josef Jirhumer, directoriární administrátor.
(Další list je čistý) 

4. ŽÁDOST O VRÁCENÍ KNIH

NA Praha Č.Gub. 
Publ. G 1/1 karton 702

Žádost o vrácení knih

List 1. Ves Otradov roku 1782.
Poníženou žádost dáváme urozenému panu direktoroj strany našeho Písma které nám pobraný od 
otcu duchovních jest a poněvadž teď vašnost pan komisar krajský prohlásil u přítomnosti 
urozeného pána aby kdo co vzatého má o to se přihlásil a zprávu toho dát urozenému panu 
direktoroji že takový písmo naspátek obdrží tak my sme se snesli žádáme aby nám v tom za zlý mít
neráčili. Poněvadž my též –[nečitelné]-- což my za to poníženě žádáme aby nám bylo navráceno. 
Toto se stalo za času pana faráře Svobody krounského ty písma se vzaly roku 1779.
N. 1.Jiříkoj T o m á š o j i  vzatej zákon Páně.
  3.Janoji N e k v i n d o j i  vzatej jest kancionál lipskej a zákon Páně.

5.Jozefoji N e k v i n d o j i  vzaty Motessky.
6.Jozefoji P r ž e n k o j i  vzatej jest kancionál lipskej a žalmy a jednu knížku psanou.
7. Jozefoji N o v o t n ý m u  vzaty jsou Holomonovy modlitby.
11.Janoji J i r k o j i  knihy vejkladní starýho i novýho zákono Páně a jedny modlitby 
Hobrmonovy.
12.Jozefoji N o v o t n ý m u  mladšímu modlitby Rajskou zahrádku.
16.Jozefoji B e n e š o j i  modlitby Motešky a ruční knížku.
17.Pavloji P e š k o j i  Praxis a jedny Motešky.
18.Jiříkoji N o v o t n ý m u  ruční konci...[onál ?]
Tomášoji B r d ý č k o j i  jádro z bible Páně. Který bylo Jiříka Holíka a různý kníž..[ky] a 
anjelská cesta, to bylo jeho Tomáše Brdýčky.
19.Janoji N o v o t n ý m u  a Karloji Novotnýmu jednu sumaryji a duchovní
pohádky a kancionál astrdamrský.
23.Matejoji N e k v i n d o j i  jedny mošický modlitby.
26.Jiříkoji B e č k o j i  knížku o velikých skutcích milostivého Pana Boha, zahrádku 
rajskou, Matešický modlitby a ruční knížku.
29.Martinoji H r o m a t k o j i  bibli Páně a laberyn světa a raj srdce a jedny starý 
modlitby a ty modlitby se vzaly v roku 1778.
43.Motejoji K y s y l k o j i  jeden kancionál lipskej a hobomonky dvě ruční knížky, 
Danyhelky, zahrádku rajskou, Motešky jedny.
49.Jiřík K y s i l k o j i  zakon Páně a zahrádku rajskou, duchovní pohádky, Motešky jedny 
a Prakzys.

List 2. Ves Svratouch.
Poníženou spravu davame urozenýmu panu rektoroj stranu tech knih co lidi povídají že je museli 
dát.
a to Jozef Kostelecký mladý roku 1778 1 zákon a 1 Bibli.
Tomáš Popelka 1780 roku 1 zákon, 1 Danihelovy modlitby a Motešický modlitby.
Tomáš Suchý 1754 roku 1 Bibli.
Matěj Kostelecký 1754 roku 1 zrcadlo, 1 špalíček.
Jan Suchý starší 1754 roku Motěšický modlitby, 1 zákon Páně, a svatých otců pláč.
Jan Pajl 1754 roku Bibli a postilu Korunu kazatelskou a dvoje modlitby Danihelovy.
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Franc Cach 1754 roku postilu, starej zákon, manuálek, ------ Žalmy a kancionál a špalíček, Bibli 
svatou a je vzatá Vojtěchovy a dostala se do Skutče jemnost velebnému panu děkanoji a samaryi 
a Danyhelky.
Václav Kostelecký 1754 roku Bibli svatou, a zákon, postylka, Sumaryji, zrcadlo a špalíček.
Tomáš Pešek, 
rychtář svratoušský.

List 3. Ves Miřetín.
Žádáme s ponížeností urozeného pana a pana direktora jak jest nám dovoleno od milost pana 
komisara krajskýho též i od urozenýho pana stranu písma který jest nám vzatý a nyní jest nám od 
jejich jasnosti císařský povolený a tak žádáme ve vší poníženosti urozenýho aby tak dobrotivý býti 
ráčili a tu naší poníženou žádost na slavný ouřad krajský zadati ráčili tak abychme my to slovo Boží
tím spíšeji do rukouch svých dostati mohli.
A to sice jeden každý jmenovitě svý jmenujeme.
Franc Č e j k a  půlník, kancionál a zákon Páně roku 1779 ruční knížku 3 kusy. Za velebnýho pana 
vikariusa pana děkana, který už po nyněší čas je v Skutči. Panu paterovi kaplanovi staršímu 
Štefankovi konkyčkový [?] kancionál a ruční knižku. Panu paterovi misinuryjusovi zákon Páně který
je v Krouné za faráře.
Prokop K u s ý  půlník zákon Páně a ruční knížku roku 1779 2 kusy. Též za panu toho vikárijusa a 
panu paterovi kaplanovi staršímu.

List 4.
Roku 1779 Jan B e n e š  chalupník. Manuálník. 1 kus. Též za toho pana vikarijusa panu paterovi 
kaplanovi staršímu Štefánkovi.
Roku 1779. Franc D o s t á l  půlník. Zákon Páně 1 kus. Též za toho pana vikarijusa panu paterovi 
kaplanovi staršímu Štefánkovi.
Roku 1779 Tomáš H r o m á t k o  chalupnik. Ruční knížka 1 kus. Též za toho pana vikarijusa panu 
paterovi kaplanovi staršímu Karlíčkovi Štefánkovi.
Roku 1759. Jan B e n e š  sedlák celý a nyní vdova Lidmila se potom hlásí zákon Páně vejkladný a 
žalmy, modlitby Zrcadlo, ruční knížka, modlitby zlatem psaný. 5 kusů. Též za toho pana vikarjusa 
který až po nynější čas zůstává ve Skutči.

List 5. Ves P o k ř i k o v .
Poslušnou dávám urozenému panu paterovi stranu sepsání písma svatého kterýž je lidem vzato za 
času našeho velebného dvojictihodného jemnost pana děkana u spolu pana vikarijusa.
Po Janovi K a f t o n o v i  ženě jeho Kateřině je vzato Písma 1750 roce: Bibli Páně a kancionál a 
Somorije a Manuálník. K tomu se hlásí syn Karel Kafton po otci.
No 9 témuž Karlovi K a p t o n o v i  je vzato písma 1780 Motešický modlitby jedny a křesťanská 
školka.
1750 roku Václavovi M a r k o v i  je vzatý zákon Páně a jeho ženě Danihelky molitby a synu 
Adamovi M a r k o v i  jedny modliby motešický aneb duchovní víra a k tomu zase hlásím po křtu 
dítě po otci svým. No 45.
N 1.Matějovi V o d i č k o v i  se vzaly Motešický modlitby, 1779.

3.Janovi B e h o ř o v i : Křeťanka a Praksis a -------- a zákon Páně, 1779.
11.Josefovi S v o b o d o v i  modlitby Pokojík, 1779.
15.Janovi V o d i č k o v i : Motešický modlitby, ruční knížka, 1779.
17.Matějovi P o n k o v i : lipský kancionál, Motešický modlitby, 1779.
18.Martinovi R y š a v ý m u : Motešický modlitby, ruční knížka, 1779.
43.Václavovi M o u č k o v i : modlitby Pokojík, 1779.

26. Alžběta V o d i č k o v á : kancionál Klimenta Bosáka a zákon Páně.
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List 6.
49.Václavovi K o s e c o v i : dvoje modlitby motešický 1779.
51.Matějovi B o r š í k o v i : ruční knížky dvě 1779.
52.Tomášovi Ž a m p a c h o v i : ruční knížku jednu 1779 a ------ též Tomášovi 
Z i m p o c h o v i .
53.Matějovi K a š p a r o v i  písmo vzato. Po něm se k němu manželka Kateřina k zákonu
Páně 1779.
47.Jozef T r p k o š  Moteši... modlitby jedny 1779.
57.Janovi P e l z o v i  Praksis ---------- 1779.

Ves Bože [? - snad Zhoř].
Jan K u b o v  Alžběta manželka jeho donesla sama zákon Páně na děkanství skutečský a tam ho 
odvedla jemnost panu misoriosovi co je za pana faráře v Krouně do jeho rukou byl dán 1779.
Jenž se toho písma svatého vynachází suma kolik kusu je ho: 36 kusu.
Při tom ale s ponížeností ani s kvaltem žádným poníženě žádáme velebnýho pana vikariusa a 
jemnost pana děkana aby tak dobrotiví byli jakožto otec duchovní a pastýř dobrý a milosrdný 
ovčiček svých na ten čas jim svěřených aby vedle milosrdenství ráčili se k nám nakloniti a v tomto 
písmě svatým kterýž nám v tom nastávajícím čase přináležet bude aby nám zas navráceno bylo za 
to poníženě žádáme ruku líbáme.

List 7.
Naproti tomu jakž jest nám nařízeno skrz jemnostpana krajského komisara a to dne 14. Februari 
1782 a tím menem od urozeného panu direktora na kanceláři vrchnostenském dne 16. Februari 
1782 abysme si takový písmo sepsali kterýž nám patřit aneb přináležet bude takže nám přijde 
nazpátek. To z milosti předně Pána Boha všemohoucího u pak od našich vrchních a nám 
představení. S největší ponížeností očekávat budeme a za ně na našich ponížených modlitbách 
trvati budeme i s našimi dítkami aby jim Bůh všemohoucí ráčil dát zde časně dlouhý panování a po
tomto časném životě aby jim všem našim ředitelům, kteří nás k dobrému povedou, aby Bůh 
všemohoucí ráčil jim dáti šťastný z tohoto světa bídného vytržení a šťastnou hodinku když jejich 
dušičky se budou ubírat do té radosti na věčnost do slávy nebeského království, abychom se tam 
všichni šťastně shledat mohli před trůnem Božím na šťastný věčnosti v království božím.
Dne roku výše psaného.
Dom. M a r e k  rychtář pokřikovský.
[V zápise je mnoho pravopisných chyb. Opraveno. Někde jsou nejasná jména osob.]

List 8. Ves Ždírec.
Poznamenání dáváme urozenýmu a mno[ho] vzácnýmu panu direktorovi strany písma co kterýmu 
přišlo vzatí na skutecký děkanství.

23.Karloj P e š k o j  1758 roce --------------- a v roku 1741 zákon Páně a zrcadlo a 
špalíček.
6.Jan K a l i c k ý  v roce 1750 zákonek, Sumariji, olupidan ?, a co měl půjčený u bratra 
svýho Jiřího Malickýho bible svatá, Švamberiji ?, Přemyšlování Krista Pána jinak činy boží
a ruční knížka [ty vzal] nynější jemnost pan Johan

Jan M y l i c k ý .
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List 9.
Poznamenání co kdo jaké knihy pozbyl za času pana kanovníka Branštelera když ve Svratce za 
pana faráře byl.
Franc Pasekář musel dát zákon Páně, skovanej byl ten čas byl on Pasekář ve Svratce v městě a 
nyní jinyčí kancl [kancionál] též z Křižánek Josef Vondráč též za času jeho Dvanáctero 
přemyšlování.
Svratka 23. Febr. 1782.
Franc S u c h ý  rychtář.

List 10.
Já níže popsaný poznamenání činím co jest mně písma v roku 1754 vzato totiž svatá bible 1 kus, 
Postyla ve dva díly vázaná 2 kusy, zákony boží 2 kusy, žalmy zpěvací 1 kus, Pláč svatých otcův 1 
kus, Práva světský a duchovní pohádky 2 kusy, Zvuk trouby zvučící vypsání a proroctví Koterovo a 
ze zákona Božího proroctví 3 kusy, Danihelovy modlitby 1 kus, Přemyšlování modlitební 1 kus, 
Ruční knížky 2 kusy, Motešický modlitby 1 kus, Duchovní pokojík ve dva díly vázaný 2 kusy. 
Summa 19 kusů.
Josef K o s t e l e c k ý
pekař svratoušský starý.

List 11. Vojtěchov.
Poslušnou zprávu dávám urozený pane direktor stranu Písma svatého, kterýž mým postaveným 
sousedům skrze předešlý leta od duchovenstva odňato bylo níže zaznamenáno jest.
1780.
No 2.Václavovi S í t a ř o v i  jeden kancionál pan páter misionar pan farář Krounský mu je 

vzal v jeho vlastním domě
17.Matějovi B o h a t ý m u  ač on nebožtík jest ale syn Josef B o h a t ý  též po něm žena
jeho se hlásejí o to písmo, které jim vzal pan páter František K u b e r n á t o r  ten čas 
kaplan skutečský - zákon Páně 1den, 2va špalíšky, 1ny Motěžky.
20.Václavovi M a k o v s k ý m u  záhon Páně 1den, pan páter misionář farář krounský v 
jeho vlastním domě 1760.
32.Františkovi J e l í n k o v i  Bibli svatou vzal v jeho dome pan páter Karel pan kaplan 
skutečský starčí 170.

