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Předmluva.
Uveřejnění zprávy královéhradeckého biskupa

Jana Leopolda Haye o visitaci far kraje Čáslav
ského r. 1783 vzbudilo mnohostranný zájem, jehož
jedním důsledkem bylo, že jsem byl p. Václavem
Schulzem, archivářem Musea království Českého
v Praze laskavě upozorněn na současný autoriso
vaný opis Hayovy zprávy ovisitaci far kraje Chru
dimského, již byl jmenovaný biskup, jako královský
komisař, ihned po vydání tolerančního patentu
z jara r. 1782 k rozkazu císaře: Josefa II. vykonal.

Poněvadž zpráva ta, ač počátek její schází,
jest daleko zajímavější a historicky důležitější a
obsažnější, nežli zprávao visitaci far na Čáslavsku,
an se zde Hay o rok později jednak ve mnohém
mírnil a jednak s tak choulostivými poměry se zde,
jako na Chrudimsku, nesetkával, pokládám rovněž

za potřebné a včasné 5 k neboť se -tím
veřejnosti dostává vzác , úhihčiného názoru a
přehledu o náboženských poměrech ve východních
Čechách ihned po vydání tolerančního patentu. Že
bude všestranně nejvlídněji přijata jako spolehlivé
zrcadlo své doby, o tom nemůže býti vůbec žádné
pochybnosti.



Při publikování jejím pokládám za svou Po
vinnost, že především děkuji slavnému Výboru Spo
lečnosti Musea království Českého v Praze za la
skavé udělení práva a dovolení také k uveřejnění
této zprávy, dále děkuji archiváři Musea království
Českého v Praze p. Václavu Schulzovi, který od
bornou svou znalostí bez titule a počátku zachovaný
opis její zjistil a kolleoiálně mne naň upozornil, a
konečně děkuji vdp. Dru. Františku Reylov?, řidi
teli biskupského Borromaea v Hradci Králové,
který uveřejnění také této Hayovy historicky důle
žité visitační zprávy záslužně podporoval a ve skutek
uvedl.

V Praze, dne 17. února 1904.

Dr. Vácslav Řezníček.



Zpráva o vykonaném na nejvyšší rozkaz
vyšetřování far celého Chrudimského

kraje..

Lanškrounský vikariát.

1. Lanškroun. 2. Jablonné. 3. Dobrouč Dolní.
4. Libchava Dolní. 5. Rudoltice. 6. Heřmanice.

V rukopise Hayovy zprávy sdělení o visitaci
těchto šesti far scházejí. Složka str. 1—11 jest
z ní ztracena.

7. Ústí nad Orlicí. Panství Lanškroun.
Kněží. Děkan a farář Antonín Bartl náleží ve
třídu dobrosrdečných lidí, kteří nikoho úmyslně ne
urážejí, kteří se však také někdy malé chybičky
dopustí, poněvadž byla od jejich předchůdců pá
chána. Se stejnou snadností zase ji napravuje. Mimo
Knapovecké nikdo si na něho nestěžoval. ©Všichni
jej 1 jeho kaplany pro jejich pastýřské konání
chválí.

Přifařené obce. Ústí nad Orlicí, městečko
s farním chrámem, v němž na -všecky neděle a
svátky řádné bohoslužby se konají. Oldřichovice,
Hilváty, Kerhatice, vesnice */„ hodiny od chrámu.
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Černovír, vesnice '/, hodiny od farního chrámu.
Třebová Dlouhá, Knapovec, vesnice */, hodiny od
farního chrámu. Řetová Velká, Řetová. Malá, Hou
žovec Horní, vesnice hodinu od farního chrámu.
Přívrat, vesnice */, hodin od farního chrámu.

Kommendátní a filiální kostely. Hilváty mají
kapli bez bohoslužeb. Knapovec má veřejnou kapli,
v níž se na všecky neděle a svátky řádné boho
služby konají. Řetová Velká má kapli, v,níž se na
všecky neděle a svátky řádné bohoslužby konají.

Skoly. Škola v Ústí nad Orlicí byla by velmi
dobrá, kdyby byl učitel placen. Ve Knapovci učitel
není placen, proto jest velice prostřední a škola
málo navštěvována. Ve Velké Řetové jest škola
dosti dobrá, avšak jest málo navštěvována.

Obyvatelstvo. Ústí nad Orlicí 1167 katolíků;
Oldřichovice,©Hilváty, Kerhatice 311. katolík;
Cernovír 174 katolíci; Třebová Dlouhá, Knapovec
430 katolíků; Řetová Velká, Řetová Malá, Houžo
vec Horní 944 katolíci; Přívrat 250 katolíků.
Dohromady 3336 katolíků. "

Poznámky. 1. Knapovecká obec podala mně stížnost,
že každý ku přijímání způsobilý kajícník musí děkanovi
ročněplatiti krejcar, jenž se zpovědnímkrejcarem nazývá;
2. že mu v čas žní jeho ovesná pole séci musí, kterážto
služba, již jeho předchůdci jenom z lásky. a z dobré vůle
konali, jest však od nich nyní jako povinnost vyžadována;
3. že mu D51kr. taxy za křest platí, třebas že obyvatelé
ve městečku jenom 39 kr. odváděli. 

Žádají rovnost a spravedlivost.a. slibují, že budou
svého faráře jako dříve milovati a ctíti.

Při 1. shledal jsem mezi katolíky neobyčejné jméno
zpovědní krejcar nápadným a uložil jsem inspektoru Rie
drovi. aby věc podrobněji vyšetřil. Má-li dávka ta svůj
základ v nějaké smlouvě anebo ve předpisu, má býti pod
jiným jménem odváděna; je-li to nový vynález, poddaní
musí býti od toho osvobozeni. |
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Pakl při 2. jest stížnost žalujících pravdivá, musí
býti toto zneužívání odstraněno, poněvadž jest nespravée
dlivým, dobrovolnou ochotu v robotní službu přetvořovati.

Ad 3. Při všech štolových poplatcích musí býti cí
sařských patentů přesně dbáno.

8. Damníkov. Panství Lanškroun. Kněží.
Jan Nagl jest v kazatelském úřadě a ve vyučování
dítek neunavný muž. K utěšení svých farníků koná
veškeré své pastýřské povinnosti s náležitou přes
ností. Jak při Jablonném jest poznamenáno, učinil
jsem mu návrh, aby s Jablonským farářem měnil,
poněvadž české řeči dokonale rozumí a prvnější
nemá toho daru, aby mohl se svými osadníky se
dorozuměti. |

Jeho kaplan Václav Pauer oddán jest pití
kořalky. Dostal proto výstrahu a dozorce.

Přifařené obce. Damníkov, -vesnice s farním
chrámem, v němž se bohoslužby po tři neděle
v měsíci konají. Luková, vesnice %/, hodiny od far
ního chrámu. Trpik, vesnice '/„ hodiny od farního

chrámu. Kozínoha, vesnice 9/, hodiny od farníhochrámu. |
Komendátní a filiální kostely. Luková má

veřejnou kapli, v níž se v neděli bohoslužby konají.
Irpík má soukromou kapli. bez bohoslužeb.

Školy. Škola v Damníkově jest více nežli
prostřední. Také škola v Trpíku jest v dobrém
stavu.

Obyvatelstvo. Damníkov 949 katolíků. Luková
(23. katolíci. Trpík 285 katolíků. Kozinoha 202
katolíci. Dohromady 2169 katolíků.

„ Poznámky. Zde nalezl jsem nepěkně znějící neoby
čejnou dávku, sestávající ve 3 zl. za ranní mši, poněvadž
se v obyčejnou hodinu drží; v 6 zl. peněz za kapli a
vl zl. 30 kr. za světlo, jež jest nešeno před Nejsvětějším,
když jde kněz k nemocnému. To jest v instrukci odstraněno.
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9. Ceská Třebová. Panství Lanškroun.
Kněží. Farář Václav Koblic jest v základě dobrý
muž prostředních vědomostí. Má ještě ze své školy
jistou nechuť lidu čtení písma svatého dovoliti. Moje
instrukce jej o tom poučuje a odporoučí mu jemnost,
jako jednu z prvních vlastností pastýře.

Přifařené obce. Třebová, městečko z farním
chrámem, kde na všecky neděle a svátky bohoslužby
se konají. Skuhrov, Dlouhá Třebová, vesnice %,
hodiny od farního chrámu. Rybník, Párník, vesmce
1/, hodiny od farního chrámu. Zhoř, Třebovice,
vesnice hodinu od farního chrámu. Lhotka, vesnice
1/, hodiny od farního chrámu. Kunžvald, Helvíkov,
vesnice 2 hodiny od farního chrámu.

Lokální kaplanka. Na třebovickéfiliálce jest
lokalista, kterýž na všecky neděle a svátky řádné
bohoslužby koná.

Kommendátní a filiálmi kostely. Skuhrov má
kapli bez bohoslužeb. Kunžvalď má soukromou kapli
bez bohoslužeb.

Skoly. Ve Třebovéjest dobrá škola, ale jest
málo navštěvována. Ve Skuhrově jest škola bídná.
Třebovická škola jest dobrá, ale jest málo navště
vována. Kunžvald má bhídný školní ústav.

Obyvatelstvo. Třebová Česká 1424 katolíci, 1
protestant; Skuhrov, Dlouhá Třebová 1030 kato
líků; Rybník, Párník 892 katolíci; Zhoř, Třebo
vice 987 katolíků, 2 protestanté; Lhotka 359 ka
tolíků; Kunžvald, Helvíkov 539 katolíků. Dohromady
9231 katolík, 3 protestanté.

10. Čermná. Panství Lanškroun. Kněší.
Farář Jan OSchlestnger jest pro svou dobročinnost
a ostatní dobré vlastnosti oblíbený muž.

Tak jest také s jeho kaplany.
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Přifařené obce. Čermná, vesnice s farním
chrámem, kde bohoslužby na všechny neděle a
svátky se konají. Jakubovice, vesnice '/„ hodiny od
farního chrámu. Petrovice, vesnice *%/,hodiny od
farního chrámu. Horní Dobrouč, vesnice hodinu od
farního chrámu. Ostrov, vesnice 1%/, hodiny od far
ního chrámu.

Lokální kaplanka. Při Ostrovskémkomměndát
ním kostele bydlící lokálista P. František Schwenk
koná každou neděli a svátek řádné bohoslužby.

Kommendátní a filiální kostely. ©Horní Do
brouč má veřejnou kapli, v níž se na všecky ne
děle a svátky řádné boslužby konají.

Školy. Čermná wmádobrou školu, jež jest v létě
málo navštěvována. Dobroučská škola znamená málo.
Ostrovská škola jest výborná, ale v létě jest málo
navštěvována.

Obyvatelstvo. Čermná 1462 katolíci, 39 pro
testantů; Jakubovice 296 katolíků; Petrovice 180
katolíků; ©Horní Dobrouč 632 katolíci; ©Ostrov
632 katolíci.. Dohromady 3202 katolíci, 39 pro
testantů.

11. Opatov. Panství Litomyšl. Kněží. Farář
Josef Priol učinil se u svých dobrosrdečných,zbož
ných farníků svou tvrdostí v požadování farních
poplatků a jinými nedovolenými sužováními tak
nenáviděným, že u mne o jeho odstranění zakročil.
Jest to skutečně surový, cituprázdný muž, který
dbá více o plnění svého měšce nežli o rozšíření
království božího.

Skoro všude nacházím kaplany vzdělané dle
příkladu svého faráře — také zdejší nejsou lidumilní
lidé. Má instrukce ukazuje jasněji, kterých chybjsem
je varoval.



— 10 -—

„Již jsem byl rozhodnut zakročiti o jeho od
stranění z fary, avšak rozhořčení farníci dostavili se
ke mně podruhé usmíření, prosili zase o jeho po
nechání a vinný farář slíbil polepšení.

Tříměsíční, s vážným pokáráním | spojená
zkouška, jest na| spravedlivosti spočívající prominutí
a může upřímně kajícího hříšníka přivést k po
Jepšení.

Přifařené obce. Opatov, vesnice s farním
chrámem, kde se každou druhou neděli bohoslužby
konají. Uiberdůrfel, Stielfried vesnice '/, hodiny
od chrámu. Kórber, Starý a Nový Waldek, Lačnov,

„Neuteich, vesnice 3/, hodiny od farního chrámu.
Kčnigsberg, Sternteich, vesnice hodinu od farního
chrámu. Jetřichoves, vesnice 1'/, hodiny od farního
chrámu. Semanín, vesnice 1, hodiny od farního
chrámu.

Lokální kaplanka. Při jetřichovickém filál
ním kostele ustanovený P.-Jan Prax koná pro
obec každou neděli a svátek bohoslužby, avšak jest
to kramář s bratrstvím.

Kommendátní a filiální kostely. V semanín
ské veřejné kapli konají se řádné bohoslužby každou
čtvrtou neděli. Na ostatní neděle a svátky koná se
zde. mše a výklad evangelia.

Školy. Opatovská škola jest úplně zanedbána.
V Jetřichovicích jest mládež ve škole velice za
nedbaná.

Obyvatelstvo. Opatov 1072. katolíci, | Utber
děrfel, Stielfried 319 katolíků; Koórber, Starý a
Nový Waldek, Lačnov, Neuteich 381. katolíci.
Koónmigsberg, Sternteich T6 katolíků; Jetřichoves
617 katolíků; Semanín 433 katolíci. Dohromady
2961 katolík.
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Poznámky. S poddaným v souvislosti stojící medo
statky zdejšího duchovenstva byly také mírnému litomyšl
skému hospodářskému ředitel sděleny za tím účelem. aby
k tomu přihlížel, aby farář při požadování svých dávek
více, nežli mu dle zeměpanských patentů přináleží, nepo
žadoval a poddaní aby více, nežli jsou povinni, neplatili.
Stížnosti farníků byly na rozmanitá nedovolená sužování,
na nepořádné konání bohoslužby a na špatná kázaní.

„Mezi vloudivšími se zlořády odstranil jsem obzvláště
sekání peněz bratrstvími.

12. Cerekvice. Panství Litomyšl. Kněší.
Farář Jan Dlabal není, jak jsem to již oznámil,
ani pro Cerekvici, ani pro nějakou jinou dučhovní
správu.k potřebě. Čeho lze si slibovati od takového
pastýře, kterýž ani vědomostí, ani mravů nemá?
jehož zaměstnání jenom k tomu směřuje, aby pe
níze dohromady shromáždil? kterýž žádné mzdy
neplatí, kterýž ubohého dělníka tvrdostí a ranami
uctívá, kterýž jest bez lidského citu, bez milosr
denství a bez lásky, kterýž málokterou ze svých
povinností zná a docela žádné nekoná?

Pan kníže arcibiskup již ráčil rozhodnouti,
obročí mu odejmouti, aby byl pohoršení rázem uči
něn konec. ©

Přifařené obce. Cerekvice s farním chrámem,
y němž se na všecky neděle a svátky řádné boho
služby konají. Hrušová, Tisová, Bučina, vesnice '|,
hodiny od fary. Borová, vesnice */,„ hodiny od far
ního chrámu. Řidký, vesnice '/„ hodiny od farního
chrámu. Javorníky, Vysoká, vesnice hodinu od far
ního chrámu.

Kommendátní a filiální kostely. ©Bučina má
kommendátní kostel, v němž jenom sedmkráte ročně
řádné bohoslužby se konají.

Skoty. Cerekvická škola náleží mezi prostřední.
Obyvatelstvo. Cerekvice 296 katolíků, 11 pro
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testantů; Hrušová, Tisová, Bučina 526 katolíků,
281 protestant; Borová 237 katolíků, 37 prote
stantů, Řidký 114 katolíků; Javorníky, Vysoká
184 katolíci, 99 protestantů. Dohromady 1357 ka
tolíků, 428 protestantů.

Poznámky. Potřeboval bych celého svazku, kdybych
chtěl dohromady sepsati veškeré stížností, kteréž mně osad
níci, kněží a úředníci na tohoto muže přednesli. Bude ze
svého místa odstraněn, čímž je zlu odpomoženo. Kde do
cela žádná kněžská ctnost nepanuje, tam musí všecko ve
zlé užívání vybočiti.

Sebranický kaplan P. Jan Zbytek, jejž jsem ve své nej
poslušnější zprávě ze dne 31. května na místě faráře Dlabala
navrhl a již ve příčině té ponaučil, taktéž mu od pana hra
běte Waldsteina presentační dekret vymohl, nyní se rozpa
kuje, navržené mu povolání přijmouti, poněvadž jak předstírá,
fara úplně záleží v hospodářství, jehož on není znalým.

Starší kaplan litomyšlského vikáře P. František
Vorel jest svými bezvadnými mravy, jemnou. láskyplnou
povahou lidu známý muž; taktéž ten položí zde nový zá
klad k lepší duchovní zprávě.

Dovoluji si jej na místě na svém přestávajícího
Zbytka za podobných podmínek, jako prvního navrhovati;
také jsem již učinil opatření, aby hraběcí pan patron
tento můj výběr schválil.

13. Morašice. Panství Litomyšl. Kněží.
Zdejší letitý farář Václav Mencl jest nejlepší duše

-na zemi, dobročinný a povolný. Jednu chybu jsem
mu vážně vytkl a přeju si, aby se polepšil. Odpo
Jedne potkává ho často neštěstí, že sklenice vína
více, nežli snésti může, hlavu mu opanuje.

Přifařené obce. Morašice, vesnice s farním
chrámem, v němž na všecky neděle a svátky řádné
bohoslužby se konají. Lažany, Tržek, vesnice '/,
hodiny od. farního chrámu. Oujezdec, Sedliště ves
nice '/, hodiny od farního chrámu.

Školy. Škola v Morašicích jest úplně zašlá.
Obyvatelstvo. Morašice 235 katolíků, 185 pro
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testantů; Lažany, Tržek 25% katolíků, 39 prote
stantů; Oujezdec, Sedliště 146 katolíků, 53 prote
stanté. Dohromady 638 katolíků, 277 protestantů.

14. Sloupnice. Panství Litomyšl. ©Kněší.
Mezi všemi duchovními správci lanškrounského vl
kariátu zasluhuje zdejší tarář Jan Hradecký první
místo. Jest zcela dle srdce Božího, učená osvícená
hlava, v jeho srdei sídlí čistá lidumilnost, chová se
ku katolíkům a protestantům se stejnou zdvořilosti,
která není žádnou přetvářkou, a jest dovedný ka
zatel. Zná cenu snášelivosti a učí jí svým příkladem.

Přifařené obce. Sloupnice, vesnice s farním
chrámem, v němž se na všecky neděle a svátky
řádné bohoslužby konají. Vlčkov, vesnice '/, hodiny
od farního chrámu. |

Skoly. Pri farářově píli sloupnická škola.
velmi kvete. .

Obyvatelstvo. Sloupňice (25 katolíků, 597
protestantů; Wlčkov 184 katolíci. Dohromady 909
katolíků, 597 protestantů.

Poznámky. S milostivým schválením pana knížete
arcibiskupa. jest k faře českoheřmanické náleževší Dolní
Sloupnice přifařena ke chrámu u prostřed stojícímu.

15. České Heřmanice. Panství Litomyšl.
Kněží. Varář Matěj Střelský, pakli že jej posuzuju
dle jeho nadání, jest jeden z nejzpůsobilejších to
hoto vikariátu, požehnaný kazatel a obratný učitel
mládeže. Avšak jeho horlivost v obracení na víru
musí býti stále v mezích držána.

Při odpadu mnohých svých osadníků dal vy
tisknouti řeč ráz vědatora nesoucí. Řekl jsem mu
ve příčině té vše, co říci lze, a pakli že jeho ubez
pečení, jež mně dal, bylo řečí přesvědčení, možno
si od jeho učitelského úřadu dobré ovoce slibovati.
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-Jeho mravy jsou bez hany: jednu chybu má,

která mne vždycky rozteskní, když ji u pastýře
zpozoruji; on jest peněz chtivý a proto hrdý. Pravá
Jidumilnost, pravý kněžský duch s touto. nízkou
vášní se nikdy nesnáší.

Přifařené obce. Heřmanice, vesnice s farním
chrámem, v němž se na všecky neděle a svátky
řádné bohoslužby konají. Borová, Podšvábí, Tisovů,
Netřebí, Horky, Chotěšiny, vesnice '/, hodiny ed
fary. Dolní Sloupnice, Voděrady, vesnice */, hodiny
od fary. Džbánov, Nořím, vesnice %/, hodiny od
farního chrámu. VWračovice,Orlov, vesnice hodinu

-od farního chrámu. '

Kommendátní a filiální kostely. Tisová má ve
řejnou kapli, kde se dvakráte ročně řádné boho
služby konají. Vračovice mají veřejnou kapli, v níž
se ročně šestkráte řádné bohoslužby odbývají.

Školy. Heřmanická škola jest bídná, že co
nejdříve spadne.

Obyvatelstvo. Heřmamice 220 katolíků, 1606
protestantů; ©Borová, Podšvábí, Tisová, Netřebí,
Horky, Chotěšiny 867 katolíků, 139 protestantů;
Džbánov, Nořímn 194 katolíci, 11% protestantů;
Vračovice, Orlov 217 katolíků, 11 protestantů. Do
hromady 1790 katolíků, 836 protestantů.

Poznámky. Poněvadž zde všichni, katoličtí 1 protes
tantští farníci na soužení štolou žalovali a své žaloby zá
znamy doložil, proto učinil jsem prostřednictvím hospo
dářského úřadu v Litomyšh opatření, aby příště každá
obec nejvyšší c. k. v této záležitosti vydaný patent po ruce
měla, aby v něm faráři vyměřené viděti mohla; farář však
obdržel vážný zákaz, aby předepsanou částku při žádné
příležitosti nepřekročoval.

Mimo to jsem mu zakázal, aby od protestantského
lidu za pohřební místa ničeho nepožadoval, poněvadž se
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na svém vlastním hřbrtově pohřbívají, aniž čeho bral za
Zsvíci při pohřbech, poněvadž jí nepotřebují.

Ostatní zde obvyklá libovolná ukládání povinností

|„ubohým farníkům. jako zde jsou strava a cestovné, kdyžfarář vede procesí, když k požehnání domů o vánocích 9),
ke zpovědi dítek o velikonocích do vesnice jede, odstranil

jsem naprosto. Za své pastýřské povinnosti jest beztoho
„placen a nikdo nemá od poddaného pod žádným předstí“ráním žádati něčeho, k čemu v nadacích, smlouvách nebo
Snekonečných předpisech jasně odůvodněného práva nemá.

n 16. Litrbachy. Panství Litomyšl, Kmněží
*Farář Josef Heindl jest při svém jasnéma stříz
"livém dopolední dobrodušný muž, nikoliv neučený,

nikoliv cituprázdný. Pracuje sám v záležitostech
svého povolání a svým farníkům mnohdy- podává
přesvědčující důkazy své pastýřské lásky. Avšak
odpolední bývají obyčejně poněkud temnější, když

"pivní nebo vinná mlha v končiny, kde by mělo býti
světlo, vnikne. Jest jenom bolestno, že tento muž
nemírně pití jest oddán; jinak měl by vlastnosti
láskyhodné.

Přifařené obce.Litrbachy a Brněnka, vesnice
s farním chrámem, v němž na dvě první neděle
v měsíci řádné bohoslužby se konají. Irstěmice,
vesnice hodinu od farního chrámu. Janov a Gayer
(Bayra), vesnice 1'/, hodiny od farního chrámu.

