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vE před vTdánín to].erančnÍhc patontu byLi ovangolíci
navzájen v či1énstyku. linojonÍ clešnických s rrcsis].avsEýni
ořineelo své dobré ovocc. Pc vyd{nÍ pate ntu se Iidé jailoby
neuohIi ani clost nasytit ncvé možnoeti spclečných shrornríždění.

ti' kteří sc přitriď,sili u k nově novc}enénu nábožgnství přestávuli chotiit do keiclických koste1ů c aaěeli s€ arrronoiáovat
někdo ve stcdcláchn jinde v€ striveních, jak so icde oalo. Bylo
také potřebal ab}'se navzájen pcradili co dé,l a jak dál. Úraay
sany neněly jasné instrukce, jak patEnt provÁdět a ]-ídénechtěli
ěekat. škodan Že z prvních nČsÍcůpo vydónÍ tolersněnÍho patcn_
tu laálsc tak uúlo zprávg '"ažclá jednotlivá a větěínou vclni
chudá zpráviěka však svědšío ncbývalé aktivitě a horlivoati,
kterú c,c r,razí ].idnri šířile a ktgrá u úřgdůbudila aĚ nop-$Íě3tný
s

I

trach.

Íck na příklac] víuc, Žc ňrhoř ,Jakubcc BG zúčestnilcilé'r.
't\
gchůzeEr
řady
Bs, kterých vybíral rJerríze a byl oroto i vyěctřo+
ván. .Podle výpovědí ee.bral }BzJ.atých a 35 krojcarů e sobranb'u
částku aesl ještó před vánoceni do VÍdně.Pcnízc odovzdal
5anueli j{a8JovÍ, kterónu za př.gložonÍ podilné peticg při prvnÍ
eesté dc Vídiréneolati1, alo saluvil s nín, Že peníze ořineocr'
jaknile bude žadoeti vyhověno. Iiii tuto sbÍrku přisoěli cbcc
1aecvice, Rcseěn Lcuka, Prosetín, Brtcvír Crhov, věstínn tlír,
Polcn, I{iubcké, VeeelÍ, Delečín,BhuUněÍn, [itr'achujov, volký
',
U|ušÍn, UbušÍnek,Sulkovec, t'lyklovico 1
' Tonáš ,"Iuron zaěel ve svén nejb}ížšíaoko].í působit

'i''..
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jen jako iniciator soupisů, ele přecjevšírn jako kantor - prlaor
zpěvák a j{ikc předčitatel-kazatol. i{a nedělnÍch a gvdteěnÍclr i''

ne

shroudŽděních, ale předsvšÍu nE pchřbech evarrgeLÍků, kteřÍ dosud
neněli své kÉztte1e. úxk$ Byl zadrŽea a vyéetřován kvůli
,'.'

kázání na oohřbu, který ae konal v iicvé$ iliěstě. Ja}c*lilc se Ř

\.

ďu

ae úřaťly doarslo, žc kone1 ghnonáŽděaÍ Y aopouž{vanékapli

v i{lubokérn, okarnžitě ngstalo šetřenÍ, kdo a jak sc dc kaple
frv}oupeJ-". Ukázalo 8G,
Žc klíčc visch} v předoÍnÍ kostcla.
Dalšísbrollá'ždčníge tan už konnt ncenělo. Ngělo sc však nígto
vc stodcle v iririlén Ubušínku.
ťrosetínštížáda1il eby jin E jcjich shrouáždění
byl p
prop'3jěen prosetÍnský koc.tel, který považovaLi za avůj
- vždyt
ho před l-aty v}agtníne rukaÍBa stavěli. Teké žádgli, jestli
by jako svéhc kazatole rnoh1i dost*t prcsetíngkéhorocjákg
Yác].ava Dvořáěke, který kdyaí utek1 ge zekózenýnri knihanrr
kvůli víře z donova e ži]. trynÍ v tipaku. Úraoy však měli atrach'

txkxgrnsrtÍnxtsýr:<arb;i}expern1rxo aby evange1iětí kazatclé
E Fru*"ka nerozvráti]-i i'Ekcuoko-ulrerské rnocnář,etvíe tak proaetÍrrekýn jejicrr žádosti byly odnítnuty. Aepoň něěcho všek

rJrcs*tínštídcsÉ}rli- by1o jin povolono shronažěcvat 8e ve ško].e.
ŠkolabyLa orJ vydání puteatu prúzdná - katolický učitc1, který
v ní byd]-ol, když zjietíI, ža je v ceIé obgi sún katolÍEcn,
z Prosetína ''utěklt'. i)ovo}aní ghroaažčovetec bylo vyjÍne čaéI

jinranovská rjÉboženskákonise nuopak každó shrcnažěovúnÍzckazovala & na lrovcněstsku dckonce došlo k zóeahůg vojska.
gtyby olešnických a nosis1avských po vydaní patcntu jcště

zosílí1y' Ilvangc]-Íci v kunštátgkéhcpanství zaěirli chodit ns
bolroslužby do Ncsislavi. Tcnáš ,Juren ve svých panětech uvádí,
že Vgčeři Péíněolavil po prvé v Živctě právě na shrcnóžděnÍ
v Noaůglavi. 01ešníětíevangelÍci teké žádalil abx nossslavgký
pestor směl dojíždčtdc 01ošnice a konet tu bchceluŽby. Výnoscn
z J'l-října 17s: jin to bylc oovclcno, nejdélc všek ng csn drrí
Y POCÉ r

ť1

25.lístopadu 1?81 napsal tlosef Cluplk z O].ešnicc
do ijrna ko guberniu líot, v něnž Žádsl pro ovungeIíky o wddnÍ
nepcužÍvar:éhckostc1a vs -ulkovci. .)oěet eviinÉo1ÍkůrxxĚ
cdiratloval rra 3000. Jeirc žáclcst byla zawLtnuta ir Gvsngelíci si
tehdy zřejně uvr,cicnili, že si budcu nu,set postavit na svůj
v].aatní t:oklxd své vlastní utodlitebny. 0 povoJ.ení }ie stavbě
.i o vyněření stavebního nístsi žágali jako první pro.9etínětÍ.
v progctÍnsi(é sbcrové krcnice c ton ěteuy:
'' Když s€ psalo v roku 1'7U]- dnc lc.něsíco arpna' zersri].o 3G
u ;iás v ťrcectíněportcjprv cír'kovníehrolnáždění pod1c ilákoga
Páně.

l.kouís eísařská přijoIa ne Kunštát 17{'J]- roku, <lne 28.EěsÍcc
prosince, tl ktcré jeden xeŽdý lroslcdář 3e svého dorau poěot
vydával. opet Lonio přije}a roku L1's? dnc 3.6 l*íje, v které
jedenkaŽdá duše podle své}rc vyznání nugcIa cdocvídat a g6b,anó

v

jest to johc vyznání <Jo .)rotc}rclut
3ti konis přijcla cpět na Kurrš'tát 1782 ruku dne 4téhc ].orJna
na vyllěřcní nísta douu lJožíiro,í škc}ra riÉut eir'Jy by}a uzttána
pTo ngěo dítkyt

iídyŽ se psalo v roku t?B2 dae 1o. něsícc bŤezna důn'
cáně stavČti otse začali & g i)cl!'ocí BoŽt'dokonán jest' v téhož

léta 17t]2 dne 26.října.
Itía tonto chráuo

Páně spoleěně vedcný prněžitý náktad

nebo 'qydánÍ na roz.Ličnén'atcriále {i řeneslnÍkůn ncd].e vynaci:r{-

zejícíhorejstříka pcznaaerreÍ,ní, byLc vydrÍ'no na tehdcjší r1obró
ninci fÍ'. 714 xr.55. 'ÍéhoŽléta 17s2 clne 28.října elužby BoŽí
svaté a 6viitá VečeŤer)áně v tooto našenE nodli iebníra clogrě by).l
Donejprv vysluřrováng skrze dv.h. pána kszatolc s1cva i3ožího
tehdáž rrcsis]-avekého jnóncra ilicha].a Elažke zrozenéiro v i'trřích
v něstě SeniCi'../i by}o téhoŽ svutého dne přisliihován'o pť'i
jedné s]_uŽbě bcŽí sedneet padesati dušÍts.'' í