[Knihy, str. 5. / Ves Vojtěchov, pokračováví.]

List 12.
No 32.Františkovi H a v l o v i  pan páter missionar Hanuš vzal Bibli svatou, však ale on 

Havel když ho sebou pan pater misionar vzal sám ty knihy jemnost panu děkanovi odved
též taky židovskou historii Kristoslavovu knihu i též pan páter misionar Hanuš dvoje 
modlitby žitavský vzal též pan páter Antonín s rychtářem rychemburským Celenský 
zázraky.
43.Václavovi H a n u š o v i  vzatý Zákon Páně, který měl koupený od Matěje P á n k a  
kterýž mu v Pokřikově u rychtáře překřěrýmu [?] z děkanství do jeho rukou odevzdán 
byl 1779. Zase 1den Zákon Páně vzal Hanušovi 1780 pan pater misionar pan farář 
krounský v jeho vlastním domě.
34.Václav B o h á č  panům paterům missionarům jak ve Skutči misii posledně vykonali 
tomu páterovi který byl Vančura odevzdány byly 1ny Motečky.

186



List 13.
61.Karel N a v r á t i l  ten čas byl na Ranně u jemnost pana děkana dvoře nyní je 
Vojtěchově tak mu vzal pan páter Karel všechno to písmo zákon Páně 1den, Zahrádka 
velká i dvoje Motečky a ruční knížku a persekuci kniha v 1750.

Plaňavy.
4.Václavovi K r č i l o v i  fořtovi lden Zakon Páně Anstrdamský donesl sam panu farářovi 
Iblanovi nebožtíkovi do fary hlinecký 1780.
5.Tomáš H l a v á č e k  ten taky donesl do fary Hlinecký panu faráři Sblanovi nebožtíkovi
Dvanáctero přemyšlování, troje Motečky a tři ruční knížky 1780.

23. February 1782.
Anton H a n u š , rychtař.

List 14.  Ves Mrakotín a Voflenda.
Vědomost davam urozenemu panu delektorovi co nám jest pobranýho svatýho písma co pobral 
p. misionář nynější p. farář krounský a nebožtík pan farář hlinecký a p. kaplan nynější co jsou až 
dosavad Hlinsku a nima rychtář v roku 1779 totiž:

6.Franc P o č i n a  modlitby Motešický 1, ruční knížku 1.
13.Tomáš P o s p í š i l  zákon Páně 1.
14.Jan R y š a v ý  svatou Bibli 1.
22.Václav V o n d r á č e k  modlitby Motešický 1.
28.Karel J o z í f e k  ruční knížku 1.
35.Václav N o v o t n ý  modlitby Motešický 1, ruční kmížku 1.
38.Jan N o v o t n ý  zákon Páně 1, modlitby Zahrádka 1, ruční knížka 1.
33.Jan V o j t a  modlitby Motešický 1.
4.Josef N o v o t n ý  modlitby Motešický 1.
46.Jan V o j t a  modlitby Motešický 1.

Suma 14.

[Knihy, str. 6.]

Voflenda.
No. 1.Jakub N o v o t n ý  Postilu půlletní 1, kancionál 1, zákon Páně 1, modlitby Motešický 1,

modlitby Okomonky 1, ruční knížky 4, Přemyšlování 1, písně psaný 1, knížku zlatejma 
deskama 1.

List 15.
2.Jozef S v o b o d a  svatou Bibli 1, lipskej kancionál 1, modlitby Zahrádka 1, ruční 
knížku šitou 1, ručni knížku 1, katechismus 1, knížku Imanuel 1, písně psaný 1, knížku 
vinníci 1.
5.Karel Ž a m p a c h  zákon Páně 1, kancionál žitavský 1, ruční knížku 1.
6.Václav Ž a m p a c h  vejkladní zákon Páně 1, lipskej kancionál 1.

Volflenda suma 26.
Opsal v lednu 1985 Fr. Šilar.

 Seznam knih nekatolických, jež byly odňaty poddaným na panství rychmburském.
1783, 4. ledna.

JUDr. Karel Václav Adámek: 
Listiny k dějinám lidového hnutí náboženského 
na českém východě v XVIII. a XIX. věku. V Praze 1
Díl II. Praha 1922, str. 20-24.
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Ves Holetín:

Martin M l á d e k : Kancionál 1, Divadlo Boží 1, Sumariji evanděl. 1, Postila Jana Husa 1, Zahrádku 
rajskou 1.

Tomáš H a v e l : Kancionál 1, Zákon Páně vejkladní 1, Jádro modliteb 1, Jádro Bible 1.

Tomáš O p l i š t i l : Sumariji 1, Zákon Páně starej 1, Adama život 1, Modlitby Pedličky 1, Žalmy 
zpěvu 1.

Jan M u t t e r : Bible svatohavelská 1, Kancionál Huskej 1, Kazatel Kašpara Moteskýho 1, Postila 
Husa 1, Postila Filadelfy 1, Dvanáctero přemyšlování 1, Proroctví Kuterovo 1, 
Studnice života věčného 1, Ruční knížka 1.

Václav V o k á l : Postila starejch Bratrů 1, Kniha Křesťanka 1, Konfessy Bratrů českých 1, Biblické 
historie 1, Pokojík věčných pokladů 1, Mléko čisté pravdy Boží 1.

Ves Oldřetice:

Jan H u b e n k a : Bible starých Bratrů 1, Zákon Páně 1, Postila 1, Kancionál Bratrů českých 1, 
Sumarie 1, Ruční modlitby 1.

Raná:

Jan P e š e k : Bible Husa 1, Večerě Páně 1, Kancionál psanej 1, Žalmy amstrdámský 1.

Ves Vojtěchov:

František H a v e l : Bible Malandricha 1, Biblické historie 1, Zahrádka rajská 1, Velký Motešky 1.

Matěj B o h a t ý : Zákon Páně 1, Motešky velký 1, Ruční knížky 1.

Perálec:

Norbert K r č i l : Zákon Páně 1, Harfu 1, Zemský řízení 1, Žalmy 1.

Vdova Z a c h o v á : Zákon Páně 1, Žalmy 1, Práva 1, Divadlo Boží 1, Harfu na hoře Sionské 1.

Josef H r o m á d k o : Žalmy 1.

Ves Lhota:

Jiří B a ť a : Bible 1, Sumarie 1, Ruční knížka 1.

Ves Pokřikov:

Václav M a r e k : Zákon 1, Jádro modliteb 1, Ruční knížka 1.

Jiří P e l c : Postila 1, Zákon 1, Sumarie 1, Kancionál Husa 1.

Jan K a p l a n : Bible 1, Kancionál 1, Sumarie 1, Manuálek 1.

Ves Hněvětice:

Tomáš K r č i l : Zákon Páně 1, Postila 1, Jádro modliteb 1, Celý Motěšky 1, Kázání Kašpara 
Motešick[ého] +, Ruční knížka celá 1.

Karel K r č i l : Bible halská 1, Zákon 1, Divadlo Boží 1.
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Holetín Dolní:

Václav P i č e k : Bible 1, Kancionál 1, Zákon Páně 1, Modlitby Habermanky 1, Ruční knížka 1.

Ves Svratouch:

Josef K o s t e l e c k ý : Bible 1, Postila 1, Zákon 1, Žalmy 1, Svatých otců pláč 1, Světský práva 1, 
Pohádky duchovní 1, Zvuk trouby 1, Proroctví Koterovo 1, Jádro modliteb 1, 
Přemyšlování 1, Kašpara Motešického 1, Ruční knížky 2, Pokojík duchovní 2.

Václav K o s t e l e c k ý : Sumarie 1, Zákon 1, Modlitby 1, Zrcadlo každodenní 1, Postila 1, Modlitby
ruční 1.

František S u c h ý : Zákon 1, Svatých otců pláč 1, Jádro modliteb 1, Bible 1, Postilu 1, Kořinu 1, 
Motešky 2.

FrentiŠek C e c h : Bibli 1, Manuál 2, Zákon 1, Žalmy 1, Žalmy zpívající 1, Jádro modliteb 1, Sumarii
1, Motešky 1, Ručni knížka 1, Postila 1, Dvanáctero přemyšlování +, Zahrádka 1, 
Proroctví 1, Zvuk trouby 1.

Tomáš S u c h ý : Bibli 1.

Matěj K o s t e l e c k ý : Zrcadlo 1, Ruční knížka 1.

Ves Cikánka:

František P a s e k a : Zákon 1.

Kameničky:

Václav S t r o f : Kancionál 1, Sumarii 1, Jádro modliteb 1, Dvanáctero přeme[j]šlování 1.

Vdova P o p e l k o v á : Zákon 1, Jádro modliteb 1, Motešky 1.

Ves Březiny:

Josef B o h á č : Zákon 1, Ruční knížky 1, Modlitby 1.

Filip T e p l ý : Postila 1, Kancionály 2, Hojka 1, Modlitby Danhelovy 1, Ruční knížka 1.

Martin T e p l ý : Motešky 1, Přemejšlování 1, Ruční knížka 1, Zákon 1.

Matěj T e p l ý : Přemejšlování 1, Kancionál 1, Modlitby 1, Žalmy 2.

Václav T e p l ý : Ruční knížka 1.

Jan K a š t á n e k : Žalmy 1.

Tomáš K a š t á n e k : Žalmy 2, Motešky 1, Velký budič 1, Kancionál 1, Knížka 1.

Jan T e p l ý : Postila 1, Modlitby 1.

Martin C h v á l a : Přemejšlování 1, Ruční knížka 1, Danhelka 1.

Tomáš M á l e k : Kající lázně 1, Postilku 1.

Martin L u n á č e k : Kancionál 1‚ Zákon 1, Postilu 1, Danhel. modlitby 1, Ruční knížka 1, Motešky 
1, Bible 1.

Michal H l a d k ý : Motešky 1, Žalmy 1, Duchovní Huzdu 1, Dar nového léta 1.

Martin T e p l ý  [Nro] 18: Sumariji 1, Kašpara Motešickeho 1, Zlatý rekule 1.

Vdova V i n c e n c o v á : Postilu 1.
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Jan T e p l ý : Ruční knížka 1, Evangelium 1.

Kateřina K a š t á n k o v á : Motešky 1.

Jakub S o c h a : Motešky 1, Panenský vínek 1, Postila 1.

Tomáš B e d n á ř : Bibli 1, Sumariji 1, Postilu 1, Knížku 1, Zákon Páně 1, Danhelky 1, Kancionál 
Klimenta 1, Motešky 1, Každodenní postila 1.

Ves Pustá Rybná:

Jan K u ž e l a : Rajská zahrádka 1, Modlitby Kašpara Motešick[ého] 1.

Jan P a n t ů č e k : Štít víry 1.

Anna B u r š o v á : Poklad zpěvu 1, Žalmy 1.

Jan T e p l ý : Zákon 1, Modlitby Danhela 1, Sumarije 1.

Vdova H e k r o v á : Poklad zpěvu 1, Modlitby Danhela 1, Posta 1, Každodenní Žalmy 1.

Judita K a l i d l o v á : Zákon 1.

Jan K i n c l : Dvanáctero přemyšlování 1.

Alžběta K u č e r o v á : Danhelky 1.

Jiří T e p l ý : Danhelky 1, Postila 1, Su[m]arije 1, Ruční knížka 1.

Kašpar P l í h a l : Motešky 1.

Dorota V i n c e n c o v á : Postila 1.

Jan P l í h a l : Sumariji 2.

Ves Leštinka:

Jakub D o s t á l : Svatých otců pláč 1, Siracha Žalmy 1, Motešický modlitby 1, Odpor Antikrista 2, 
Knížka o manželstvu 1.

Tomáš R y b e n s k ý : Sumariji 1, Špalíček 1, Modlitby 1.

Václav R y b e n s k ý : Český kalendář 1.

Mířetín:

Jan B e n e š : Bibli 1, Zákon 1, Žalmy 1, Špalíček 1, Modlitby 3.

Karel B e n e š : Žalmy zpívající 1, Katezismus 1.

Celkem 245 knih.