Kommendátní a filiální kostely. V trstěnické
filiálce konají se mše na všecky neděle a na čtvrtou
pak řádné bohoslužby. Ve veřejné kapli v Janově
konají se bohoslužby v tomtéž pořádku jako v Tr
StěnicL. ——

„Školy Litrbašská škola jest dosti dobrého
zřízení. Janovská škola jest ještě dosti dobře zařízena.

*) Toto vánoční požehnávání domů bylo za císařeJosefa zrušeno.
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Obyvatelstvo. Litrbachy a Brněnka 1239 ka
tolíků; Trstěnice 1353 katolíci; Janov a Gayer
1446 katolíků. Dohromady 4038 katolíků.

Poznámky. Ve přifařené sem vesnici Janově panoval
od dřívějška také zlozvyk, že každý nemocný, který si dal
ke své smrtelné posteli kněze zavolati, musil zaplatiti fa
ráři 15 kr. za jízdní příležitost. To jest netrpitelný návyk,
poněvadž chudého vesničana, Jemuž jest 15 kr. často část
kou, jíž mnohdy nemá, může snadno oloupiti o utěšení
duše a poněvadž by se mu mohl přikládati špatně znějící
výklad, jako kdyby návštěva nemocných -za peníze byla ob
starávána.

Dal jsem jej litomyšlským hospodářským úřadem
odstraniti a aby také farář zůstal beze škody, věc tak jsem
opatřil, že mu lidnatá ves Janov dohromady ročně 10 zl.
sbírá a on je za to povinen, vždycky, kdykoliv kněz jest
k nemocnému povolán, tuto pastýřskou návštěvu svými
vlastními koňmi vykonati.

Stejným způsobem jako v Heřmanicích upokojil jsem
zde žalující ve příčině přehnaných požadavků štoly.

V Janově, kde se již pěkný kostel, zádušní les a
pole nacházejí, byl by lokální kaplan velice prospěšný.

Litomyšlský vikariát.

1. (17.) Litomyšl. Panství Litomyšl. Kněší.
Děkan a městský farář Vojtěch T'chý, kterýž jest
zároveň vikářem nad obvodem 14 far, jest devět
ašedesátiletý ctihodný stařec, v jehož duši jasný
klid a v srdci nepadělaná lidumilnost zavládá. Při
svém vysokém stáří těší se doposud úplnému zdraví
svého zkušenostmi osvíceného rozumu a všem sílám

svých smyslův. Ve třídu učenců sice nenáleží, ale
myslí správně; svým vždycky bezvadným obcováním
a svými vlídnými jednáním! získal si úctu a lásku
celé krajiny; ano 1 protestanté tétokončiny vzdávají
mu všechnu chválu a jdou k němu s důvěrou.
V domě jeho panuje čistota, kázeň a pořádek,
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okolnost to, k níž vždycky přihlížívám, poněvadž
se z toho při představeném také o správě jeho
úřadu souditi může. A čtyři jeho kaplani jsou dle
jeho příkladu skutečně tiší, dobře umravnění du
chovní, kteří by při čtení dobrých knih také lepšími
kazateli, jediná chyba, jež se jim vytýká, býti měli.

Přifařené obce. Litomyšl, město s farním
chrámem, v němž se na všecky neděle a svátky
řádné bohoslužby konají. Vyšnáry, Řikovice, Něm
čice, Clupek, Pudilka, Pazucha, Suchá, */,„hodiny
od farního chrámu. ©Nedoším, Sedliště, vesnice '/,
hodiny od farního chrámu. Kornice, vesnice */, ho
lny od farního chrámu. Svinná, Kozlov, vesnice
hodinu od farního chrámu. Strakov, vesnice '/, ho
diny od farního chrámu. Benátky, Osík, '/, hodiny
ad farního chrámu. : |

Kommendátní a filiální kostely. V Litomyšli
mimo krásný piaristský chrám jsou ještě tři jiné
zostely, v nichž čas od času řádné bohoslužby se
conají.

Skoly. ©Bylo pro mne blaženosti, když jsem
zde dvě nevyrovnatelně zařízené školy nalezl. První
u piaristů, druhou ve městě. V první vedle latin
ských učí se také tři první třídy normální. Chlapci,
kteří ještě před rokem ani jediné německé slovo
po někom vykoktati nedovedl, dali mně zřetelné,
rychlé a uspokojující odpovědi o rozmanitých před
mětech. Láskyhodní kněží těchto pobožných škol jsou
úplně ve svém povolání, jest viděti ovoce toho a
sden se rád přesvědčuje, že vděčná příroda pil
ému rolníkovi jeho namahání tisíckráte odměňuje.
Čéž by se tento církvi a státu tak užitečný řád
- celé zemi rozšířil!

Ve městě jest ještě jedna normální škola pro
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mladé dívky. Prozřetelost Boží zdá se o Litomyšl
zcela zvláště pečovati; také tato škola jest jedním
obzvláště dobrým učitelem opatřena. Byl jsem přes
tři hodiny přítomen zkoušce, při níž imlí malí tvo
rové všecko mé očekávání překonaly: skoro 100
děvčátek bylo shromážděno, která německy a česky
čtou, píšou, o dějinách náboženství a o křesťanské
mravouce důkladné pojmy dostávají a že tyto na
jejich srdce působí, prozrazují. Učitel Stibor jest ve
svém úřadě neunavný. Z náboženských důvodů
pokládá to za svou první povinnost, stále mírný
má dar učiniti se neviňátkům srozumitelným. Kdyby
měl větší školní světnici, mohlo by býti ještě 100
jiných dítek vyučováno a mohly by v nich býti
vlasti ctnostné manželky a matky vychovány. Učitel
tento pouze z hubené štědrosti chudých rodičů po
žívá svůj strastiplný chléb. Nikde nebylo by pří
davku z normálního školního fondu záslužněji po
užiti,'nežhi zde — —

Kornice mají triviální školu, již spravuje chudý,
velice prostřední venkovan.

Obyvatelstvo. Litomyšl 3166 katolíků, 1 pro
testant; Vyšnáry, Řikovice, Němčice, Člupek, Pu
dilka, Pazucha, Suchá 1597 katolíků, 10. prote
stantů; Nedošín, Sedliště 447 katolíků. 13 prote
stantů; Kornice 199 katolíků; Svinná, Kozlov 429
katolíků; Strakov 330. katolíků; Benátky, Osík
1120 katolíků, 16 protestantů. ©Dohromady 18899
katolíků, 40 protestantů.

Poznámky. Ustavičně bdělé oko vikáře na podřízené
mu faráře a kaplany a na pastýřské jejich konání jest
bez odporu nejprvnějším prostředkem k zavedení a udr
žení pořádku. Obvod vikariátu zdá se mně býti příliš
rozlchlým a naprosto negeometricky rozděleným. Veškeré
k Litomyšli, sídlu vikáře přilehlé fary a to jsou: Sloup
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nice. Morašice, Cerekvice, Heřmanice, Litrbachy, přiděleny
jsou vzdálenému vikariátu lanškrounskému a ty, jež jsou
odtud 5 až 6 hodin odlehlé, jako Polička, Bystrá s ostat
ními duchovním! správam!i. má visitovati vikář htomyšlský.
Jeho oko až tam dohlédnouti nemůže; mimo povinnou
roční kanonickou visitaci a několik napomínacích dopisů
jest to skoro nemožno, aby svůj obvod viděl. přehlédl a
vyskytující se v něm nepořádky odkrývati a odstraňovati
mohl. Já bych myslil, že by se dobré věci znatelně pro
spělo, kdyby pan kníže arcibiskup tento litomyšlský vika
riát tak rozděliti ráčil, aby v Poličce druhý zřídil a aby
novému vikáři ne tak daleko od něho odlehlé, vyšší s Mo
ravou hraničící fary byly podřízeny, litomyšlský však vikář
aby měl dozor na své sousední bratry. Vůbec mám za to,
že takové omezení v užší obvody, při nichž podřízený mohl
by býti od svého představeného každou hodinu přepaden,
bylo by velice užitečné.

Opětné zbudování vyhořelé městské školy zdá se
zde býti stejně důležitým jako potřebným, poněvadž malá
školní světnice, o níž jsem na místě „Školy“ mluvil, po
jímá sotva polovičku zdejších děvčátek. Přátelsky jsem to
předložil magistrátu a u hraběte Waldsteina zakročil jsem
o přispění dřívím a stavivem. Milostivá připomínka zdej
šímu magistrátu ze strany vysoké zemské vlády byla by
při tom velikého dosahu a tuto tak důležitou stavbu by
zajisté urychlila.

Budou-li panství a městu Litomyšli poddaným pro
testantům modlitebna a učitel povoleny, byla by pro to
nejvhodnějším místem Bučina.

Jenom na příliš dlouhá a neúplně propracovaná ká
zaní si někteří stýskali. Od učelivosti dobrých kaplanů
přislíbil jsem si veškerou poslušnost, že budou předepsané
knihy čísti a že se budou hleděti na duchovní blahořeč
níky vycvičiti ©Moje ponechaná zde instrukce obsahuje
skoro všude v této končině do bohoslužeb vloudivší se
zneužívání. Za minulý čas nelze je shledávati trestnými,
poněvadž doposud byly současně přijatou zásadou boho
služby.

2. (18.) Oujezd Dolní. Panství Litomyšl.
Kněží. Farář Tomáš Arazim má nadání pro ka
zatelnu, horlivost pro pořádek a vědomosti pro
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svůj úřad. Přináleží k tomu filosofie náboženství,
důležitost tolerance pochopiti a cítiti. | Této si ne
osvojil; takéž on chtěl hned na začátku hřímavým

hádavým tonem všechny své zbloudiléovečky zpátky
ku pravdě přihnati. ©Nyní se zdá, že se spravuje
mírností a snášenlivostí. Pakli že bude dle přede
psaných mu pokynů žíti, pakli že bude míti při
vyžadování svých příjmů více lidumilnosti, pakli
že bude své ovečky více nežli své časné výhody
milovali, může svou dovedností dobré konati a něco
ztracené lásky svých farníků opět získati. Ode mne
dostalo se mn ve příčině té dlouhých, opětných a
já doufám, že přesvědčujících napomenutí.

Přifařené obce. Dolní Oujezd, vesnice s farním
chrámem, kde na všecky neděle a svátky řádné
bohoslužby se konají. „Horní Oujezd, vesnice hned
u farní vsi. Osík, Seč, Václavky, vesnice '/, hodiny
od farního chrámu. Chotěnov. Pohodlí, vesnice */;
hodiny od farního chrámu. Mladďočov, Desná, ves
nice hodinu od farního chrámu. Budislav, Sedliště,
vesnice 1%/, hodiny od farního chrámu.

Kommendátní a filiální kostely. Mladočov má
kommendátní kostel, v němž na všecky neděle a
svátky řádné bohoslužby se odbývají.

Školy. Oujezdská škola jest dobrá, jest však
málo navštěvována.

Obyvatelstvo. ©Dolní Oujezd 1409 katolíků,
129.protestantů; Horní Oujezd 755 katolíků, 66
protestantů ; Osík, Seč, Václavky 163 katolíci, 51
protestantů ; Chotěnov, Pohodlí 187 katolíků; Mla
dočov, Desná 322 katolíci, 106 protestantů; Poříč
195 katolíků, 56 protestantů; Budislav, Sedliště
385 katolíků, 422 protestanté. Dohromady 4016
katolíků, 836 protestantů.
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Poznámky V podobizně farářově obsaženy jsou také
stížnosti, jež mně byly pro jeho tvrdost od mnohých jeho
farníků podány. Věnovalo se zde mnohem více pozornosti
růžencovému bratrstvu, nežli povinnostem křesťanské spra
vedlnosti. Také tato přehnaná odporučování pobožnůst
kářství jsou nyní do svých hranic odkázána.

Litomyšlský magistrát opakuje svou prosbu, aby
byla ve Mladočově zřízena fara; vykazuje k tomu postaču
jící kongruu. Zřízení toto jest zajisté užitečné a dobrým
úmyslům přiměřené. Některým, od svého mateřského chrámu
daleko vzdáleným vesnicím mohlo by tím býti pomoženo.
Já ze svého stanoviska nespatřuji žádné podstatné příčiny,
jež by tomuto opatření měla překážeti. Ani dosti dobře
opatřený farář v Oujezdě při tom skoro ničeho neztratí,
poněvadž ušetří vydržování kaplana. Jsem tedy tak smělý
a dovoluju si tuto žádost magistrátu svou přímluvou doP

3.(19.) Sebranice. Panství Litomyšl. Kněží.
Farář Antonín Arazim jest od svých katolických
osadníků obzvláště chválen; od nekatolických ob
žalován v tom, že prvnějším vyhrožuje svedením,
jestliže s nimi budou důvěrně obcovati. Moje in
strukce jej ve příčině té poučuje. V podstatě jest
to důstojný muž, bez ohledu ná svůj chatrný stav
zdraví udržuje v kostele 1 ve farnosti pořádek, má
dobré kaplany a jest lidumilný.

Přifařené obce. Sebranice, vesnice s farním
chrámem, v němž se na všecky neděle a svátky
řádné bohoslužby konají. Kaliště, Pohora, Třemošná,
vsi ihned při farní vesnici ležící. Lezník, Hanna,
vesnice ",hodiny od farního chrámu. Lubná,Střítež,
vesnice s/, hodiny od farního chrámu. Zrněťín, Ši
roky Důl, vesnice hodinu od farního chrámu. Sv.
Kateřina, 1'"/, hodiny od chrámu.

Kommendátní a filiální kostely. Široký Důl
má filiální kostel, v němž se každou čtvrtou neděli
řádné bohoslužby odbývají.
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Školy. Sebranická škola jest špatná a málo
navštěvována.

Obyvatelstvo. Sebranice 342 katolíci; Kaliště,
Pohora, Třemošná 576 katolíků; Lezník, Hanna
184 katolíci; Lubná, Střítež 687 katolíků, 96 pro
testantů; Zrnělím, Stroký Důl 318 katolíků, 203
protestanté; Sv. Kateřina 122 katolíci, 6 prote
stantů. Dohromady 2289 katolíků, 305 protestantů.

Poznámky. Bylo by užitečným závodem, kdyby
dobrou hodinu od Sebranic vzdálené a v zimě pro mnohost
sněhu od svého farního chrámu často nepřístupné vsi v Ši
rokém Dole zřízena byla lokální kaplanka.

4. (20.) Karle. Panství Litomyšl. Kněží.
Josef Vorel jest jeden z nejdůstojnějích duchovních
správců tohoto vikariátu. Osvícený rozum, nejlepší
srdce, poučení chtivá mysl, vlídné obcování a nelí
čená láska ke svým farníkům jsou tahy jeho po
vahy. Proto jest od nich zbožňován. Jeho neunavná
snaha německý jazyk dokonale si osvojiti, aby se
svým ovečkám zcela oddati mohl, obzvláště mne
potěšila, jakož mne všeobecná spokojenost všech
farníků dojala.

Přifařené obce. Karle, vesnice s farním chrá
mem, kde po dvě neděle v měsíci řádné bohoslužby
se konají. Rausenstein, Chmelík, vesnice '/, hodiny
od farního chrámu. Květná, vesnice */, hodiny od
farního chrámu. Mikuleč, Kukele, vesnice 1'/, ho
diny od farního chrámu.

Kommendátní a filiální kostely. ©Květná má
hlální kostel, v němž se každou neděli a svátek
koná mše, čtvrtou však neděli v měsíci řádné bo
hoslužby odbývají. V mikulečské veřejné kapli ko
nají se bohoslužby jako ve květenském filiálním
kostele.

Skoly. ©Karle má dobrou školu, která jest
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však jenom přes zimu navštěvována. Květenská
škola jest bídná. Mikuleč má bezvýznamnou školu.

Obyvatelstvo. Karle 161 katolík; Rausen
stein, Chmelík 562 katolíci; Květná 58T katolíků;
Mikuleč, Kukele 670 katolíků. Dohromady 2500
katolíků.

Poznámky. Jediná vesnice Mikuleč prosila o ulehčení
ve příčině povozů k nemocným, za něž musí po každé 18
kr. platiti a ve příčině osmi obědů, jež dává knězi, když
tam svá řízení odbývá. Má instrukce obsahuje změnu
těchto zlozvyků. |

Ve vesnici Mikulči jest zřízení lokálního kaplana
nanejvýš zapotřebí. Já sám jsem skoro dvou hodin potře
boval, abych koňmo tuto obtížnou cestu urazil. V zimě
jsou ubozí lhdé vždycky v nebezpečí, že bez svatých svá
tostí zemrou, pakli onemocní; a pro jejich útlé křtěnce,
kteří musí býti až do Karle donešeni, jest tato dlouhá
cesta při drsném počasí často nesnesitelnou.

5, (210)Polička. Panství Polička. Kněží.
Děkan a farář Karel Hron z Lichtenbergu náleží
do třídy oněch lidí, kteří aniž by měli vlastní své
zásady, ochotně se dle přání vyšších ohýbají. Za
starých trestních zákonů byl horlitelem proti tak
zvané pravitatem haereticam. Pilné prohledával domy,
aby nekatolické knihy sbíral a při žádné příležitosti
neopomenul, aby tehdy slídící misionářskou horli
vost nepodporoval. Dnes dal se rád přesvědčiti, že
každé pronásledování svědomí proti evangeliu, proti
zákonům, proti rozumu a lidstvu směřuje. ©Viděl
jsem ve příčině té skutečné přesvěděující důkazy,
že způsob svého smýšlení změnil. Jeho srdce jest
dobré a citlivé, jest milosrdný vůči chudým, od
žádného chuďasa nebere trpký chléb štolový a jest
proto katolíkům i protestantům milý. Poslední
proto dokonce zapomněli jeho druhdy zákonitě před
sebraných, poněkud tvrdých inkvisicí.
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Neschází mu ani obratnost, ani činná vůle
povinnosti svého povolání plniti a mám všechnu
příčinu doufati, že při své přesné poslušnosti oproti
své vrchnosti bude stejně dobrým duchovním správ
cem, jako pilným vikářem.

Jeho kaplani chovají se tak skoro dle svého
principála. Starý P. Josef Smejkal jest zbožný,
mírný dělník na vinici Páně. Dva mladší od svého
poněkud divokého obracecího ohně úplně upustili.
Osvědčená pravda, přemýšlení, zkušenost a potom
vážné naléhání nejsvrchovanější a nejvyšší vůle pů
sobí očividně na srdce lidí.

Přifařeně obce. Polička, město s farním chrá
mem, kde se na všecky neděle a svátky řádné
bohoslužby konají. Sádek '/, hodiny, Jelínek, Ka
menec, vesnice '/, hodiny od farního chrámu. Borová,
Betlem, Blatiny, Bukoviny, vesnice 1'/, hodiny od
farního chrámu. Oldříš, vesnice %/, hodiny od far
ního chrámu. Sv. Kateřina, Čerkytly, Březina, ves
nice 2 hodiny od farního chrámu. Telecí, Kobylí,
Lačnov, Landráty, Mrhov, vesmce l1'", hodiny od
farního chrámu. Rybná, Světí, Damašek, vesnice 1"
hodiny od farního chrámu. Makov, Jarošov, vesnice
4 hodiny od farního chrámu.

Kommendátní a filiální kostely. V Poličce na
hřbitově nachází se ještě jedna kaple. V sádeckém
hlhálním kostele konají se každou třetí neděli řádné
bohoslužby. V borovské veřejné kapli odbývají se
bohoslužby desetkráte ročně. V Telecím jest veřejná
kaple, v níž se devětkráte do roka řádné bohoslužby
konají. V rybenské veřejné kapli konají se boho
služby jenom pětkráte ročně. ©Makov má veřejnou
kapli, v níž se jenom pětkráte řádné bohoslužby
odbývají. í
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„Skoly. Městská škola nachází se v nejlepším
stavu, obzvláště však vyznamenává se zde obratný
katecheta P. Pupeček svou neunavnou pilností. 94
decká škola docela nic neznamená. Borovská škola
jest velmi bídná. Škola v Telecím jest úplně bídná.
Makovská škola jest špatná a v letě není docela
me navštěvována.

Obyvatelstvo. | Polička 2324 katolíci, 1. pro
testant; Sádek 958 katolíků, 78 protestantů; Bo
rovů, Betlem, Blatiny, Bukoviny 405 katolíků, 221
protestant; Oldříš 38T katolíků, 125 protestantů;
Sv. Kateřina, Čerkytly, Březina 244 katolíci, 208
protestantů; Telecí, Kobylí, Lačnov, Landráty,
Mrhov 476 katolíků, 340 protestantů; Rybná, Světí,
Damašek 303 katolíci, 272 protestanté; Makov,Ja
rošov 631 katolík, 248 protestantů. ©Dohromady
5928 katolíků, 1493 protestanté.

Poznámky. Katolíci jsou napořád se svými ducho
vními spokojeni. Stížnosti protestantů vysloveny jsou ně
kolika žalobami, jež mají s mnohými místy společné, t. j.
na některé kousavé výrazy, jichž duchovenstvo ihned po
shledaném odpadu vůči nim užilo, avšak oni také přizná
vají, že nyní všechny tyto urážky přestaly.

Také zlořády má poličská farnost s jinými společné:
pouti, bratrstva, mámidla a na finanční theorii založené
pobožnůstkářství. To přestane, bude-li nad vyplněním mé
instrukce bděno.

V Borové mělo by zřízení místního kaplana veliký
užitek a důležitost. Hodinu 1 dále od Poličky vzdálené
vesnice Oldříš, Sv. Kateřina, Cerkytly získaly by při tom
bohoslužeb, vyučování a duševní útěchy.

Za druhé: Obec Oldříš prosí o pronajmutí 100 měřic
borovských zádušních polí, jež nynější děkan v užívání za
plat převzal. Požadavek jejich jest spravedlivý, předně:
poněvadž těchto polí jindy vždycky za mírný nájem uží
vali, za druhé: poněvadž tato vesnice většinou sestává
z domkářů, kteří si při svém nedostatku polí velice strastně
svůj chlebíček dobývají; za třetí: poněvadž ani borovský



— 26 <

kostel, ani děkan při tomto novém pronájmu škodovati
nebudou Moje rozhodnutí k tomuto pamětnímu spisu bylo:
za rok a za den — teprve potom vyprší pachtovní kon
trakt děkanův — mají býti tato pole dána do dražbya
nejvíce podávajícímu bez rozdílu náboženství mají býti na
3 nebo také na více let postoupena.

6. (22.) Bystré. Panství Bystré. Kněží.
Teprve před několika týdny na tuto faru povýšený
František Sebestiany jest pokojný, veselý staroch,
kterýž má poučení s učelivostí přijal. V jeho oku
četl jsem druh jisté upřímné ochotnosti, která mně
slibuje, že dle nich žíti a jednati chce.

Jeho farníci doposud jej ještě neznají, chválí
jeho jemné a dobrosrdečné obcování a nepřednesl
proti němu docela žádné žaloby.

Přifařené obce. Bystré, město a farní chrám,
v němž se na všecky neděle a svátky řádné boho
služby konají. Hartmamice, Nedvězí, Nedvězíčko,
Hamry, vesnice '/,„ hodiny od farního chrámu.
Korouhev, Trhomice, Sedliště, Paseky vesnice l'/,
hodiny od farního chrámu. Trpém, vesnice hodinu
od farního chrámu.

Kommendátní a filiální kostely. V korouhevské
nlhálce konají se na všecky neděle a svátky řádné
bohoslužby.V trpínské filiálce se bohoslužbyvelmi
často odbývají.

Školy. V Bystrém jest škola docela dobrá,
ale málo navštěvovaná. Korouhevská škola není
skoro docela nic navštěvována. Trpínská škola jest
navštěvována jenom v zimě.