ďď

Při prgěítání tohoto zápisu si a obdivrn nusíqc uvěcloait,
v ;ak icrátkén čase zÍskali ;)rceetínštípcvclsní ke otuvbě1
potřabné pcníze a lrlavrtě j$k r.ychla avou nocl].itcbnu pcstaviJ'i.
i3y1'a sanozi*ejně bgz věžr, nízks', s dřevěnýoní pavlačcni uvnitř
l! ockrytá doěkani. ityla postiivcna niao h1avní cestu, a& panaké
zahradé' patřÍcí kdysi j': prosetínskétvrzi oRad heltýřea',
t. j. nad krytýn Dralaengn vocly, kan oe dávelo,cha*tt ch].adit
nléko'a podél zahrad se vchcden od dubu, který tan stojí
dodnos. lěžko si raůžeqoořodstavit, jak sG do ní při prvnín
sbrcnážděnírreohlo vejít tclik tidí"
Prosttínský i<ostel by1 prvnÍ dostavěnou ovangelickou
nodlitebnott v širckénckc1í a př'i bohosluŽbách, které v ní
kcna]. nogislavalrý farář j3lažek oirrczí po prvé v životě přištupovali k Večoři 'Í)áně.
"dezitín však žódgucí don].uve o postaverrí chrónu se sta].c.
U'
-, Hluboký, Korouvice, ;,ic,lý UbušÍnlpotorÁ Sulkovec
'bcÚ Ú'ese1í'
a Dalečínv utvoření církvo sestoupivše o to, aby d'ůn nodlitcbní
a ťara ve \leserÍ, jukožto ve str\edu církve postaverry byly,
don].uvu učiní1ya když slsvná vrchnoet k tor:nu své povo].ení *rt
udélala". k stirvbě přii;rcÓili'
iL,Ž ved1.,Jgn Lu}:áěo r oéi onen
'Ionúšr"Iuren, jenž od té doby sc sta1 učiteleu vesolokýn'n ětenne ve vcec].ské e}rorové krcnice.
Také rocěčínští
zac1ali st,avět a

olcšniětí svážet na-

teriá]. ke. stavbě.
Zachoval 80 nára pěkaý dobový Ecklad toho, Ee Í.e
nr kunštátskénc pangtví

scučasnÍcincčítu1is tín, ř"e ee1ken buclorrVstát čtyří kostely.
Je io dopís prosetínského souscda, ilartína .Iurcna , který
poa3. svénu fiynu Tcnášovído i]erlína zřejně Y roce 1783 totol
''Iiadcstnou ncviliu Ťctlgl oznauovst bude strancvá nábcženEtví
co sIg€ od všop'ohcucího Pána l]cha žáda1i, taky stse do cÍsařoký
Úaeaosti obdržc}í,te|lazen podle svého svědonoí l}ohu aloužit
s Slovo i3ožÍdvakrrlt aa <}en s1yše t rram d, předotavaného ncšeho

!9
psn. učitc]-e, ktarénužjnéno Se1ay Sam,uel1tcn nán byl vyalanej
od jasnosti cÍsařský z rrherskej krajíny od scdrni}rredsEých
hranic, k vángčnírnsvótkůo přijel" a nďo oosluhujo večeříPáně
v lániÁnÍ chleba a pití kalicha .)áně. .Pékně kostel 6tsG si
postovíIi podLe našÍzahredy aed ha1týřrn; na nešrn kuaštáto5én
plnství scu dva hotový, dva se hotoví to jest stavějí. Ve Tesolí
najÍ taky pene uěite].o, bratr'ánok ťvůjzg kantore při vesoLa\in
paau uěite]-cYi....''

K rych]-éuu ukoaěcnÍ sÚby nrod]-itcbcn v ťroeetíněl Yeso].í
a pozdějí i Hovečnérapřispělo jístě i to, Že rck ].7Í]1 a 1782

byJ- poněrně úroč4ýa pod1e soudobýc}r zpráv

bylo tehdy poněrně

lacino. Í tak nově vzní}cajÍcíobory byly finančně velni zaÍížoqy.

vŽdyi na oř. prosotínský sbor do roku p0 vydánÍ patcntu nugc].
sgbrst 'Ir4 zlatýcb a 55 krcjcarů na Etgvbu nod]"itebryl
L27 zlotých g !5 krejcarů n8 jcdnáaí a přestěhovanÍ rrového
ťurářo- učitele, jak oe tohdy říkalo. !i tcnu, kdyí Žádeli
vrchnoEt o i;ovoLení, aby nnohJ.í rníxt/svéhovJ.astní|ro duchovnÍho,

nuselí ee zaviÁzat, Že nu ročně budou vyplácct 250 zlstých
a to všc při neztcněorqlcb platech a dÁvkách Eatolickéuu far*ýůo

v prvnín roce svého vzniku nusel pr.osetínaky buor grhnat
přos tisíc zJ.atých g nenÍ clivu, že nebylc ani pcqyiíIanÍaa
stavbu ško1y u ťury. ódá]-o ser Že nebudc potť.cba stavět dalěÍ
oi'olr

rrové budcvy. ProsetÍn$k,á kdyei

icatolická ěkc]'a byla prázdná
6t Drceet1inští do ni nagtěhovuli rcdínu evého prvního faráře.
jrle uŽ v lednu ].?uj /Bo accer{s *csrc1 pc oříchodu

evangeJ-ického kazateLe/, pŤišl"o na guberniun

hlállcní. olašnic'rý
klŮólicEy farriř, .Jaa riustý, který vystřídal z trestu rlr\eloženého
JiřÍhc jáichal 6i {t"zovat &e kongistcřin že kctclÍci llatĎícÍ

k ProsetÍnu / a je jich orý na tři stat,/ neuajÍ žádnévyuěcv{ní.
3'ejich sko1u aabrali 6y3nge1íci pro svého farářc jako faru.
rYa

to byli prc$etínčtívoláni

c]c i3rnn

ke guberníu. Protí nařěcní,

90

Ža zB ěkoly uděla1i faru sc brónili tín, Žc gvého farářl do
škcLy raastěirova].i z nouzěra1e že hc ubytujÍ u nějsliého scd1óka'
že věak chtějí užívetpro svoje evangelíckédéti '

$roru

údajůorosetínských by1o ketolických dětí v ckolí
ijyli gchotni vyplatit okolním obcÍn, a niniž něl-í školu opoločgedn'

.irod].e

nou' peněžitou rráhradu'
jeotLi byla
}{a to da1 krajský úřad cokyn k vyšetřování,
před
ško1g zabrána násilírr. 'kázalc se, Že ut\ítel ' který tuu
té dcby
vydrtnín to}ornuěnÍhc patentu byd1e3-, sán od''šcl a od
byla ško}e prlizcná. Jivi'ngelíci ji užíva1ikc svýro ahroaáždčnín

&rajský úť'adda1 v tonrto anyalu
pro8étínskýnticbrcrzdání1 ale p;ukázal na to, Žc ěko}a byJ'a
jen do postuvoní grodlitcbrry"
DrosetÍnskýn propůjěena k užívúní
by1a vyk1ízena u Bby s'
filu to guberniun rrařídilo, íib.v škc]-a
prosetínĎtÍ
do ní vrátil katolický uěitel. Jcště y i1ervnu ]'?83
žádalíl ab} jejích duchovní ncb} dár bydlet nxxíarave ško]-el alÚ
jejich žáclost byla zaraítnuta'
i{a to si l)rcaetínštíztěáovali u gubernia, žc kunštátský
vrchní chtěI jo,jich"učitele''(rozuněj ťaráí'e) whnat u8 školy
náEilín a kclyž ho bráni}i' Že;i.e hrczil, Že ei ng ně budo
prosili o postoupení školy
$těžovat jako nE rebelanty & znovu
pro jejich potřeby. Cuberniun je oda:ítlc s poukazon, že ncnají

s pcvcl-enin

lrd'boženské l*cnise.

přeekekovgt ingtanci E že ge najÍ €e svýni vécni obracet aE
krrijský úř'arl rn ne na gubernium'
?rosetínský farÁř se naEonec přeco jcrr nueel- zt školy

vystěhovat. TÍra so ale celá zúiLe[itoet naekcnči]-a. Ng Podzin
].7Bi byl kunštótoký vrchnÍ v ťrosetíněa prohlíželteu vyk]'ízanou školu, zdali by se rretrcdi].ii jakc obyd]'Í prc ketolického
knézet Tc prcsetinštínečeksli' že by ilatolická rxghx církev
zř.ídila ssnostatncu. f arnost ve veEnici, kter'á b"vla celů GY81$epatentut
}ická e k tonnu ještě &ynír Po vydání tolcraněníhc
ťodle htášcníkunštátského vrchního pravili " Í.e to ncdají tak

il
delcko dojítir
spíšcže dojde
štátský zánck,
pak ge obrátil
vojske

d.o

v jcjich obci byl unígtěa ketolický kněz,
k rebclii''. Ila to jc vrchní da]- odvést na kun_
kdo jc uvrh]' do vězcnÍ. a dal ja do ŽaLaz. Hnrd
aby

na krajského hejtrnana ge žádcetÍR& odoslÁnÍ
ťrcsetípa.Proti tonu ge oostEvilo guberniug. Sdělilo