Richenburg 4. Januar 1783.
F. L. Plotený.
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STATISTIKY 
                                                                                                                                              

Výkaz nekatolíků podle jednotlivých panství z 10. 7. 1782                                              
 NA Praha Č.Gub. Publ. 1/1
                                                                         karton 710

Panství, obce, komisaři husité AV HV

revertovali 

při
komisi

sami

m ž m ž m ž m ž m ž
BYSTRÉ, 5 obcí 21 21
P. Baumstingel z Proseče

SVOBODNÉ HAMRY, Dřevíkov 4 4
P. Rainhard z Krouné

VYSOKÉ MÝTO, 7 obcí 37 35 4 5
P. Málek z Nových Hradů

LANŠKOUN,  5 vsí a 1 město 68 44 3 9 1
P. Janisch z Libchav

NASAVRKY, 53 vsí 1 371 363 22 18 15 11
P. Rainhard z Krouné

ROSICE, 13 vsí 153 147 2 1
P. Mareš z Bojanova

POLIČKA,  17  vsí  a  město
Polička

563 540 18 14 5 5 15

P. Baumstingel z Proseče

LITOMYŠL, město, 13 vsí 134 143 1 441 385 1 3
P. Šánik z Luže a P. Rainhard z Krouné

PARDUBICE, 47 vsí 42 35 158 186 125 94 1 4 2
P. Malczer z Heřm. Městce
P. Ant. Hlavsa ze Svinčan
P. Kautský ze Sezemic
P. Ant. Šafařík z Pardubic

ZÁMRSK, Dobříkov 4 3
P. Málek z Nových Hradů

LITOMYŠL panství, 35 vsí, předměstí
P. Bartl z Ústí nad Orlicí 302 307 50 46 1 1 1
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Rychmburk, 61 vsí 235 226 1256 1394 26 23
P. Šáník z Luže
P. Rainhard z Krouné
P. Schutz z Hrochova Týnec
P. Málek z Nových Hradů
P. Erazim z Újezda a Pan kanovník Kvíz

CHOLTICE, 7 vsí 8 11 4 6
Pan kanovník Kvíz

NOVÉ HRADY, 21 vsí 34 28 1 1 284 281
P. Hron z Poličky

CHROUSTOVICE, 21 vsí 232 253 3 4
DOMORADICE, Domoradice 6 6 3 2
P. Málek z Nových Hradů

CHRUDIM, 2 vsi 4 2 3
P. Schütz z Hrochova Týnce

CHRAST, 6 vsí 51 48
P. Mareš z Bojanova

PŘESTAVLKY, 2 vsi 11 12
P. Mareš z Bojanova

HROCHŮV TÝNEC, 4 vsi 31 27 1 1
P. Tříska z Dašic

KOŠUMBERK, 4 vsi 1 21 18 2 2
P. Tříska z Dašic

ZDECHOVICE, 3 vsi 9 15 3 2 33 40
P. Hlavsa ze Svinčan

CHOCEŇ, 3 vsi 7 7 22 16
P. Janisch z Libchav
Summa 1478 1423 165 189 3106 3143 73 56 46 28
Krajský úřad Chrudim 10. Juli 1782
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Sumář nekatolíků k 10.7.1782                                                                  NA Praha Č.Gub.Publ.1/1 
karton 710 

Souhrn počtů podle hlášení jednotlivých sprvních celků – v NA je jednotlivě!                                    

Panství Obec Husité AV HV

Vrátili se zpět

při
komisi

sami

m ž m ž m ž m ž m ž
Zdechovice: Spytovice

Řečany 9 15 3 2 33 40
Labětín

Komisař  P.Hlavsa ze Svinčan

Choceň: Slatina 1 1
Prochody 6 6
Sloupnice-choc.díl 22 16
Celkem: 7 7 22 16

Komisař  Josef Janisch z Libchav

Bystré: Trpín 2 1
Korouhev 1 2
Lačnov 10 8
Naksičky 3 4
Kateřinky 5 6
Celkem: 21 21

Komisař P.Baumstingl z Proseče

Svobodné Hamry Dřevíkov 4 4
Komisař P.Rainhard z Krouné

Košumberk: Zdislav 1
Domanice 2 2
Hluboká 1 14 13
Město Luže 4 3
Celkem: 1 21 18 2 2

Komisař P. Franc Prokop z Bojanova

Hrochův 
Týnec:

Libecina 25 24

Zádolí 4 1
Svažen 2 2
Hlína 1 1
Celkem: 31 27 1 1

Komisař P.Josef Tříska ze Dašic

Přestavlky: Přestavlky 4 4
Miřetice 7 8
Celkem: 11 12

Komisař Fr.P.Prokop Mareš z Bojanova
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Chrast: 6 obcí 51 48
Komisař P. Mareš z Bojanova

Chrudim 
město

Topol 1

Kočí 3 2 3
Celkem: 4 2 3

Komisař P. Schütz z Hroch. Týnce

Domoradice: Domoradice 6 6 3 2
Komisař P. Málek z Nových Hradů

Nové Hrady: Nové Hrady 2 1
Příluka 1 2
Suchá Lhota 1
Olšany 2 2
Choťovice 3 2
Leština 19 15
Mokrá Lhota 1
Dvořiště 4 4
Rybníček 2 2
Podhořany 9 11
Doubravice 1 1
Javorníček 4 2
Bor 1 33 39
Vranice 1 4 3
Zderaz 38 41
Podměstí 32 27
Proseč 66 62
Záboří 33 40
Paseky 21 20
Svatá Kateřina 14 13
Martinice 24 19
Celkem: 34 28 1 1 284 281

Komisař poličský P. děkan Hron 

Choltice: Chrtníky 1 1
Loděnice 1 3 2
Tupesy 1 1
Pelechov 1 2
Lipoltice 1 1 1 1
Horní Raškovice 2 2 2 2
Jedousovi 1 1 1 1
Celkem: 8 11 4 6

Komisař pražský kanovník Kvíz

Zámrsk: Dobříkov 4 3
Komisař p. Mareš z Nových Hradů
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Litomyšl město Dolní Sloupnice 4 14 70 50
Horní Sloupnice 4 8 111 106
Jehnědí 6 12 41 37
Hrádek 15 8
Voděrady 8 7 62 63
Džbánov 6 6
Heřmanice 4 7 1
Budislav 19 19 1 76 73
Jarošov 60 62 20 6
Desná 2 17 8
Mladočov 6 4 3 3
Vysoká 7 4 1
Příluka 8 1
Celkem: 134 143 1 441 385 1 4

Komisař P. Frant. Šenk z Luže a P. Reinhard z Krouné

Lanškroun: Česká Třebová 1
Zhoř 2
Horní Třešňovec 9 5
Čermná 28 29
Čeňkovice 32 10 9 1
Celkem: 69 44 3 9 1

Komisař P. Josef Janisch z Libchav

Královské věnné město 
POLIČKA:

Telecí 146 140
Landráty 9 7
Mrhov 3 3
Betlém 13 13 1
Kobylí 15 14
Rybná 98 96
Světy 6 3
Blatina 4 4
Korouhev 3 3
Kamenec 24 29
Sádek 14 16
Oldříš 70 65 1 2 8
Borová 87 90 4 3
Cerkytly 3 2
Bukovina 8 7
Široký Důl 51 43 17 14 6
Makov 2 2
Újezdec 4 1
Město Polička 3 2 1
Celkem: 563 540 18 14 5 5 15

Komisař P.Josef Baumstingl z Proseče
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Rosice: Seslavce 1
Radim 9 9 1
Brčekoly 8 7 1
Bližňovice 6 2
Blansko 4 5
Holešovice 16 16
Čankovice 8 6
Dvakačovice 42 45
Úhřetice 43 41
Řestoky 5 7
Dřeveč 4 5
Kvasiny 4 1
Střítež 4 6
Celkem: 153 147 2 1

Komisař P. Frant. Mareš z Bojanova

Pardubice: Choteč 1
Bukovina 1
Bukovka 2 1

0
13 12 9

Přelovice 1 2 4 12 12
Habřinka 1 5 8 2
Zminný 1 1 3 2 1
Zbyšovice 2 2
Koštěnice 1 2 2
Horní Roveň 1 5 1
Bělá 2 4 3
Úhřetická Lhota 1 1 3
Slepotice 1 2
Mnětice 2 3 2
Ždánice 6 5 1 1
Dolany 4 2 5 2
Osice 1 1
Křičeň 2 1 8 4 1
Rohoznice 2 2
Osičky 1 1 2
Živanice 3 5 5 15 7 2
Polisy 2 2
Hubenice
Trávník 1
Prasy  Pravy? 9 3 2 2 2 1
Voleč 1 1 9 2 3 8
Sopreč 1 3 10 5
Vyšehněvice 3 5
Litětiny 15 9 2 5 2 1
Dolní Roveň 10 4 1
Komárov 1 1
Neratov 2 3
Kozašice 1 1
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Černá u Bohdanče 1 2 1 1 1
Rybitevská Lohota 1 1 1
Mělice 3 3
Běleč nad Orlicí 1 2 1 1 5 5
Jankovice 1 4
Semice a Dol. Chrčice 1

2
15 1

Týnec nad 
Labem

2 2 2

Lhotka Uhlířská 1
8

22 6 3

Krakovany 1 2
7

39 1 1

Rosice 1 2
0

21 4

Vinařice 4 4
Somín 1 1
Chvojenec 1
Celkem: 42 35 1

5
8

18
6

125 94 1 4 2

Komisaři: P. Ant. Franz Mülzer z Heřm. Městce
P. Antonín Hlavsa ze Svinčan
P. Josef Kaucký  ze Sezemic
P. Antonín Šafařík z Pardubic

Rychmburk: Rychmburk 6 5
Hněvetice 21 23 1
Kutřín 15 11
Perálec 33 47
Rychnov 73 93
Doly 3 4
Chlum 5 5
Dolany 2 1
Rabouň 7 7
Rvasice 2 2
Brdo 9 4
Hlubočice 2 3
Krouna 135 145 1
Lajny 12 13
Lešany 12 17
Hašín 2 5
Zbožnov 8 10
Miřetín 38 36 12 11
Bělá 2 3
Česká Rybná 52 59 2 1
Paseky 26 28 1 6
Otradov 55 63 3 3
Pokřikov 74 94
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Vojtěchov 1 84 81
Žďárec 10 15
Malinné 9 5
Dolívka 1
Radčice 10 8
Prasetín 16 17 1
Mokrýšov 5 4
Skutíčko 2 2
Oldříšek 34 40
Pustá Kamenice 1 105 123 1
Čachnov 10 12
Humperky 5 4
Svratouch 50 63 5 12
Svratka 13 13 2
Cikánka 5 5
Chlumětín 6 4 2
Milovy 21 26
Kameničky 9 7
Jeníkov 2 2
Křižánky 11 14 2
Blatno 15 13
Hamry 1
Vitanov 3 4
Hlinsko 1 2 3
Karlštejn 1
Dědová 26 34
Plaňany 6 6
Medkovy kopce 1 1
Holetín 90 96 1
Kladno 39 59
Oldřetice 1 16 26
Mrákotím 54 51
Oflenda 13 14
Pustá Rybná 42 34
Březiny 83 63 1
Zhoř 2
Herálec 2 1
Raná 1 1 69 77

                       Celkem na panství: 235 226 1256 1394 26 23

Komisaři: P. Tomáš Arzim z Dol.Újezda, P. Schütz z Luže, 
P. Reinhard z Krouné, P. Josef Málek z Nových Hradů,
P. Frant. Šenk z Luže, P. Kanovník Kvíz z Prahy.

Nasavrky: Nasavrky 2 1
Obořice 5 7
Hradiště 34 37 1 1 3

198



České Lhotice 16 19 1 1 1
Lupoměchy 1 4
Hodonín 4 3
Křižanovice 18 16
Seč 6 3
Bezděkov 1 4
Německé Lhotice 3 5
Hůrka 3 5
Proseč 17 20 1
Liboměřice 15 11
Licibořice 10 10
Siškovice 14 14
Deblov 7 5
Petříkovice 4 3
Pohořalka 3 1
Libkov 17 10 1 1
Chlum 11 13
Spáleniště 1 6
Polanka 7 3
Prosička 7 8
Krásné 1 4
Přemilov 7 2
Rohozná 1 1 6 4
Nová Ves 1 3
Trhová Kamenice 3 3
Kameničky 1 7 6 1 1
Javorné 5 6 4 4
Svinčín 4 1 1 1
Žumberk 4 3 1
Vrbatův Kostelec 16 19 3 1
Halvovice 3
Habroveč 1 1
Smrček 3 6
Ctětín 6 5
Velká Lukavice 1 1
Svídnice a Práčov 1 4 4 1
Výškov 5 3
Vížky 3 7
Zaječice 21 18 1 1 1
Bitovany 5 10
Libenice 1
Orel 9 9 1
Kunčí 8 11
Nabočany 11 16
Horbice 1
Holešovice 3
Trpišov a Kuchnanovice 1 4 1 1

                   Na celém panství: 1 371 363 22 18 15 11d
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Komisař: P. Jan Reinhard z Krouné
Litomyšl: Horní Podměstí 2 1

Benátky 3 3 2 2
Střítež 7 6
Široký Důl 8 7
Svatá Kateřina 1 1 1 1
Lubná 15 16
Poříčí 15 15
Kamenné Sedliště 6 7
Horní Újezd 5 7 5 5 1
Dolní Újezd 28 30
Osík 1 1
Vidlatá Seč 8 8
Říkovice 3 3
Václavky 1 1
Lajny 8 8
Morašice 18 22 22 18 1 1
Újezd 11 11
Cerekvice 4 3
Bučina 35 36 5 5
Vysoká 6 7
Pěšíce 2 2
Javorník 38 36 5 4
Hrušová 9 10
Pekla 3 2
Tisová 4 6
Zálší 2 2
Vrašovice 3 3
České Heřmanice 22 22 7 8
Borová 1 1 2 2
Netřebí 6 5
Horky 14 12
Bohunovice 7 6
Sedlištka 5 4
Člupek 1
Pudilka 1
Trstenice 1
Celé panství: 302 307 50 46 1 1 1

Komisaři: P. Bartl z Ústí n.Orl., P. Hradecký ze Sloupnice

Vysoké Mýto město:
Vysoké Mýto 2 1
Vraclav 4 5 2 2
Džbánov /mýtský/ 16 12 1
Střihanov 8 10 1
Rzy 1 3
Chotěšiny 2 2 2
Sedlištky 3 1 1
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Brteč 1 1
Celé panství: 37 35 4 5

Komisař: P. Málek z Nových Hradů

Chroustovice: Chroustovice 1 1
Jenšovice 24 18
Týniště 16 20
Mravín 15 20
Mentour 23 29
Lozice 38 43
Pěšice 4 5
Opočno 11 10
Uhersko 9 10 2
Stradouň 31 37
Vinary 14 13
Trusnov 6 6
Sedlec 2 1
Zícha 2 2
Janovičky 2 2
Popovice 1
Franclina 1 1
Městec 2 3
Holešovice 7 6 1 1
Turov 7 6 1
Ostrov 16 21 1
Celé panství 232 253 3 4

Komisař P. Josef Ruth z Ronova

Toto je souhrn hlášení jednotlivých správních celků. V NA jednotlivě, karton 710.