Obyvatelstvo. Bystré 1115 katolíků; Harima
mice, Nedvězí, Nedvězíčko, Hamry 1192 katolíci,
© protestantů ; Korouhev, Trhonice, Sedliště, Paseky
961 katolík, 28 protestantů; Trpéím405 katolíků,
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6 protestantů. Dohromady 3673 katolíci, 42 pro
testanté.

Poznámky. Obec Korouhev, Trhonice a Sedliště
vroucně prosí o lokálního kaplana, který by byl v Ko
rouhvi zřízen; jsou dlouhou míli od farního chrámu vzdá
leny. avšak nemají ani jmění, ani nějakého jiného fondu,
aby k tomuto zřízení něčím přispěly. 300 zl. chtějí dohro
mady sehnati na vystavení domu pro duchovního.

7. (23.) Limberk. Panství Bystré. Kněží.
Farář Jan Češka jest jemný, dosti obratný a od
svých dobrých německých, vesměs katolických osad
níků milovaný muž. Neslyšel jsem proti němu té
nejmenší stížnosti.

Přifařené obce. Limberk, vesnice 8 farním
chrámem, v němž po tři neděle v měsíci řádné
bohoslužby se konají. Sfaršov, vesnice */, hodiny
od farního chrámu. Modřice, vesnice '/, hodiny od
farního chrámu.

Kommendátní a filiální kostely. V staršovské
kapli konají se každou čtvrtou neděli řádné boho
služby.

Skoly. Limberská dobrá škola jest málo na
vštěvována. Staršovská normální škola jest taktéž
docela dobrá.

Obyvatelstvo. Limberk 156 katolíků; Staršov
502 katolíci; Moďřice 199 katolíků. Dohromady
1457 katolíků.

8. (24.) Banín. Panství Bystré. Kněží. Nově
jmenovaného faráře Václava Schlestngera jsem ne
viděl. Za mého pobytu v Poličce byl právě v Praze,
aby tam svou investituru přijal.

Dobrého jeho kaplana Antonína Beránka
povolal jsem ke své konferenci a jemu, jako všem
ostatním, ponechal jsem svou písemní instrukci.

Přifařené obce. Banín, městys s farním chrá
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mem, v němž se na všecky neděle a svátky řádné
bohoslužby konají. Lavičné (Nová Bělá), vesnice
I, hodiny od farního chrámu. Dlouhá, vesnice */,
hodiny od farního chrámu.

Skoly. Škola v Bamíně jest velice sešlá a jest
málo navštěvována. Ň

Obyvatelstvo. Banín 648 katolíků; Lavičné
202 katolíci; Dlouhá 150. katolíků. Dohromady
1000 katolíků.

9. (25.) Jedlová. Panství Bystré. Kněší.
Administrator fary Viktorin Finger, který teprve
před několika dny byl,sem dosazen, vyhlíží jako
mírný dobrý muž. Nepřišla proti němu žádná stížnost.

Přifařené obce. Jedlová, vesnice s farním
chrámem, v němž se na všecky neděle a svátky
řádné bohoslužby konají.

Skoly. Jedlovský učitel jest sice obratný,
avšak jeho škola je po celé léto prázdná.

Obyvatelstvo. Jedlová 1035 katolíků.

10. (26.) Svojanov. Panství Svojanov. Kněší.
Bylo pro mne skutečně srdečnou radostí, když
jsem od dobrých svojanovských farníků neslyšel nic
jiného, nežli žehnání svému duchovnímu správei.
Jest to také v pravdě ctihodný, se svou chudobou
spokojený muž. Jeho povolání a především jeho
pilné a dobré vedení si při vyučování dítek jsou
jeho hlavními zaměstnáními, čímž si srdce svých
oveček získal. On obstarává svůj obvod docela sám,
poněvadž 1 při požehnaných letech příjmy svého
obročí sotva na 300 zl. přivádí.

Přifařené obce. Starý Svojanov, vesnice s far
ním chrámem, kde každou třetí neděli řádné boho
služby se konají. Předměstí, Jobova Lhota, vesnice
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'/, hodiny od farního chrámu. Hudi, Studenec, ves
nice hodinu od farního chrárnu. Dolní Lhota,
Hlásnice, vesnice %/, hodiny od farního chrámu.
Svojanov, městečko a sídlo faráře, */,„ hodiny od
farního chrámu. Rohozná, Manova Lhota, Hamry,
vesnice %/, hodiny od farního chrámu.

Kommendální a filiální kostely. Ve svoja
novské kapli konají se každou. třetí neděl: řádné
bohoslužby. Rohozná má filiální kostel, v němž se
každou třetí neděli řádné bohoslužby odbývají.

Skoly. Ve Svojanově nachází se nanejvýš
bídná škola.

Obyvatelstvo. Starý Svojanov 186 katolíků;
Předměstí, Jobova Lhota 131 katolík; Huti, Stu
denec 16 katolíků; Dolní Lhota, Hlásnice 303 ka
tolíci; Svojanov 331 katolík; Rohozná, Manova
Lhota, Hamry 466 katolíků. Dohromady 1493
katolíci.

Poznámky. Kostel v městečku Svojanově pojímá
sotva polovičku beztoho nečetného farního lidu; lze jej
více kaplí, nežli chrámem nazývati. Když se zde boho
služby konají, musí ubozí lidé většinou státi pod širým
nebem, Bylo by pravým skutkem milosrdenství tomuto
chudému kostelu malým příspěvkem ze solní pokladny,
neboť on i městečko Svojanov jsou stejně chudé, alespoň
tak dalece vypomoci, aby mohl býti o dva sáhy rozšířen.
Stejně tak bohulibým skutkem bylo by to, kdyby pana
knížete arcibiskupa knížecí milost dobrému starému faráři
na vydržování kaplana jenom výpomoc 50 nebo 60 zl. z po
kladny parochorum milostivě uděliti ráčila. Smutné jest
to, že v tomto celém farním okrsku skoro docela žádná
škola není k nalezení, nebo to, co se školami nazývá,
sotva jména toho zasluhuje.

11. (27.) Německá Bělá. Panství Německá
Bělá. Kněčí. Farář Karel Tauer vyučuje své

"stádo svými bezvadnými mravy, svou zbožností a
jemným jednáním. Jest proto zbožňován.
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Přifařené obce. Německá Bělá, vesnice s far
ním chrámem, v němž každou druhou neděli řádné
bohoslužby se konají. Brněnec, Zářečí, Vítějoves,
vesnice půl hodiny od farního chrámu. Chrastoves,
Půlpecen, vesnice '/, hodiny od farního chrámu.

Kommendátní a filiální kostely. Ve veřejné
kapli ve Vítějovsí konají se řádné bohoslužby každou
druhou neděli.

Školy. V Německé Bělé dobrá sice škola jest,
ale málo navštěvována.

Obyvatelstvo. Německá Bělá 601 katolík;
Brněnec, Zářečí, Vltéjoves 632 katolíci; Chrastoves,
Půlpecen 209 katolíků. Dohromady 1492 katolíci.

Poznámky. Ve Vítějovsí byl by lokální kaplan na
nejvýš potřebným, poněvadž předně: tři do Bělé přiťařené
vesnice, jejichž obyvatelstvo ze 694 duší sestává, jenom
každou druhou neděli slovo Boží slyšeti mohou, neboť
v jejich mateřském chrámě přednášeno jest jazykem ně
meckým. Za druhé: poněvadž na podzim a v zimě jsou
cesty k faře skoro neschůdné.

12. (28.) Nové Hrady. Panství Nové Hrady.
Kněžší. Zde jest dle příkladu hraběte ze Chamaré
všecko náboženské a nábožné: pán, úředníci, farář.
Tato zbožnost musila zcela přirozeně při odpadu
mnohých poddaných na mysli působiti. Pán místa,
kterýž nařízení svého zeměpána zrovna tak jako
kdyby z nebe přicházela, přijímá a se svou zbož
ností nejlepší srdce spojuje, dává se v ducha záko
nodárství s hojnou učelivostí uváděti. Úředník ná
sleduje příkladu pánova.

Farář Josef Málek zpočátku chtěl své misio
nářské schopnosti uplatniti a ztratil při tom značný
díl důvěry svých protestantů. Dal se však pře
svědčiti, že přehnaná obracecí horlivost neobrací;
nyní jest mírný a hledí svou dřívější chybu napra*
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vit. Má všechnu dovednost býti dobrým duchovním
správcem, nadání pro kazatelnu a na místě tom
uchvacující českou výmluvnost.

Moje připomínky budou míti zajisté také to
štěstí, že jeho příliš nepříslušnou náklonnost k pití
zmírní nebo docela udusí.

Jeho kaplan jest velmi umravněný, dobrý
kněz.

Přifařené obce. Nově Hrady, vesnice s farním
chrámem, v němž se na všecky neděle a svátky
řádné bohoslužby konají. Příluka, Chotovice, Mokrá
Lhota, Podhořany, Rybníček, vesnice '/, hodiny od
farního chrámu. Lešťina, Dvořiště, Vysoká, Nová
Ves, vesnice '/„ hodiny od farního chrámu. Suchá
Lhota, Volšany, Doubravice, Javorníček, Libecina,
vesnice */, hodiny od farního chrámu.

Školy. V Nových Hradech jest škola špatná
a málo navštěvovaná. Dvořiště má bídnou vesnickou
školu.

Obyvatelstvo. Nové Hrady 356 katolíků, 3
protestanté; Příluka, Chotovice,Mokrá Lhota, Pod
hořany, Rybníček 534 katolíci, 57. protestantů;
Leština, Dvořiště, Vysoká, Nová Ves 413 katolíků,
8 protestantů; Suchá I.hota, Volšany, Doubravice,
Javorníček, Libecina 499 katolíků, 55 protestantů.
Dohromady 1802 katolíci, 173 protestanté.

Poznámky. Rozmanité, ihned po ohlášení tolerance
své protestantské lidi zbožněpronásledující nesrovnalosti —
následky starých zásad a některých špatně rozuměných
znění písma. Vtom mnozí nevinně hřešili. Zasluhují od
puštění, potřebují osvícení, bdělého oka představeného a
potom vždycky hrozivé vážnosti zákonodárné moci. Takové
případy vyskytovaly se ve všech místech a jsou v mé in
strukci odstraněny.

13.(29.) Proseč. Panství Nové Hrady. Kněží.
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Farář Josef Baumstingel, tento v sobě dobrosrdečný,
horlivý a skutečně obratný muž, který se vždycky
dle svých starých zásad při jméně kacíř otřásl,
myslil také z počátku, když skoro polovici svých
farníků z lůna svého katolického stáda ztratil, že
tím Pánu milou službu prokazuje, když svým pro
testantům veškerou naději na spasení upřel a tím
chtěl Božské milosrdenství ohraničit. Jeho při
této příležitosi až do nejvyšší míry rozdrážděná
malomyslnost svedla jej docela přirozeně k rozma
nitým chybám, jichž se dopustil, aby si své kato
hcké farníky úplně ujisil a odpadlé aby buďto
zpět přivedl anebo od pojatého jejich rozhodnutí
odstrašil. Zkušenost jej přesvědčila, že správných
cest nenastoupil. Má opětovaná nařízení přijal se
všŠÍpozorností a nyní zdá se věřiti, že první po
vinností křesťana a rozumného muže jest snášen
ivost. Ve své zbožné truchlivosti potřebuje potěšení
a v pochybných případech vedení. Obého hleděl
jsem mu ve své instrukci poskytnouti.

Přifařené obce. Proseč, městečko s farním.
chrámem, v němž na všecky neděle a svátky řádné
bohoslužby se konají. Záboř, Podměstí, souvisí
s městečkem dohromady. Bor, vesnice '/, hodiny
od farního chrámu. Martinice, Zderaz, vesmce '/;
hodiny od farního chrámu. Sv. Kateřina, vesnice
hodinu od farního chrámu.

Školy. V Proseči jest škola jedna z nejbíd
nějších v celém kraji.

Obyvatelstvo. ©Proseč 461 katolík, 1293 pro
testantů; Záboř, Podměstí 193 katolíci, 132 pro
testanté; Bor 18 katolíků, 81 protestant; Paseka
146 katolíků, 41 protestant; Martinice, Zderaz
188 katolíků; 129 protestantů; Sv. Kateřina 80
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katolíků, 27 protestantů, k tomu je na farnosti 239
protestantských dítek*). Dohromady 1086 katolíků,
01T protestantů.

14. (30.). Vysoké Mýto. Panství Vysoké
Mýto. Kněží. Nikdež nenalezl jsem duchovní správu
hůře opatřenou, nežli zde. Starý děkan Kalina
jest nevrlý, zištný a nepokojný muž. Vždycky
dychtil více po penězích nežli po získání duší a
srdcí. Proto má věčné spory s farní osadou a proto
jest ode všech lidí nenáviděn. Vojáci, občané, mě
šťané a sedláci žalují na jeho skrblictví. Moje
instrukce článek: Vysoké Mýto líčí jej ještě jasněji.

Jeho kaplani, kteří při jeho nečinnosti Žijí
bez dozoru, dělají co chtějí a nemají ani mravů,
anl vědomostí.

Ve svých poznámkách vyslovují své mínění,
jak by této naskrze zanedbané duchovní správě
dalo se odpomoci.

Všecko si zde stýská na utiskování štolou,
na hrdost kněží a na zanedbávání jejich povinností.
Jenom ti, kdo mají peněžní styky s děkanem, mlčí.
Měšťané podali mně nalehavý prosebný spis, v němž
o odstranění děkana prosí.

Zde odvolávám se na děkanovi a magistrátu
dané instrukce.

Přifařené osady. Vysoké Mýto, město s far
ním chrámem, kde se na všecky neděle a svátky
řádné bohoslužby konají. Knířov, VWanice,yesnice
'/„ hodiny od fary. Lhota, Stříhanov, Zádolí, Džbánov,
vesnice */, hodiny od farního chrámu. Javorník,
Vratslav, . Vinary, Janovička, vesnice hodinu od

*) Proč zde počítány jsou protestantské dítky zvláště,
k tomu odůvodnění jsme nenalezli.

3
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farního chrámu. Domoradice, Sedlice */„ hodiny od
farního chrámu.

Lokální kaplanky. Lokalista ve Knířově koná
v tamním filiálním kostele bohoslužby na všecky
neděle a svátky. Při kostele ve Vratfslavi jest loka
lista, který na všecky neděle a svátky bohoslužby
odbývá.

Školy. Škola ve Vysokém Mýtě. rozdělena, jest
na 3 třídy a má svého clastního.katechetu. Jí
řovská škola náleží k lepším. Také vraťslavská škola
jest dosti dobrá.

Obyvatelstvo. Vysoké Mýto 2036 katolíků, 4
protestanté; Kmnířov,Vanice 124 katolíků; Lhota,
Stříhanov, Zádolí, Děbánov 614 katolíků, 8% pro
testantů; Javorník, Vratslav, Vinary, Janovička
706 katolíků, 230 protestantů; Domoradice, Sedlice
400 katolíků, 28 protestantů. ©Dohromady 3883
katolíci, 349 protestantů.

Poznámky. Ačkoliv to mé srdce velmi bolí se sedm
desátiletým starcem, jejž jeho vysoký věk by měl činiti
úctyhodným, tvrdě nakládati, tak nemohu přece při stavu
věcí nic jiného, nežli odstranění děkana navrhovati. Jde
o náboženství. o mravy, o vyučování, o pořádek, o časnou
1 věčnou blaženost občanů. Byl bych před Bohem, před
svým svědomím a před zeměpánem trestuhodným, kdybych
zde jenom v nejmenším byl shovívavým. Tento muž nemá
ani jedné jedinké vlastnosti, od níž bylo by s1 možno
jenom nejnepatrnější prospěch pro jeho farní obec slibovati.
Delší shovívavost mohla by pro ni smutné následky při
voditi. Nemravnost a bezcitnost vůči nejsvětějším přikázá
ním. Žádám tedy pana knížete arcibiskupa, aby starce
zaopatřil a dle možnosti brzy z jeho dosavadního postavení
odstranil. Paklr že jest pravda, co celé Vysoké Mýto tvrdí,
že skoro 50000 zl. dohromady nashromáždil, může bez
každé další výpomoci pohodlně žiti. Na jeho místo musí
býti nanejvýš rozumný a neunavný duchovní správce do
sazen; muž, kterýž by zanedbané opravil, zřícené opět.

zbudoval, své pomocníky si zvolil, vycvičil a rozumně



užívati rozumu má vůli a dovednost Také spadá v můj
obor tohoto muže navrhnouti. Ačkoliv jsem si to učinil
zákonem, při takovýchto volbách dávati ceteris paribus
synům arcidiecése vždycky přednost, tak znám je přece
ještě málo, abych pro toto místo nejspolehlivějšího odpo
ručil. Za příslušníka svého církevního obvodu mohu dobře
ručiti. Jest mně bolestno jej ztratiti, avšak když se o dobro
všeobecnosti jedná, jest vždycky třeba vlasti své vlastní
prospěchy obětovati. Můj důstojný děkan a vikář v Barto
šovicích Karel František Kumpošt byl by muž. který by
potřebný zde obrat dokázati mohl. Jeho zásady, jeho dů
kladná věcnost, jeho něžná výmluvnost, jeho rozumná
horlivost a jeho nelíčená láska k lidem a k dobré věci,
se kterýmižto vlastnostmi ještě mimo to stálou neomrzelou
horlivost a nejčistší mravy spojuje, poskytují mně naději.
že. by zdejší duchovní správu jinak uzpůsobil. Bude závi
seti od nejvyšší milosti Jeho Veličenstva a od podpory
pana arcibiskupa, aby byl tento můj návrh přijat nebo
zavržen.

Přiloženou žádost magistrátu ve příčině Vratslavi
posílám vysoké zemské vládě k rozhodnutí a.ve příčině
ostatních podaných mně zde stížností, rovněž pak ve pří
čině svých, v záležitostech těch učiněných opatření pro
krátkost odvolávám se na svou, děkanovi a magistrátu
ponechanou instrukci.

Skutečský vikariát.

1. (31.) Skutě. Panství Rychmburk. Kněží.
Děkan a farář Tadeáš Saník byl dříve farářem ve
Svratce. | Při příležitosti projeveného tam četného
odpadu od katolické víry měl dne 2. prosince 1781
ve Svratouchu v zarmoucení své duše poněkud
ohnivé, příkré, okolnostem nepřiměřené křesťanské
cvičení a proto byl nejvyšším dvorním dekretem své
fary zbaven.

Hrabě Filip Kinský, jemuž čistota jeho mravů
a jnak upřímná zbožnost byly známy, udělil mu
uprázdněné děkanství ve Skutči, ná něž bez ohledu
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na protest některých členů rady městečka byl dne
4. dubna t. r. pražskou konsistoří investován. „Jsem
daleko vzdálen, abych jeho ve Svratce příliš daleko
hnanou horlivost ospravedlňoval, ale na jeho omluvu
dá se předce něco pověděti. Lidé, kteří ještě před
rokem chválení byli jako horliví duchovní správcové,
když statečně hádavě kázali a lidem bible a knihy
odebírali, zasluhují prominutí, pakli ihned na místě
ducha zákonodárství nechápou a své staré zásady
neodkládají a to tím více, pakli že se jim pravého
vedení nedostává.

Takovýto případ jest při tomto muži. V zá
sadě jest učený a pořádný člověk, dobrý kazatel,
jeho mravy jsou bez pohany, jeho zbožnost spočívá
v srdci, ona jest činná, dáť všecko chudým; jeho
nesprávná obracecí horlivost může býti uvedena ve
pravé koleje; on jest učelivý, dá se přesvědčiti a
veškeré pokyny s vděčností přijímá. Já mu důvě
řuji, že za rozumného a moudrého vedení může
býti jedním z nejspolehlivějších duchovních správců.
Při dobře organisované hlavě a lidumilném srdci
pouštějí zásady pravdy brzy kořeny: jeho láska
k náboženství jest bez licoměrnosti, on chce dobré
vážně a všude činně chápe se díla. Protestace Sku
tečských byla zajisté že způsobena skrytými pleti
chami, jež podrobněji vyšetřím. Když ho nyní znají,
přeje si celé město, aby byl zde jako farář zacho
ván. Zasluhuje tedy milosti a já úředně si přeji,
aby se mu jí na nejvyšším místě dostalo.

Zdejší kaplani Jan Beneš, Matyáš Prokop a
Jan Leder jsou tiší, velmi mravní kněží, při dobrém
návodu, při čtení lepších knih a při rozumné pů
sobnosti mohli by býti ve velice dobré duchovní
správce vycvičení.
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Během roku vede se zde 13 různých procesí,
nemluvě ještě o jiných podobných více nábožných
běhanicích mnohých jednotlivých lidí do Maria
Cellu, do Prahy, na Moravu. V těchto 13 nedělích

nekonají se ve Skutči žádné bohoslužby. Pakli že
se ještě jiné neděle, na které ve Štěpánově, v Jano
vičkách, v Ranné a v Lažanech bohoslužby se od
bývají, přičtou, zůstává skutečská četná obec nejméně
po 24 neděl, skoro půl leta, bez .kázaní a kře
sťanského vyučování. "Tento zlořád jsem odstranil.

Ani katolíci, ani protestanté, s nimiž jsem
celého půl dne rozmlouval, nepřednesli značnějších
stížností; všichni jsou s pokojným a láskyplným
jednáním svých kněží spokojeni; jenom Skutečtí
prosili mne o pořádek v denních mších, jejž jsem
jim tam také zavedl. |

Přifařené obce. Skutč, městečko s farním
chrámem, v němž každou druhou neděli řádné bo
hoslužby se konají. Štěpánov, vesnice '/, hodiny od
farního chrámu. Bělá, Radím, vesnice 1'/, hodiny
od farního chrámu. Zdislav, vesnice 1, hodiny od
farního chrámu. Skutyčko, vesnice "'/, hodiny od
farního chrámu. Lešťinka, vesnice "'/, hodiny od
farního chrámu. Prasetín, vesnice %/, hodiny od

farního chrámu. Mokrejšov, Maliny, Račice, vesnice
hodinu od farního chrámu. Žďárec, vesnice '/„ ho
diny od farního chrámu. Oldřetice, Vojtěchov, Bez
děčí, Daletice, Hesiny, vesnice hodinu od farního
chrámu. Ranná, Hivel, Pokřikov. vesnice */, hod. od
farního chrámu. Lešany, Ochoz,vesnice %/,hodiny od
farního chrámu. Miřetín, vesnice 1'/, hodiny od far
ního chrámu. Lhota, vesnice hodinu od farního
chrámu. Doly a Janovičky, vesnice 1'/, hodiny od
farního chrámu. Zbožňov, Nová Ves, vesnice '/, ho
diny od farního chrámu.
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Kommendátní a filiální kostely. Ve veřejné
kapli ve Štěpánově odbývají se řádné bohoslužby
každou čtvrtou neděli. Ranná má filiální kostel,
v němž se každou třetí neděli řádné bohoslužby
konají. Janovičky mají veřejnou kapli, v níž se
každou šestou neděli řádné bohoslužby odbývají.
Ve veřejné kapli v Lažanech konají se řádné bo
hoslužby každou čtvrtou neděli.