vrchrrímu, že vĚci nórná brát tak vóŽně a

žc to prosct.ínštíani

tak zle nenysloli, uvrhnutÍ do vězenÍ s opoutání clo žaLez že
b-vlo předěaené a pcslánínc vojake by 8e lid jcště více rozěí}il.
''odle nsřízení;ubernia vrchní tedy prcgetínekéz vězgní propusti]..
v ténžoroce byIa v ťrosetÍně zřÍzcnu gemootatná katolická
farnost a do "ro8otína se gastěhoval první katolieký ťarúř.
Bydlol v Drosetínskéškole.
0d koacc roku 17t]2 půeobil v ProEetíně orvní ovaagrlický
ducbovní Sgnuel selgi. iJrosetÍnštÍsi ho svýni vlestnÍni
silatri (ncjvícc jin zřcjně poachl f;ehoř .Iakubcc svýni znáncctní
vg Vídni) sehnelí a draze aaoIatili jehc přestčřrcváaí a teá
si ho % v].astních prostřcdků vydrĚovoli. od bělohonských dob
byli prosetínštíbez vlgstnÍho faráře, oLešníckýkatoIický
ťarář do lroetína přicházeil abJ eIÍdíl pc knihóch, ngbo lroail
lidi do kostcia bíěgn" .Iair dlouho ge or.oeetínětÍskuteěně aohll'
radovat 7 vydanéhc TolErančního paientu? ,.Ie ště že gtaěi}í
postavit k'ootel dřívc, než 6€ riřady ,l, prvního chronncní vzpanatoval'y. /ile jď:ruile ai přístěhova].í své}ro prvního feráře.
tak to řr zaěa1o - aeugtáIó pcpotahcvání ne úřady, zásatry

úřadů'aasahováaí do jejieh vlastních věcí a zá].ežítostÍ.
9..
síkanování jojich předáků. NastěhoviínÍ katolíckéhoferářc
do i)rcsetía{i pě].c pnosetín3kýn der,rně připorsÍnet, že ve své
obci nejsou sani svoji, Že joou jcn vnchností jako ovansolÍci
trpěnit
Po krgtiěkén uvolněnÍ v roco vydání tolcrtněního patcntu,
v roce 1?8]. a sagd i d*, ryeh].e gG vĚe vracelo do starých koJ.ejí
aosvobcdy.lrosetíaštÍto aaali, aIe zanrysleiLc 88, jak aoi

3L
bylo ononu prvnínu evange).icbénu ka:':atclí, panu $enucli $elei9
který se pšestěhovgl až od soonihr'udských hrsnic g by} rodctr
idadar.

"TěžkoEtn která nně tikové ve1iké obtÍžrnÍpůsobile' byle'
že já z takobé krrrjiny k ťára se tloctirl, kterú ení IcěÍ eni
obyčeji ani orávem zdejšíbo rrároda se BěsloVřrrlVá. Tcprv tu jorn

nusel raečítohc ar.irodu , které*u json evan8e1iun k{zatí něJ''
učití, tearv tu obyěejůn a irrávůn národu tohoto oř'ívyknouti.
L,aaný nevěří, krlo to nezkusi].r vJ asrrcň vtí<lěti neinůžete,jck
velikcu práci nára to davalo, jen jedrro krizaní tou řcěín kterou
jsne neznali, vyhrotoviti. ,Jistě zřÍdkri se kr1y stóti nohlo, abych
EG

jÁ ořed jedendctcti hodinou k sparrí 8e rnch]. uloŽÍtí' vždyeky
jocm nuee1 gi gtt'achl;vati, ebych se evýn kázánÍn na neděLi
notll hotcv býtí; uhcrbky aryelit, česky psát' 'r,0 Bebyle pro tsne
ž,óoni na}ei priico, jednak proto, 'le hrubě žridnéponogi ncunohl
jecn níti, žádnéki:iřry, ktorýraí b,.'clr si ;uohl pora{hati' jednek
g]"e proto, Že uhereká řeě s ěeskcu řeěÍ neqÁ dokonce žádné9ToVna1octi. A).o rrejrn to děla].o nrrě z1e, Že jeen ěeské řcěi byl
nýbrž í to, Í'e zciejšínprávůn, zdejšÍnobyě.jůn
neoť'ívykLijsue, v xnba svcbodě jono byJ-i živí' tek řkcuc bcze

n€poYction,

tu porjdanosti nugel jsera přivykat' jiné
- obyčeje, jiné zpt}sob;l n& $€ bráti." Tytc řadky nrrpoaI iíojžíĚ
g TerdJ, jirry reaáarský kuziitei u tolelančrrÍcioby. Zkuěenosti
9r6us1e Ssalai v Proeet,íně by1y však jístě obqobné. 'i)ředevěín
Jtřgddansatii:F,'uatt:l$uxnr.nřiuyka*it1 rnuxe1 ořivykat ''poddanogtío.
&ěsÍe pc gastěhovóaí dc j)rcee íne u) pť-išloutlanÍ , že bydlí
neprávtn ve Ěkolo. I kc1yž ho prcsetínštÍbránili a snažili cc
jednc,níB na úť,i,rr]ech a žgádostui & ngkoncc i oÍJ"bní$ zastánín
všeolr zákonůn e

ae Ee š;lo}y odstélrcvert rluee]'
a bydlel s nejvétšíPťs,vděpodobnoat,í v pozdějěí kovárrrě'
chalupě ě. 3'l .

tsu ytrÍnoci elušnébyr1Lení, nahorrec

.

TJ
Tnjfetarš{n aípior proertínakérborové kroniky /z roku L826/
nenajdgne s'ni nejruenší zrnÍnku o tčžkostechnrvního farářo.
tio t.an jen tento zrípísl
t rlešltétoho léta 1782 pealí jsnc o kszatelc Slova BožÍbo
egent pak do Uher pánu 8ur'}crintoa<jentovi j'iíiii(ciskéilnu,který du1 zrrr{nost psnu, .janue1i Sgalgil
že jest potřeba kaz;.ite1e dc i'íorav;r panství kuštátskóho

dc Vídněr Punu agentovil

P$rřr

tlna" on tedy... k nán za kaz{ete{c s].ova i]cžíhotoho
létg ;Jáně dna 14hc rnée íce prosince ořijeI'' e dú1c
''{r]},ž ag jserrcvaný orvní kezutel církve prosetínskédv.h. pón
Sanuel 9sal-ai rcku }?'ii dne 2cho prosince zprávy církcvní
ujal' řád círrevní zříci1, když star'ěÍc}i ugtancvil atď.
tehdáŽ i cír]<ev 1cveěÍneká jako filiainí k církvi prosetínské
jako nqteřgká se přittělila, kanŽ kaŽciou tř'etí riecjěli Púně
kazate]- ke kcnánÍ služeb BcžíchdcjÍŽděl' .řc<lobRě i c]"cllniětí
filiate1ígtÍ , kteťícd počátku si.iiri pro uou. chrdn otavéti a
kazate].c sobě rrov'olatí všencžněse snažilj.l Viia; ulc z ořÍčiny

do Jrcge

r.ozličnó ntsrcvnir}d ne;tejncst'i tsho rJgeiriřinouti nenchcucc,
přisluircvání kazgte].c prcgetínslcébo-kteró u r'iic}r toliko
v obectríur doně konantí bylo - do jigtého čaeu, dcku<i jin tgkové
vyšěínúť'gdenzukázáno neby1o, užíva1i.
Tyto tedy ?, třech kcl"ttur aó].ežejÍcícírkev prosetíE$ká'
ro'/8čínakáa oleťjrrickí, pocj uprúvou a s].užebnostíjednoho
jnenovanélro kezatole ...oLi rcku l?ů2 až do roku 1786...8tá1i."
Po čtyřech ].etech působenÍ v prosetínskélgsboru saougl
ssalai přijal nczvánÍ javorníckéhc sboru & cdešel tgn.
V Javcrníku i;ůecbil i6 iet e prcžil tau těžká léta ncúrcdy'
vó1ky, drahoty a finaačníhokrachu. cdchodeu* z, ProsotÍrra 8i

která byla v tclerančnÍchsboreclr vělude .
godle juvornické sborové kronilcy to Lry). ě}ověk tic}ý, onáěenlívý
u snad ež oří1íšEckký. Z Procotíngt ocl šel do roka po tonn
co gc gGgl B{r zágqh úřadůpřistcrhova]. k&tclický farárq.
nepcugchl ctl chudoby,

J'
Zřejně ncvydržcl napjeté ovzdušÍ,ktgré dÍB nouctálýn zóeehůn
vrchncEti zvláště oc přoriltéhcvání kato]-ickétro fsiráře do prgsetÍnskéškcLy zavládlo.