Výkaz o stavu nekatolíků koncem roku 1782 - součet v panství 
                                NA Praha Č.Gub. Publ. 1/1

karton 708

panství husité AV HV
revertovali

při komisi sami

m ž m ž m ž m ž m ž
Bystré 20 19
Choceň 14 14 26 21
Chrast 53 52
Chroustovice 232 253 4 6
Choltice 8 11 4 6
Chrudimské vsi 4 2 3
Svobodné Hamry 3 2
Domoradice 6 6 6 6
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Hrochův Týnec 31 27 1 1
Vysoké Mýto 41 37
Košumberk 1 19 18
Litomyšl panství 269 250 559 534
Litomyšl město 134 143 1 441 384 2 5
Lanškroun 128 104 3 11 2 1
Nasavrky 1 399 390 22 18 15 9
Nové Hrady 34 28 1 1 284 281
Polička 565 485 1 1 59 75 7 7 19
Přestavlky 13 13
Pardubice 43 35 163 186 134 95 1 4 5
Rosice 151 145
Zámrsk 6 4
Rychmburk 238 243 1254 1392
Zdechovice 79 96 115 157 195 281

Summa 1528 1475 283 345 3861 3907 47 33 49 31

Nekatolický pastor je na panství Rychmburk ve vsi Krouné
helvetské konfese František Kovař z Uher / má býti Kovacs / .
Druhý nekatolický pastor je na panství Zdechovice ve vsi Chvaletice,
Joel Jesenius z Uher.
Modlitebny nejsou.
Krajský úřad Chrudim. Januari 1783.                        J.Duchet.

(Vysvětlení k celému soupisu:
Do odstavce Husité Jsou zahrnuta vyznání úředně nepovolená, v našem
kraji to bylo tzv. víra Beránkova a deisté. AV znamená Augsburskou konfesi
HV znamená Helvetskou konfesi. Vrátili se zpět-jsou ti, kteří se po svém
přihlášení k nekatolíkům opět vrátili k církvi katolické, buď působením
duchovního komisaře, nebo z vlastního popudu. M = muži, Ž = ženy.)

Rejstřík obcí 

Benátky Litomyšl
Betlém Polička město
Bezděkov Nasavrky
Bělá Pardubice

Rychmburk
Běleč nad Orlicí Pardubice
Bitovany Nasavrky
Blansko Rosice
Blatina Polička město
Blatno Rychmburk
Bližňovice Rosice
Bohuňovice Litomyšl
Bor Nové Hrady
Borová Litomyšl
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Polička město
Brčekoly Rosice
Brdo Rychmburk
Brteč Vysoké Mýto
Březiny Rychmburk
Bučina Litomyšl
Budislav Litomyšl město
Bukovina Polička město
Bukovka Pardubice
Cerekvice Litomyšl
Cerkytly Polička město
Cikánka Rychmburk
Ctětín Nasavrky
Čachnov Rychmburk
Čankovice Rosice
Čeňkovice Lanškroun
Čermná Lanškroun
Černá u Bohdanče Pardubice
Česká Rybná Rychmburk
Česká Třebová Lanškroun
České Lhotice Nasavrky
Člupek Litomyšl
České Heřmanice Litomyšl
Deblov Nasavrky
Desná Litomyšl město
Dědová Rychmburk
Dolany Pardubice

Rychmburk
Dobříkov Zámrsk
Dolívka Rychmburk
Dolní Újezd Litomyšl
Doly Rychmburk
Domanice Košumberk
Domoradice Domoradice
Doubravice Nové Hrady
Dřeveč Rosice
Dřevíkov Svobodné Hamry
Dvakačovice Rosice
Dvořiště Nové Dvory
Džbánov Litomyšl
Franclina Chroustovice
Habroveč Nasavrky
Habřinka Pardubice
Hamry Rychmburk
Hašín Rychmburk
Havlovice Nasavrky
Herbortice Lanškroun
Heřmanice Litomyšl město

Herálec Rychmburk
Hesiny Rychmburk
Hlína Hrochův Týnec
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Hlinsko Rychmburk
Hlubočice Rychmburk
Hluboká Košumberk
Hněvetice Rychmburk
Hodonín Nasavrky
Holešovice Chroustovice

Nasavrky
Rosice

Holetín Rychmburk
Horbice Nasavrky
Horky Litomyšl
Horní Podměstí Litomyšl
Horní Třešňovec Lanškroun
Horní Újezd Litomyšl
Hrádek Litomyšl město
Hradiště Nasavrky
Hrušová Litomyšl
Hubenice Pardubice
Humperky Rychmburk
Hůrka Nasavrky
Chlum Nasavrky

Rychmburk
Chlumětín Rychmburk
Choteč Pardubice
Chotěnov Litomyšl
Chotěšiny Vysoké Mýto
Chotěšice Litomyšl
Choťovice Nové Hrady
Chrčice Pardubice
Chroustovice Chroustovice
Chrtníky Choltice
Chvaletice Zdechovice
Chvojenec Pardubice
Jankovice Pardubice
Janovičky Chroustovice
Jarošov Litomyšl město
Javorné Nasavrky
Javorníček Nové Hrady
Javorník Litomyšl
Jedousov Choltice
Jehnědí Litomyšl město
Jeníkov Rychmburk
Jenšovice Chroustovice
Kamenec Polička město
Kameničky Nasavrky

Rychmburk
Kamenné Sedliště Litomyšl
Karlštejn Rychmburk
Kateřinky Bystré
Kladno Rychmburk
Kobylí Polička město
Kočí Chrudim
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Komárov Pardubice
Korouhev Bystré

Polička
Kostěnice Pardubice
Kozašice Pardubice
Krakovany Pardubice
Krásné Nasavrky
Krouna Rychmburk
Křičeň Pardubice
Křižánky Rychmburk
Křižanovice Nasavrky
Kuchanovice Nasavrky
Kunčí Nasavrky
Kutřín Rychmburk
Kvasiny Rosice
Labětín Zdechovice
Lačnov Bystré
Landráty Polička město
Lažany Litomyšl

Rychmburk
Lešany Rychmburk
Leština Nové Hrady
Lhotka Uhlířská Pardubice
Lhůty Litomyšl
Libecina Hrochův Týnec
Libenice Nasavrky
Libkov Nasavrky
Liboměřice Nasavrky
Licibořice Nasavrky
Lipoltice Choltice
Litětiny Pardubice
Loděnice Choltice
Lozice Chroustovice
Lubná Litomyšl
Lupoměchy Nasavrky
Luže Košumberk
Makov Polička
Malinné Rychmburk
Martinice Nové Hrady
Medkovy Kopce Rychmburk
Mentour Chroustovice
Mělice Pardubice
Městec Chroustovice
Milovy Rychmburk
Miřetice Přestavlky
Miřetín Rychmburk
Mladočov Litomyšl město
Mnětice Pardubice
Mokrá Lhota Nové Hrady
Mokrýšov Rychmburk
Morašice Litomyšl
Mrákotín Rychmburk
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Mravín Chroustovice
Mrhov Polička
Nabočany Nasavrky
Naksičky Bystré
Nasavrky Nasavrky
Nedošín Litomyšl
Neratov Pardubice
Netřebí Litomyšl
Německé Lhotice Nasavrky
Nová Ves Nasavrky
Nové Hrady Nové Hrady
Obořice Nasavrky
Oflenda Rychmburk
Oldřetice Rychmburk
Oldříš Polička město
Oldříšek Rychmburk
Olšany Nové Hrady
Opočno Chroustovice
Orel Nasavrky
Osice Pardubice
Osičky Pardubice
Osík Litomyšl
Ostrov Chroustovice
Otradov Rychmburk
Paseky Nové Hrady

Rychmburk
Pekla Litomyšl
Pelechov Choltice
Perálec Rychmburk
Petříkovice Nasavrky
Pěšice Chroustovice

Litomyšl
Plaňany Rychmburk
Pohořany Nové Hrady
Podměstí Nové Hrady

Rychmburk
Pohořalka Nasavrky
Pokřikov Rychmburk
Polanka Nasavrky
Polička Polička město
Polisy Pardubice
Popovec Chroustovice
Poříčí Litomyšl
Práčov Nasavrky
Prasetín Rychmburk
Prasy Pardubice
Orichody Choceň
Proseč Nasavrky

Nové Hrady
Prosička Nasavrky
Předhradí Rychmburk
Přelovice Pardubice
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Přemilov Nasavrky
Přestavlky Přestavlky
Příluka Litomyšl město

Nové Hrady
Pudilka Litomyšl
Pustá Kamenice Rychmburk
Pustá Rybná Rychmburk
Rabouň Rychmburk
Radčice Rychmburk
Radim Rosice
Raná Rychmburk
Raškovice Horní Choltice
Rohozná Nasavrky
Rohoznice Pardubice
Rosice Pardubice
Roveň Dolní Pardubice
Roveň Horní Pardubice
Rvasice Rychmburk
Rybitevská Lhotka Pardubice
Rybná Polička město
Rybníček Nové Hrady
Rychmburk Rychmburk
Rychnov Rychmburk
Rzy Vysoké Mýto
Řečany Zdechovice
Řestoky Rosice
Řídký – Řítky Litomyšl
Říkovice Litomyšl
Sádek Polička
Sedlišťka Litomyšl
Seč Nasavrky
Sedlec Chroustovice
Sedlištky Vysoké Mýto
Semice Pardubice
Seslavice Rosice
Skutíčko Rychmburk
Slatina Choceň
Slepotice Pardubice
Sloupnice Dolní Litomyšl město
Sloupnice Horní Litomyšl město
Sloupnice – choceňský díl Choceň
Smrček Nasavrky
Somín Pardubice
Sopreč Pardubice
Spáleniště Nasavrky
Spytovice Zdechovice
Stradouň Chroustovice
Střenice Litomyšl
Střihanov Vysoké Mýto
Střítež Litomyšl

Rosice
Suchá Lhota Nové Hrady
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Svatá Kateřina Litomyšl
Nové Hrady

Svažeň Hrochův Týnec
Svidnice Nasavrky
Svinčín Nasavrky
Svinné Litomyšl
Světy Polička
Svratka Rychmburk
Svratouch Rychmburk
Široký Důl Litomyšl

Polička město
Šiškovice Nasavrky
Telčice Zdechovice
Telecí Polička město
Tisová Litomyšl
Topol Chrudim
Trávník Pardubice
Trhová Kamenice Nasavrky
Trnávka Zdechovice
Trpín Bystré
Trpišov Nasavrky
Trstenice Litomyšl
Trusnov Chroustovice
Tupesy Choltice
Turov Chroustovice
Týnec nad Labem Pardubice
Týništko Chroustovice
Uhersko Chroustovice
Úhřetická Lhota Pardubice
Újezdec Litomyšl

Polička
Václavky Litomyšl
Velká Lukavice Nasavrky
Velký Sedliště Litomyšl
Vinary Chroustovice
Vinařice Pardubice
Vitanov Rychmburk
Vížky Nasavrky
Voděrady Litomyšl město
Vojtěchov Rychmburk
Voleč Pardubice
Vraclav Vysoké Mýto
Vračovice Litomyšl
Vranice Nové Hrady
Vrbatův Kostelec Nasavrky
Vysoká Litomyšl město
Vysoké Mýto Vysoké mýto
Vyšehněvice Pardubice
Výškov Nasavrky
Záboří Nové Hrady
Zádolí Hrochův Týnec
Zaječice Nasavrky