Školy, Škola ve Skutči má velmi mnoho a

velkých oprav zapotřebí. Ranská škola jest nanejvýšbídná.
Obyvatelstvo. Skutě 2131 katolík; Stěpánov

174 katolíci; Bělá, Radim, 318 katolíků, 21 pro
testant; Zdislav 109 katolíků, 4 protestanté; Sku
tyčko 129 katolíků, 6 protestantů; Leštťinka 136
katolíků; Prasetín 269 katolíků, 58 protestantů;
Mokrejšov Maliny, Račice 248 katolíků, 55 pro
testantů; Zdárec 170 katolíků, 48 protestantů;
Oldřetice, Vojtěchov, Bezděčí, Daletice*), Hesiny
173 katolíků, 396 protestantů; Ranná, Hivel, Po
křikov 93 katolíci, 509 protestantů; Lešany, Ochoz
12 katolíků, 54 protestanté; Miřetín 72 katolíci,
136 protestantů; Lhota 120 katolíků; Doly a Ja
novičky 68 katolíků, 1 protestant; Lažany 67 ka
tolíků, 50 protestantů; Zbožnov, Nová Ves 9% ka
tolíků, 38 protestantů. Dohromady 4445 katolíků,
1388 protestantů.

Poznámky. Protestanté tohoto farního obvodu při
znávají se všemi ostatními nekatolickými poddanými panství
rychmburského k helvetskému: k tomu, jak jsem spozoro
val, pohnula je stará souvislost s vesnicí Husincem, ležícím
v Pruském Slezsku nedaleko Střelína, kde se obec českých
vystěhovalců nachází. Jejich zásady jsou větším dílem vy

*) Jan Orth a Sládek: Topografický slovník Čech.
V Praze 1870. Str. 99. Bezděčí a Daletice — Dolívka.



—39
ňaty z reformovaného, v Dobrosoli tištěného katechismu
doktora Elsnera. Při veškerých příležitostech, kdy jest řeč
o náboženství, obzvláště tedy při nábožných shromážděních,
rozněcují si svou obrazotvornost. že pravidelně přicházejí
do vytržení, majíce za to, že ducha Božího mezi sebou
vidí a cítí. Já jsem sám viděl takové mystické blouznění
u několika jejich selských učitelů za své rozmluvy s nimi.
V zásadě jsou mínění jejich obzvláště pokud se týče ta
jemství Božího Těla rozdělené, avšak v tom se všichni
shodují. že se chtějí od reformovaného kazatele o kterém
koliv náboženském systému dáti učelivě vyučovati, jenom
když katolíky býti nemusí. Poněvadž mravnost lidí při
takto smýšlejícím, sobě samému ponechaném davu stále
jest v nebezpečenství a roznícenou obrazotvornost fana
tismu a enthusiasmu živí, kterýž 1 při nejpřísnější bdělosti
zákonů přece mnohdy některé smutné následky pro spo
lečnost přivoditi může, proto nejupřímněji si přeji. aby
pro tento celý rychmburský okres, kterýž 5399 takovýchto
helvetských náboženských příbuzných čítá, byla brzy mo
dlitebna zřízena a tato jedním nebo dvěma dobrými re
formovanými kazateli opatřena. Takovýto ústav zdá se
mně býti právě tím důležitějším, poněvadž tento enthusi
asmem a novotou náboženství opojený lid jenom moudrou
mravoukou a dle jeho vkusu pravidelně zařízenou boho
službou může býti přiveden ve svou bývalou rovnováhu a
může býti v dobré křesťanské občany a poddané vycvičen.
Nyní skoro všichni utíkají vyučování v katolhckých chrá
mech, duše své živí všelijakou četbou a rozmluvami a

dítky jejich vyrůstají tak ve hlouposti a nevědomosti. Co
s1 lze za osvícení rozumu od jejich selských kázaní a
schůzek slibovati? Tudíž reformovaná modlitebna, 1 nebo
2 rozumní duchovní, rovněž dobře zřízená venkovská škola
mohou býti na rozsáhlém rychmburském panství ke znač
nému užitku ; bez modlitebny budeme moci sotva moudrých
zámyslů panovníkových, štěstí, pokoje a osvícení tohoto
lidu dosíci. Vesnice Pokřikov byla by tak středem, kam
by se tento protestantský lid ke své bohoslužbě soustřediti
mohl. Avšak pakli že nejvyšší dvůr ke zřízení tohoto uži
tečného ústavu svých pomocných rukou neposkytne, bude
vždycky těžko anebo nesprávně zřízen. Těžko, poněvadž
lidéjsou napořád chudí, a nesprávně, poněvadž se sotva
mezi reformovaným duchovenstvem nalezne rozšafný muž,
který na pouhou přípověď selské obce, který na pouhé na
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zdař Bůh svou vlast opusti, aby, aniž by měl jiného be
zpečného zaopatření, mezi cizím, neosvíceným a nepochybně
nestálým lidem své sídlo a působiště zarazil. Přiložená
instrukce obsahuje ony předměty, jichž jsem v tomto sku
tečském vikariátě několik od všeobecného předpisu v po
někud odchylných pravidlech při vykonávání křtů, pohřbů
a oddavek protestantů naříditi za potřebné shledal. Elsne
rovský katechismus, dle něhož se tito lidé úplně spravují,
zavrhuje veškeré lidské přídavky a obřady při nábožen
ských jednáních, a proto mají v ošklivosti také při křtu
veškeré u slezských evangelíků obvyklé exorcismy a mod
lhtby. Pokud jsem já od nich zvěděl, chtějí raději sami
své dítky křtíti, nežli dáti je od kněze mimo obvyklou
českou formuli „já tebe křtím atd.“ křtíti a mimo otče
náš a symbol apostolorum dáti si něco jiného předříkávati.
Náboženství záleží na platnosti svátosti a Jeho Veličenstvu
na pokoji a pořádku, proto se domnívám, že jsem nechybil,
když jsem oboje tímto svým předpisem zajistil.

Poněvadž máme nyní co činiti se dvěma stranama,
aby tím jak mezi katolíky, tak protestanty království sva
tého pokoje bylo rozšířeno a zároveň osvícení a lepší po
učení poddaných bylo urychleno, proto jsem zařídil násle
dovní:

1. Všem rychmburským úředníkům, skutečskému
magistrátu a přede mne četně dostavivším se katolickým
1 nekatolickým vesnickým rychtářům, konšelům a obyva
telům každému zvláště vyložil, rozebral a pochopitelným
učinil jsem pravý smysl nejvyššího tolerančního patentu;
představení nechť hledí k udržení pořádku a pokoje nábo
ženstvím rozdělené lidi k neporušitelné bratrské lásce a
snášelivosti napomínati. Nestojí to mnoho, tyto pravdy ze
zásad náboženství, z rozumování a z poměru veškerých
občanských práv a společenských povinností a ze skuteč
ného blaha lidstva dokázati. Zdaž jsem při těchto svých
rozmluvách a napomenutích veškeré rozvážlivosti biskupa
a rozumného muže použil, k tomu mohlo by více nežli
100 lidí, k nimž jsem veřejně mluvil, odpověděti; mně se
zdálo, že všichni bez rozdílu pravdu mého výkladu cítili.

2. Poněvadž však velice na tom záleží, aby farní
osady byly ve přesnější obvody staženy, jelikož se má lidu
pohodlí a vydatné vyučování zjednati, proto shledal jsem
za potřebné, od Skutče více nežli hodinu vzdálené vesnice
Doly, Janovičky, Zdislav, Radím a Bělou faře v Luži, od.
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kteréž není žádná přes "/, hodiny vzdálena, dáti přifařiti
zatímně, dokud ve příčině té další zákonité předání, pakli

že to bude schváleno, od vysokého c. kr. gubernia a arci
biskupské konsistoře nebude zařízeno. Timtéž způsobem
hodlám při svém návratu na Rychmburk, kamž se po vy
konaném vyšetření litomyšlského a lanškrounského víka
riátu odeberu, zdejší vesnice Lešany, Ochoz, Bezděčí, Do
lívku, Daletice a Lhotu z téže příčiny k rychmburskému
chrámu přifařiti. Při upravení těchto přiťaření mohlo by
se téhož způsobu, jímž bylo na Moravě provedeno, použiti.
Farář, jehož stádo tak znatelně vzrůstá, musí za své vzrů
stající tím práce také svou mzdu obdržeti, a ten, kterýž je
ztrácí, nemůže přece docela na vykázané mu kongrui škodu
trpěti. Prvnější měl by tedy dle mého návrhu všechny
desátky a příjmy ze štoly bráti. Pakli že by se o hospo
dářství jednalo, mohlo by býti ovšem že pronajato, avšak
fructus grossi musely by býti, anebo alespoň poměrný díl
z toho, druhému od něho spláceny a nový musil by se se
příjmy štoly nebo vůbec s ujednanou částkou spokojiti,
kterážto dohodnutí mohla by býti v každém případě pře
dávajícímu a přejímajícímu faráři vždycky se schválením
duchovního fora a vyhotovením příslušných listin, napotom
se schválením patronů přenechána.

3. V Ranné bylo by zřízení lokálního kaplana velmi
důležité. Od Skutče */, hodiny a více vzdálené vesnice
Hivel, Vojtěchov a Oldřetice, napotom k faře ve Hlinsku
náležející vsi Mrakotín a Oflenda mohly býti sem přiká
zány a od místního kaplana pohodlně spravovány.

4. Aby dorůstající mládež, tato naděje vlasti, v či
stějším náboženství, pravé bázní Boží a v jejímu stavu
přiměřených vědomostech byla vzdělána, proto bylo by si
přáti, aby triviální škola v hojně obydleném městě Skutči
byla uvedena ve stav po možnosti nejlepší. Poněvadž však
nedostává se k tomu potřebných fondů, učinil jsem pro
zatím opatření, aby tamní obratný děkan své kaplany na
dobré katechety vycvičil, každý aby týdně tento úřad ve
škole zastupoval a s přibráním nikoliv neobratného učitele
na nejvýš důležitý učitelský úřad vykonával. |

5. Poněvadž mne nekatolíci této farnosti žádali.
abych jim dal před několika lety odebrané jim bible, zpěv
níky a modlitební knihy vrátiti, a poněvadž jsem zvěděl,
že tyto na zdejším děkanství uschované leží, proto mám
za to, že jsem nechybil, když jsem jejich vydání nařídil.
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6. Na konci své visitace v zevrubné konferenci dě

kanovi a jeho kaplanům představil jsem veškeré. v jejich
úřad duchovních správců a v poměry času spadající po
vinnosti a s veškerou vážností uvedené jejich hlavní před
měty ponechal jsem jim ve své napsané instrukci a konečně
jsem je upozornil na některé knihy, jako na prameny pra
vého učení Kristova.

2. (32). Krouná. Panství Rychmburk. Kněší.
Farář František Reichart byl dříve po mnoho let
misionářem a proto následkem toho pokládal za
nejdůležitější službu, jež se lidem prokázati může,
když jsou k samospasitelné víře přivedení. Věrně
používal k tomu tehdy obvyklých prostředků, slídil
po knihách a po lidech v náboženství podezřelých
a proto mnohého ubožáka hrdelnímu soudu odevzdal.

Zdá se, že jeho přehnaná obracecí horlivost s lety
polevila a nyní zavedenou tolerancí do pravých
mezí uvedena byla. Nyní Žije se svým protestant
ským lidem, jehož počet katolíky o několik set
převýšuje, v dobré shodě. »Požehnané«, říkají z nich
mnozí, » jest tělo, jež jej nosilo a prs, jehož poží
val.« Jak dobrým a snášelivým jest vůči svému
lidu, tak nevrle a skoro nesmířitelně chová se vůči
svému kaplanu. Jeho durdění jde často tak daleko,
že k němu po celé týdny ani slova nepromluví,
kázati jej nenechá a veškerá křesťanská cvičení sám
odbývá. Tento špatný rozmar jsem: mu vytkl a ka
planovi udal jsem prostředky, jak si příště přátel
ství svého faráře má získati a udržeti. Kaplan
tento není neobratný, má veliké nadání ku kazatelské

výmluvnosti, avšak tvrdé farářovo jednání zavdalo
mu příčinu, že mnohdy hledal styky, při nichž ne
nalezl vždycky svému stavu přiměřených způsobů.
Přál bych si, aby své místo s jiným zaměnil. Pod
dozorem vlídnějšího muže mohl by se státi velmi
platným knězem.



— 43 —

Přifařené obce. Kround, vesnice s farním
chrámem, v němž se každou první neděli v měsíci
řádné bohoslužby konají. Oldříš a Otradov, vesmce
1, hodiny od farního chrámu. Humberk, Rychnov,
vesnice %/, hodiny od farního chrámu. Česká Rybná,
vesnice 1'/, hodiny od farního chrámu. Čachnov,
Pustá Kamenice, Bukovina, U pece, Ú rudy, ves
nice hodinu od farního chrámu. Paseky, vesnice 1,
hodiny od farního chrámu. í

Kommendátní a filiální kostely. V otradovské
kapli konají se každou druhou neděli řádné boho
služby. V kamenické kapli odbývají se řádné bo
hoslužby každou třetí neděli.

Školy. Škola v Krouné jest docela zašlá.
Obyvatelstvo. Krouná 290 katolíků, 474 pro

testanté; Oldříš a Otradov 97 katolíků, 349 pro
testantů; Humberk, Rychnov 90 katolíků, 294 pro
testanté; Česká Rybná 295 katolíků, 298. prote
stantů; Cachnov, Pustá Kamenice, Bukovina, U
pece, U rudy 159 katolíků, 429 protestantů; Fa
seky (Františky) 134 katolíci, 124 protestanté. Do
hromady 1059 katolíků, 1968 protestantů.

Poznámky. Nalezl jsem zde hromadu druhdy ode
braných protestantských knih. Uložil jsem faráři, všecky
bible. postilly, modlitební knížky a zpěvníky těm, jimž
odebrány byly, navrátiti a zjednal jsem za to faráři tisí
ceré žehnání lidu, kterýž čísti a modliti se chce. Vtomto
celém pohoří jest vůbec chtivost čtení tak veliká, že jsem
nalezl lidi, kteří svou poslední krávu prodali. aby 81opa
třii bibli, již jednu, obsahující nový zákon a z malého
svazku sestávající, také za 10 zl. platí.

K vesnicím Pusté Kamenici, Rudě, Pasekám a Ča
chnovu jest v zimě přístup pro množství sněhu skoro ne
možný. Kdyby v Pusté Kamenici zřízen byl místní kaplan,
mohly by býti tyto čtyři vesnice duchovním správcem po
hodlně obstarávány.

9. (33). Hlinsko. Panství Rychmburk. Kněší.
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Farář Jan Donhammer jest důstojný, lidumilný muž.
Svou mírností ihned po publikaci tolerance předešel
mnobým omylům mezi svými, proti bloudícím přes
příliš horlícími katolickými farníky. Obzvláště dává
si záležeti na školním vyučování, dokonce čtyři Ži
dovští hoši dostavují se denně do jeho normální
školy, ukázka to, že jest rozumně snášelivým a že
si důvěry rodičů získati dovede. Od tohoto dobrého
duchovního správce slibuji si velmi užitečné zpra
cování jeho vinice.

Přifařené obce. Hlinsko, městečko s farním
chrámem, v němž se na všecky neděle a svátky
řádné bohoslužby konají. Hamry, Blatno, Stan, Vi
tanov, vesnice '/, hodiny od farního chrámu. Pla
ňany, Srní, Studnice, Jeníkov, vesnice '/, hodiny
od farního chrámu. Holetín, Kameničky, vesnice /,
hodiny od farního chrámu. Mrakotín, Oflenda, ves
nice hodinu od farního chrámu. Kladno, vesnice
V'/, hodiny od farního chrámu.

Kommendátní a filiální kostely. V kamenič
kovské kapli odbývají se bohoslužby každou čtvrtou
neděli.

Skoly. Skola v Hlinsku jest dobrá, ale v létě
málo navštěvována. Škola v Kameničkách zašla,
poněvadž učitel katolické náboženství opustil.

Obyvatelstvo. Hlinsko 1816 katolíků, 16 pro
testantů; Hamry, Blatno, Stan, Vitanov 832 ka
tolíci, 77 protestantů; Plaňany, Srní, Studnice, Je
níkov 112 katolíků, 47 protestantů; Holetín, Ka
meničky 639 katolíků, 331 protestant; Mrakottn,
Ojienda 174 katolíci 333. protestanté; Kladno
90 katolíků, 137 protestantů. ©Dohromady 4203
katolíci, 943 protestanté.

Poznámky. Kdyby ve vsi Kameničkách zřízen by
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lokální kaplan, bylo by vesnicím Kladnu, Vortové, Mra
kotínu a Oflendě v duchovní správě značně pomoženo.

4. (34.)Svratka. Panství Rychmburk. Kněší.
Farář Jan Rang jest mladý, osmadvacetiletý, velice
nadějný muž. V domě ovdovělé hraběnky Herzánky,
kde vychovávání jejího syna obstarával, naučil se
způsobnému jednání. Jeho povaha jest jemná a
v hlavě zásoba mozku. Má lásku k zaměstnání a
čistotě mravů, jež jest vždycky se kněžskou skro
mností spojena. Jeho jednání s farníky vyvírá ve
způsobu jeho smýšlení, proto jej milují a mluví
o něm všecko dobré. On chápe, miluje a cítí pravdu.
Dobré knihy, jež jsem mu poradil, mohou z něho
učiniti výborného kněze.

Přifařené osady. Svratka, městečko a farní
chrám, v němž se na všecky neděle a svátky řádné
bohoslužby konají. Svratouch, Čikánka, vesnice "/,
hodiny od farního chrámu. Karistein, Křížánky,
vesnice '/„ hodiny od farního chrámu. Chlumětín,
Kuchyně, vesnice */, hodiny od farního chrámu. Mi
lovy, skelné hutě v Heralci, vesnice hodinu od
farního chrámu.

Skoly. Skola ve Svratce jest nanejvýš bídná.
Obyvatelstvo. Svratka 521 katolík, 42 prote

stanté; Svratouch, Čikánka 386 katolíků, 259 pro
testantů; Karlštein, Křížánky 142 katolíci, 43
protestanté; Chlumětín, Kuchyně, 118 katolíků, 29
protestantů; Milovy, skelné hutě v Herálci 93 ka
tolíci 81 protestant. Dohromady 1320 katolíků,
453 protestanté.

Poznámky. V 11/, hodiny od fary vzdálené vesnici
Milovech byl by lokální kaplan velice důležitý, bylo by
tím některým okolním obcím pomoženo. Poněvadž tato
farnost leží na moravských hranicích. proto vyskytuje se
zde také různá směs přifaření, kteráž s dorozuměním
se s brněnským ordinariátem ku pohodlí vzájemných far
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níků mohla by býti lépe upravena. Tak mohla by při He
rálci na Moravě ležící a takřka hodinu od svrateckého
mateřského chrámu vzdálena ves Kubín s heráleckými
skelnými hutěmi do Herálce, a část městečka Svratky a
také ke Svratce skoro přiléhající moravské vesnice (1
kánka a Křížánky, jejichž obyvatelé beztoho na všecky
neděle ve Svratce jsou bohoslužbám přítomni, mohly by

býti k m farnímu chrámu přifařeny.5. (35) Rychmburk. Panství Rychmburk.
Kněží. Administrator fary Karel Stěpánek jest činný,
v povinnostech svého povolání stále zaměstnaný
muž, obratný kazatel a pilný katecheta. Jeho
obratnost a mnohé důvěrnosti, kteréž se Skutečskými,
kde ještě před rokem kaplanoval, udržuje, zavdaly
příčinu k rozmanitým nedorozuměním a. nespokoje
nostem. Tyto styky jsem mu nejpřísněji zapověděl.
Ostatně úředníci i osadníci jeho konání chválí a já
jsem při něm spozoroval všechnu způsobilost ku
přijetí dobrých zásad.

Přifařené obce. Rychmburk, vesmce s farním
chrámem, kde se po tři neděle v každém měsíci
řádné bohoslužby konají. Perálec, Hlubočice, Rva
sice, Brdo, vesnice hodinu od farního chrámu.
Kutřín, vesnice '/, hodiny od fary. Hněvetice, ves
nice "/„ hodiny od fary. Hluboká, Borůvčí“), vesnice
8/, hodiny od farního chrámu. Stříteř, Rabouň,

vesnice oh hodiny od farního chrámu. Dolany,vesnice 2 hodiny od farního chrámu. Chlum, vesnice
1'/, hodiny od farního chrámu.

| Kommendátní a filiální kostely. V perálecké
kapli konají se bohoslužby každou čtvrtou neděli.

Školy. Škola v Rychmburce jest jedna z nej
bídnějších.

Obyvatelstvo. Rychmburk 306 katolíků, 4 pro

*) Nyní: Borek.
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testanté; Perálec, Hlubočice, Itvasice, Brdo 230
katolíků, 165 protestantů; ©Kutřím 54 katolíci,
38 protestantů; Hněvětice 54 katolíci, 60 prote
stantů; Hluboká. Borůvěť 248 katolíků, 54 prote
stanté; Střiteř, Rabouň 71 katolík, 41 protestant;
Dolany 3% katolíků, 7 protestantů ; Chlum 38 ka
tolíků, 17 protestantů. Dohromady 1038 katolíků,
396 protestantů.

Poznámky. Na vydatnou správu těchto ve 14 vesni
cích, z nichž některé 11/,, Dolany však na 2 hodiny od
Rychmburka jsou vzdálené, (bydlících lidí), nemohou síly
jednoho jediného kněze nikterak vystačiti. Kdyby byl
v Perálci zřízen kaplan, bylo by rychmburskému farnímu
obvodu a ještě mnohým od skutečské fary vzdáleným ves
nicím, kdyby tam byly přifařeny, pomoženo.

6. (36.) Luže. Panství Košumberk. Kněží.
Farář František Saník Jest bez odporu jeden z nej
lepších duchovních správců v tomto vikariátě. Má
otevřenou hlavu, vidí jasně, zná a má v ošklivosti
do církve Boží vloudivší se zlořády a s vděčností
přijímá pokyny, kteréž k polepšení církevní kázně
a k zavedení dobrých zásad směřují. Jeho horlivost
jest činná a mírná. Veškeré své úřední povinnosti
koná z náklonnosti a z přesvědčení. Jeho jednání
jest suché, nikoliv však nezdvořilé a proto si ho
váží jeho farníci, s nimiž bez rozdílu náboženství
v pokoji a svornosti žije.

Přifařené obce. Luže, městečko a farní chrám,
v němž se každou třetí neděli řádné bohoslužby
konají. Košumberk, Bělá, Voletice vesmce */, ho
diny od farního chrámu. Roubovice, Dobrkov, Šrbec,
Domanice, Lozice, vesnice '/, hodiny od farního
chrámu. Zalažany, Poděčely, Jenšovice, Štěnec, Pě
čice, vesnice 1. hodinu od farního chrámu. Mentour,

Mravín, vesnice 1'/, hodiny od farního chrámu.
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Kommendátní a filiální kostely. Hned u mě
stečka jest Chlumek, kde exjesuité bohoslužby ko
nají. Ve voletické kapli odbývají se bohoslužby
každou třetí neděli. V jenšovickém kommendátním
kostele konají se bohoslužby každou druhou neděli.

Skoly. O dvou školách v Luž? bude promlu
veno v poznámkách. Jenšovická škola znamená je
nom velice málo.

Obyvatelstvo. Luže 693 katolíci, 13. prote
stantů; Košumberk, Bělá, Voletice 319 katolíků;
Roubovice, Dobrkov, Srbec, Domanice. Lozice 469
katolíků. 152 protestanté; Zalažany, Poděčely,Jen
šovice, Stěnec, Pěšice 132 katolíci, 133 protestanté;
Mentour, Mravín 117 katolíků, 147 protestantů.
Dohromady 2390 katolíků, 445 protestantů.