v "hornín'' kostele, který pro86tíaštíodjakžív&povlžova]-i aa ll vůj, a:l.čalc pr'uvidelrrd vysIujiování nše, ze katolickýn
ťer;ířen musel každý Y
€ angielík př'ed každýn kr\tena, gvatbou a
pohřben, jen katolické nctríky něly úředníolgtnoet g kato]'ickénu

ťtráři sc odvdděla novilrná štola jakc dříve.
Ještě Ža ei orcsetínštív prvníoa na<išeníposievili
svou nodlitebnu. ťo ětyřech letech tu Etili finarrěně vyčerpaní

bez faráře, bcz fary' bar ťaLÉxxrrnÍy'nrrngxltctýxuĚitrt

ďultxltirttaĚ}x$}eriÍk5:<!rtcný:rpiíÍřll}.":r;irrssB;tT$}4xa*x*rtxopstxadrěr1.

ileustá]-e ši;anoyaní a pcpot.ahovaní cd úřr;rdri
u vnitťně aeglaboní
rczctrodop g clešnickýní,kteřÍ těžkc negli, že pror:etínětÍ

aají postaven evůj kgstel,

zatÍnnco žádogt oleěrrÍckých o nod].i-

tebnu by1a znov& & uncve zargítánc.
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Z nrctokolu kunštátské náboŽenaké konise 8c dczvídónc,
ž,e v roce 17tj2 by1o ťtehcřo.ri ,,T'Ákubcovi )? let. J,1ě1 o šegjtnáct
1et n}adšížerru rjarboru ri dvě dcery - dvace ti].ctou Verunu
/zřejně E prvé}rc nÍrfiŽel sŤ,víi s třínáctiletou eariRu. oy1 o dvacat 1et stlrší než Tonáš Juren, kierý byl vlastnÉ jeho žiidalg
žókeq.

Tak ja';o To:láš juron' zllnochgl i Řchoř Jekubcc po sobě
o-+c zápisky, v nichž vy1ÍčiL
cesty do VÍdně, sIyěení
"'ué
ir císaŤel výs1e chy na kunštriťkaa zácqku a brněnškén gubergíu.
Ktte tyto jeho zÉ,pisky jscu? Cit$ty z nich ge cbjevujÍ pcrůznu

v nejr&znější]-iteratuře a pozděj gío- ztrauoovdnÍ. Jsou všek
nezi nipi nesrovnalcsti"
tak tr'rantišck Í]adnáŤ uvÁrlí, že podle eoukrcn'é krcaiky
v Olešnici při audienci císař .]cgef "gi d*]. podrobně vyložiti,
joiký jest r:jsor Jakubcův na ýeěeť"íi)áně a ekcnčil o torr rormluvu upozcrněnín, že ,jest tedy Jakubec refornovaný. Tázel
ee dáIer Ve }:-|i:rých veíjiricic}i kunštátslcého punství bydlí
evang€lÍci, c rlichž so ,jakubac z&iňovg]'. J,s.Jich lro}chu prý
Eu byla ukázana na 1:rstech r'uky. .Iosef dal si lrEanačiti1
kce jeet cler}:rice, k,5e ťrcsetín, z cko].ních oanetví p&k
VeselÍn Daleěírr a Jiarancv. Zricvu se táze1, kde LeZÍ
clešnice a sjicnři]^ rozaluvu tÍslovy, Ee Uakubec uůžejíti
cjciaů a sdúiití svia nřátelůnn lae bu<jcu nít v g]'eěnici kostcl.',

i]ánrítnílistiny stavby cvangelického chránu v
v 01e šnici rcku ].cJ50' kt*rťl by]-a ul :žena co sáL}adnÍho ke'acno
a zaDsána v cl-e5rrické sirorcvé kronice t ež p o rr.y*dánÍ
To1er'rrnčního i,.ei.entu ''ihnerl sa vypravil ?, cleiinice k sae.énu
*9od1e

císař'i oánu Ěohcř Jakubec a oÍsenníprcsbour aby v olcšnigi
sraěl být důn ao.ilitebnÍ vyot*,věn. ťřipučtěn joa k eudíetrci,
cÍsgř Pón se jej :>ta]., jak mtrcho Gvslt&€li.ckých fam.í].iíncb

dušÍag v o].ešnici e Y okolí vynechózÍ a jak delrko od
Oleěnice Prcsctín a Roveěírr leiiejí? 0rr poěet ťanilií a ciušÍ
pověděL e lra druhou otrlzku prý v ohleďu tctiž na rlo]'oženÍa
vzdá]-enost těch níet a obcí'

.fr4
9b

'

Lffi,

k patrnějěÍnu toho vyobraaení, u

].evé své

ruky iři prsty ppzdvihl 8 n& nich nÍstnost a vzdrilenost těch
obcÍ vysvřticvé].. Cíeař ;.j'átt vyrozuciějt tonun téE svýn prstcra
klepaje na ,jeho prcatřední prst zcivižený, oravill tak tedy

tuto' totiž v Olešnícibu,le -qcdlitebnÍ důB a clucircvní oastýř
a ty dvč obce buccu lrťi1lojena dl€íll.''

de beze sDcFlJr že f;eiroř Jakub'sc byl v r-oce
1781 Yo vídei
dvckrrit. j3 orvé $ neiir:Í, kterou Eu ii13t]e1- .iary pťe1 cŽíL e
tu pak cscbně otlavaiÍal cťsaři &í pl-,i ton s nÍn hOvcříl. &ixcrs
Pc druhé nes} Í]anueli i'íagyru s1ÍbenépeaÍzo. iry1 věak opet

;:řijet císaraeus,? Ee by dvakrrit nsltivil s cÍsařen c tontéž|
tctíž o evangclícíctrv oko1Í O]"oštli.cra a postavení costela

v o1e.šnici?

Ve zníněnépandtnÍ lietině olešnickéhokosto]-e so dóLc
púěe: "01ešničtÍevan5e1íci na tuto tr'í1ostivou oopověó .jeho

ýasnogtí cÍsaře

6g epoléhnjÍcee cdvolávujÍco1 noěali haed
"áIta
jakoby právně cd ?rosetín* a iicveěÍna žá<latil ciby jin

k v;:stsvěaí chrj'nu ii jinýc}r spc}eé4yclr *t;'Vsb nápcnccni tlyli.
Ťíto a1e, nri'jíce s"tlei určerý poÓ*t dušÍa e;rclu i vutšÍzi -

moŽnooti, jon aairri o sebo pečcv;ili .l po cjosažetrÍ v3ršěí}ro
1lcvclení... svt v1aEtnÍ ;trdlite baÍ donJ sobě' liůi újulu ole šnických

vyst"rvěli. 01eěničtÍtiik'bc cpu::těni, neaěvše saraÍ přecepeangi
poče'b ferntirií a duĎÍ vo svém enrižnérApÍ,edsevzet! z{ir.aženi ,
by1i ačkoli již i kaaeirÍ a jil}j, naterisI ke etuybě chránová
na místě' cd hor-t.ivehg ourla ,'l-csefa -'e]-íiíkač.d. 36 k torcu
rjelrovanénl shronÉždLnbyL o..

''

It{

gT

oleěnictsý kosto]. nakonec byl postavcn, r1e aE v Tocl 1s6o
g panátní listina byls napsána v ténžerocc. ďe to tedy zápio
ve].ni pozdní a veLni napřeaqi.
Když Řehoř .}akubec 5.záíí 17č31 potlával císaři jnénon
clešnických Ev&ináje1Íků žádost c nábcženskou svobodu, pak

císsřůvvx\.azr Vyřiáte sv;in,, te v Jleěnici bude stát' kcstclt
znencnel nřor]evšÍng slib, že žád0st o nábožcnekou ovobo<lu budc
kl.dně, vyř{zena. u*ikubec při výsleclru ne tfftatstann záuku
v červnu 17lj]. ještě před svcu cestou do víd'ně proh1áoi1,
Že na kunštátekén p{nstvÍ je né}cclik tieÍc ev{rngelíků.
vydánÍ rlatcntu a prvních součtech uvridě]. o].gěnický ťe]"íěrk
v žádcsti o sulkovecký kootel , žu je '' okoií na tři tisíce
evangcl{ků.Tento vysoký počet cpr'avň'oval rlod].o tolerarrěního