208



Zálší Litomyšl
Zbožnov Rychmburk
Zbyšovice Pardubice
Zdechovice Zdechovice
Zderaz Nové Hrady
Zámrsk Zámrsk
Zdislav Košumberk
Zhoř Lanškroun

Rychmburk
Zícha Chroustovice
Zminný Pardubice
Ždánice Pardubice
Žďárec Rychmburk
Živanice Pardubice
Žumberk Nasavrky

Rejstřík  jmen  kraje  Chrudimského

Jméno Obec Správní celek - panství
ABRAHAM Javorník

Morašice
Nedošín
Seč
Seč Vidlatá 

Litomyšl
Litomyšl
Litomyšl
Litomyšl
Litomyšl

ABRHAM Seč Litomyšl
ADAMEC Dvakačovice Rosice
ADÁMEK Kameničky

Kladno
Raná
Vojtěchov
Zámrsk

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Zámrsk

ANDRLE Bučina
Dolní Újezd
Heřmanice
Horky
Javorníky
Lubná
Morašice
Široký Důl
Újezdec
Vysoká
Landráty

Litomyšl
Litomyšl
Litomyšl
Litomyšl
Litomyšl
Litomyšl
Litomyšl
Litomyšl
Litomyšl
Litomyšl
Polička-město

ANDRLÍK Borová Polička-město
BAČA Heřmanice Litomyšl
BALCAR Čermná

Zámrsk
Lanškroun
Zámrsk

BALEK Kladno
Lešany
Svratouch

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

BALÍK Svratouch Rychmburk
BALKA Oldřetice Rychmburk
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BÁRTA Morašice Litomyšl
BARTÁK Lažany

Morašice
Rychmburk
Litomyšl

BARTŮNĚK Oldříš
Rychnov

Rychmburk
Rychmburk

BATELKA Oldřetice
Raná

Rychmburk
Rychmburk

BAŤA Brdo
Pustá Kamenice
Rabouň

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

BEČIČKA Heřmanice
Horky

Litomyšl
Litomyšl

BEDNÁŘ Březiny
Čermná
Hamry
Milovy

Rychmburk
Lanškroun
Rychmburk
Rychmburk

BENEŠ

BENEŠ

Bohňovice
Bučina
Dolany
Heřmanice
Hlinsko
Horní Předměstí
Hrušová
Javorník
Kladno
Lešany
Maliny
Miřetín
Morašice
Otradov
Perálec
Pokřikov
Račice
Raná
Rychnov
Vysoká

Litomyšl
Litomyšl
Rychmburk
Litomyšl
Rychmburk
Litomyšl
Litomyšl
Litomyšl
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Litomyšl
Rychmburk
Rychmburk 
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Litomyšl

BIEN Čeňkovice Lanškroun
BINTHER Pustá Kamenice Rychmburk
BIS Dolní Újezd Litomyšl
BLACHKE Čeňkovice Lanškroun
BLOPOUR Oldříš Rychmburk
BODLÁK Česká Rybná

Pustá Kamenice
Rychnov

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

BOHÁČ Březiny
Vojtěchov

Rychmburk
Rychmburk

BOHATÝ Holetín
Jeníkov
Lažany
Oldříš
Pokřikov
Vojtěchov

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
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BOLEK Kladno Rychmburk
BOUŠEK Pokřikov

Svratouch
Rychmburk
Rychmburk

BOUŠKA Blatno
Hamry
Kladno
Paseky
Plaňany
Pokřikov
Prasetín
Pustá Kamenice
Svratouch
Vojtěchov
Žďárec

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

BRDÍČKO Krouna
Otradov
Pustá Kamenice

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

BROKEŠ Horka
Morašice

Litomyšl
Litomyšl

BROKL Borová
Milovy

Polička-město
Rychmburk

BRUŠEK Svratouch Rychmburk
BRÝDL Bučina

Heřmanice
Litomyšl
Litomyšl

BRYCHTA Bohňovice
Seč

Litomyšl
Litomyšl

BRÝM Borová Polička-město
BŘEN Široký Důl Litomyšl - Polička-město
BŘEŇ Borová Polička-město
BUCHTA Seč Vidlatá Litomyšl
BULVA Dolní Újezd Litomyšl
BUREŠ

BUREŠ

Bučina
Česká Rybná
Dědová
Hlinsko
Holetín
Humperky
Chlum
Kladno
Krouna
Morašice
Mrákotín
Otradov
Plaňany
Pustá Kamenice
Raná
Rychnov

Litomyšl
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Litomyšl
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

BURIŠKO Holetín Rychmburk
BURYŠKA Holetín Rychmburk
BYS Dolní Újezd

Řikovice
Litomyšl
Litomyšl
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CACH Krouna
Oldřetice
Raná
Svratouch

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk 

CEJT Borová Polička-město
CIMBUREK Holetín

Račice
Rychmburk
Rychmburk

CIPL Paseky Rychmburk
COUFAL Čermná Lanškroun
CÝŽEK Zdechovice Zdechovice
ČÁP
                                         
!                                        

Zbožnov
Pustá Kamenice

Rychmburk
Rychmburk

ČAPEK Heřmanice
Netřeby

Litomyšl
Litomyšl

ČÁSTEK Pudilka Litomyšl
ČEJKA Doly

Hněvetice
Chlum
Miřetín
Prasetín

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

ČEPL Hlubosice
Rvasice

Rychmburk
Rychmburk

ČERMÁK Újezdec Litomyšl
ČERNOHORSKÝ                   
+

Čeňkovice Lanškroun

ČERNÝ Heřmanice
Kamenec
Krouna
Paseky
Pustá Kamenice
Rybný
Rychnov

Litomyšl
Polička-město
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Polička-město
Rychmburk

ČERVENÝ Borová Polička-město
ČERVINKA Spytovice Zdechovice
ČEŠÍK Kladno Rychmburk
ČIHUK Kladno Rychmburk
ČÍŽEK Kladno

Morašice
Rychmburk
Litomyšl

ČIŽÍK Kladno Rychmburk
ČLUNEK Kladno

Oldřetice
Vojtěchov

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

DANEK Rychnov Rychmburk

DANĚK Kameničky
Krouna
Pustá Kamenice

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

DEML Cerekvice Litomyšl
ĎĚĎOUREK Morašice Litomyšl
DOČKAL Seč Vidlatá Litomyšl
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DOLEŽAL

                                        
!

                                        

Borová
Maliny
Miřetín
Mrákotín
Křižánky
Oflenda
Raná
Střihanov

Polička-město
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Litomyšl

DOLEŽÁLEK Hlinsko Rychmburk
DOPITA Blatno

Holetín
Rychmburk
Rychmburk

DOSPĚL Česká Rybná
Mrákotín

Rychmburk
Rychmburk

DOSTÁL                             
!

Borová
Česká Rybná
Heřmanice
Miřetín
Ouřetice
Perálec
Pustá Rybná
Svinné
Újezdec
Vojtěchov
Zálší
Žďárec

Polička-město
Rychmburk
Litomyšl
Rychmburk
Rosice
Rychmburk
Rychmburk
Litomyšl
Litomyšl
Rychmburk
Litomyšl
Rychmburk

DOŠEK Holetín Rychmburk
DOUBEK Spytovice Zdechovice
DOUBRAVA Bučina Litomyšl
DOUDA Blatno

Mrákotín
Ouřetice

Rychmburk
Rychmburk
Rosice

DOUDLEBSKÝ Brteč
Džbánov

Litomyšl
Litomyšl

DRÁBEK Rybný
Seč
Seč Vidlatá

Polička-město
Litomyšl
Litomyšl

DRAHOŠ Česká Rybná
Dědová
Holetín
Krouna
Lažany
Morašice
Oldříš
Otradov
Perálec
Plaňany
Seč
Seč Vidlatá

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Litomyšl
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Litomyšl 
Litomyšl

DRAPÁK Oldříš
Pokřikov

Rychmburk
Rychmburk

DRIML - DRYMML Bučina
Dolní Újezd

Litomyšl
Litomyšl
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Lažany
Újezdec

Rychmburk
Litomyšl

DUCHÁČEK Dědová Rychmburk
DUMAŠ Pustá Rybná Rychmburk
DURDIL Dědová

Lažany
Rychmburk
Rychmburk

DUREK Oldřetice
Otradov
Pustá Kamenice

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

DUŠEK                               
+

Čermná Lanškroun

DUŠKA Kladno
Miřetín

Rychmburk
Rychmburk

DVOŘÁK Bližňovice
Bohňovice
Dolní Újezd
Horní Újezd
Hesiny
Morašice
Raná
Sedliště
Sedlišťka
Velké Sedliště
Vysoké Mýto

Rosice
Litomyšl
Litomyšl
Litomyšl
Rychmburk
Litomyšl
Rychmburk
Litomyšl
Litomyšl
Litomyšl
Litomyšl

EHRENBERGER Rybný
Široký Důl

Polička-město
Polička-město

EMBERGER Dědová
Paseky

Rychmburk
Rychmburk

ERNEST Milovy Rychmburk
FALTEJSEK                         
+ 

Čermná Lanškroun

FALTL Březiny Rychmburk

FANFULÍK Morašice Litomyšl
FELDSMANN                       
+

Čeňkovice Lanškroun

FELDTL Březiny Rychmburk
FENDRYCH Hrušová Litomyšl
FIKEJS Tisová Litomyšl
FIKEJZ Bučina

Lažany
Morašice
Tisová

Litomyšl
Litomyšl
Litomyšl
Litomyšl

FILIPI Borová
Telecí

Polička-město
Polička-město

FISCHER                            
+

Čeňkovice Lanškroun

FLÍDR – FLÝDR Lubná
Poříčí

Litomyšl
Litomyšl

FORST Spytovice
Zdechovice

Zdechovice
Zdechovice

FRANEK Javorník Litomyšl
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FRANK Javorník Litomyšl
FRANTA Dolní Újezd Litomyšl
FRČENA Lažany Rychmburk
FRIDRYCH                         
+

Dvakačovice Rosice

FULÍK Horní Újezd Litomyšl
GABRHEL Benátka

Dolní Újezd
Říkovice

Litomyšl
Litomyšl
Litomyšl

GABRIEL Dolní Újezd
Říkovice

Litomyšl
Litomyšl

GERHARD Dolní Újezd Litomyšl
GREGOR

GREGOR

Kameničky
Oldříš
Račice
Svratouch

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

GROULÍK                           
                                        
!

Borová
Cerkytky

Polička-město
Polička-město

HABÝ Dědová Rychmburk
HÁJEK

HÁJEK

Bučina
Dolní Újezd
Poříčí

Litomyšl
Litomyšl
Litomyšl

HAJZLER Blatno Rychmburk
HÁL – HALA Morašice Litomyšl
HALÁMEK Svratouch

Perálec
Rychmburk
Rychmburk

HALAMKA Březiny
Čachnov
Krouna
Paseky
Pustá Kamenice
Svratouch
Vojtěchov

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

HAMA Miřetín Rychmburk
HAMAČKA Raná Rychmburk
HAMERNÍK

                                        
!

Březiny
Mrákotín
Holetín

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

HANÁČKO Vojtěchov Rychmburk
HANUS Blatno

Borová
Střihanov
Široký Důl
Vitanov
Vojtěchov

Rychmburk
Polička.město
Litomyšl
Litomyšl
Rychmburk
Rychmburk

HANUŠ Holetín
Spytovice
Široký Důl
Vojtěchov

Rychmburk
Zdechovice
Litomyšl 
Rychmburk
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HANZLÍK Pustá Rybná Rychmburk
HARTMAN Svratouch Rychmburk
HÁS Pustá Kamenice Rychmburk
HAUSER                             
+

Blatno Rychmburk

HAVEL                               
+

Dvakačovice
Hněvetice
Holetín
Křižánky
Perálec
Vojtěchov

Rosice
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

HAVELKA Široký Důl Litomyšl
HAVLÍK Pustá Rybná Rychmburk
HAUSLER                           
+ 

Čeňkovice Lanškroun

HEGER Rybný Polička-město
HEJDUK Humperky

Krouna
Oldříš
Vojtěchov

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

HEJL                                 
+

Čermná Lanškroun

HENDRYCH Hrušová Litomyšl
HES Radim Rosice
HLADKÝ Březiny Rychmburk
HLAVÁČEK Plaňany Rychmburk
HLAVNIČKA Zdechovice Zdechovice
HLEDÍK Vysoká Litomyšl
HILVÁT Heřmanice Rychmburk
HNÁT Bohňovice Litomyšl
HNILIČKA Spytovice Zdechovice
HNÍZDIL                            
+

Dvakačovice
Ouřetice

Rosice
Rosice

HOLAS Česká Rybná
Otradov
Rychnov

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

HOLC Rychnov Rychmburk
HOLEC Bučina

Telecí
Litomyšl
Polička-město

HOLUBÁŘ Dolany
Radouň
Skutíčko
Zbožnov

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

HOMOLA Netřeby Litomyšl
HOMOLÁČ Pustá Kamenice

Vojtěchov
Rychmburk
Rychmburk

HOMOLÁČEK Krouna Rychmburk
HOMOLKA Spytovice Zdechovice
HONZÁLEK Březiny

Milovy
Rychmburk
Rychmburk

HONZALÍK Březiny Rychmburk
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HORÁČEK Česká Rybná Rychmburk
HORÁK Horka