Poznámky. Zde by bylo zapotřebí mnohé zlořády
odstraniti. Blízko u Luže leží Chlumek, bývalá jesuitská
residence, šest pensionovaných kněží zrušené společnosti ji
obývá a obstarává tam prostranný chrám, v němž se ma
rianský obraz uctívá a od celého kraje hojně jest navště
vován. Tak zvaná Congregatio major, podezřelé kramaření
s odpustky a rozličné nádhery lákají farní lid do tohoto
marianského chrámu tak, že mateřský chrám v Luži při
svých bohoslužbách sotva z polovice jest naplněn. Otcové
dle svého dřívějšího obyčeje konají bohoslužby v tutéž ho
dinu, kdy se tyto ve farním chrámu odbývají. Tím se stává,
že nejvíce oveček jenom zřídka, nebo nikdy hlasu svého
příslušného pastýře neslyší a dokonce na nejvyšší rozkaz
nařízené vyhlášky patentů a jiná obcí se týkající oznámení
ztrácejí. Farní chrám v Luži jest temný, těsný dům Boží
v nejbídnějším stavu. Jeho jmění obnáší 150, jeho dluhy
však 370 zl. Jest tedy kridatářem a dostává sotva tolik
od štědrosti svých dítek, jejichž srdce na Chlumku visí,
aby potřebné sakristijní potřeby a svíčky svým kněžím
dáti mohl. Mám za to, že by těmto nepořádkům bylo
rázem odpomoženo, kdyby se kostel na Chlumkuve farní
proměnil a faráři s jeho kaplany v tamní residenci jejich
příbytek vykázal. Otcové zrušené společnosti mohli by,
pokud by žili, při tomto novém farním chrámu výpomoc
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nebo zpovědnictví obstarávati a po jejich smrti, což by se
bez toho státi mělo, budou dva faráři podřízení obročníci
nebo kaplani k obsluhování putujícího tam lidu zřízeni.

Mimo to nacházejí se v Luži dvě normální školy,
z nichž jedna od obratného učitele, druhá od exjesuity
Josefa Ensbergra jest obstarávána. Ustavy tyto mohly by
nésti daleko větší užitek, kdyby byly se společným dohod
nutím se pod farářovým dozorem vedeny. P. Ensberger
předstírá exempci a faráři nedovoluje ani nejmenší dohled
na způsob vychovávání svých dítek, což jest jak nevčasná
tak neoprávněná výmluva Jak pak se mohou příslušnému
pastýři, vlastnímu učiteli svého lidu překážky klásti, aby
neviděl, jak drahocenný díl jeho stáda v náboženství a
v občanských povinnostech jest vyučován? Nenáležitost
tuto jsem odstranil a faráři dozor na tyto dvě školy uložil.
Přátelské dohodnutí mezi farářem a P. Ensbergrem mohlo
by všecky předepsané normální třídy zavésti a zdejší mládež
ke všeobecnému lepšímu lépe nežli kde jinde vycvičiti.

V Jenšovicích bylo by zřízení lokálního kaplana
velmi užitečné. Vesnice Zalažany, Mravín, Mentour, Štěnec
a Pěšice získalý by při tom mnoho pohodlí,
| 7. (37.) Včelákov. Panství Rosice. Kměží,
Farář Krištof Stěpánek, tento ctihodný, 74letý stařec
jest v tomto vikariátě mezi kněžími předmětem
všeobecné úcty. Vážnosti této získal si dlouhou
řadou zásluh plných let, jež za neunavných prací
na vinici Páně prožil. Ještě zastává své farní vý
kony a spravuje, jak nejlépe může, při smrti po
sledního skutečského vikáře Kuchelského na Čas
svěřený mu úřad vrchního dozoru. Milostí mocná
řovou k duchovní správě opětně oprávněný děkan
ve Skutči Tadeáš Šaník jest k tomu bez odporu
nejzpůsobilejší, také jeho fara jest tak dosti uprostřed
vikariátu položena a on může jej nejpohodlněji
přehlídnouti.

Přifařené obce. Vesnice Včelákov, kde na
všecky neděle a svátky řádné bohoslužby se konají.
Vyhnánov, :Přikrakov, Střítěž, ©Hůrka, Tisovec,

' A
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Bystřice, Cekov, Babáky, Miřetice, Dachov, vesnice
!/, hodiny od farního chrámu. Dřeveš, Vrbětice,
Strkov, Miřetice, vesnice '/, hodiny od farního
chrámu. Řestoky, vesnice 3 hodiny od farního
chrámu.

Kommendátní a filiální kostely. V řestocké
- veřejné kapli konají se každou čtvrtou neděli řádné

bohoslužby.
Školy. Ve Včelákovějest škola naprosto bídná.

V Řestokách škola docela zašla.
Obyvatelstvo. Včelákov 216 katolíků; Vyhná

nov, Přikrakov, Střítěž, Hůrka, Tisovec, Bystřice,
Cekov, Babáky, Miřetice, Dachov 835 katolíků, 25
protestantů; Dřeveš, Vrbětice, Strkov, Miřetice 236
katolíků, 2 protestanté; Řestoky 256 katolíků, 10

protestantů. Dohromady 1593. katolíci, 31. protestantů. X
Poznámky. Vesnice Řestoky jest dobré tři hodiny

od fary vzdálená, kdyby byla přifařena do Hrochova Týnce,
kam by měli lidé nemnoho přes půl hodiny cesty, pak
měli by pastýře a pastvu. Avšak chudému, bídně nadanému
faráři ve Včelákově musily by nemnoho nesoucí řestocké
desátky zůstati, poněvadž také tyto jsou k jeho nuznému
vydržování vyměřeny.

8. (38.) Žumberk. Panství Nasavrky. Kněží.
Farář Ignác Neplecha byl dříve misionářem. On
nebyl z té třídy horlivců, kteří to pokládají za
botrulibou službu, zbloudilé bratry proto sužovati,
poněvadž bludná mínění zdědili, nebo se jim naučili.
Při svém mistonářském úřadě byl mírnější nežli
jiní a získal si tím důvěru svých nynějších farníků
a milost knížete Auersperga, který mu dal toto
žumberecké obročí. Když jest tento muž sebe
mocen, může mnohým duchovním správcům slou
žiti za vzor. Jeho srdce jest dobré, rozdá všecko
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chudým, jest pln soustrasti při požadování svých
štolových důchodů. Mravy jeho jsou čisté, ve svých
zásadách slyší rozum, slepý enthusiasmus nikdy ne
žene jej k nějakému jednání. V duchovních vědo
mostech není nezběhlým a jeho obcování s lidem
jest láskyplné a mírné. Avšak veškeré tyto jeho
dobré vlastnosti nejsou postaveny na pevném zá
kladě. Mají jenom krátké období, kteréž, když mine,
zrovna právě opáčné neřesti se vyskytují. Nešťastný
farář jest dle svého temperamentu zádumělvec a
proto samotář. V tomto stavu hledívá častěji svou
truchlivost zahnati sklenicí piva. Jeho hlava, kteráž
mimo to ještě před několika lety těžkým pádem
byla velice oslabena, nemůže mnoho snésti. Každá
pivní opička oloupí jej o jeho smysly tak, že jest
napotom veškerých nemožných výstředností schop
ným: potom celou noc hřmotí, křičí z oken jako
šílenec, mlatí a bije vše, co mu do rukou přijde,
rve sl vlasy z hlavy, hází sklenicemi a džbány
kolem sebe a ve všech jeho jednáních jsou rozum
a volnost tak potlačeny, že může býti skutečně
nazván zběsilým člověkem. Nejsmutnější při tom
jest, že v tomto stavu, když se třeštivost ještě ne
vykouřila, chce své farní výkony obstarávati, vystu
puje na kazatelnu, všelijaké věci blabolí, ve zpo
vědnici pokání činící poslouchá a nestřízlivý čte
mši svatou. Ovšem že potom pláče, když zběsilost
pominula a když rozum a rozvaha opětně svá práva
zaujaly. Prosí o odpuštění, přísahá odříkání se ne
přátelského piva, všemožně se vynasnažuje, aby
daná pohoršení opětně napravil a daří se mu to,
že se se svým trpělivým lidem opětně smíří. Tak ob
držel jsem od různých stran jeho farníků pamětní
spisy, v nichž jedni o jeho sesazení, druzí o jeho
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ponechání prosili. Jedni se obávají, že následkem
jeho zběsilosti jsou svátosti neplatnými a bojí se
ohně a neštěstí; druzí všechny tyto vady omlouvají
a na jednu vážní věsku kladou jeho dobré skutky,
jejichž převahou myslí jej ospravedlniti.

Jeho kaplan, dobrý příkladný kněz lká při
stavu těchto okolností a prosí o zprostředkování.
Ponechal jsem to vysoké zemské vládě, může-li se
takovémuto muži ještě déle veledůležitý úřad cír
kevního představeného svěřovati? (On. zasluhuje,
přiznávám to, slitování, každý nemocný ho zasluhuje,
avšak pakliže jest nemocný vůdcem lidu a nemoc
jeho celé obci nebezpečenstvím hrozí, v takovém
případě musí býti přenešen do nemocnice. Já sl
přeju, aby se mu jeho stavu a jeho nemoci přimě
řeného zaopatření dostalo a aby tato fara byla ob
sazena jiným důstojným pastýřem. Avšak pan kníže
arcibiskup mně praví, že nemá žádného místa, kde
by se takovíto lidé zaopatřovati mohli. Fara. jest
tak malá, že ji nelze žádnou pensí zatěžovati. Já
se nemohu své povinnosti v tomto případě jinak
shostiti, nežli když stav, tak, jak jest, oznamuju.

Přifařené obce.Žumberk, městys a farní chrám,
v němž každou druhou neděli řádné bohoslužby se
konají. Prostějov, Částkov, Výšky,Radochlín, Šmrček,
Lukavice, Lukavička, Bitovánky, Bošov,Podlejštany,
Bitovany, '/, hodiny od farního chrámu. Krupém,
Bratroňov, Čtěťín, Cejřov, Krasím, vesnice 1'/, ho
diny od farního chrámu. Zaječice, Havlovice, Hlína,
vesnice %/, hodiny od farního chrámu. ©Kostelec,
Dubová, Louka, Habrouč, vesnice dobrou hodinu
od farního chrámu.

Kommendální a filiální kostely. V kapli ve
Smrčku konají se ročně pětkráte řádné bohoslužby.
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V ditovanské kapli odbývají se každou třetí neděli
řádné bohoslužby. . V kapli v Kostelci konají se
řádné bohoslužby každou třetí neděli.

Skola. V Zumberce škola znamená málo. Za
ječická škola jest prostřední. ©Kostelecká škola jest
jedna z lepších vesnických škol.

Obyvatelstvo. Žumberk 300 katolíků, 7 pro
testantů; Prostějov, Částkov, Výšky, Radochlín,
Smrček, Lukavice, Lukavička, Bitovánky 522 kato
líci, 25 protestantů; Bošov, Podlejštany, Bitovany
445 katolíků, 13 protestantů; Krupín, Bratroňov,
Ctětín, Cejřov, Kvasín 354 katolíci, 17 protestantů;
Zaječice, Havlovice, Hlíma 113 katolíci, 49 prote
stantů; Kostelec, Dubová, Louka, Habrouč 25 ka
tolíků, 36 protestantů. ©Dohromady 2669 katolíků,
147 protestantů.

Poznámky. Tato ze 24 dosti roztroušených vesnic
sestávající farnost nemůže býti nikterakž farářem a ka
planem obstarána: proto bylo by také zde třeba kaplana
v Kostelci, vsi na 1'/, hodiny od farního chrámu vzdálené,
zříditi: potom by se mohla ve dva dosti přehledné obvody
rozdělti a každému by byly útěcha a vyučování opatřeny.

9. (39.) Trhová Kamenice. Panství Na
savrky. Kněží. Farář Jan Bříško jest poučení žá
dostivý muž*a pln dobré vůle, zjednati si veškeré
vědomosti, kteréž k důstojnému vykonávání jeho
úřadu přispívají. Od jeho schopnosti, již neunavnou
pílí podporuje, lze si důvodně slibovati, že veškeré
okolnostem přiměřené zásady upřímně přijme a že
své stádo vydatným vyučováním živiti bude. Má
zběžnou, jadrnou řeč. Čtením lepších knih může ji
ve svému lidu užitečnou kazatelskou výmluvnost
přetvořiti. Zaloby zde nedošly žádné.

K této faře náležející v Nasavrkách zřízený
kaplan jest ospalý, tudíž pokojný muž. Proti ta
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nášejí.

Přifařené obce. Trhová Kamenice, městys
s farním chrámem, kde se na všecky neděle a
svátky řádné bohoslužby konají. Rohozná, Kame
mičky, Zubří, Svobodné Hamry, Dřevíkov, Petrkov,
Sv. Mikuláš, vesnice '/,„ hodiny od fary. Trávné,
Jančoury, Veselý Kopec, Rváčov, Millestmov, ves
mce “/, hodiny od fary. Nová Ves, Javorné, Moždě
mice, vesnice hodinu od fary. ©Kocourovice, Dlouhý
Vramov, vesnice "/, hodiny od fary. Nasavrky, Ho
donín, Jasné Pole, Všeradov, vesnice 1'"/, hodiny
od farního chrámu. Lhotice, vesmce "/, hodiny od
fary. Libáň, Drahotice, Obořice, Hradiště, vesnice
2 hodiny od farního chrámu.

Lokální kaplanky. Lokalista v Nasavrkách
koná na všecky neděle a svátky řádné bohoslužby.

Kommendátní a filiální kostely. V Zubří
v tamní kapli odbývají se řádné bohoslužby jenom
jednou ročně. Ve rváčovské kapli konají se řádné
bohoslužby každou čtvrtou neděli.

Školy. Škola v Trhové Kamenici jest velmi

dobrá. Škola ve Rvdčovějest nepatrná, Nasavršskáškola má malou cenu.
Obyvatelstvo. Trhová Kamenice 507 katolíků,

3 protestanté; Rohozná, Kameničky, Zubří, vo
bodné Hamry, Dřevikov, Petrkov, Sv. Mikuláš 655
katolíků, 27 protestantů; Trávné, Jančoury, Veselý
Kopec, Rváčov, Millesimov 311 katolík, 1 protestant;
Nová Ves, Javorné, Možděmice 240 katolíků, 32
protestanté; Kocourovice, Dlouhý Vranov 115 ka
tolíků; Nasavrky, Hodonín, Jasné Pole, Všeradov
662 katolíci, 4 protestanté, Lhotice 120 katolíků,
50 protestantů; Libáň, Drahotice, Obořice, Hra
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2905 katolíků, 201 protestant.

10. (40.) Bojanov. Panství Nasavrky. Kněží.
Farář. František Mareš jest bezúhonných mravů,
tichého, počestného způsobu života, ode všech ka
tohckých 1 protestantských osadníků vážený muž.
Úředníci i obce jednomyslně potvrzují, že v jeho
obvodu bohoslužby ku vzdělání lidu jsou konány.

Jeho kaplan Jan Dítě jest skromný kněz,
kterýž má v lidu mnoho důvěry.

Kooperator v nedaleko od Bojanova ležícím
městečku Seči, František (Gruber, třiašedesátiletý
nepenstovaný exjesuita vydržován jest od této obce
z vlastní štědrosti. Jeho zásady jsou podle staré
školní methody, avšak má nadání pro kazatelnu,
bezvadné mravy a jest činným ve svém úřadě. Proto
nebyla proti němu ani nejmenší žaloba přednesena.

Přifařené obce. Bojamov, vesnice a farní
chrám, v němž se každou druhou neděli řádné boho
služby konají. Hůrka, Petrkov, Bezděkov, Vápenice,
vesnice '/, hodiny od fary. Lhotice, Polanka, Chlum,
Kovářov, Seč, vesnice '/„ hodiny od fary. Samařov,
Proseč, Hořeleč, vesnice %/, hodiny od farního.
chrámu. Oustupky, Lipkov, Krásné, Vršov, Prosíčka,
Paseky, Liboměřice, vesnice hodinu od farního
chrámu. Žďárec, vesnice 1'/, hodiny od fary. Pře
omlov,Tácibořice, Petříkovice, Zižkovice, Křížano-.
vice, Kráskov, vesnice 1, hodiny od farního.
chrámu. Deblov, Pohořalka, vesnice 1"/, hodiny od
farního chrámu. Mladoňovice, Slavice, Práčov, Vížky,
Háje, vesnice 2 hodiny od fary. Svídnice, vesnice
2'/, hodiny od farního chrámu. | Vejsoním, Brusy,
vesnice 3 hodiny od farního chrámu.
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Lokální kaplanky. Lokální kaplan v Šečz
koná na všecky neděle a svátky řádné bohoslužby.

Kommendátní a filiální kostely, Ve filiálním
kostele v Licibořicích konají se každou třetí neděli
bohoslužby: Ve práčovské kapli odbývají se boho
služby každou šestou neděli.

*Školy. V Bojanově není škola po 7 měsíců
vůbec navštěvována. Sečská škola jest na městečko
dosti bídná. V Licibořicích učí kantor děti v zimě
čtení a psaní.

Obyvatelstvo. ©Bojanov 232 katolíci; Hůrka,
Petrkov, Bezděkov, Vápenice 146 katolíků, 13 pro
testantů; Lhotice, Polanka, Chlum, Kovářov, Seč
9824 katolíci. 56. protestantů; „Samařov, Proseč,
Hořeleč, 157 katolíků, 35 protestantů; Oustupky,

Lápkov, Krásné, Vršov, Prosíčka, Paseky, Libomě
řice 350 katolíků, 68 protestantů; Žďárec 110 ka
tolíků; Přemilov, Licibořice, Petříkovice, Žiškovice,
Křižanovice, Kráskov 414 katolíků, 128 protestantů;
Deblov, Pohořalka 51 katolíků, 18 protestantů;
Mladoňovice, Slavice, Práčov, Vížky, Háje 112 ka
tolíci, 7 protestantů; Svídnice 149 katolíků; Vej
sonín, Brusy 116 katolíků. Dohromady 2733 kato
líci, 320 protestantů.

Poznámky. V této ze 37 vesnic, kteréž nejsou sice
tak velice olidněny a na více hodin rozptýleny leží, sestá
vající farnosti musí nejméně dva lokální kaplani býti zří
zeni a každému obvod hodinový přidělen, pakli se zde
vydatná duchovní správa a postačitelné vyučování zjed
nati chce. A sice ve vesnicích Locibořicích a v Práčově,
kteréž se svými sousedy přes 1'/, hodiny od fary vzdáleny
jsou.

Nejmenuji zde městyse Seče, poněvadž tamní obec
od více let na vlastní útraty nezaloženého kooperatora
vydržuje a podle všeho také v budoucnosti vydržovati
bude. Jinak nebylo by naprosto možno, aby jediný farář
se svým kaplanem tuto farnost mohl obstarati.
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Bohdanečský vikariát.

1. (41.) Chrudím. Panství Chrudím. Kněží.
Děkan Karel z Údřických, kterýž sem byl před
18 lety z Chocně přesazen, jest v základě poctivý,
dobrosrdečný muž. V jeho povaze není žádné chyby;
pakli že jeho pojmy o lidech a věcech nejsou vždycky
správné, tak jest to více nedostatek vychování a
vědomostí, nežli chyba srdce. Jeho mravy jsou bez
hany, jest střízlivý, zbožný a přeje si, aby všichni
lidé na stejný způsob bázeň Boží a dobré mravy
měli. V duchovních vědomostech jest mělký a ne
dostává se mu osvíceného ducha vůbec. V tom má
s mnohými drobnými šlechtici stejnou slabost, že
ze svého šlechtického zrození jistý druh chabé je
Šitnosti vyvozuje, na svém pánu z Údřic velice si
zakládá a proto se pokládá býti něčím více nežli
jiní lidé a proto jest snadno citelný, pakli že se
domnívá, že se mu zde nebo onde povinného pro
jevu úcty nedostalo. Tato jeho citlivost jest tírn
více drážděna, pakli že magistrát a měšťané, kteréž
za své podřízené považuje, vyžadují na něm rozma
nitých věcí, o nichž mají za to, že jsou starožitností
odůvodněné a kteréž za jeho farní správy byly buďto
opomenuty nebo vlažněji vykonávány. V nejmnožších
venkovských městečkách shledal jsem při magistrátech
stejně velkou porci ješitnosti a nízké pýchy. Tako
véto setkání se dvou nízce pyšných stran snadno
zavdá příčinu k nedorozuměním.

Zde v Chrudími vyskytuje se tento případ
více nežli kde jinde: vzájemné poznámky, do nichž
se častěji některé tvrdší výrazy připletou, pokládají
se za urážlivé předhůzky. Tlachání a ženské kleve
tění často rozdmýchají pod popelem doutnající jiskru;
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hledí se více na dvojsmyslné slovo, nežli na věc,
obě strany mají za to, že jejich domnělá vážnost
jest uražena, a tak vznikají častěji z nesprávně
rozuměného nebo nesprávně vykládaného slova kva
šení v celé obci, jež mysli dělí a všeobecnou ne
spokojenost mezi pastýřem a ovečkami rozšiřují.
Přímo smýšlející a jednající lidé sotva by malinké
příčiny takovýchto nesvárů a nedorozumění zpozo
rovali a všecko v pokoji by urovnali. Tak poněkud
suchý list magistrátu děkanovi vyvolal ještě sušší a
nezdvořilou odpověď a oběma stranám zavdal pří
ležitost ke mnohým hořkostem. Abych nebyl ob
šírným, odvolávám se ve příčině té na své děkanovi
a magistrátu ponechané písemné instrukce, kteréž
odstranění všechněch těchto sporů v nejvšemožnější
přesnosti obsahují.

Nemohu děkana ve příčině vícera proti němu
od magistrátu a měšťanstva došlý ch mne žalob
ospravedlniti, jeho zásadám, smějí-li se tak nazvati,
nedostalo se správného směru, -— chyba vychování!
Nedostatek potřebných vědomostí není ovšem že
žádným zločinem, ale vždycky nedostatkem u před
staveného. Tvrdší požadavky v jeho štolových dů
chodech a rozmanitá praxe, aby tyto důchody stouply
nebo klesly, pochází snad poněkud z rozvrácenosti
stavu jeho majetku; ubohý muž má mnoho dluhů.
Také tento nepořádek má instrukce odstranila. Ne
mohu toho popříti, že tímto chováním se, svou
špatně užívanou ješitností, svými v řečích a psaních
nemírněnými výrazy, svým nevrlým jednáním se
svými měšťany a mnichy kapucíny, některými ne
přesně placenými dluhy, všelijakými od některých
špatně smýšlejících měšťanů a od svých kaplanů
proti jeho hospodyni směřujícími povídačkami při
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praven byl o veliký díl důvěry města Chrudími.
Že však chyba nespočívá pouze na něm, o tom lze
ze všech jeho předchůdců souditi, kteří rovněž v ne
přetržitě trvajících nedorozuměních s tímto městem
žili. V záležitosti jeho hospodyně musím přidati, že
zde není řeči o nejmenším podezření nepříslušného
obcování. To jsem již pravil a celá farnost mu to
dosvědčuje, že děkan jest mužem bezúhonných
mravů.

Zajisté že by bylo uraženému děkanoví a
nespokojenému městu Chrudími pomoženo, kdyby
byl na méně choulostivou faru přesazen a časem
kanonikátem při kollegiátním chrámu opatřen a na
jeho místo aby byl dosazen muž srdečný, rozumný
a skromný; on zasluhuje vždycky více politování,
nežli trestu.