:Jc

patontu žárJat nejnéně o tři kontely. Z dopisu $íertina Jurena

7 rcku 1783 vÍpee nepocl1ybně' Že evangclÍcí,ktefí Y té době
ině1i ocst;vený kostel v ťrosetÍně a v€ tascltý, počítali s t{a,
že se dostarrí jeŠtěkoste]. v licveěíně a O].ošnici. Evurrg;elíui
v i)rcsetíně' 1ÍesoJ.ípa ltovcěnén přece nocbté].i svojí stavbou
znerrožnit gtavbu kostela v oleť'niei. Jisté a]-e je' Ť.a prctor
ža podaLi žádost lrned & zečglÍ8e stevbou hnod, tttavbu dokoaěili.
Řehcř Jakubec však vidšL dál. viděl' jek neúnosně
tčžkýnbřenenem DrÍ.} vznikajÍcí obory bude nc px tavení nodli_
tabon, e1e vydr"žování c]uchcvních z vlastních prcotřodLů přl
nezteněetrd cvirrrrcsti d{il platit kato]"ické církvi. ivííetoaby
se staral o níoQorréJ:cvcleaí na stavbu mod'l-itebny v Olešnrei,
začal slcŽité a těžkéjedruíriío zrušc:ríplatů evsniielÍkůkuto1ické eírkvi. lipojiJ^ s€ v ton s veselekýn duclrcvnÍn lileken, r
rgcli]. 8e o tcoa ve Vídni se íanueIarn i{agy6 a navázal styky
s preárrurskýn próvníken ?a}fyn' S veeelskýni by3" kvůli tonu,
nckud vÍne, túJ'trat \Íe Víctni. ťřines].i sí odtud patoirt
o zrušcnÍkřestní štoly a rozšířili ho rrezi ].idni. t1dé etejně

tilt

u

nernotrli nochopít, nŤočnyní, kciyž p].atÍ vlastnínu

filrářÍ, najÍ

jer''tě n]'atít katolickénu.it b.ylo kvů1ítorru řad.ro
o vyšctřo"fio
vání. !)6} no přťk tra Z{soviětí odníta].i platit faráři v cornovicích, katcIický farář' v O]'cěnící,i f;,ttžoval , Ža prosctÍnětí
evangeIíci nrcň neposíLajípcvoz (cc| bylu jejich pcvůnnost
od roku 1714) u

p?veěínštínu nedávají sádll.

Jakubccn rozšíť,enýoatent o zrušonÍkřestní ěto}y
vzbudi]. ve]_íký rczruch a evangelíkůn už už Ee zclelo, že jc to
rrrvní kr'ok k cdstrr*aěnÍ všech dr{vek kato1íckénu ťrrráři.
Llkáza1o s6 vi;ak, že r:a ent by1 vydán potizo pro rakouoké
z,,o.ě,
Hehcř rIa]cubec by1 žallrvé,njriiko "půvcdce vťiech
zl.",etí v tannÍ
kraji.ně''. jlni to }ro necd'r*úi].o a 36.erpne 1783 žáda].Í věichai
noravštínek{rto]-Íci od .Íoeeťa11 o zrušeníoIatr} katolic$in

farán. 22.záI'i bylrr jejicb Žridost gubcrnierr zanítnuta.
V zúo'itl. na to ncžáclal veeoLský farář lilek z rodinqých
důvcdů
o {ovolení zejet do Sedrgi}rradl odku,3 oocházel a už 8e do VeselÍ
;revrátil- Zřejmě ze stj achu před úřudy uje1.
Y téžedcbě, 24.srpna ]-783 pcdali olešničtítcprvc
u vrchnosti žácost c ocvoler:ť postavít si v 01ošnici kgstcl a
f;*l'u. ,'Igkc e taverriště navrhovuli n,íoto, kdc dříve stá].
ěsgkobratroký evan6e3.ický sbcr. Jejich žádcst by1'a odrrnítnut3 gxplr
s ]:oukazcac na je.jÍch nalý rlcčct a nadcstttočnéťinarrčnÍnožnoEtÍ
I{ok oc torr, 27.srpna ].7s4 žáda1i opét. Tentgkrát
&by jin byl vydun filíálaÍ kostel sv.jjiíkuldše v O].cšnici.
Srlou Žtídogt cdsvodňovgIi tvrzení&, ža při stavbě
tohoto koateLr,
přccl šedeeáti 1et;,' bylo oouŽito gtavebnÍ}rc natoriá}u
z bývalého
ěeskobratrskéhc dcmu. jini této žádogtínobyLo v;lhověno.
jiř, najednou'

"áa jakýeh

v rocg 1?s6 chtěli úřudy otešnic(ýrn vyhcv

však okolností px u podníaekl

j*1
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Proeetínalý evangel-iwyý duchovní, ktorý oe nusc1 rixrstěhovat z taraní školy a uvcltrit tEk nÍsto pro ket.olického faráfe,
nerněl Y t'rogotínii kcje bydlet. ťrogetÍnštížáda].i o povolení
ke etavbě fsry e tu rxxúř*.4. r.é,řt L7E6 guborniuu roahodlo, Ěc
podcbně juko ketolíci nají nít i evan5clíci faru r. Oloěnici a
ProsetÍn a RcveěÍn 6e rnají stát oJ.ešníckýni fiiíáIkaai.
01eštrickýn naje dnou1 nřes jejich rns1ý ncčet bylc povclenc ei
svýna nrlk}gdeu postiavit no<]1ítebnu, farrrí budove ae nÚla etavět
náklirdenn vi!ecir tj'í farrrcgtí. ťakcvétorczhccinutí 6vani5elÍci
ani v i)rcgetíně arri v Olešnícineěekrr].ít
Do čtrrrácti dnů' il"záť'í Ei? prosďtínský první ovangol1cký
duc}rovní z Jrog*tína odstčhoval. ťrosetínětíu roveěÍnstí
orlnÍtIi piliepét olešnickýn ne atuvbu ťnry & oleěniětí, rčko]-i
teá ně].i Y ruge P.;volonÍ ke stavbě nodlítebnJ, stavět nezgěell.
v téaže'rcce,??.1istopadu ].786 ve věku šedegáti let zenřcl
!{ehoř. .iakubcc. ť9C]1e natriční}roaápisu ho pohř"bívul "1íd''.
Zenře1 v době' kdy prosetínštÍ'olcšniětÍ i roveěÍnštíbyli
bea í:'aráře.

Snrt Ěehoře

být těžkýn otřeson pro věcobq;l.
i3yl" rrřerjákera vĚech. tsy1 nejen sečtělý, vztiělaný, a1e rněl gvé
názcry sanaostatně pronyělcn}r jak s vědĚí i těch někclik zápísů
jeho rczhcvorů, které náne. l-1']. zřejnaě ve1ni trefný , vtipný
e oc}rotový a rozhcvor s nío ridělu]. nespcrně n& cígařs .Iosefa
t akřka. dvou].eté
siln;r ccjera. i{ejvčtšíúctu vzbuauje jehc neúspěiinéjeěti.i*.í
.Igkubce raueeLa

jecnánÍ o zrušenínlatů katolickýn fcrán..Iak ná}o o něn'í*u.'
rlck bylo však prozíravéa vyjílročnév oobě, kdy ostatrrÍ 8G tak
ce1e

soustředíli na budování vlastních sborů, rnodliteben a far

bez jakéhoEcli výhledur Co bude dál.
i'ovolenÍ gubernia, si.avět v 0lešnici vlastní kostc]. a
které
faruVrrřišlo dvii iaěsÍce piistl jeho gurtí, jako by bylo výsněchca

0CI

všccb jeho gnah. Úrcont oovolenÍ, o Eteré olcěničtí tolik
stÁli, bylc cj'áno jen proto, &by posÍ]-i},o pr:síci ncvě dosaaeného
katclického ťaráře u ]"oretÍně, podr.izi}o nchy orosetínskýa
a rozoštva1c evangelíky v .)ro$otíně, ilcvečíněa 01ešnici

nďzájen. Podle toho, Že clešniětí' a}rř ačkoli nrě]-í povoLení
v ruce a přoce stavět nezačali, s*xrÉtxneruĚrÍtise zdá' Ee
olešničtítehdy viděli, o jaký podraz jdc' co tín úřndy
vzpoeJ.edu s1edujÍ.