Poříč
Litomyšl
Litomyšl

HOUPÁLEK Milovy Rychmburk
HOUSER Rychnov Rychmburk
HRADECKÝ Oldřetice Rychmburk
HRACHOVINA Borová Polička-město
HRBEK Pokřikov

Raná
Rychmburk
Rychmburk

HRNČÁL Brčelkoly Rosice
HRNČÍŘ Široký Důl Litomyšl
HRNÍČEK Oldříš

Raná
Vojtěchov

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

HRNÍČKO Česká Rybná
Oldříš
Raná
Vojtěchov

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

HROMÁDKA Raná
Vojtěchov

Rychmburk
Rychmburk

HROMÁDKO Krouna
Kutřín
Lešany
Miřetín
Otradov
Paseky
Perálec
Plaňany
Zbožnov

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

HRUBEŠ Chvaletice
Předhradí
Řečany
Telčice
Trnávka
Zdechovice

Zdechovice
Rychmburk
Zdechovice
Zdechovice
Zdechovice
Zdechovice

HUBÁČEK Dědová Rychmburk
HUBENKA Račice Rychmburk
HUBENÝ Holetín

Krouna
Raná
Svratka
Vojtěchov
Žďárec

Rychmburk
Rychmburk 
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

HUBKA Chotěsiny Litomyšl
HURAIN Vysoká Litomyšl
HURYCH Horní Újezd Litomyšl
HURYTA Bučina

Hrušová
Javorník

Litomyšl
Litomyšl
Litomyšl

HUŠÁK Džbánov Litomyšl
HYLVÁT Heřmanice Rychmburk
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CHALOUPKA                       
+
                                        
+

Blansko
Čermná
Dolní Újezd
Krouna
Oldřetice
Perálec
Raná
Vojtěchov

Rosice
Lanškroun
Litomyšl
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

CHAROUS Hlinsko Rychmburk
CHLUMEK Kladno Rychmburk
CHMELÍČEK Svratka

Svratouch
Rychmburk 
Rychmburk

CHMELÍK Kameničky Rychmburk
CHOMOLA Netřeby Litomyšl
CHOUR                              
+
                                        
+
                                        
+ !

Dvakačovice
Řestoky
Ouřetice

Rosice
Rosice
Rosice

CHRAMOSTA Říkovice Litomyšl
CHVÁLA Březiny Rychmburk
CHYTRÁČEK Raná Rychmburk
JADRNÝ Svratouch Rychmburk
JAMPAS Kladno Rychmburk
JANA v  Lubná Litomyšl
JANÁSEK Heřmanice

Újezdec
Litomyšl
Litomyšl

JANDÍK Heřmanice Litomyšl
JANEBA Miřetín Rychmburk
JANKO Česká Rybná

Pustá Rybná
Rychmburk
Rychmburk

JANOŠEK Heřmanice Litomyšl
JANOUŠEK Dolní Újezd

Heřmanice
Chotěnov

Litomyšl
Litomyšl
Litomyšl

JAREŠ Dolní Újezd Litomyšl
JAROŠ Zhoř Lanškroun
JASAN Heřmanice Litomyšl
JAVŮREK
JAVŮREK

Benátky
Miřetín
Perálec 
Rychnov

Litomyšl
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

JEBAS Svratka Rychmburk
JELÍNEK Holetín

Chvaletice
Javorník
Kutřín
Milovy
Oldřetice
Otradov

Rychmburk
Zdechovice
Litomyšl
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
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Radim
Řečany
Stříteř
Trnávka
Vojtěchov

Rosice
Zdechovice
Litomyšl
Zdechovice
Rychmburk

JENIÁTA Javorník Litomyšl
JERMÁSEK Oldříš Rychmburk
JEŘÁBEK Rychnov Rychmburk
JETMAR Bučina

Cerekvice
Seč
Seč Vidlatá

Litomyšl
Litomyšl
Litomyšl
Litomyšl

JETONICKÝ                    + Ouřetice Rosice
JEŽEK                              
+

Čermná Lanškroun

JÍLA Kamenec Polička-město
JÍLEK Džbánov

Horní Předměstí
Kamenec
Lubná
Morašice
Střítež
Svatá Kateřina
Svratka

Litomyšl
Litomyšl
Polička-město
Litomyšl
Litomyšl
Litomyšl
Litomyšl
Rychmburk

JINDRA Javorník Litomyšl
JIRÁSEK                          + Čermná Lanškroun
JIREČEK
 

Heřmanice
Netřeby

Litomyšl
Litomyšl

JIRMÁSEK Oldříš Rychmburk
JIŘÍČEK Džbánov Litomyšl
JISKRA Dolní Újezd

Poříč
Litomyšl
Litomyšl

JOZÍFEK Mrákotín
Prasetín

Rychmburk
Rychmburk

JŮVA Javorník Litomyšl
KAČER Zdechovice Zdechovice
KABÁT Vojtěchov Rychmburk
KABELÁČ Holetín Rychmburk
KADIDLO Pustá Rybná Rychmburk
KAFKA Račice Rychmburk
KAIZER Chvaletice

Řečany
Zdechovice
Zdechovice

KALOUSEK Chvaletice
Řečany
Spytovice

Zdechovice
Zdechovice
Zdechovice

KAPLAN Březiny
Pokřikov
Pustá Kamenice

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

KARSKÝ Poříč Litomyšl
KASAL Chvaletice

Řečany
Zdechovice
Zdechovice
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Spytovice Zdechovice
KAŠPAR Blatno

Heřmanice
Pokřikov

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

KAŠTÁNEK Březiny
Milovy
Perálec
Pustá Rybná

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

KAVKA Pokřikov Rychmburk
KAZDA Bučina

Javorník
Litomyšl
Litomyšl

KAZÍK Mrákotín Rychmburk
KEMBICKÝ Svratouch Rychmburk
KEMPICKÝ Svratouch Rychmburk
KERHART Dolní Újezd Litomyšl
KERSKÝ Poříč Litomyšl
KHERAL Benátky Litomyšl
KINCL Blatno

Březiny
Bučina
Dědová
Kladno
Krouna
Oldříš
Paseky 
Pustá Rybná
Svratouch
Václavky

Rychmburk
Rychmburk
Litomyšl
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Litomyšl

KINDL Oldříš Rychmburk
KINDOUREK Morašice Litomyšl
KLADENSKÝ Milovy

Vojtěchov
Rychmburk
Rychmburk

KLADIVO Poříč Litomyšl
KLADRUBSKÝ Milovy Rychmburk
KLANČÍK Bučina

Lažany
Pěšíce

Litomyšl
Litomyšl
Litomyšl

KLATOVSKÝ Netřeby Litomyšl
KLITULKA Brčekoly Rosice
KLOFANDA                         
                                        
!

Džbánov
Sedliště

Litomyšl
Litomyšl

KLOUČÍK Bučina Litomyšl
KLUBAL Holetín Rychmburk
KOCOUREK Oldříš Polička-město
KOČVARA Březiny

Milovy
Rychmburk
Rychmburk

KOHOUTEK Pustá Kamenice Rychmburk
KOLDA Horka

Javorník
Tisová

Litomyšl
Litomyšl
Litomyšl
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KOPÁČEK Dolní Újezd Litomyšl
KOPECKÝ Dolní Újezd

Horka
Křižánky
Lubná
Pustá Rybná
Tisová

Litomyšl
Litomyšl
Rychmburk
Litomyšl
Rychmburk
Litomyšl

KOPISTA Pustá Kamenice
Raná

Rychmburk
Rychmburk

KOPIŠTĚ Perálec
Pustá Kamenice

Rychmburk
Rychmburk

KORÁB Borová
Čachnov
Krouna
Pustá Rybná

Polička-město
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

KORÁBEK Březiny
Čachnov
Paseky
Pustá Rybná

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

KOS Zdechovice Zdechovice
KOSÁK Holetín

Morašice
Rychmburk
Litomyšl

KOSAŘ Holetín
Pokřikov
Raná
Vojtěchov 
Žďárec

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

KOSIL Ouřetice Rosice
KOSTELECKÝ Krouna

Pustá Kamenice
Svratka
Svratouch

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

KOUDELKA Pustá Kamenice Rychmburk
KOUŘIL Rybná Polička-město
KOVÁRNÍK Blansko Rosice
KOVÁŘ Dolní Holetín

Holetín
Krouna
Lubná
Oldříš

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

KOZÁK

                                 +

Borová
Kvasiny
Morašice
Pokřikov
Řestoky

Polička-město
Rosice
Litomyšl
Rychmburk
Rosice

KOZEL Javorník Litomyšl
KRÁL Horní Újezd Litomyšl
KRAMÁŘ Krouna Rychmburk
KRAMER Hrušová Litomyšl
KRČÁL Hlubočice

Miřetín
Rychmburk
Rychmburk
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Perálec Rychmburk
KRČIL Hněvetice

Paseky
Perálec
Plaňany
Pustá Kamenice

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

KREJČÍ Horka
Kamenné Sedliště
Lubná

Litomyšl
Litomyšl
Litomyšl

KREMER Hrušová Litomyšl
KREMERA Raná Rychmburk
KREMINA Česká Rybná

Miřetín
Raná

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

KROULÍK

                                     +

Heřmanice
Hrušová
Morašice
Sedliště
Sedlišťka
Zhoř

Litomyšl
Litomyšl
Litomyšl
Litomyšl
Litomyšl
Lanškroun

KROUPA Spytovice Zdechovice
KŘIVKA                      + Bližňovice

Ouřetice
Stříteř

Rosice
Rosice
Litomyšl

KŘÍŽ Brdo
Krouna
Kutřín
Oldříš
Rychnov

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

KUBA Lažany Litomyšl
KUBÁT Horka

Prasetín
Vojtěchov

Litomyšl
Rychmburk
Rychmburk

KUBEŠ Svratouch Rychmburk
KUBÍČEK Bučina Litomyšl
KUBÍK Milovy Rychmburk
KUČERA Betlém

Borová
Kamenné Sedliště
Kladno
Milovy
Paseky
Pustá Rybná
Svratka

Polička-město
Polička-město
Litomyšl
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

KUDRNA                    + Ouřetice Rosice
KULDA Dolní Újezd Litomyšl
KULHÁNEK Dolní Újezd Litomyšl
KULHAVÝ Poříč Litomyšl
KUNC Pustá Rybná Rychmburk
KUNFIZL                     + Ouřetice Rosice
KUNHART Paseky Rychmburk
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KUNZ Březiny Rychmburk
KURFIRDT Hněvetice Rychmburk
KURKA Zdechovice Zdechovice
KUSÝ Dědová

Kladno
Miřetín
Rychnov
Vojtěchov

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

KUTHÁNEK Dolní Újezd Litomyšl
KUTNOHORSKÝ Krouna Rychmburk
KUŽEL Pustá Rybná Rychmburk
KUŽELA Pustá Rybná Rychmburk
KVAPIL Javorník

Tisová
Litomyšl
Litomyšl

KYNCEL Václavky Litomyšl
KYNCL Bučina

Václavky
Litomyšl
Litomyšl

KYSELA Otradov Rychmburk
KYSELKO
                                        
!
                                  -   

Krouna
Miřetín
Otradov

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

KYSELO Krouna Rychmburk
KYSILKA Kamenné Sedliště Litomyšl
KYSILKO Žďárec Rychmburk
LACINA Džbánov Litomyšl
LACMAN Krouna

Rabouň
Rychmburk
Rychmburk

LANGER                 + Čermná Lanškroun
LAPÁČEK Březiny Rychmburk
LATZMANN Česká Rybná Rychmburk
LEŠIKAR                +
                                 +

Čermná
Herbortice

Lanškroun
Lanškroun

LHŮTSKÝ Ouřetice Rosice
LICHTENBERG Heřmanice Litomyšl
LIMBERSKÝ Džbánov

Chotěšiny
Litomyšl
Litomyšl

LIMPERSKÝ Chotěšice Litomyšl
LNĚNIČKA Horní Újezd Litomyšl
LOPOUR Pustá Rybná Rychmburk
LORENC Oldříš Polička-město
LOSKOT Sedliště Litomyšl
LUDVÍČEK Bohňovice

Horka
Litomyšl
Litomyšl

LUŇÁČEK Březiny
Čachnov
Kameničky
Otradov
Pustá Kamenice

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

MACEK Dolní Újezd
Lažany

Litomyšl
Litomyšl
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MAČÁT                  + Čermná Lanškroun
MADĚRA Březiny

Pustá Rybná
Rychmburk
Rychmburk

MACHÁČEK Kladno
Lešany
Miřetín 
Perálec
Rzy
Svratouch

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Litomyšl
Rychmburk

MAKOVSKÝ Borová
Česká Rybná
Kladno
Pustá Kamenice
Rybná
Telecí
Vojtěchov

Polička-město
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Polička-město
Polička-město
Rychmburk