Dva kaplani jsou mužové, kteří již svých
20—30 let v duchovní správě pracují. Starší P.
Jan Bvald jest dobrý, neunavný kněz; druhý tráví
velkou část svého času v měšťanských domech a
také to zavdává mnohdy příčinu ke špatným vý
kladům a nedorozuměním; děkan chová podezření,
že proti němu klevetí, měšťané mají za to, že se
to děje k vůli pití. Já mu tyto schůzky zapověděl
a jej napomenul, aby svůj kazatelský úřad lépe
zastával.

Přifařené obce. Chrudim, město s farním
chrámem, v němž se na všecky neděle a svátky
řádné bohoslužby konají. Vestec, vesnice '/„ hodiny
od farního chrámu; Kočí, vesnice hodinu od farního
chrámu; Topol, vesnice hodinu od farního chrámu;
Slatinany, vesnice '/, hodiny od farního chrámu;
Skrovád, Trpišov, vesnice hodinu od farního chrámu;
Kochanovice, vesnice 1'/, hodiny od farního chrámu;
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Tři bubny, Orel, Vlčnov, vesnice *%/,hodiny od
fary; Kumčí, Borek, vesnice hodinu od farního
chrámu; Bylany, vesnice '/, hodiny od farního
chrámu; Markovice, Třibřichy, vesnice hodinu od
farního chrámu; Dřenice, ves hodinu od chrámu;
Lipina, vesnice 13, hodiny od farního chrámu;
Pochobrady, Sobětuchy, vesnice 1/, hodiny od far
ního chrámu; Lhota, Rabštťeinek,vesnice 1'/, hodiny
od farního chrámu; Tejnička, Mejtka, vesnice 2
hodiny od farního chrámu.

Lokální kaplanky. V Chrudimi jest také ka
pucínský klášter.

Kommendátní a filiální kostely. V Chrudim
jsou ještě tři kostely, v nichž se častěji řádné bo
hoslužby konají. Ve filiálce v Kočí odbývají se
bohoslužby každou čtvrtou neděli. Ve filiálce ve S/a
tinanech konají se řádné bohoslužby každou čtvrtou
neděli. Ve filiálce u Tř? bubnů odbývají se řádné
bohoslužby každou čtvrtou neděli. Ve filiálce v Mar
kovicích konají se bohoslužby každou čtvrtou neděli.
V pochobradské kapli odbývají se řádné bohoslužby
čtyřikráte ročně.

Skoly. V Chrudimi jest škola dobrá a bude
ještě lepší. V Kočím škola málo znamená, Škola
ve Slatinanech „Jest velice zanedbaná, Škola v Orlu

Jest prostřední. Škola ve Třibřiších jest velmi bídná.
Obyvatelstvo. Chrudim 33069 katolíků; Vestec

104katolíci Kočí 416 katolíků, 10 protestantů;

Topol 228 katolíků, 1 protestant; SP OPAY 410katolíků; Skrovád, Trpišov 225 katolíků, 4 prote
stanté; Kochanovice 22 katolíci; Tři bubny, Orel,
Vičnov 423 katolíci, 17 protestantů; Kunčí, Borek
145 katolíků, 18 protestantů; Bylany 226 katolíků;
Markovice, Třibřichy 211 katolík; Dřenice 93 ka



tolíci; Lipina 21 katolík; Pochobrady, Sobětuchy
142 katolíci; Lhota, Rabšteinek 121 katolíků; Tej
nička, Mejtka 73 katolíci. Dohromady 6294 katolíci,
50 protestantů.

Poznámky. Snadno lze seznati, že tato z města
Chrudími, z 21 vesnic a z obyvatelstva o 6344 duších se
stávající farnost děkanem a dvěma kaplany nemůže býti
veškerými, od duchovní správy vyžadovanými potřebami
nikterakž dostatečně obstarána. Kam pak jenom může pro
niknouti katechetické vyučování, třebas že i oba kaplani
na všechny neděle do některé ze přifařených vesnic jedou,
aby tam mládeži chléb evangelia lámali. Pořádek na jednu
vesnici dojde sotva jedenáctý týden a co pak může 4
nebo 5 za celý rok vynaložených hodin za ovoce vychování
donésti? Zřízeníještě jednoho kooperatora u farního chrámu
a zřízení jednoho nebo druhého lokálního kaplana v Kočí
nebo v Markovicích, kterážto obě místa hodinu od farního
chrámu jsou vzdálena, mohlo by tomuto nedostatku odpo
moci; při takovémto stavu mohly by býti postačující
okresy zřízeny.

Zdejší normální škola, v níž jsem byl zkouškám
přítomen, má dva učitele. Jeden jest prostý voják od (re
gimentu) Fabris, kterýž aby si několik grošů za den vy
dělal, hodně mnoho práce na to vykládá, aby německý
učebný způsob zvelebil. Druhý jest kapucín P. Epifamus,
nikoliv neobratný muž, kterýž se však pokládá za příliš
učeného, aby docela při předepsané normální methodě se
trval. On koná dítkám více učenecké přednášky, nežli aby
jejich paměti a pojmům přehledným geometrickým rozdě
lenim ku pomoci přispěl. Kdyby dřívější český katecheta
P. May, světský kněz, kterýž nyní v Chrudími z mešní
nadace žije, někam měl býti povýšen i za svou zbožnost
1 mnohé na vinici Páně prokázané práce, zasloužil by po
výšení lepšího: tato fundace mohla by býti dána k výživě
řádného, zkoušeného katechety a školství v tomto krajském
městě mohlo by získati daleko lepšího pokroku.

O odstranění ostatních nepořádků v této farnosti
jest více obsaženo v mé instrukci, čehož opakování k vůli
ukrácení vynechávám.

2. (42.) Heřmanův Městec. Panství Heř
manův Městec. Kněží. Farář Antonín Melzer jest
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pokojemilovný a nebyla proti němu podána ani ta
nejmenší stížnost. Má zdravý lidský rozum, kterýž
jest mi milejší, nežli velká zásoba scholastické

theologie. Jeho obcování Jest snášelivé a proto lidu
příjemné, Třebas že 1 k osvícení své obce tolik, jak
bych si přál, nepřispěje, tak zajisté, že v ní žádných
zmatků nezpůsobí. V této rozsáhlé na všech svých
hranicích protestanty obklopené farnosti nepřiznává
se žádná duše k učení bludnému a panuje v ní
pokoj a mír.

Dva kaplani jsou mladí lidé, činí, co mohou,
mají dobrou vůli a čisté mravy.

Přifařené obce. Městec, s farním chrámem,
v němž se na všecky neděle a svátky řádné boho
služby konají. Klešice, Vlastějov, Nákle, vesnice
'/„ hodiny od farního chrámu. Rozhovice, Morašice,
Chotěnice, Radlin, Kostelec, vesnice "/,„ hodiny od
fary. Lány, Bořetice, Holičky, Dolany, Uherčice,
Dlubín, Bačalov, Zdechovičky, Načešice, Vícemlice,
vesnice %/, hodiny od farního chrámu. Nerozhovice,
Skupice, Janovice, Palučín, ©Slavkovice, Sušice,
Vydžice; Jašovice, vesnice hodinu od farního chrámu.
Stolany, Nutice, vesnice 1'/, hodiny od fary.Zblíž
novice, Pohled, Prachovice, Boukalka, Čejkovice,
Červenec, Kozojedy. Podol, vesnice 1'/, hodiny od
farního chrámu. CČArbokov,Zlatník, Rtenín, Citkov,
vesnice 2 hodiny od farního chrámu.

Kommendátní a filiální kostely. Ve filiálkách
v Rozhovicích, Morašicích a v Kostelci konají se
v každé řádné bohoslužby sedmkráte ročně. Ve
filialce ve Sťolanech konají se řádné bohoslužby
sedmkráte do roka. V kapli v Podole několikráte
odbývají se řádné bohoslužby pro lázeňské hosty.



V kapli v CArbokově konají se řádné bohoslužby
sedmkráte ročně.

Školy. Škola v Heřmanově Městci jest velice
zanedbaná,

Obyvatelstvo. Městec 1309 katolíků; Klešice,
Viastějov, Nákle 93 katolíci; Rozhovice, Morašice,
Chotěnice, Radlimn, Kostelec 186 katolíků; Lány,
Bořetice, Holičky, Dolany, Uherčice, Dlubín, Ba
čalov, Zdechovičky, Načešice, Vicemilice (20 kato
líků; Nerozhovice, Skupice, Janovice, Palučín, Slav
kovice, Sušice, Vydžice, Jašovice 418 katolíků;
Stolany, Nutice 245 katolíků; Zolížnovice, Pohled,
Prachovice, Boukalka, Čejkovice, Červenec,Kozojedy.
Podol 621 katolík; ©Chrbokov, Zlatník, Rtením,
Citkov 128 katolíků. Dohromady 43895 katolíků.

Poznámky. Jest snadno posouditi, že farnost, která
ve svém obvodu městečko. 41 vesnic a 4380 roztroušeně
bydlících duší čítá. nemůže býti nikterakž jedním farářem
a dvěma kaplany veškerými k duchovní správě nevyhnu
telnými potřebami dostatečně obstarána. Přání ubohého
Jidu mohla by býti teprve potom upokojena, kdyby ve vesni
cích Stolanech a Podole, v každé zřízena byla lokální
kaplanka s potřebnými školami.

3. (43.) Hrochův Týnec. Panství Hrochův
Týnec. Kněží. Farář Josef Schůtz jest dobře urov
naná hlava, rozumný muž, kterýž se ke všem lidem
a do všech okolností vpraviti dovede. Jako komisař
při přijímání protestantských prohlášení choval se
s velikou slušností a mírností a přirozenou svou
výmluvností mnohým nepořádkům rozumně předešel
a pravé zásady, jichž má skutečný křesťanský a
vlastenecký farář při zákonem ustanovené toleranci
užívati, mnohem dříve, nežli jiní, pochopil a pakli
že.dle některých skutků smí se souditi o vnitřním
přesvědčení,: upřímně přijal.
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Neslyšel jsem proti němu v žádném ohledu
od žádného člověka tu nejmenší stížnost; naopak
však pověst rozšafného muže všude kolem sebe
rozšířil.

Jeho kaplan jest stejně mírný, skromný v obco
vání a pilný v povinnostech svého povolání.

Přifařené obce. Týnec, městečko a farní chrám,
kde v měsíci po tři neděle řádné bohoslužby se
konají. Čankovice (část vsi), Blansko, vesnice '/,
hodiny od farního chrámu. Blížňovice, Kalit, Liba
mice, Nabočany, Trojovice, Přestavlky, Zájezdec,
vesnice !/, hodiny od farního chrámu. Hombice, ves
nice 9/, hodiny od farního chrámu. Řepníky, vesnice
4 hodiny od farního chrámu. Třemošice, Bílý Kůň,
vesnice 3'/, hodiny od farního chrámu.

Kommendátní a filiální kostely. V Hrochově
Týnci? v tamní marianské kapli konají často boho
služby dva premonstráti. Ve řrojovickém kommnen.
dátním kostele odbývají se řádné bohoslužby každou
třetí neděl. Ve filiálním kostele v Honbicích konají
se řádné bohoslužby dvacekráte ročně. Řepníky
mají veřejnou kapli, v níž se ročně dvaadvacetkráte
řádné bohoslužby odbývají.

Školy. Škola v Hrochově Týnci jest velmi
špatná. V Honbicích jest docela bídná a zanedbaná
škola. Řepnická škola zasluhuje sotva zmínky. '
Obyvatelstvo.| Hrochův Týnec 694 katolíci;

Cankovice, Blansko 210 katolíků, 16 protestantů;
Blížňovice, Kalit, Libanice, Nabočany, Trojovice,
Přestavlky, Zájezdec 993 katolíci, 67 protestantů;
Honbice 213 katolíků, 1 protestant; Řepníky 270
katolíků; Třemošice, Bílý Kůň 195 katolíků. Do
hromady 2575 katolíků, 84 protestanté.
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Poznámky. Ve vesnici Řepníkách jest místní kaplan
nevyhnutelně potřebný, neboť jest při nejlepší cestě celé
čtyři hodiny od svého farního chrámu vzdálena. Po celý
rok nevidí farář těchto svých farníků při bohoslužbách,
ubozí ti lidé chodívají do kostela na dvě hodiny od nich
vzdálenou Luži. Jakému nebezpečí jsou nemocní vystave
ni, a čeho lze si od vyučování náboženství pro jejich mlá
dež slhbovati? Dojemné jest slyšeti žaloby tohoto ubohého
lhdu na to!

Pan opat z Hradiště na Moravě, jako místní po
zemková vrchnost již před dvěma lety navrhoval, že zde
kněze zřídí; avšak chtěl sem míti každým způsobem usta
noveného premonstráta ze svého kláštera. Tato podmínka
nebyla od pražské arcibiskupské konsistoře přijata a toto
tak velice potřebné opatření zůstalo proto docela nevyří
zeno. Pohnut oprávněnými žalobami řepnických vesničanů
vyzval jsem poznovu dobročinnou štědrost páně opatovu a
obdržel jsem od něho odpověď, že jest úplně ochoten je
denkráte dané své slovo držeti a také třebas zítra nové
mu místnímu kaplanovi jeho výživu dáti poskytnouti.
Jmenoval mně sám jednoho ze svých kněží, za něhož se
u mne přimlouval. Od své podmínky však nechce upustiti,
poněvadž má za to, že zakladateli přísluší volnost, aby
směl ve svou zakladací listinu některé obecnému dobru
neškodlivé podmínky zařadit: Já se zde niktlerakž nedo
týkám důvodů konsistoře, pouze povinnost mne k tomu
vede, že nalehavou potřebu tohoto zřízení oznamují a je
ště přidávám, že se mně zanynějších. okolností zdá býti
lepším v Řepníkách zkoušeného, obratného knězepremon
stráta ustanoviti, nežli ubohý lid bez pastýře, bez boho
služby, bez útěchy a vyučování ponechati. Vždyť Jeho Ve
ličenstvo v mém dekretě jako komisaře zkoušené mnichy
sám za způsobilé k duchovní správě prohlašuje! Pakli že
bude návrh páně prelátův přijat, může tam býti od něho
navržený, týnickému připojený P. Christian Weeber bez
ztráty času jako místní kaplan odeslán a může svůj úřad
duchovního správce ihned nastoupiti.

Sem by měla, jak jsem již ve skutečském vikariátě
při místě Včelákov pravil, přifařena býti vesnice Resto
ky. Rovněž takové přifaření sem vesnice Cankovic (druhé
části) od farnosti Vejvanovické bylo by velikým pohodlím
pro čankovické, od svého chrámu na */, hodiny vzdálené
osadníky.

O



4. (44.) Svinčany. Panství Choltice. Kněží.
Farář Antonín Hlavsa jest jeden z nejdůstojnějších
duchovních správců tohoto bohdanečského vikariátu.
Prost mnohých předsudků patří správným okem
na poměry mravních potřeb svého lidu. Své povin
nosti miluje a plnění jejich činí st svým hlavním
zaměstnáním. Proto veškeré mé okolnostem se hodící
instrukce s potěšením přijal a já bych se ve svém
umění, lidi vybírati, musil velice zmýliti, kdybych
měl o upřímnosti tohoto jeho smýšlení jenom nej
menší pochybnosti. Jest dobrý kazatel, čte pilně
dobré knihy a dává si především na vyčvičení své
mládeže z náklonnosti záležeti, proto se svým lidem
velice toužebně si přeje, aby do Svinčan školu a
učitele obdržel.

Zámecký kaplan v Cholticích František Jeli
nek, kterýž jest od pana hraběte Thuna vydržován,
jest mdlá duše: jeho celým zaměstnáním jest čísti
mši, modliti se růženec a v neděli odříkati litanii.
Veškerých pastýřských výkonů se vzdaluje předstí
raje, že nebyl zřízen pro duchovní správu, nýbrž
pro pohodlí vrchnosti. Činný a dle svého povolání
zaměstnaný kněz mohl by zde veškeré výkony míst
ního kaplana zastávati, zdravým vyučování, nemoc
ným a umírajícím útěchy a posilnění poskytovati,
rovněž hrabětem Thunem založené škole býti veli
ce užitečným. Tato záležitost musila by býti s pa
nem hrabětem, kterýž jest beztoho podpoře dobré
věci nanejvýš nakloněn, projednána.

Přifařené obce. ©Svinčany, vesnice a farní
chrám, kde každou druhou neděli v měsíci řádné
bohoslužby se konají. Choltice, Chriníky, Skály,
Raškovice, Stojice, Ledeč, Cihelna, Svojšice, vesnice
/, hodiny od farního chrámu. Jedďdousov,Poběžovi
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ce, Urbanice, Trpesy, vesnice */, hodiny od farního
chrámu. Lepějovice, Lipoltice, Loděnice Pelechov,
Podhůrka, vesnice hodinu od farního chrámu. Ve
selí, Valy, Klenovka, Brloh, Senik, vesnice 1'/,
hodiny od farního chrámu. Krasnice, Litošice, ves
nice 2 hodiny od farního chrámu.

Lokální kaplanky. Choltický lokální kaplan
koná tam každou první neděli v měsíci řádné bo
hoslužby.

Kommendátní a filiální kostely. Ve stojické
kapli konají se každou třetí neděli v měsíci řádné.
bohoslužby. Ve filiálkách v Lepějovicích a Lipolti
cích odbývají se každý druhý měsíc na čtvrtou ne
děli řádné bohoslužby.

Školy. Škola v Cholticích není nejlépe zřízena.
Obyvatelstvo. Svinčany 316 katolíků; Cholti

fice, Chrtníky, Skály, Raškovice, Stojice, Ledeč,
Cihelna, Svojšice 1159 katolíků, 2 protestanté;
Jedousov, Poběžovice, Urbanice, Trpesy 345 kato
líků, 5 protestantů; Lepějovice, Lipoltice, Loděnice,
Pelechov, Podhůrka 211 katolík, 29 protestantů;
Veselí, Valy, Klenovka, Brloh, Seník 481 katolík,
201 protestant; Krasnice, Litošice 62 katolíci, 78
protestantů. Dohromady 20634katolíci, 315 prote
stantů.

Poznámky. Tato ze 27 míst a 2949 duší skládající
se rozsáhlá farnost má také málo učitelů lidu. Dva kněží
nepostačují, aby tak rozptylenou obec veškerými potřeba
mi duchovní správy a osvícení opatřih. Kdyby se těmto
potřebám chtělo odpomoci, musily by býti vedle cholti
ckého kaplana, který by měl býti v duchovního správce
změněn, ještě dvě místní kaplanky zřízeny, jedna v Li
polticích, druhá v Lepějovicích.

Mimo choltickou školu nemá celá farnost žádné
jiné. Nejcitelnější jest to pro dobrého faráře, že v místě
svého farního sídla nemá ani učitele, ani školy. Kdyby se



— 68 —

dostatečně nadaným kostelům této farnosti, jako svinčan
skému 10 zl., stojickému20 zl., lipoltickému 10 zl. a le
pějovickému 10 zl. ročně ubralo, mohl by se tímto pla
tem 50 zl. učitel vydržovati, vrchnost musila by býti po
žádána pouze o dům a potřebné topivo, anebo ze školního
fondu musila by se sem pomoc poskytnouti. Obec jest
nanejvýš chudá a nemůže k tomu ani nejmenší výpomocí
přispěti.

5. (45.) Zdechovice. Panství Zdechovice.
Kněží. Zdejší farní administrator Josef Pačtimnazdá
se býti pro Zdechovice stvořeným. Jest jedním
z nejlepších kazatelů tohoto chrudímského kraje.
Ve škole neparovnatelného sezemického faráře, u
něhož několik let kaplanoval, pochopil normální
methodu a zdravé pojmy tak, že se stal jedním
z nejlepších katechetů. Jeho přednes jest jednoduchý
a jasný, jeho rozdělení a výklady jsou správné a
důkladné, nikdy neodbočuje od normálního základ
ního učení, jež stále biblickými místy a rozumným
hnutím srdce dokládá. Nikdy neuklouzne mu slovo,
kteréž by třebas jenom z daleka uraziti mohlo. Za
málo týdnů tak mnoho dokázal, že protestanté
houfně jeho kázaní navštěvují, jež evangelickými
nazývají. Také zde beztoho dobře zařízenou školu
svými v tomto oboru výbornými vědomostmi o
mnoho zlepšil a není žádné pochybnosti, že by je
ho protestanté mnoho dítek tam posílali, kdyby byl
faru od pana knížete Paara obdržel. Zrovna v tom
okamžení, když tuto zprávu sestavuji, slyšel jsem
ke svému skutečnému zármutku, že toto obročí ji
ný dostal. Dejž Bůh, aby tento nový duchovní
správce, jehož já neznám, vlastnosti mého nyní
chváleného Pačiny měl a jako on uměl si lásku
svých farníků získati.

Přifařené obce. Zdechovice, vesnice a farní
chrám, v němž se první tři neděle v měsíci řádné
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bohoslužby odbývají. Morašice, Spitovice, vesnice
'/„ hodiny od farního chrámu. Chvaletice, Řečany,
Trnávka, Labětín, Zbraněves, vesnice '/„ hodiny od
farního chrámu. Telčice, Horušice, vesnice *%/,ho
diny od farního chrámu.

Kommendátní a filiální kostely. V řečanské
nlálce konají se bohoslužby každou čtvrtou neděli.

Skoly. Zdechovická škola jest jedna z nej
lepších na venkově.

Obyvatelstvo. Zdechovice 200 katolíků, “203
protestanté; Morašice, Spitovice (T katolíků, 309
protestantů; Chvaletice, Řečany, Trnávka, Labětín,
Zoraněves 150 katolíků, 755 protestantů; Telčice,
Horušice 163 katolíci, 583 protestanté. Dobro
mady 590 katolíků, 1850 protestantů.

Poznámky. Zde mně katolíci ve truchlivosti svých
duší přednesli, že protestanté ke svým mrtvolám, jež se
zde a na celém panství pardubickém na katolické hřbitovy
ochotně přijímají, v četných zástupech se dostavují, mrtvoly
za hlasitého křiku vesnicemi nosí a na svatém poli své
evangelické písně prozpěvují. Katolíci na toto bouřlivé
zpívání patří jako na urážlivý triumf, jímž protestanté jim
na jejich vlastním hřbitově proti veškerému právu poho
stinství chtějí svou převahu ukázati. To jest jisto a zku
šenost nás tomu učí při všech společnostech a zdá se, že
to ve mravních živlech lidského srdce spočívá, že každá
trpěná část hledí veškerých příležitostí využiti, aby nej
prve panující části se vyrovnala a potom stále, kde může,
jistý druh převahy získala. Zákonodárná moc může při
tom jedné každé náboženské straně umírňující hranice vy
měřiti a tak je mezi sebou ve příslušném poměru držeti.

Já jsem protestantům zde i všude, kde jsem rovněž
takové stížnosti katolíků slyšel, toto nepříslušné jednání
s veškerou mírností vytkl, jim milost jejich trpění a před
nosti panujícího náboženství představil a příklady jiných
zemských zřízení, kde protestanté jsou panujícím dílem,
pochopitelným učinil; kněze však mimo to jsem poučil,
aby při takových protestantských pohřbech vždycky na
katolickém hřbitově musili býti přítomni a při tom obě
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části společných žalmů de profundis a miserere v zem
ském jazyku odzpívati nechali. Sem náleží zdechovickému
správci, úřadu v Pardubicích -a oběma vikářům, v Boh
danči a Dašicích zanechané instrukce.

Ještě náleží zde připomenouti, že zdechovičtí pro
testanté rozděleni jsou ve stoupence helvetské a augsbur
ské konfese a proto mezi sebou proti sobě více odporu
chovají, nežli mají vůči katolíkům.