ťarsátní listina stavby chráuu PaRě v o]-eěnici z roku
1s6o však ukazujer ja}: čiisem se tato LeŽ ucirytilu - Že totiž
kvůli prcsetínským si nenlclili cIeěničtÍhned pc vydúnípatcntu

pcstavit kostel' Kdc pcvolcní ke stíivbě nodlibny v JrosctÍaě
v roce ].lis? dal, a]"e v roee ]-7o3 v O1oĚníci uŽ nedal?
Kdo povolení ke stavbě fary v rocc :.7B, v ťroeetíně nedal alo
v roce 17iJ6 v 0lešnici da}? r'ostup úřadůbyl velnqi prouyšlený a katclická církev diivala rok po roce víc a vÍcc
evangelíkůnnajevc, Že onůi je tu církví vládrroucí a cni
jsou jen trpěni.
I,i_akonoc otázkur Kdc vÍ, jestli úřady nechtěli dát povoproto, že se báli vlivu
}enÍ rnoei1itebny 1Í OlešnÍciprytě
'(
olešnicrých everrgeLíků" ij;lLi přílíě iniciativní' oř'íliš
důalednÍve vyrráhání práv, ncoa1i se cdradit neúsnčchen,vždy
znovg a zneya žádalir ilČúalise irnilt včci na llejvyšěí níota,
Ko].ikrét byI Ěehoř Jakubec zadrženl VJÍ'1ýctránn oŤsotó,ván ne
úřadyl & stále nedával ;lckoj.''B:lx 3ro úřady ''půvcdce všeclr

zlostí v tarrnějšíkrejiněnr
zas:tánce práva ostatních.

neli'tcval

nánrahy

P]]o ostiitrrÍ neúnavný a otatcčný
Kdy se Bu v církvi' pDD kterou

il cest, dcgtirne

aspoň

g

ebemenšÍho uznání?

i0r
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,:{ ď
ft.
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odoběpÍecltc}eraněníipoto]-ereněnízachove].gs.
kantcra Tonáše JurRo'"
n,{n ccnné svcdectvÍ v "ťatsútech
kter.épcr:}el.uÉoDisuvyoalvroce].9o4ř'edite].něštanské
ěástí ''Iurnova
ůkoly v ěÉrstavt, lilí.irent Ierorá]c. ťozději
goiEku "Vítochov_
zi)rčicova} ř'ídícíuóitet Votava vc
rukcrrieu

,/lrůiokciÍ.,.i.ejncvcjiÉjecnětndoěterrievě1anku

Lecircld.i'iazúčellcnrášJurengKoniertskéhoLabyrintsvěta'

ctiŠ,aťcěnér.rvóascilisu/ErirlickétvrzeI{,}9..0.
prosetÍnekýn
ToÉašJuretr se trarodi} rcku 1?'0' byl
se
a žáfun ltehoť,e Úakubce . Y devatcnócti letech
rodiikiln:

oLi,,1 ,ia'Ec]-ic3ýn krrntoreB

vÍ -ulkovci, by} pro llodezření

?,eěten,ízii;)ovĚzenýchknihaopisováníoiottlítebvězněne.t

v.ys}ýchánvo].ešniciai)onéjokéněaseprofuštenzkantoříII}oTeildyr:ysebylraovrátílaueadilvťrosetíně.Al.e
nebyl.cĚutodovolcrto-vrchr,cstÍnobo,.'ychtářenr?0dešc].

ioťia..llj}roi.]bušílrýaeživí}sej.3ksedalo.lcrejčovstvÍn'
vázáníniů{cpisovánínkrii|r,nuzircu,uěi}dětíěíst&psát.
,ry1"

několikrát
veLikýn si;;ěrate]@rkniir, vydal 86 prc ně

ial;rrranice,doZi.tavyar:ratislavy.BylvnerrstrilénpotiezřerrÍiik;.tc1ickd|ickncze,enÍnžně}řadustřctnutía
pctýček.;,lnclrkrátcbylzbit.Ce}ýživotopisjcpťooictcn
thtl
snů a přÍ}rori a jejich výEled
'l-íčení,ej{tloriivultc<iriě;Ďíclr
vliverg
je pro]'cžen bibiicb'yai úvaharlri. Jyl ziejně rlori si]'nýn
''ichžr8ě1vesvésbírcecelouředu.
j
l;nih
čet'uy

^''cneiisKeoo'
t'abJrýntu svĚta z
5rtui] rtejcenriějtií z' nicřr b1lo 1'vydání

r'cku16j1,vytib,r'ěriónvpolskénnLešiné.Vtétokrrir,en&

prázciriénlistujerukoupř.ipsánkrátkýzápisoživoté
ještp ?' <tob:'' života KoKoulerreEdlrc, který zi'ejnrě iicctiáaí
nengkého. i'oci iiínr je Juronův přÍpia'

,10
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jcot od Korla Xaršólka z Progetíne
ten čas kantora v řernovicích, by1a jest za g kr. Anno
'tlttr kniha

Eoupene

L769 tcho času, kdyŽ jserrr v Sjulkovci katolicEýn kantorcn
zůst{Íval.i(tcrcuŽto lrnihu bývalý tan v Sulkovci kněz

jí nechtěl,
alž a1e za ccl: ]-c t j* jscn s cbě zi'ioe ji od ně j vypůjěil
a jakožto ncu viastnÍ scbc zanecha]-. An lt}o?. Tlronas Jurcn.''
Ťonáš Jurcn b"v1 pcdle vla;tních ellcv "obzýlrištnÍul
nailuvnílcenr kni}r '' u s-ucjj za pcvšinnutÍ, koIik jich ně]..
Ve svéu Žir,ctccise je sepeal a etcj í z;l' pcvšinnutí i
souilisr Cc 3c ]i jairo ribÍrky po letech doc}rcvalc.
0 svó prarci v clcbě v;yoianí TclerrnčnÍirc pr.tentu v Ubuěínku,
t'o1cnj., íi}ubckér,,Crlikcvci ia Dczdč ji ve ese]-í pí;;e vclni
stručně. .'c rie scti 1e';ech púscbnost,i byl ve svých dveaětyřícetí 1eicch ?' inÍstu ev{inéjelick,ho kuntcr-il v;lirozen. Íc}rdJ
doslcvu neněI r.rž trorlriihé v Živctě, kde by s colcu gvou
rodínou h1-vu slržii.
Žtvctopis ?oraáše .lurna patř'Í do DroaetÍnské historic.
Toi:rríšJuren byl členena sirÉírodiny Jurencvy u :)ro3etínn,
i kd3'Ž on sán o<iešel z irJ-*ct,ína ve}nri inlád a cřiclrázcl
tan pozrJi ji už ; en eřÍleŽitcgttttj. 3y1 $Jno'/cg.Íl ili51'f,iy16
Jurerra' ktcrj' sg ji.rko i)i'v;ý vei;e.1rrČ. nřiznal kc Í'vc!&u
přesvčdčeníještůpřcct v],,dáníiri rriii;et:tu, ktcrý by} inioiótoren
J.:n Linhl.r'L, cilc anč vJ/pujčil a oo}atit nně

Y

prvních veÍe jných

ghr"craaiŽti.,ití v l)rosi:tÍnskén''hcrní&"

kostele a který,

úetnÍtr'adiccl Pc vyclánÍ patentu
řeČ, oo rríŽ se prosetínský sbor aalcříl.

pccj1e

prcnecJ. poci dubeia

lonáš Juren b;r1 brillt";incgct .ůur'[ina .Iurenar rn1udšíirc,
řÉ'sna prcsctínslió.lj'o striršiho v r;rvrrÍm stilrrř;ovstvu sboru.

Ved1e'živctcpisu icrriáše Úiirlia jscu tři dopisy,

ťiartinem Jurneiyi

psané

/první otceu', druhé ova synem/ jerlíné
dtabuxÉ. dckr'inenty z torelančnícioby, rrsůnéčleny riovťj vzni-

kajÍcÍchsborů, pui"iré evarlíJe1íity.

103

Peněti kentorc Ťouúóc Jurng.

1?50-].827

V kroji brněnskén na penotví kunštátekJu v obci a dědiaě
")rosetíně z,i' stgrcdávn.ých čagůgrurit neb uísto Jurnovo

tlejvalo buóto nějai;ou tvraí riebo nějirkýa sicvutrryn dvoren.
PoněvadŽ tcho grurrtu sou rozdě]'ani dva grunntové & také
s ti.lré zdi lA zbci{*niny tc}rc dog tate črru dckur41í.lrxxllÍstč'r
(I{u zúkIgdě kd;lsi prcseŤ.-nsiié tvrae stcjÍ <]odries usedloeti
č. :3 e l)- ku;;si Jur,novo) Žalni C11' ?'t
lvicji ni1Í pŤed!:ovL{...pocházeli L rodu 5tepanio'rého.
Dostírl ge rod na jucno'ýii$é rgíEto.Iurncvo. ir ti noji Přcdkcvé b;;l.i nábožerlstvj 6viari6ti1ick'élro. 'i'cněvadž i,í z tcho
rccju aŽ dos;a,va.d rsán strrrožitliou kníhu' totiž krencioná1
náboŽenství evan$e1icko-br'i'tr'skéiror P0zůstalý 9o iíatouěi
,Jurnovi, bratroví bii.rting Jurna, dědečK'& arého. literýžto
cn iviartin i$ren na,rozen by1 rcku L692. iv ten byl otec
I)ev1a jurna, otce aéhc a by1 živ T3 1ét8. Synové jeiro
tito !5cu b.yiiliJave}, i;ia1|ir1, !onÁt, .Iose$, Ro:lina dccra.
EsJ.s 7:C,3