MALÁT Česká Rybná Rychmburk
MÁLEK Březiny

Pustá Kamenice
Rychmburk
Rychmburk

MALINA Holetín Rychmburk
MALINOVSKÝ Žďárec Rychmburk
MALINSKÝ Holetín

Maliny
Rychmburk
Rychmburk

MAREK                    + Čermná
Pokřikov

Lanškroun
Rychmburk

MAREŠ                     + Čermná
Pustá Kamenice

Lanškroun
Rychmburk

MARHULÍK Tisová Litomyšl
MARŠULÍK Tisová Litomyšl
MATĚJČEK              +  Čermná Lanškroun
MATĚJKA                + Čeňkovice

Heřmanice
Vysoká

Lanškroun
Litomyšl
Litomyšl

MATIČKA Spytovice
Zdechovice

Zdechovice
Zdechovice

MATOUŠ Bohňovice Litomyšl
MATOUŠEK Kladno Rychmburk
MATOUŠŮ Krouna Rychmburk
MATUCHA Vraclav Litomyšl
MEDEK Medkovy chalupy

Plaňany
Rychmburk
Rychmburk

MELEZÍNEK Hesiny
Pokřikov
Pustá Kamenice

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

MĚŠŤAN Pokřikov Rychmburk
MICHALEC              + Čankovice Rosice
MICHÁLEK Vraclav Litomyšl
MICHALIČKA Miřetín Rychmburk
MIKULECKÝ Hrušová

Javorník
Sedliště

Litomyšl
Litomyšl
Litomyšl
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Sedlišťka
Velké Sedliště

Litomyšl
Litomyšl

MIKUS Džbánov Litomyšl
MLÁDEK Holetín Rychmburk
MLYNÁŘ Bohňovice

Borová
Litomyšl
Polička-město

MŇUK Spytovice Zdechovice
MOTL                       + Čermná Lanškroun
MOTYČKA Horní Újezd Litomyšl
MOUČKA Blatno

Česká Rybná
Krouna
Paseky
Pokřikov
Vojtěchov

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

MRÁZEK                   + Holešovice
Zbožnov

Rosice
Rychmburk

MRŠTÍK Řečany Zdechovice
MŘEN Lubná Litomyšl
MULÍRNA Zámrsk Zámrsk
MUNDIL Hněvetice

Oldřetice
Perálec
Rychnov

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

MUSIL Pustá Kamenice Rychmburk
MUTLER Holetín

Račice
Rychmburk
Rychmburk

MUTRA Žďárec Rychmburk
MULLER Bučina Litomyšl
MYNÁŘ Bohňovice Litomyšl
MYŠKA Březiny

Bučina
Chlumětín
Javorník
Kameničky
Mrákotín
Pekla -Tisovský ovčín
Svratouch

Rychmburk
Litomyšl
Rychmburk
Litomyšl
Rychmburk
Rychmburk
Litomyšl
Rychmburk

NADRCHAL Krouna
Oldříš
Rychnov

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

NÁDVORNÍK Březiny
Dědová
Kladno

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

NAŠICKÝ Pustá Kamenice Rychmburk
NAVRÁTIL Brdo

Česká Rybná
Hněvetice
Miřetín
Mrákotín
Otradov

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
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Raná
Rychnov
Svratouch
Vojtěchov

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

NEJEDLÍK Svratka
Vojtěchov

Rychmburk
Rychmburk

NEKVINDA Hněvetice
Holetín
Krouna
Otradov
Rychnov

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

NEPRAŠ Poříčí Litomyšl
NERUDA                  + Česká Třebová Lanškroun
NESPĚCHAL Borová

Heřmanice
Polička-město
Litomyšl

NEŠETŘIL Perálec Rychmburk
NEŠPOR Bučina

Javorník
Litomyšl
Litomyšl

NETOLICKÝ Krouna
Miřetín
Pustá Kamenice
Rabouň
Svratka

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

NĚMEC Heřmanice Litomyšl
NĚMEČEK Javorník Litomyšl
NIKL Karlštejn Rychmburk
NOHEJL Spytovice

Zdechovice
Zdechovice
Zdechovice

NOSÁL Pokřikov Rychmburk

NOVÁČEK Poříč
Újezdec

Litomyšl
Litomyšl

NOVÁK                +
                              +

                              +

Čankovice
Dvakačovice
Krouna
Ouřetice
Raná
Svratouch
Vojtěchov
Vračovice

Rosice
Rosice
Rychmburk
Rosice
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Litomyšl

NOVOTNÝ             + Dvakačovice
Džbánov
Holetín
Javorník
Morašice
Mrákotín
Oflenda
Otradov
Paseky
Prasetín
Pustá Kamenice
Rychnov

Rosice
Litomyšl
Rychmburk
Litomyšl
Litomyšl
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
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Svratouch Rychmburk
NUNVÁŘ Bukovina

Paseky
Polička-město
Rychmburk

OBOLECKÝ Krouna Rychmburk
ONDRA Březiny Rychmburk
ONDRÁČEK Mrákotín

Prasetín
Rychmburk
Rychmburk

OPLIŠTIL Holetín Rychmburk
OTAVA Svratouch Rychmburk
OTRADOVSKÝ Čachnov

Krouna
Pustá Kamenice

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

OTTO Bučina Litomyšl
OUŘECKÝ Chlumětín Rychmburk
PACL Březiny Rychmburk
PADRMON Březiny Rychmburk
PAĎOUR Bučina Litomyšl
PAGL Březiny Rychmburk
PAHA                   + Dvakačovice Rosice
PACHTA Morašice

Újezdec
Litomyšl
Litomyšl

PAIL Svratouch Rychmburk
PAKOSTA Kamenné Sedliště Litomyšl
PALDERMAN Vojtěchov Rychmburk
PÁNEK Horka

Lešany
Pokřikov
Raná
Svratka
Žďárec

Litomyšl
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

PATŮČEK Dědová
Hlinsko
Humperky
Pustá Rybná

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

PASEKA Svratouch Rychmburk
PATHAN Javorník 

Peklo-Tisovský ovčín
Střihanov

Litomyšl
Litomyšl
Litomyšl

PATOČKA Lubná Litomyšl
PÁVEK Krouna Rychmburk
PAVLIC Svratouch Rychmburk
PAVLÍK

 

Blatno
Dědová
Kladno
Krouna
Křižánky
Milovy
Pustá Kamenice
Raná
Svratouch 
Vojtěchov

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
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PECINA Kameničky
Mrákotín

Rychmburk
Rychmburk

PEČENKA Heřmanice
Lažany
Morašice
Otradov
Říkovice

Litomyšl
Litomyšl
Litomyšl
Rychmburk
Litomyšl

PEČÍNKA Kameničky Rychmburk
PEHA Dědová Rychmburk
PECHÁČEK             + Čermná Lanškroun
PECHAR Březiny Rychmburk
PEJCHA Holetín Rychmburk
PELC Pustá Kamenice

Zbožnov
Rychmburk
Rychmburk

PELTZ                                
!

Pustá Kamenice
Pokřikov

Rychmburk
Rychmburk

PELZ Zbožnov
Žďárec

Rychmburk
Rychmburk

PERNER Zdechovice Zdechovice
PERŠTEJN Javorník Litomyšl
PEŠAVA Dědová

Jeníkov
Kladno

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

PEŠEK Česká Rybná
Krouna
Miřetín
Oldříš
Otradov
Raná
Rychnov
Svratka

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

PEŠKAR                + Čermná Lanškroun
PETRAN Pěšice Litomyšl
PETRÁŇ Javorník Litomyšl
PETRÁŠ Březiny Rychmburk
PETREIN Javorník Litomyšl
PETRŽALKA Chlumětín Rychmburk
PETRŽILKO Chlumětín Rychmburk
PEZINEK Mrákotín Rychmburk
PĚKNÝ Řečany Zdechovice
PĚL Oldříš Polička-město
PICEK Holetín

Kladno
Rychmburk
Rychmburk

PICHA Oldříš Polička-město
PILAŘÍK Spytovice Zdechovice
PISL Oldříš Polička-město
PITR Dolní Újezd Litomyšl
PITTMAN             + Čermná Lanškroun
PLACHEK            + Brčekoly Rosice
PLANITA Dolní Prasetín Rychmburk
PLCH Heřmanice Litomyšl
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PLÍHAL Březiny
Pustá Rybná

Rychmburk
Rychmburk

PLOPOUR Rybná Polička-město
PODHAJSKÝ Řídký Litomyšl
PODHEJSKÝ Řítky Litomyšl
PODVOLECKÝ Radouň Rychmburk
POKORNÝ

POKORNÝ

Krouna
Otradov
Rychnov

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

POLANSKÝ Mrákotín Rychmburk

POLOMSKÝ Prasetín Rychmburk
POPELKA Česká Rybná

Krouna
Oldříš
Pustá Kamenice
Rychnov
Svratouch 
Široký Důl

Rychmburk
Rychmburk
Polička-město
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Polička-město

POSPÍŠIL  

                             +

                             +

Miřetín
Mrákotín
Ouřetice
Perálec
Řestoky
Svratka
Vojtěchov

Rychmburk
Rychmburk
Rosice
Rychmburk
Rosice
Rychmburk
Rychmburk

PRACHTA Morašice Litomyšl
PRAXA Blatno Rychmburk
PRAŽAN Blatno

Otradov
Paseky

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

PRCEK Kladno Rychmburk
PROCHÁSKA Holetín Rychmburk
PROKEŠ Morašice Litomyšl
PROKOP Dolní Újezd

Horní Újezd
Svratouch

Litomyšl
Litomyšl
Rychmburk

PROKSA Vračovice Litomyšl
PŘÍHODA Křižánky Rychmburk
PŘIKLOPIL Perálec Rychmburk
PŘÍVRATSKÝ         +
                                  + 

Česká Třebová
Zhoř

Lanškroun
Lanškroun

PUHR Březiny Rychmburk
PULKRÁBEK Horní Újezd Litomyšl
PUŠKAŘ Dolní Prasetín

Prasetín
Rychmburk
Rychmburk

PYTLÍK Česká Rybná
Mrákotín
Oldříš
Paseky
Pokřikov
Pustá Kamenice

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
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PYTR Dolní Újezd Litomyšl
RABAS                  +
                               +

Holešovice
Ouřetice
Radim

Rosice
Rosice
Rosice

RAMBOUSEK Chvaletice
Řečany
Spytovice

Zdechovice
Zdechovice
Zdechovice

RAMPORT Pustá Rybná Rychmburk
RANDA – RENDA Džbánov

Střihanov
Litomyšl
Litomyšl

REGENT Pustá Kamenice Rychmburk
REJDA Raná Rychmburk
REJMAN Česká Rybná

Kamenné Sedliště
Krouna

Rychmburk
Litomyšl
Rychmburk

REJTHÁNEK Spytovice Zdechovice
REMEŠ Holetín

Horka
Rychmburk
Litomyšl

RIPPL                 + Horní Třešňovec Lanškroun
ROČEK Holetín Rychmburk
ROLEK              + Holešovice Rosice
ROUŠAR Borová

Milovy
Svratouch
Telecí

Polička-město
Rychmburk
Rychmburk
Polička-město

ROZKOŠNÝ Borová Polička-město
RUDA Dolní Újezd

Oldřetice
Litomyšl
Rychmburk

RYBENSKÝ Bělá
Dolní Prasetín
Holetín 
Vojtěchov

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

RYŠAVÝ Krouna
Mrákotín

Rychmburk
Rychmburk

ŘEBÍČEK Pokřikov Rychmburk
ŘEHÁČEK Oldřetice

Pokřikov
Raná

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

ŘEHÁK Lhůty Litomyšl
ŘEHOUŠEK Raná Rychmburk
ŘÍHA Bučina

Morašice
Újezdec

Litomyšl
Litomyšl
Litomyšl

SÁDEK Pokřikov Rychmburk
SADOVSKÝ Svratka

Svratouch
Rychmburk
Rychmburk

SAFULÍN Kladno Rychmburk
SAHA Březiny Rychmburk
SAHULA Hněvetice

Kladno
Rychmburk
Rychmburk

SALABA Spytovice Zdechovice
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SEDLÁČEK Benátky
Javorník
Morašice
Osík

Litomyšl
Litomyšl
Litomyšl
Litomyšl

SEIDL Střenice Litomyšl
SEJKORA Oldříš Rychmburk
SEVERA Česká Rybná

Raná
Rychmburk
Rychmburk

SIMON Tisová Litomyšl
SINKORA Holetín Rychmburk
SITAŘ Blatno Rychmburk
SIVANDA Pustá Kamenice Rychmburk
SCHILL                     + Čeňkovice Lanškroun
SKÁLA Česká Rybná

Kladno
Rychmburk
Rychmburk

SKLENÁŘ Dolní Újezd Litomyšl
SKOČÍLEK Vraclav Litomyšl
SLABÝ Dědová Rychmburk
SLAVÍČEK               + Ouřetice Rosice
SLAVÍK                    +
                                  +
                                  +

Bližňovice
Dvakačovice
Ouřetice

Rosice
Rosice
Rosice

SLEVOS Zhoř Lanškroun
SODOMKA

SODOMKA

Čachnov
Dědová
Kladno
Krouna
Oldříš

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk 
Rychmburk

SOCHA Březiny
Paseky
Rychnov

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

SOLANSKÝ Zdechovice Zdechovice
SONNTAG              + Čeňkovice Lanškroun
SOUKAL                 + Dvakačovice Rosice
SOUKUP

                                        
!