6. (46). Bohdáneč. Panství Pardubice. Kněží.
Vikář a farář v Bohdánči Ignác Roček, jest muž
kolosální postavy a proto volněji pohyblivý. Praví
se, že nechává sobě podřízeným farářům svou váhu
často chlubivostí cítiti. Neschází mu na příslušných
náhledech a pakli že se nemýlím, tedy pochopuje
a cítí správnost dobrých zásad. Alespoň mně při
všech příležitostech ukázal svou ochotu je podpo
rovati. Jest nepřítelem mnišství a nedrží na mali
chernosti v náboženských věcech, při nichž tak ča
sto to nejdůležitější jest zanedbáno. Pakli že se
stejně dobrou vůlí, s jakou moje opatření přijal,
bude nad jejich provedením bdíti, lze si od jeho
úřadu vrchního dozorce lecos dobrého slibovati.
Svého kaplana, jehož jsem neviděl, chválí jako mí
rumilovného a umravněného kněze.

Přifařené obce. Bohdáneč, městečko s farním
chrámem, v němž se na všechny neděle a svátky
řádné bohoslužby konají. Lhota, Černá, Živamice,
Dolní Opočínek, Kožlany, Neratov, vesnice '/, ho
diny od fary. Přelovice, Bukovka, Habřinka, ves
nice %/, hodiny od farního chrámu. Mělče, Loheni
ce, Habřina Vlčí, Vyšeňovice, Horní a Dolní Ka
salice, Bělá, vesnice hodinu od farního chrámu.
Sopřeč, Zaravice, Uhleč, vesnice 1'/, hodiny od
farního chrámu. |

Kommendátní a filiální kostely. V. kapli
v Živanicích konají se řádné bohoslužby desetkráte
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ročně. Při bělském filiálním kostele bydlící kněz

slouží na všecky neděle a svátky řádné bohoslužby.
Školy. Škola VBohdánči“ jest dobrá a uži

tečná. Zivanická škola jest nepatrná. Škola v Bělé
jest blízká spadnutí a svému konci.

, Obyvatelstvo. Bohdáneč 1125 katolíků; Lho
ta, Černá, Živanice, Dolní Opočínek, Kožlany, Ne
ratov 508 katolíků, 64 protestanté; Přelovice, Bu
kovka, Habřinka 262 katolíci, 140 protestantů;
Mělče, Lohenice, Habřina Vlčí, Vyšeňovice, Horní

a Dolní Kasalice, Bělá 835 katolíků, 61 prote
stant; Sopřeč, Zaravice, Uhleč, 465 katolíků, 77
protestantů. Dohromady 3195 katolíků, 342 pro
testanté.

Poznámky. Při kapli v Ztvanicích byl by místní
kaplan užitečný, poněvadž by mu mohly býti vzdálené ves
nice přiděleny.

7. (47) Mikulovice. Panství Pardubice.
Kněží. Farář Josef Kašpar, spravuje již 34 let
tuto farní osadu. ©Není neobratný člověk, ale
obrací svůj vtip daleko více na rozmnožování svých
příjmů nežli na duchovní správu. Mezi jiným proti
veškeré kněžské slušnosti provozuje obilní obchod
do Pardubic, tam často objevuje se na trhu, aby
své zboží odbyl. Poněvadž srdce jeho více na pe
nězích nežli na získávání duší visí, proto také ča
sto zanedbává své kazatelské povinnosti.

Na štěstí pro osadu má dobré a pilné ka
plany, kteří místo něho pastýřské výkony obstará
vají. Proto také jeho veskrze katoličtí farníci, s ni
miž ve svornosti Žije, nepřednesli proti němu žád
ných stížností. Moje poněkud citelné napomenutí
poučí jej snad o lepším.

Přifařené obce. Mikulovice, vesnice a farní
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chrám, v němž se na všecky neděle a svátky řád
né bohoslužby konají. Dražkovice, Bláto, Medlešice,
Vostřešany, vesnice '/„ hodiny od farního chrámu.
Tuněchody, vesnice %/, hodiny od farního chrámu.
Jestbořice, vesnice 1'/, hodiny od farního chrámu.
Barchov, Bezděkov, Čepy, Čivice, Jemikovice, Kle
šice, Dlouhé Lány, Opočínek vesnice blízké Jest
bořicům. |

Lokální kaplanky. Jestbořický lokalista slouží
na všecky neděle a svátky řádné bohoslužby.

Kommendátní a filiální kostely. V tuněchod
ské hhálce konají se řádné bohoslužby každou dru
hou neděli.

Školy. Škola v Mikulovicích jest prostřední.
Tuněchodská škola jest dosti dobrá. Jestbořická
škola jest špatná. Škola ve Dlouhých Lámech jest
dosti dobrá. |

Obyvatelstvo. Mikulovice 117 katolíků; Dra
žovice, Bláto, Medlešice, Vostřešany 115 katolíků ;
Tuněchody 415 katolíků ; Jestbořice 203. katolíci;
Barchov, Bezděkov, Cepy, Civice, Jentkovice, Klešt
ce, Dlouhé Lány, Opočímek 1151 katolík. Dohro
mady 2601 katolík.

Poznámky, Ve vsi Dlouhých Lánech, která ještě
s více jinými od farního chrámu jest vzdálena, byla by
lokální kaplanka velice užitečná.

8. (48.)Pardubice. Panství Pardubice. Kněží.
Děkanství není po smrti posledně zemřelého děka
na doposud obsazeno. Dva kaplani, Jan Safařík a
Mansuet Paulich jsou pilní, láskyhodní kněží. Dru
hý vyznamenává se zvláště svým nadáním pro ka
zatelskou výmluvnost. Jejich ctnostnému chování se
a mírnému jednání jest zajisté především co děko.
vati, že se v této četné farnosti ani jedinká duše
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ke bludu nepřihlásila. Mé konference a přicházející
při tom poučení přijali s vědochtivostí a učelivostí.
Za vedení rozšatného děkana mohli by se tito dva
mladí mužové státi neporovnatelnými duchovními
správci. Celý hospodářský úřad, magistrát a ostatní
farníci projevili mně nad jejich chováním se ve
škerou spokojenost a ani ta nejmenší stížnost při
mém vyšetřování této farnosti nedošla.

Přifařené obce. Pardubice, město a farní
chrám, v němž se na všecky neděle a svátky řád
né bohoslužby konají. Pardubičky, Nemošice Tr
nová, vesnice '/, hodiny od farního chrámu. Rosice,
Doubravice, Ohrazenice, Svítkov, Jeseničany, Pop
kovice, Drozdice, Černá, Mětice vesnice hodinu od
farního chrámu. Třebosice, Rybitví, Hrádek. Po
hranov, Srnojedy, Krchleby, Bláto, Dubany, Mate
řov, Dřenice, vesnice '/, hodiny od farního chrámu.

Kommendátní a filiální kostely. V městě Par
dubicích jest několik kaplí a klášter minoritský,
kde na všecky neděle a svátky řádné bohoslužby
se konají V kapli v Pardubičkách odbývají se
řádné bohoslužby každou třetí neděli. Ve filiálce
v Rosicích konají se řádné bohoslužby každou třetí
neděli. Ve fihálce ve Třebosicích odbývají se řádné
bohoslužby každou třetí neděli.

Školy. Škola v Pardubicích jest znamenitá,
Rosická škola jest dobrá. Ve Třebostcích škola jest
tak dobrá, jako v Rosicích.

Obyvatelstvo. Pardubice 208% katolíků ; Par
dubičky, Nemošice, Trnová 408 katolíků; Rosice,
Doubravice, Ohrazenice, Svítkov, Jeseničany, Pop
kovice, Drozdice, Černá, Mětice 1094 katolíci; Tře
bosice, Rybitví, Hrádek, Pohranov, Srnojedy, Krch
leby, Bláto, Dubany , Mateřov, Dřemice 1122 kato
líci. Dohromady 511 katolíků.
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Poznámky. Farnosť pardubická se 22 vesnicemi a

obyvatelstvem o 5311 duších skutečně potřebuje více kně

ží, chce-li se vzdáleným místům s vyučováním ku pomoci

jmou a blíže přiměstě ležící vesnice netrpí žádného ne
dostatku na vyučování a kázaních, avšak jest jich více,
jež jsou 1t/, hodiny a hodinu od fary vzdáleny a jenom
na některé neděle ve svých filiálkách bohoslužby mají.
Kdyby ve Třebosicích a v Rosicích kaplani a školy byly
zřízeny, měl by tento farní obvod dostatek duchovní po
travy.

' Zdejší normální škola, jejíž zkoušce byl jsem příto
- men, nachází se v dobrém pořádku, za kterýž jest přede

vším povinna svému řiditeli a katechetovi P. Oppeltovt.
9. (49.) Přelouč. Panství Pardubice. Kněží.

Farář Jan Slach požívá věhlasu dobrosrdečného,
střízlivého, umravněného muže. Na čele jeho na
psán jest tichý trud; mluví málo, ale co řekne,
prozrazuje zdravý lidský rozum. Jeho těžkomysl
nost, která pochází mnohem spíše z letory nežli
Z nějaké Jiné mravní příčiny, dává mu mrzuté, ne
vlídné vzezření a proto .se nelíbí některým souse
dům svého městečka. V základě jest dobrý, dobro
činný muž, kterýž pořádek ve svém chrámě a Sa
motu ve svém domě udržuje. Třebas že 1 neměl
žádných obzvláště vynikajících vlastností, tak není
při něm také žádné nepravosti, která by pokárání
zasluhovala. Jeho kaplani jsou od farníků chváleni.

Přifařené obce. Přelouč, městečko a farní
chrám, v němž se na první tři neděle v měsíci
řádné bohoslužby konají. Břehy, Mokošín, Benešo
vice, Lhota, Selmice, vesnice '/, hodiny od farního
chrámu. Lohenice, Jankovice, Kozašice. Skudly a
Semín, vesnice hodinu od farního chrámu. Kladru
by vesnice hodinu od fary.

Lokální kaplanky. Kladrubský lokalista slouží
na všecky neděle a svátky řádné bohoslužby.



Kommendátní a filiální kostely. V semínské
nhálce konají se řádné bohoslužby každou čtvrtou
neděli.

Školy.Ve Přelouči jest škola dosti dobrá.
Kladrubská škola jest dosti dobře zařízena.

Obyvatelstvo. Přelouč 1105 katolíků; Břehy,
Mokošín, Benešovice, Lhota, Selmice 422 katolíci ;
Lohenice, Jankovice, Kozašice, Skudly, Semín 806
katolíků, 9 protestantů; Kladruby 266 katolíků.
Dohromady 2599 katolíků, 9 protestantů.

Poznámky. Někteří nespokojení členové rady mě
stečka podali mně proti svému duchovnímu správci ža
lobní spis, v němž málo znamenající stížnosti, jako nikoliv
pořádné sloužení ranní mše, schvální přijetí varhaníka,
nevlídnost farářovu a podobných více uvádějí. Napomenul
jsem obžalovaného k pořádku a ku přívětivosti.

V Jankovicích byl by místní kaplan velice užitečný,
poněvadž. jest zde cesta častěji během roku následkem vy
stoupení vody neschůdná.

10. (50.) Sezemice. Panství Pardubice. Kně
ží. Farář Josef Kaucký bez odporu zasluhuje první
místo mezi duchovními správci tohoto kraje. On
jest probudilého ducha, sokolím zrakem pohlíží na
veškeré poměry, jež správně dohromady spojovati
1 rozdělovat dovede. Při dobře vedeném zaměst
nání mohl by se tento znamenitý talent nad veliký
zástup svých spolubratří vyšinouti. Má jádrnou vý
mluvnost, kterouž se zamlouvá 1přesvědčuje.Pilný,
neunavný v povinnostech svého povolání dovede si
V rozmanitých okolnostech náhledů svých farníků
pomoci.

Z, normálního školství. v němž jest zcela.
zvláštně zběhlý, činí si své zamilované zaměstnání.
Jeho školy v Sezemicích a ve Dříči jsou nejlepší
ve vikanátě a on již mnohé dobré chovance vy
cvičil v učitele. Při této jeho neunavné horlivosti,
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při této jeho lásce ke svým povinnostem, k mlá
deži a ke svému lidu nemůže se mu nedostávati toho,
že si celé důvěry svých osadníků získal. Jest pří
kladné, pastýře ve středu svého stáda a toto s ra
dostnými a láskyplnými zraky viděti k němu vzhlí
žet Tento muž získal si zrovna tak mé největší
vážnosti, jako jest od svých farníků milován a Ce
něn. Pod takovýmto farářem, v takovéto školce
musí býti také vychováni dobří kaplani. Jeho jsou
proto také velice nadějní kněží.

Přifařené obce. Sezemice, městečko s farním
chrámem, v němž se na všecky něděle a svátky
řádné bohoslužby konají. Kladina,. Časlůvkovna,
Choteč, Veska, vesnice "/ hodiny od farního chrá
mu. Kunětice, vesnice '/, hodiny od farního chrá
mu. Brozany, Ráb, vesmce */, hodiny od farního
chrámu. Hradiště, Němčice vesnice hodinu od far
ního chrámu. Srch, vesnice 1'/, hodiny od farního
chrámu. Dříč, vesnice */„ hodiny od farního chrá
mu. Dražkov, Bohumileč, vesnice */, hodiny od
farního chrámu. Bukovina, Újezd, Borek, Hrobice,
vesnice 1'/, hodiny od farního chrámu. Rokytno,
vesnice hodinu od farního chrámu.

Lokální kaplanky. Dříč má kommendátní ko
stel, který jest nyní lokalí, kde P. Josef Pačina
na všecky neděle a svátky řádné bohoslužby slouží.

Kommendátní a filiální kostely. Kuněticemají
filiálku, v níž se každou třetí neděli řádné boho
služby konají.

Školy. Sezemická škola jest přispěním horli
vých vynasnažení farářových blízká své dokonalosti.
Ve Dříči jest škola za výtečného vedení lokalisto
va v nejlepším stavu. V Rokytně zřídil nynější 1a
rář školu, která velmi mnoho užitku přináší.
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Obyvatelstvo. Sezemice 1021 katolík; Kladina,
Časlůvkovna, Choteč, Veska 564 katolíci, 2 prote
stanté; Kunětice 228 katolíků; Brozany, Ráb 294
katolíci; Hradiště, Němčice 312 katolíků; Srch
120 katolíků; Dříč 217 katolíků ; Draškov, Bohu
mleč 219 katolíků; Bukovina, Újezd, Borek, Hro
bice 520 katolíků; Rokytno 269 katolíků; 17 pro
testantů. Dohromady 3064 katolíci, 79 protestantů.

Poznámky. Zde shledal jsem nejřidší zjevy. Ve
vesnicích Rokytně a Chvojenci (poslední k Rokytnu skoro
přilehá, avšak přináleží k faře Chvojnu) nalezají se 52 rodiny,
které Krista a jeho božský zákon naprosto zavrhují. Sám
jsem s těmi lidmi rozmlouval a veškerou svou výmluvnost
vyčerpal, abych je k posvátnému křesťanství zpět přivedl.
Jak mně bylo možno, uplatnil jsem veškeré důvody víry a
na Konec spanilost křesťanské mravouky, abych je alespoň
k jednomu nebo druhému ze křesťanských vyznání pře
mluvil. S největší mírností naslouchali mým přátelským
výkladům, ale vždycky k nim odpověděli, že jejich rozum
nemůže tajemství křesťanského náboženství snésti, a že ne
mohou ničemu, co se jejich rozumu příčí, věřiti. Tisíce a
víse tisíců lidí smýšlí prý tak jako oni, jenom s tím roz
dílem, že tito mlčí, oni že však měli dostatek upřímnosti,
své smýšlení veřejně vyznati. Jejich vyznání víry záleží
asi v tom: Věřímev jednoho Boha, Stvořitele nebe1 země;
svatá Trojice jest mnohobožství a následkem toho Boha.
uráží. Že byl Kristus, věříme, jako věříme nějaké příhodě;
buďto byl pro své hříchy ukřižován, anebo zemřel nevinně.
V posledním případě padá vina na jeho soudce, a napotom
věříme, že byl tak synem Božím, jako my jimi jsme;
všichni lidé nejsou přece ničím jiným nežli tvory a dítkami
Božími; že by se však Bůh člověkem stal, tomu nemůžeme
a nebudeme věřiti. Naším zákonem jest deset přikázaní,
jež byl Mojžíš na hoře Sinaj obdržel, Pán je svým prstem
do kamenné desky a zároveň do našeho srdce vepsal. My
budeme Boha a své bližní milovati, budeme se svých de
seti přikázání držeti, budeme svých vrchností poslouchati;
všechny lidi necháme v pokoji a mimo to v nic jiného
věřiti nebudeme, ať si nás lidé, mezi nimiž žijeme, mají
v ošklivosti jak chtějí, ať se s námi děje co chce, my ne
můžeme a nikdy neupustíme od vzývání jediného Boha a
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žádného jiného zákona, nežli deset přikázaní nepřijmeme.
Věří v budoucnost, avšak v žádné pekelné tresty. Hříšníci,
praví, budou podle velikosti svých provinění káráni nebo
zničení a spravedliví budou věčně s Bohem a budou jej
milovati. Ve svých shromážděních modlí se „Otčenáš“ a
zpívají žalmy. Vyznání své dokládají mnohými texty z písma
a ze starého zákona. Když jsem se jich tázal, odkud své
učení mají, bylo jejich odpovědí, z častějšího a delšího
přemýšlení dostalo se nám osvícení. Dítky své posílají do
školy a farář Kaucký mne ubezpečuje, že jsou ve kře
sťanském učení lépe nežli jiní vycvičení. On i vrchní
v Pardubicích mně praví, že mají dobré mravy. Dříve bý
vali zloději dříví, od času však, co svou sektu veřejně
přiznali, není více slyšeti o této výstřednosti. Se mnou
setkávali se s největší uctivostí, velmi často líbali mně
ruce, „vy mluvíte k nám řečí svatého Jana“, říkali mně,
„avšak my nemůžeme a nebudeme jinak smýšleti“.

Jistý Kašpar jest jejich duší a hlavním učitelem,
ten a jiný, nějaký Provazník, vedli nejvíce slovo, ostatní
byli jenom ozvěnou těchto dvou. „Jest ještě více takových
lidí v Čechách, kteří způsob vašeho smýšlení mají?“ tázal
jsem se jich mezi jinými. „Ano, pane, na panství chla
meckém jest ještě 300 našich bratří, ti však mlčí, oni jsou
chytřejší nežli my, avšak my jsme počestnější“.

Druhého dne po mé rozmluvě k mému pozvání
přišli Kašpar, Provazník a ještě jeden opět zpátky. Uložil
jsem svému novoměstskému děkanovi Josefu Hurdálkovi,
jednomu z mých nejlepších kněží v diecési, který nepře
konatelnou mírnost a laskavost s dokonalou učeností spo
juje, aby tyto ubožáky poučil. Pět celých hodin 8 nimi ve
přátelském rozhovoru strávil a na konec rovněž nic jiného,
nežli jejich uvedené doznání opětně slyšel. Dobrý seze
mický farář vynakládá veškerou námahu, aby je k lepšímu,
ku křesťanskému smýšlení přivedl. Avšak doposud všecka
jeho práce byla bezvýslednou.

Jak s těmito lidmi, pakli že se nebudou chtíti k žád
nému v zemi obvyklému náboženství přiznati, v budou
cnosti bude třeba nakládati a čeho bude třeba ve příčině
jejich manželství a vychovávání dítek zaříditi, to pone
chávám vyššímu rozhodnutí. Já jsem nemohl ve věci nic
jiného učiniti, nežli nejobratnějším farářům v Kraji uložiti,
aby veškerou námahu vynaložili, aby si jejich důvěry zí
skali a o lepším je přesvědčili.
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11. (51.) Labská Týnice. Panství Pardu
bice. Kněží. Warář Antonín Herites jest lásky
hodný dobrý muž, milostné, klidné a jemné pova
hy. Třebas že v březnu za minulé zimy při rozší
ření se zprávy, že se protestantští sedláci rotí a
katolíkům vyhrožují vyvražděním a spustošením,
upadl v bezděčnou malomyslnost, v níž připustil,
aby bylo oddělení od prvního pluku karabiníků
k bezpečnosti osady povoláno, tak dle.mého uznání
nelze mu ani tento náhled, ani způsobený tím hluk
za nějakou vinu klásti. Nedopatření toto bylo zá
vodem více ukvapenou bázní poděšeného týnického
magistrátu, nežli jeho. On Žije nyní se svými pro
testanty v nejpříkladnější shodě a rozumně používá
všechněch oněch prostředků, jež mu důvěru jejich
získávají, aniž by se proto katolíkům nelíbil. Tak
při jedné protestantské mrtvole, již na svůj katolický
hřbitov doprovodil, proslovil ke všem okolostojícím
krátkou poděkovací řeč, v níž zemřelému spoluob
čanu prokázanou čest pochválil a všechny své far
níky k četnějším takovýmto projevům lásky a přá
telství povzbudil. Toto jednání se protestantům tak
zvláštně líbilo, že od té doby mnozí jeho chrám
Páně navštěvují, snášelivost s každým pěstují a o
svém pastýři nejinak, nežli se skutečnou uctivostí
mluví.

On není mimo to v duchovních vědomostech
nezběhlý a ještě stále více poučení žádostivý kněz.
Jeho škola jest jeho pílí, jeho láskou ke mládeži
jednou z lepších v kraji. Přeju mu pevnějšího zdraví
a mohlo by se za okolnosti časů od skromné hor
livosti tohoto důstojného a spolehlivého duchovního
správce velmi mnoho dobrého ovoce slibovati.

Dle jeho příkladu vzdělán jest také jeho ka
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plan Matěj Brudna, muž čistých mravů, neunavné
práce a pokojemilovné povahy.

Přifařené obce. Labská Týnice, městečko. a
farní chrám, v němž se na všecky neděle a svátky
řádné bohoslužby konají. Chrčice, Lžovice, Božec,
Krakovany, vesnice '/, hodiny od farního chrámu.
Lipec, Kojice, Uhlířská Lhota, vesnice *"/,hodiny
od farního chrámu. Selmice, vesnice 9/, hodiny od
farního chrámu.

Kommendátní a filidimí kostely. Při městě
Labské Týmici jest marianská kaple bez řádných
bohoslužeb. Ve filiálkách v Lópci a v Kojicích ko
nají se každou osmou neděli řádné bohoslužby. Ve
nlálce v Selmicích odbývají se řádné bohoslužby
rovněž každou osmou neděli.

Skoly. Škola v Labské Týmici se před mno
hými vyznamenává. Kojice mají také nepatrnou
školu.

Obyvatelstvo. Labská Týnice 969. katolíků,
12 protestantů; Chrčice, Lžovice, Božec, Krako
vany 476 katolíků, 2006protestantů; Lopec, Kojice,
Uhlířská Lhota 219 katolíků, 209 protestantů;
Selmice 85 katolíků, 36 protestantů. Dohromady
1809 katolíků, 463 protestanté.

12. (52.) Vosice. Panství Pardubice. Kněží.
Farář Vít Pavlín jest ctihodný 73letý kmet, kterýž
jestě při svém vysokém věku žádných ze svých fa
rářských jednání a výkonů neopomíjí. Káže i koná
křesťanská cvičení. Svým srdcem jest dobročinný a
proto od svého lidu milovaný duchovní správce.
Byť také při své poněkud upadající paměti nebyl
s to veškeré, na okolnosti hodící se zásady chá
pati, tak jsem přece ubezpečen, že k žádným zmat
kům příležitosti nezavdá. Jeho snášenlivá povaha a
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vlastní mu lidumilnost nahražují při něm dary osví
ceného, jemného ducha.