0 narczení rqich rodičů.l'lůj ni1ý otec Favc1 .Iurog
narozen tr.yl roku Jaině u:0 {x pctcm i;ak v své dcspěl-oati,

totiŽ rck'u .'áně LT4, vetcupÍl do stavu n*inželského,ku
kterérnrr ctavu vzill scbě ''ěil'.ynu, vla;"i,ní pczůstu,1ou dcerrr
pc Václavu Jadrltýa z dčciínyTascvic a to byla rnoje ni]-{
nateř, ktr:rá by1ti llétrozendi r'.-'áI1é 1'7í:ij. ... j.)o'tc;:n pak nrlj
ctr:c t]'osiat Íj€ !}li sc1srý grunt' cterý aůstl lro "latouši
x.
Sténainkcvi
a 'Len vystlvón i,'yi v Toce L'746. l'líoji l;ratří
bylil Jan, r.)ave1 a j{í jserilr nozi rrinii 'Jrcstředrrí/r notcnt
jeňtě z druhé}rc nanželstvíbrritr ,,Jcselť.
..,
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Nrnogcný oon roku Páně 1750
dnc třicátého něaÍco
lístooadu. P1anotní z-ngnenÍ nebeské ;iré jest
st-Ďelcc.. .

a pIaneta

n"{ jee

t rlupiter. Obicira

to jest vtip ů pa;aÚt.

tretleoká da1a

r'o}<řtúný ne;t i:y1 orl
i.rráte.r:a ].atěje

ní Conplcxi,

i.;lir3&1.511

P.fn-

ráře clcs"inj.ciltíiic, v chráau clcftickuíil. }íůj
ctec saslEý grunt
zanecřilil i- k svómu otci c,íj odst'iliroval řo
L7)/+.
Ja jsen se i:čj_l iiíst a ;lcát Ť. L,T),|
{i také seia $e naučil
r'cčtůrn& llitzlic*. ''oYyrcltouce ;:i'i; já dc tí'irrtlctého
roku,
tctíž 1?6f dne 7.].e driu ,1'rý ij€a byl do učenÍ
ř,cnesIa
krejčířskéh.oll iiehořovj- Jrikubcoví, ten
čas kantcru FrosetÍnskému' ]íť'jnilý cte c v;;::da';o} aobi,
ciialuilu roliu r,áně 1766....
.en se za katclicliélro kantor.a ke knězi
',os':.al
Jgnu Linhartoví dc dčdi:i3' ;ultovtce.Litir
ťáně 1'r(r"l.uáje

Ža.]'nr

CvrT1.

Roku 1?71 .,gstélIo vg].ikó draho,
hlad & [o*o tidá tcn
ěas h]-adern li;.tše1i, t;;kž.e sne t;;ri v !ulitovci
tÍí i čtyřÍÍ,unuoy
'l,e jecien d,_'n nív:,.1i, ti tc .t,rv;].c
dv. 1é.ua. ..i já sen s.!rz ten
<lrahý čas euxýn kur:ovi:nýn ciil*bcra
a ničÍia;inšÍcržívnoby'.

I to ce nč pliri;riit tr'efilc, Že se;i

ó pcsl-odnÍna pcněai
'rc ch1éb ěe1 a :režIi cen te,irr ch1ób za :rcsle';ní pen{z užil,
zag nťj P'jri B''ih jinšímaneněz:i opat'říl.
r; byl tsn čas tak
nal;ý chl.íb, že stra já hc nn jedenllrdt
za cjva grcše ancb
ged$'
ua
krejcerů snčdl a ží!a.v;rntict grcšíkup9yg51Ei59
chleba
v kabe1i $rln :ř.irrái:!cl.
s,Dbě

Roku í'áně 1773 čo]calíllil úir.
íJ }tcleil$ v ncčirÍchví].i
gkitxo:l'e cEeet rcz1cbenjc}r jcli,ík'-1.
)euIu1 juain lr'aircciou

1d'anuá].-

ník do nulccu, v itLcr'tlnž ;:.eu k svj,au
i)ct.;'€rrÍ rúd, věak alo
oun většínr:u v ltlge nebo riškt1e tIú
;:oli čítava]-.
ťrvnÍpůba (zkou.iřa).

vence přiršlc

E,

iiriyž r,oku r/árrě L773 dne 13.čer
01ešnicíjpÍEiincl ,'rbJcjr se tegr
na f&l'u přcd

t

0t"

přcd uisioa{ra a přld jiné Laěar postsvil e ten g1r ae'xcgírove]-i e pro aějaEé psaní nodlitby do pout g do lrestu
dali a tsnE ooutana l g řctězrn n-r{notry spÓÓlí a k lonášovi
Procházkovi z ProsetÍná připjeli e ten jcdrn tejdcn ncchcli'
A poton...když s€ Bllc dost aepnutého poutani a žaláře do
far:y nsvgdi].i a nacraninovali a v natriec nně uó léts Yyblcdalí, poton nné propu8tili. A tu jeen já u knéžíjcj ieh víru

a lásku jich ztřatiL, lt však a].e předce ně tín jejich
Ls.ntoran nechali.
ďÉ pal alc etrrcbcn přcděšcaý 8 pro evengčlické

písno přetrnaný, polcpšil scD se tak, jcatli gen čítávgl
píonc svaté před tín, ěítával sen rDtots ueg t aá scll poton
sún..tgkovou knížkuBJádro Písna sV.'t rlczobitůn do něsta
l3yetrého zanéot nusel, kterář knížkabyla ao $u]'kovc3
Dvořátsova.

Ke ct8Yu nanžeJ.skénu zvláštnín řízenínBoáín scn
sebě oblíbil a rryvolil a s povolenín jejiclr uíl'ých přáte}
za xglÍou ni}ou manželku obdržel P.P terezii, vlastní
pozrlsta].ou dceru po ,Joseťu Surueovi z. óěiliqy Ncdvězíčlce'
.tarczena byLa r.Páně l-754 a křtěna jest by1a v chránu
jnrnobysterokén od p.pátora 8atějo tešky e j€jí natcř oc
vaia Anna rcuená .Ií].kova z dědir'ry SultscYce. i)oněvadž p3lc

jí její rodiěgvé brzo rr.uuře].i a oaa nalá
strcjci k Jiříkovi Jilkovi za schovanku

odncšena k svénu

do dědiny HJ.ubokýho

totižr.ťáněL,l58.Ltsndosvéhodogpě].éhověkuvychovóna
byla.
Vgtoupí]. jecn do gtow nEnžslgkéhoLTT4 clcn 25'lcdEa.
Copulaci een aěl v

chrrÁraB

Páně sulkoveckén; copulÍroval

nós ]cněz .Ian tirůsrt. Á tu nně dlo předpovědění EÝ.ťavxa
všetikétrápenÍ nélro těla násIcdovatí aačelo, když jsen hnet

tpb
toho roku L774 dng 2.ěcrYaa od to}ro kaězc .Iana Liaharta
ve]-Íkou rÉnudo hlavy pro nálo nebo pro nic dostal,
k.dyá oh kněz jedaoho chlape nevcdIn aby nnc zbil a jostližr
jÁ k něnu knězovi přijdu ns želobu, on ža ně ze služby
vypovÍ, kterýEto ch}ap na Enc dnc 2.října přcd Sulkovci
ěekal e llně ele esí ětyři ráay přes hlavu dal.
řruhá průba. Vypcvězcaý json byl' ze školy a zc
elužby kgntorské roku Páně L774 dae 9.říjne v ncdě]'i

o nešpoře a dána nně, zlcřcné panětí hodné, příěiaa tal
Kayž lídí v kootele nobylo o neěpornÍn ěeser aby dlc jcjicb

katoIického obyěejc růŽenoc říka].i & j{ jsen jcj podle svá
povinnosti sáls řÍkati muscln on nĚ ten jnenovaný kněz

po acšpoře pře'Jvolal a že ncní dovolené naě ganctnénu
růžoaacříkati - příčinuttkovou nně del e rnne vypověděl.

Poton takyr-že já katolickýn Lantoron bojt nonůžunprotože
jsen Lutr1án.
A tak jsouce já a trou natržclkou zc ěkoly qypovězra5l,

co ěinit a

se dít nevědouce, tu by nohl keždý poqyslit'
jak rrán nladýn lídcn }okoJ.o nešebo srdgc bylo, to byle
ouzkost u našich ncpř.áte]' posněch a radost.
'
obrlátil gets se do své rodné dědiqy, do Proeetína1
a eěko].i tan osn chalup prézdných byLo, kvprtýra nán dátí
kam

nechtě]-i.