Morašice
Újezdec
Poříč

Litomyšl
Litomyšl
Litomyšl

SPILKO Dědová Rychmburk
SPYCHLÍK Vojtěchov Rychmburk
STANĚK Holetín

Kladno
Oldřetice
Raná

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

STEHLÍK Mrákotín Rychmburk
STENKORA Maliny Rychmburk
STODOLA Borová

Česká Rybná
Polička-město
Rychmburk

STOKLASA Džbánov Litomyšl
STOREK Oldříš Rychmburk
STORK Chlumětín Rychmburk
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STOHR                     + Čeňkovice Lanškroun
STRANÍK Seč

Seč Vidlatá
Litomyšl
Litomyšl

STRÁNKA Újezdec Litomyšl
STRNAD Heřmanice

Javorník
Sedlišťka
Velké Sedliště

Litomyšl
Litomyšl
Litomyšl
Litomyšl

STROF Kameničky Rychmburk
STRUŽINSKÝ Miřetín Rychmburk
STŘÍTECKÝ Lažany Litomyšl
STŘÍTERSKÝ Horní Újezd

Stříteř
Litomyšl
Litomyšl

STULÍK Předhradí Litomyšl
SUCKA Spytovice Zdechovice
SUCHÁNEK Hněvetice

Spytovice
Zdechovice

Zdechovice
Zdechovice
Zdechovice

SUCHÝ Březiny
Pustá Kamenice
Svratka
Svratouch

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

SUK Spytovice Zdechovice
SVATOŠ Holetín Rychmburk
SVOBODA Brdo

Kladno
Krouna
Oflenda
Pokřikov
Pustá Kamenice
Rybná
Spytovice

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Polička-město
Zdechovice

SÝKORA Holetín
Polička

Rychmburk
Polička-město

SYROVÝ Heřmanice Litomyšl
SYS Pustá Kamenice Rychmburk
SYTAŘ Vojtěchov Rychmburk
ŠATOPLET Paseky Rychmburk
ŠEDA Miřetín Rychmburk
ŠEPL Vraclav Litomyšl
ŠIKORA Holetín Rychmburk
ŠILAR                   +
                              +

Čermná
Horní Třešňovec

Lanškroun
Lanškroun

ŠILHAVÝ Spytovice Zdechovice
ŠIMON Tisová Litomyšl
ŠINKORA Holetín

Oldříš
Rychmburk
Rychmburk

ŠÍPEK Borová
Cerekvice

Polička-město
Litomyšl

ŠÍR                     + Dvakačovice Rosice
ŠKRANEK Oujezdec Litomyšl
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ŠKROUP           + Dvakačovice Rosice
ŠLAPEK Milovy Rychmburk
ŠMAHA Dědová Rychmburk
ŠMAHEL Česká Rybná

Dřeveč
Dědová
Rychnov

Rychmburk
Rosice
Rychmburk
Rychmburk

ŠNAPEL Vraclav Litomyšl
ŠOTNAR Hrušová Litomyšl
ŠOTOLÍK           + Dvakačovice Rosice
ŠPAČEK Netřebí Litomyšl
ŠPILKA Dědová Rychmburk
ŠPLÍCHAL Netřebí

Vysoká
Litomyšl
Litomyšl

ŠPONAR            + Čermná Lanškroun
ŠTĚPÁN Javorník Litomyšl
ŠTĚPÁNEK Holetín

Oldřetice
Račice
Záleš – Zálší

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Litomyšl

ŠTOREK Chlumětín
Svratouch

Rychmburk
Rychmburk

ŠTROF Kameničky Rychmburk
ŠTULÍK Předhradí Rychmburk
ŠTURSA Říkovice

Seč
Seč Vidlatá

Litomyšl
Litomyšl
Litomyšl

ŠTUSÁK Heřmanice Litomyšl
ŠULA Milovy Rychmburk
ŠULC Březiny

Milovy
Rychmburk
Rychmburk

ŠVÁB Dolní Újezd
Heřmanice
Lažany
Morašice

Litomyšl
Litomyšl
Litomyšl
Litomyšl

ŠVANDA Česká Rybná
Paseky
Pustá Kamenice

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

ŠVEC Dolní Újezd Litomyšl
ŠVESTKA            + Čankovice

Doly
Rosice
Rychmburk

TAJST Rychnov Rychmburk
TALACKA Mrákotín Rychmburk
TALACKO Mrákotín

Raná
Rychmburk
Rychmburk

TEDY Březiny Rychmburk
TEJKL                 + Čermná Lanškroun
TELECKÝ Oldříš

Podměstí
Polička-město
Polička-město

TEPLÝ Blatina
Březiny

Polička-město
Rychmburk
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Křižánky
Pustá Rybná
Svratouch

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

TESAŘ               + Dvakačovice Rosice
TICHÝ Telecí Polička-město
TLESKAL Perálec Rychmburk
TOMÁNEK Holetín Rychmburk
TOMÁŠEK Česká Rybná

Džbánov
Holetín
Lažany
Otradov
Spytovice

Rychmburk
Litomyšl
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Zdechovice

TRAJTKER Rybná Polička-město
TRNKA Javorník Litomyšl
TROJÁK Borová Polička-město
TROJAN Dolní Prasetín

Chvaletice
Řečany 

Rychmburk
Zdechovice
Zdechovice

TRPKOŠ Pokřikov
Vojtěchov

Rychmburk
Rychmburk

TRYNKL Javorník Litomyšl
TUČEK Spytovice

Zdechovice
Zdechovice
Zdechovice

TYS Krouna Rychmburk
UHER Pustá Kamenice Rychmburk
UHLÍŘ Dolní Újezd Litomyšl
UCHYTIL Česká Rybná

Holetín
Otradov
Raná

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

URBAN Krouna
Otradov
Pustá Kamenice
Rychnov
Vojtěchov

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

VACEK Dědová
Holetín
Lažany
Vitanov

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

VALENTA Bučina
Javorník

Litomyšl
Litomyšl

VAMBERA Svratouch
Žďárec

Rychmburk
Rychmburk

VANČURA Spytovice Zdechovice
VÁNĚ Tisová Litomyšl
VÁŇA Tisová Litomyšl
VANĚK Holetín

Prasetín
Rychmburk
Rychmburk

VÁNIŠ Morašice Litomyšl
VAŠEK  Milovy Rychmburk
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                          +

Mrákotín
Oflenda
Střítež

Rychmburk
Rychmburk
Rosice

VAŘEČKA                           
!

Krouna Rychmburk

VAŠÍČEK Chvaletice
Řečany
Spytovice

Zdechovice
Zdechovice
Zdechovice

VAŠKU                + Radim Rosice
VÁVRA               + Čermná Lanškroun
VAVŘEČKA Krouna Rychmburk
VAVŘÍN Člunek Litomyšl
VAVŘINA Zdechovice Zdechovice
VENZARA Raná

Svratouch
Rychmburk
Rychmburk

VESELÝ Svratka Rychmburk
VIN Březiny Rychmburk
VINCENCI, VINCZENCZY Březiny

Paseky
Rychmburk
Rychmburk

VÍŠEK Lubná Litomyšl
VÍT Doly Rychmburk
VÍTEK Cikánka

Čachnov
Doly
Paseky
Pustá Kamenice
Svratouch

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

VODEHNAL Dolní Újezd Litomyšl
VODIČKA Česká Rybná

Dolní Prasetín
Pokřikov
Pustá Kamenice

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

VOJTA Mrákotín
Oflenda
Oldřetice
Raná
Svratouch
Vojtěchov

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

VOKÁL Holetín
Miřetín

Rychmburk
Rychmburk

VOKAS Heřmanice Litomyšl
VOKURKA Pustá Kamenice Rychmburk
VOLEJNÍK Holetín

Oldříš
Rychmburk
Rychmburk

VOLESKÝ Heřmanice Litomyšl
VOLF Otradov Rychmburk
VOMÁČKA Vojtěchov Rychmburk
VOMOČIL Dolní Újezd Litomyšl
VONDRA Březiny

Křižánky
Rychmburk
Rychmburk

VONDRÁČEK Chlumětín Rychmburk
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Krouna
Lažany
Mrákotín
Oldřetice
Předhradí
Raná
Rychnov
Žďárec

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

VOPÁLEK Hrušová Litomyšl
VOPÁLKA Heřmanice Litomyšl
VOPLÍŠTIL Holetín Rychmburk
VOPOZDIL Bučina Litomyšl
VORAL
VORAL

Lešany
Paseky

Rychmburk
Rychmburk

VOŘÍŠEK Horka Litomyšl
VOSMÍK Březiny

Holetín
Pustá Rybná

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

VOTAVA               + Čeňkovice
Svratouch

Lanškroun
Rychmburk

VOTŘEL Stříteř Litomyšl
VOZÁB Spytovice

Zdechovice
Zdechovice
Zdechovice

VOZANKA Mrákotín Rychmburk
VRABEC Dolní Újezd

Krouna
Litomyšl
Rychmburk

VRBA Řečany Zdechovice
VTÍPIL Hněvetice

Oldříš
Pustá Kamenice

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

VÝPRACHTICKÝ          + Čermná Lanškroun
VYSKOČIL                     +
                                        
+

Dvakačovice
Ouřetice

Rosice
Rosice

ZACH Krouna
Oldřetice
Otradov
Perálec
Raná
Svratouch

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

ZACHAŘ Dolní Újezd
Újezdec

Litomyšl
Litomyšl

ZÁCHODSKÝ Kobyly Polička-město
ZÁLESKÝ Morašice Litomyšl
ZASTÁREK Pustá Kamenice Rychmburk
ZÁSTĚRA Pustá Kamenice Rychmburk
ZASTVINA Pustá Kamenice Rychmburk
ZATOČIL Blatno

Oldřetice
Rychmburk
Rychmburk

ZAVORAL Lubná Litomyšl
ZAVŘEL Bohňovice Litomyšl
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Kameničky
Peklo
Svratouch

Rychmburk
Litomyšl
Rychmburk

ZDRAŽIL Prasetín Rychmburk
ZEDNÍK Milovy Rychmburk
ZELENDA Borová

Vitanov
Polička-město
Rychmburk

ZELENKA Česká Rybná
Krouna

Rychmburk
Rychmburk

ZELENÝ Spytovice
Zdechovice

Zdechovice
Zdechovice

ZELINKA Kladno Rychmburk
ZIKUŠKA Krouna

Oldříš
Pustá Kamenice

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

ZINDULKA Poříč Litomyšl
ZLATOHLÁVEK Lažany

Rychnov
Rychmburk
Rychmburk

ZLEMOR Holetín Rychmburk
ZLESÁK                + Dvakačovice Rosice
ZRŮST                               
!

ZRŮST

Dědová
Borová
Krouna
Pustá Rybná
Rybný
Vitanov

Rychmburk
Polička-město
Rychmburk
Rychmburk
Polička-město
Rychmburk

ZUBR Sedlišťka Litomyšl
ZVÁRA Pokřikov Rychmburk
ŽAMPACH Česká Rybná

Kladno
Oflenda
Oldřetice
Pokřikov
Raná

Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk
Rychmburk

ŽEJDLÍK Březiny
Milovy

Rychmburk
Rychmburk

ŽIDEK Džbánov
Střihanov

Litomyšl
Litomyšl

ŽITEK Dolní Újezd Litomyšl
ŽITKO Dolní Újezd

Horní Předměstí
Litomyšl
Litomyšl 
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SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK

A. Zkratky stereotypních výpovědí

I. Výpovědi o konfesionální příslušnosti:

1. Název konfese:
evang. evangelická, evangelík
AV aušpurská, luterská
HV helvétská, reformítská
hus. husitská
bratr. Bratrská, českobratrská, Jednoty staročeských bratří ap.
ber. beránková, beránkovská a pod.
apošt. apoštolská
křesť. křesťanská
katol. katolická /rozuměj: římsko-katolická/

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

III. Jiné zkratky:
          ČCE Českobratrská církev evangelická
          FS farní sbor
          NA Národní archiv (dříve Státní ústřední archiv)
          P Pater (titul římskokatolických kněží)
          SOA Státní oblastní archiv
          SOkA Státní okresní archiv

VRP vlastnoruční podpis
T text  (doslovný  opis  nebo  překlad  -  zpravidla  bez

stereotypních záhlaví a zakončení)
R regest (stručný obsah sdělení)
TP toleranční patent
PJ Pán Ježíš
JK Ježíš Kristus
B. Boží
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