Jeho kaplan P. Jan Spatenka jest horlivý,
spolehhvýkněz

Přifařené obce. Vosice, vesnice a farní chrám,
v němž se každou druhou neděli řádné bohoslužby
konají. Vosička,Polisy, vesnice "/„ hodiny od far
ního chrámu. Ždánice, Plch, Dolany, Podolšany,
vesnice '/„ hodiny od farního chrámu. Křičeň, Li
bišany, vesnice hodinu od farního chrámu. Rohoz
mice, Trávník, Sedlice, Krásnice, vesnice 1'/, ho
diny od farního chrámu. Srch, Steblová, vesnice 2
hodiny od farního chrámu.

Kommendátní a filiální kostely. Ve ždánickém
kommendátním kostele konají se "každou druhou
neděli, v podolšanské kapli však zřídka řádné boho
služby.

Školy. Ve Vosicích jest škola 1 učitel velmi
dobrý. Škola ve Ždámicích jest užitečná a dobrá.

Obyvatelstvo.| Vosice 256 katolíků, 2 prote
stanté; Vosička,Polisy 238 katolíků, 18 protestantů;
Ždánice, Plch, Dolany, Podolšany 990 katolíků,
41 protestant; Křičeň, Libišany 336 katolíků, 25
protestantů; Rohoznice, Trávník, Sedlice, Krásmice
442 katolíci, 9 protestantů; Srch, Steblová 1065
katolíků. Dohromady 2457 katolíků, 95 protestantů,

Poznámky. Na dvě hodiny od farního chrámu vzdá
lené vesnice Srch a Steblová mohly by býti přiťařeny k far
nosti pardubické.

Dašický vikariát.

1. (53.) Dašice. Panství Pardubice. Kněší.
Vikář a farář Josef Tříska náleží ve prostřední

6
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třídu tuzemských duchovních správců, kteří dle své
možnosti povinnosti konají. Wřebas že se ani zvláštní
učeností, ani jinakou vznešenou vlastností nevyzna
menával, tak nemá také ničeho kárání hodného ve
své povaze. Zde omezuje se skoro všecko na nega
tivní spokojenost, žádné nepravosti, žádné bludy,
žádná opomenutí, žádné žaloby. Jako vikář udržuje
pořádek a přesný dohled ve svém obvodu. Mnozí
hdé jsou rádi představenými, poněvadž to lichotí
jejich ješitnosti, býti jiným nadřízenými; také tento
počestný muž má asi hodnou dávku takovéto je
Šitnosti. Nevyšetřuji zde rozmanité popudy jednání
jsa rád, když se dobré děje, ať si to vychází z té
nebo oné pohnutky. On to pochopuje, že přehnaná
kněžská horlivost s křesťanskými zákony snášeli
vosti se nesnáší. Vždycky jest mnoho získáno, pakli
že duchovní představení cenu snášelivosti znají,
pravdu s mírností přednášejí, nikomu svá mínění
s neurvalostí nevnucují, nikoho, kdo s nimi stejně
nesmýšlí, nekaceřují a tak se všemi lidmi v pokoji
Žijí a nad ním a nad svorností u svých podřízených
bdí. —

Vyto zásady, doufám, dašický vikář přijal a
ony se den ode dne stále více rozšiřují.

Přifařené obcě. Dašice, město a farní čhrám,
v němž se na všecky neděle a svátky řádné 'boho
služby konají. Nové Lámy, vesnice '/, hodiný*od
farního chrámu. Lány, Prachovice, Kostěnice, Mě
fice, vesnice '/, hodiny od farního chrámu. -Kolo
děje, Hostovice, Zižím, Zminná, vesnice hodinu od
farního chrámu. Komárov, vesnice 1'/, hodiny od
farního chrámu.

Kommendátní a filiální kostely. V hostovické
nhálce konají se řádné bohoslužby každou třetí ne
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děl. V kapli v Komárově konají se veřejné boho
služby ročně jenom pětkráte.

*Školy Škola vDašicích jest prostřední. Škola
v Lánech jest špatná. Škola v Hostovicích jest málo
navštěvována.

Obyvatelstvo. | Dašice 1040 katolíků; Nové
Lány 91 katolík; Lány, Prachovice, Kostěnice, Mě
ice 624 katolíci, 12 protestantů; Koloděje, Hosto
vice, Ztžín, Zmánná 541 katolík, 15 protestantů;
Komárov 224 katolíci. Dohromady 2520 katolíků,
21 protestantů.

2. (54.) Holice. Panství Pardubice. Kněší.
Daniel Alexius z Louže, láskyhodný stařec, v je
hož mysli veselost a bodrý klid vládne. Tento svůj
vnitřní pokoj rozšiřoval také vždycky na svůj farní
lid, s nímž po dlouhou řadu let v nerušeném míru
žije. Vždycky byl jemný a dobročinnýa proto jest
také u svých osadníků v žehnání a úctě.

Jeho kaplan Ondřej Kubím, kterýž zcela při
rozeně při vysokém stáří farářově nejmnožší farní
úkony obstarávati musí, jest horlivý, činný, věci
rozumějící muž; jeho horlivost musí však býti stále
mírněna. Jest to misionářská horlivost, která se
s tolerančními zákony nesnáší. Na štěstí v této
dašické farnosti nikdo se « bludnému učení ne
přiznal. Wak nelíbí se mu dovolené čtení bible, ve

wsw?
kteréžto příčině byl ode mne poučen.

Přifařené obce.Holice, městečko a farní chrám,
v němž se každou třetí neděli řádné bohoslužby ko
nají. Ředice, vesnice '/„ hodiny od farního chrámu.
Ostřetín, vesnice hodinu od farního chrámu. Vysoká,
Veliny, vesnice dobrou hodinu od farního chrámu.

Kommendátní a filiální kostely. V ředické
nlálce konají se řádné bohoslužby každou třetí ne
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děli. V ostřetťínské filiálce odbývají se řádné boho
služby každou třetí neděh. Ve velinské kapli ko
nány jsou řádné bohoslužby jenom třikráte ročně.

Skoly. Holická škola jest velmi dobrá. Ředi
cká škola jest špatná. Ostřelínská škola jest těsná
a bídná.

Obyvatelstvo. Holice 1718 katolíků; Ředice
(13 katolíci; Ostřetín 546 katolíků; Vysoká, Ve
tiny 428 katolíků. Dohromady 3465 katolíků.

Poznámky. Ostřetínská obec prosí o lokálního ka
plana, poněvadž mají lidé při lepší cestě dobrou hodinu
do chrámu co jíti. Při špatné povětrnosti činí zde mastná
půda cesty skoro neschůdnými.

3. (55.) Vysoké Chvojno. Panství Pardu
bice. Kněží. Farář Jan Neubauer má to s mnohý
mi tuzemskými faráři společné, že při prohlášení
tolerance duchu zákona neporozuměl a proto v ne
obratné horlivosti proti nově přihlásivším se prote
stantům poněkud prudčeji bouřil. Tato špatně roz
uměná horlivost nyní u nejmnožších kněží se uti
šla a zdravější zásady křesťanské snášelivosti zdají
se, Bohu budiž děkováno, den ode dne hlubší ko
řeny zapouštěti. Farář stal se v tomto bodu nyní
mírnějším; on běduje v ústraní a ostatně nechává
každého ve příčině jeho náboženství s pokojem.
Katoličtí jeho farníci chválí kazatelskou jeho vý
mluvnost, jenom mně Žžalovali, že jim zřídka svůj
hlas slyšet dává. Omlouvá se slabostí svých prsou.
Ještě však více stýskali si na vyšší taxy štolové,
jež jsou v této farnosti obvyklé. Vyšetřování a zpro
středkování ve příčině té uložil jsem vrchnímu par
dubickému úřadu. . |

Jeho kaplan Jan Safránek jest pln divoké
a hlučné obracecí horlivosti. Při křesťanských cvi
čeních s dítkami 1 odrostlými, kteří otázky jeho
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nesprávně zodpověděli, nejtvrději nakládal. Volové
a oslové lítali z jeho úst jako roj včel z úlu a
mnohdy byli promíchání pohlavky, jež jeho ruka
rozdílela. On na kazatelně užil výrazu; »pluh a
cep patří do ruky sedláka a ne bible«. Takovéhoto
divě ohnivého muže nemožno předce ponechati na
místě, kde láska, kněžská mírnost, jemné vyučování
a nepřekonatelná trpělivost říši jednoty zříditi mají.
Na místě jsem mu kazatelnu zapověděl a vikáři
jsem uložil, aby jej ze svého vikariátního obvodu
odstranil.

Přifařené obce. Vysoké Chvojno, vesnice a
farní chrám, v němž po -tři neděle v měsíci řádné
bohoslužby se odbývají. Chvojenec, vesnice '/„, ho
diny od farního chrámu. Poběžovice, vesnice '/,
hodiny od farního chrámu. Bejšť, vesnice hodinu
od farního chrámu. Hoděšovice, vesnice 1'/, hodinu
od farního chrámu. Nová Ves, vesnice 1, hodiny
od farního chrámu. Štěpánovsko, Albrechtice, ves
nice 2 hodiny od farního chrámu.

Kommendátní a filiální kostely. Ve tiálce
v Bejšti konají se řádné bohoslužby každou třetí
neděli. V albrechtické kapli odbývají se řádné bo
hoslužby jenom desetkráte ročně.

Školy. Škola ve Vysokém Chvojně jest špat
ná. Škola v Bejšti jest špatná. Škola v Albrechti
cech jest velmi Špatná.

Obyvatelstvo. Vysoké Chvojno 214 katolíků, 4
protestanté; ©Chvojenec 2383. katolíků, 127. prote
stantů; Poběžovice 135 katolíků; Bejšť 311 kato
lík, 6 protestantů; Hoděšovice 147 katolíků; Nová
Ves 159 katolíků; Štěpánovsko, Albrechtice 241
katolík, 4 protestanté. Dohromady 1505 katolíků,
141 protestant.
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Poznámky. Ve srozumění se zdejším farářem odpo
ručil jsem jeho deistické farníky, kteří ve blízko Rokytnu
ležící vsi Chvojenci bydlí, sezemickému faráři Kauckému
k lepšímu poučení. ,

Vesnice Albrechtice, Stěpánovsko, Nová Ves jsou od
chvojenského farního chrámu na 2 hodiny vzdáleny a cesty
sem jsou mimo to lesem velice obtížné. Bylo by jim po
moženo, kdyby byly k faře v Týništi, ve královéhradecké
diecési, od níž jsou jenom 1/, hodiny vzdálené, přifařeny.
Avšak musilo by býti k tomu přihlíženo, aby chvojenecký
farář plynoucích mu od nich důchodů neztratil, poněvadž
by jinak při svém beztoho velmi hubeném obročí žiti
nemohl.

4. (56) Roveň. Panství Pardubice. Kněší.
Farář Josef Ruth jest -tichý, jemný, láskyplný
muž, kterýž rovněž jak svůj, tak svých farníků po
koj miluje. Neopomijí žádné ze svých farářských
povinností a bylo to pro mne útěchou slyšeti jeho
chválu z úst jeho jak katolických, tak protestant
ských osadníků. Také o jeho kaplanovi mluví lidé
všecko dobré.

Přifařené obce. Roveň, vesnice a farní chrám,
v němž se každou třetí neděli řádné bohoslužby
konají. Lotětíny, vesnice '/, hodiny od farního chrá
mu. Čeradice, Plátemice, vesnice '/„ hodiny od far
ního chrámu. Moravany, vesnice */, hodiny od far
ního chrámu. Slepotice, vesnice */, hodiny od far
ního chrámu. Bělešovice, Lipec, vesnice hodinu od
farního chrámu.

Kommendátní a filiální kostely. Ve plátent
cké kapli konají se řádné bohoslužby osmkráte ročně.
V moravanské kapli odbývají se řádné bohoslužby
dvaadvacetkráte ročně. Ve slepořické kapli slouženy
jsou řádné bohoslužby desetkráte do roka.

Škola. Roveňská škola docela bez užitku ne
ní. Slepotická škola jest docela dobře opatřena.
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Obyvatelstvo. Roveň 800 katolíků, 33 prote
stanté; Litětiny 164 katolíci, 41 protestant. CČera
dice, Plátenice 239 katolíků, 1 protestant; Mora
vany 255 katolíků; Slepofice 142 katolíci, | pro
testant; Bělešovice, Juipec 103 katolíci. Duhromady
1703 katolíci, 76 protestantů.

Poznámky. Ve vsi Moravanech byla by lokální ka
planka užitečná a takovýmto závodem byla by celá far
nost dostatečnou duchovní správou zaopatřena.

5. (57.) Chroustovice. Panství Chroustovice.
Kněží. Farář Jiří Střílecký jest tak, jak z rukou
přírody vyšel, nejlepší duše na Božím světě. Ne
vinný ve svých mravech, nezištný oproti svým far
níkům, pravdivý a spravedlivý oproti všem lidem.

Jeho jménu jest doposud v Rychmburce, kde
před 18 lety faru administroval, nejplněji žehnáno.
Učený ovšem není, neschází mu však na zdravém
lidském rozumu a potřebných vědomostech. Miluje
a koná veškeré své povinnosti s nejlepší vůlí, Žije
se všemi svými farníky v nejupřímnější snášelivosti,
všem lidem slouží dle své možnosti a jest proto ve
svém farním obvodu od katolíků 1 protestantů za
přítele považován. Jeho kaplan František Rothhansel
následuje dobrý příklad svého lidumilného faráře.

Přifařené obce. Chroustovice, vesnice a farní
chrám, v němž se každou druhou neděli řádné bo
hoslužby konají. Staré Holešovice, Ostrov, vesnice
'/„ hodiny od farního chrámu. Zhota, Žilovice, Bře
zovice, Nové Holešovice, Turov, Městec, vesnice '/;
hodiny od farního chrámu. Bor, Opočno, vesnice
$/„ hodiny od farního chrámu. Uhersko, Stradouň,
vesnice hodinu od farního chrámu. Trusnov, Sedli
šťě, vesnice 1"/, hodiny od farního chrámu. Rad
hošť, Žika, Tynisko, Jaroslav, vesnice '/„ hodiny
od farního chrámu.



Kommendátní a filiální kostely. V kapli
v Uhersku konají se každou čtvrtou neděli řádné
bohoslužby. Ve filálce v Radhošťi odbývají se řád
hébohoslužby: každou čtvrtou neděli.

Skoly. Škola ve Chroustovicích jest docela
bídná. Myslí se však vážně na její obnovení. Škola
v Uhersku jest velmi bídná.

Obyvatelstvo. ©Chroustovice 55T katolíků, 6
protestantů; Staré Holešovice, Ostrov 349 katol
ků, 135 protestantů; Lhota, Žilovice, Březovice,
Nové Holešovice, Turov, Městec 619 katolíků, 18
protestantů ; Bor, Opočno 211 katolík, 158 prote
stantů; Uhersko, Stradouň 345 katolíků, 84 pro
testanté; Trusnov, Sedliště 256 katolíků, 47 pro
testantů; Radhošť, Žika, Tynisko, Jaroslav 36%
katolíků, 102 protestanté. Dohromady 2824 kato
líci, 610 protestantů.

Poznámky. Ve vsi Uhersku jest místní kaplan na
nejvýš potřebný. Zřízení jeho jest již usnešeno; může býti
z uherského, ze 17.000 zl. spočívajícího zádušního kapitálu
pohodlně vydržován. Jenom se ještě očekává potvrzení
zřízení této kaplanky od veledůstojné pražské konsistoře.

Také radhoštská, od Chroustovic 1:/, hodiny vzdá
lená obec prosí 0 místního kaplana.

6. (58.) Choceň. Panství Choceň. Kněší.
Farář Václav Haugvic z Biskupic, kterýž jest zá
roveň sídelním kanovníkem v Hradci Králové, jest,
pakli jest podle srdce posuzován, dobrý, lidumilný
muž a nepochybně že veliký rozvrat v jeho finan
cích nastal právě působením Špatně rozpočtené
štědrosti. ížen příjmy jeho „velice vysoko převýšu
jícím břemenem dluhů, sužován zástupy věřitelů,
starostí trápen, není ovšem že naložen ke svému
úřadu duchovního správce. Duch zcela přirozeně
ztrácí veškerý vzlet a bystrost, když všude na vý
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živě schází, když žádný pořádek v domě nepanuje
a když jest každodenně od nežádoucího zástupu vě
řitelů nanejvýš mořen. V tomto smutném postavení
nachází se nyní choceňský farář, na všech místech
jsa sekvestrován, na všech stranách bez pomoci,
propast před jeho zraky. Zasluhuje soustrasti. Jeho
věřitelé, větším dílem chudí lidé, jsou neméně hodní
politování. Tento stav táhne nyní svůj řetěz jiných
smutných následků za sebou. Choceňská farnost
jest často celý rok a déle bez duchovního správce
a 1 když jest farář přítomen, tak nemá takto stí
sněný muž ani odvahy ani schopnosti své nanejvýš
důležité povinnosti plnit. Od tří měsíců jest nyní
již ve svém stanovišti nepřítomen. Tři kaplani,
kteří ještě mimo to mezi sebou nesvorně Žijí, ob
starávají tento rozsáhlý, z městyse, 24 vesnic a
4735 duší sestávající farní okres.

Starší Cerný má sice pověst horlivého, obrat
ného kněze; mladší obstarává rozrušené hospodářství,
třetí jest také od vikáře chválen, ale celkem vzato,
farníci jsou průřezem s celou správou nespokojeni.
Vyslaný ke mně syndikus s několika členy rady
prosili mne 0 zprostředkování. »My musíme«, pra
vili ke mně, »svého pastýře vydržovati a nepoží
váme od něho žádné z oněch výhod, k vůli nimž
ho vydržujeme.« Musil jsem jim to připověděti, že
jejich odůvodněnou stížnost udám. Plním tím svou
povinnost a přenechávám to vyššímu rozhodnutí,
jak by zde bylo postupovati, kdyby se chtělo, aby
nešťastný farář a několik set chudých věřitelů byli
zachráněni a zároveň aby pastýřem opuštěné du
chovní správě v Chocni a žalujícím byla zjednána
vydatná pomoc.

Přifařené obce. Choceň, městys a farní chrám,
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v němž se na všecky neděle a svátky řádné boho
služby konají. Lhota Zářecká, Běstovice, Darebnice,
vesnice '/„ hodiny od farního chrámu. ©Hemže,
Březnice, Boším, Lhota Sudlická, vesnice '/, hodiny
od farního chrámu. Skoremice, Dvořisko, Podračky,
vesnice '/, hodiny od farního chrámu. Nasavrky,
Koletím (Koldín), Srub, Hluboká, vesnice */, hodiny
od farního chrámu. Slatina, Chlumek, Postolov,
Pichovice, Smetana, vesnice 1'/, hodiny od farního
chrámu. Újezd, Plchůvky, Nová Ves, Korunka,
Prochoď, vesnice 1'/, hodiny od farního chrámu.

Kommendátní a filiální kostely. Ve běstovické
kaplh jsou bohoslužby jenom dvakráte ročně konány.
Hemže má marianskou kapli bez řádné bohoslužby.
Ve filiálce ve Skorenicích odbývají se řádné boho
služby každou čtvrtou neděli. Ve srubské kapli ko
nají se řádné bohoslužby pětkráte ročně. V kapli
ve Slatině odbývají se řádné bohoslužby třikráte
ročně. V újezdské 'filiálce konají se řádné boho
služby každou čtvrtou neděli.

Školy. Škola v Chocni jest špatná. Škola ve
Skorenicích jest bídná. Škola ve Srubě jest také
špatná. Škola v Újezdě jest celkem nevýznamná.

Obyvatelstvo. Choceň 1488 katolíků; Lhota
Zářecká, Běstovice, Darebnice 439 katolíků; Hemže,
Březnice, Boším, Lhota Sudlická 355 katolíků;
Skorenice, Dvořisko, Podračky 492 katolíci; Nasa
vrky, Koletín (Koldín), Srub, Hluboká 849 Kato
líků; Slatina, Chlumek, Postolov, Plchovice, Sme
tana 545 katolíků, 4 protestanté; Újezd, Plehůvky,
Nová Ves, Korunka, Prochod 546 katolíků, lí
protestantů. Dohromady 4714 katolíků,.21 protestant.

Poznámky. Ve vsi Újezdě by byl místní kaplan na
nejvýš potřebný. Ležíť 1:t/. hodiny od fary vzdálena a



— 91. —

opatřením tímto bylo by stejnoměrně vesnicím ŠSmetaně,
Plchovicům, Nové Vsi, Korunce, Prochodu a Chlumku po
moženo. |

7. (59.) Brandýs nad Orlicí. Panství Bran
dýs. Kněží. Farář František Zuber nosí na svém
otevřeném čele pravdu a moudrost napsané a jeho
šťastný tvar tváře jest také správným malířem jeho
srdce, když se s ním jeden podrobněji seznámí.
Jest obezřelý, mírný, jemný kněz, kterýž si plným
právem získané si důvěry svého lidu zasluhuje.
Neslyšel jsem o něm a o jeho kaplanovi nic, nežli
všecko dobré.

Přifařené obce. Brandýs, městys s farním
chrámem, v němž se na všecky neděle a svátky,
patnáctkráte vyjímaje, řádné bohoslužby konají.
Mostek, Němě,Luh, Bezpráví, Valčmanice, Sudislav,
vesnice '/, hodiny od farního. chrámu. Rosocha,
Rviště, Dobrá Voda, Říčky, Sv. Jiří, Sytímn, Vodě
rady, Zálší, Kohořín, Hrádek, Lemelsdorf, vesnice
"/„ hodiny od farního chrámu. Loučky, vesnice */,
hodiny od farního chrámu.

Kommendátní a filiální kostely. V kapli u
Sv. Jiří konají se řádné bohoslužby ročně jedenáct
kráte.

Školy. Škola v Brandýse jest dosti dobrá.
Obyvatelstvo. Brandýs 104 katolíci; Mostek,

Němě, Luh, Bezpráví, Valčmanice, Sudislav 823
katolíci; Rosocha, Rviště, Dobrá Voda, Říčky, Sv.
Jiří, Sytím, Voděrady, Zálší, Kohořím, Hrádek,
Lemelsdorf 1553 katolíci, 255 protestantů; Loučky
82 katolíci. Dohromady 2962 katolíci, 255 pro
testantů.

8. (60.) Zámrsk. Panství Zámrsk. Kněší.
Farní administrator Václav Gartner jest poučení



chtivý muž, jemuž ani na vtipu ani dobré vůli ne
schází. Jeho farníci vydávají mu vysvědčení, že jim
bohoslužby pořádně koná, dobře a podle písma káže,
že pečuje o mládež a jejich nemocným ochotně
slouží. Se svým patronem panem z Jeníků nežije
v nejlepším dorozumění; nechtěl jsem příčiny toho
vyšetřovati, poněvadž nikdy bez žalobců nesoudívám.
Jenom ke svornosti jsem jej napomenul, poněvadž
příklady duchovních správců mají vždycky důležitý
vliv na srdce osadníků.

Přifařené obce. Zámrsk, vesnice a farní chrám,
v němž na všecky neděle a svátky řádné bohoslužby
se konají. Dobříkov, Rzy, vesnice '/„ hadiny od
farního chrámu.

Školy. Škola v Zámrsku nemá docela žádného
významu.

Obyvatelstvo. Zámrsk 396 katolíků, 2 prote
stanté; Dobříkov, Rzy 338 katolíků, 3 protestanté.
Dohromady 734 katolíci, 5 protestantů.