Až poton v ton roce LT74 dnc 16.1ictopadu odgtěhovel
jsen se do dědir1y -a]-ého Ubušína, !{atějo tlíříkado joho starej pustej cbalupy. A tan ecn řelesle )crcjěÍřského a
spravování a vázání knih, téE i také muzí\y hlcděl a dítlry
a něko].ika dědin ěÍgt a psát uěi].
Roku Páaě L776 dge 30 ěervna o půlnoci nerodíl ge

lgnatíe t.j.3}.čcrvna v SulkoveLén
c}rránu Páně od knězc Jana.tiďrarta pokřtěn jest l5nác. A
gta].o 8G tďro dne vcliké zctnění na něsÍci Yeěer.

nně syn a poton ng den

4eL

cesta do Žitgw něste' A toho roLu dne 24' zóří TVda]. sen se bgze všech vysvědčeníencb paců do saakého něeta
Žitavy, kdežto aen předtrn $iray ani dvě aílo Ba tu stranu
ncbyl.A šel tan Eobě skoro nescbvál po ovan6elické nodlitby
totiž ''Jádro všcch nod].íteb''. A vyěel 6GB na tu cestu
v outerý v pclednc g v pátck po pclcdaí přiěoJ. gcn štestně
do Žitavy a hned na druhý den v sobotu těch jnenovenýcb
nod].iteb jsen u knihohad].ířů tau h].edal'aIc ono jich nebyJ.o.
LE sea k I{crókovi , knihobendlíři přišcl a ten tg].iko
jcdrry něl e ty e takové nrrě za jc.dcn rýnaký prodrl lxnrůx
!{ó

prrÍďutí a já ocn od něj koupil ětyří kouaky pÍsna.
A jdouce od něho eeše]. scl! g6 8 P.uěite1cn ncb ka,'zatclen
rvengelickýn ěeckýn. 0a se nno vyptávg].' zdalcka-li oen
9 co tu v žitavě poh].edríván. A een já jenu povídel' žc grn
a Moravy a še sgn oobě pro evs"ngelické knížkypříšeL.A tu
on u&s6 , Ee seu sněLý & Že s tíln sán tag odtud neprojdu, a
aby *n6 s tín ještě někde nec}yti)-i a do ereEtu nedali.
Tu scm já go ultk! a co ěinit nón acvědouc, odcěcl jrcn
ocl něj smutn;i. A příjda do kvartýru, v ktcrén scm tcn t
ton ěes zůstúvalc jak to ce Bncu budcl 8é stracben scn
považoval. Alc sjl té chví].c v sobotu Be veěír, když s.B
já nejsnutnějšíby]', přišel" tan něja\ý hodr\ý, veliký a ntadý
ělověk a ten by} z Čech. Tu ge jenau tan všichnívelior
divílí, Ee tan sáts přišel e že bcz kanarádů sán a jcště
na n€děli v noci že přišel, poněvadž to ještě níkdy nedokáza]..
Ale on odpověděI, Ěe sán Bůh ví, co to Eá bejt' Že jcj
pořád jen jeho nysL nutila, sby tan ěcl a Že žádnýts způsobrn
ae své mysli ubráait ncnch]'. A tak s tín ělověken
já s EB. z Žitavy v neděli v noci gtastně přcs looy a přrs
branicel a1e však ne bez velikéřto strachu přešcl ...
tea ělověk by3-, jak ge rnně příznal, katoLík, alc bodaý ěLověk.
A poton, když 8[e ae rozcbázeti gpo1u něli, on nrrě dávaI

.tvó

redu a nauěcRí' kudy nán jíti e jak gl nán ne nrbczprěaýcb
nístectr chovatí a to né pÍano, poněvadž tb by1y nalé Loulky,
za$trkgl nně oak na paže do rukávů. Pak snr ae opolu rozešli

e jó scn štastně s qýni nodlitbgni dnc 3.října ze Lítevy
přišcl. Žaln xcl.
Dá].c oak jednoho ěacu a roku byl acn skutcěně volicr
nenocný, takže genu scbou ani hnouti nenohl' Úšok alc to
dIouho netrvalo, jen toliko así tři dr\y'lťa to sen jó v té
né noooci jedncho ve čerq us.nul g v ton gpaní sc Eně zdáLo'
že t$rne přiěel bohabojný nuŽ gy..Iob a ukúza]. le ngě tek vg].Bi
e brozně ncžitcvitý a vřcdovitý. Á tu j{ ecn sc zřctedlně
a patrně v ton snu ne něj pcdívaLn ža až doaavad panatuji
a do snrti své pgnatovati budu, jaký by} e pod{vajGl z.
spaaí ac 8 užasnutínprocit].. A h1c, iíE ssts na sobě doccla
Eádné nenoci accíti]-' eLG dokonaIe a skutcěně odc věÍ té
rento son jistě od Pána Bohe
ncngci uzdr:nvený ocn byl.
požchnaný by1, poněvddž nně k dobrénu zdrevÍ poslouži]-.
Roku Páně LT?B v říjnu byl jsú'$/ v lBěsté Prcšpurku
pro evange1ické knÍáky, kterýchž seIB tan odtud alc vš3k cc
strachen za dvanáct rýnských přiuesl e ělgstně jsen te uagc

navrátil.

T ty ěasy lal vtiaal cv'Egcl'ických kněb.
I

ť

eliká ochrane BoŽ!. Roku

"{ne

178L dnc 2 .lcdna

v neděli 9 třecřr hodináotr pc oo}edni příše]' ns tsě do rpho
kvartýru ze Su}kovce kněz 'an I'iahart a nně né knihy; Etcrýcbž
jsenn na kolika nÍetech dost něI, pobrat chtě].. Kteréřto
\
i
ton čes špatně byly pcschovávaaét jen to].iko tekto:
'\\
\
v kuchyní- p1ná truh].ico kněh, která na prostřed Luchyhě ',,'
nĚ zcni stá].a. lcton v posteli pod peřinanri by}y gsi řtyri
kusg. Iten ns stropě ve spižírníuozi pccnani ch].eba j,pdne
}rrubá, paaná ťavla Jí1ks kniha, jalc chléb štorcrn stóL1, tak
nrczi nín etá1a. Na řínsy vše].ikécvangoLické, dootí Laěžín
a\'i1\t

*o,r

2{c_c

nánnr.ná gtrinv q nsnnó nísně bvlv.

Íli 1lto

A když on tan přišel' !ló nanželka nodLítby "JÁdro
nodliteb" (tyn jakž o nich výše stojÍ) v rukou držcle a
je eni nevěda, co stracben dělá, neachova].t. A já sen próvě
v tu chvíli dona nebyI, u rychtářc aern ac bevil. A to[
nně oznápono, že hněz u lnne písna h].edat buťtc, tu jó rYchh
k nénu kvartýru běžína přiběhna k němu, takto sen k Hoopodinu Bohu v svén srdei i cuEtně řekl: Ach, Hoepodinel ogtříhej a zachovej BEQr
A tu scu přišcl a toho jietélro přítc].c' ktorý o nně
zle srne jšle1, přivÍta]- sen a on mně oznánil , Že oR u tstrg
chcc knihy hledat a jál abJ sobě hIcdal, řek1 jsen. 0n pak
nejprv v řínse hronadu psaÍdých spiaů, nezi nína všc3'ijaké
jonu protivné byLyr R9 stůl snes]. a trezi nina se přcbíral
e všechno v r.ukcu něL, nÍc pro sebe ncnaěc}. '/,a druhé
rrřistoupil k poateli, kde kai}ry byly; pcřinu na nictrl Fod
ktorou byry, pozdvihl, a on nic ncviděl. Za třctí do kuchyně'
jít
kde knihy by1yr oE vešel a tu pravi]", že on také nusí aa
atrpp 9c podívat a tak šel, věocbno všudy v trhLáen' lcdc
rnorry nobyLy, shleda} a zhrabova}_ Poton

přiěol k tej

šp!žírně,jak jeet oznóneno, kde ten chléb zůstóval, ji
otcvřol a po ton chlebě g po tej již svrchu ozrránené knizo
rukou ěinatel & ''to jest cbléb, to jeet chléb'' povídal a tej
knirry neviděL. A potou zaae okolo chal'upy a v chlévě všccko
nad'armo hledal, nic ncnaěs]. q tu neviděl a zasG prázdný a
n a knihy h}adový odejíti pryě nusel, c já senq dost knih Bě1'
Žaln cxvl.
Zaěátek nÁbožaetví.Rcku Páně 1781 dne 2]..října
v ncdě]-í po polcdni aaěa]. sGB v dědíně Hlubokýn v kato].ické
kapli první evange1-ické náboženství křestanské shronáždění.
Evangelické náboženstvídovolcné a netv6tsré a téYa
i řeelré v císařských-kralovekých zeních od glavně v teB ěag

panujícíhop.pene rlosefa II. cígařc dobréhc. Roku Páně 1781
dnc 27.říjng na to jest byl patant neb cirku].ář v narkrabgtví
f,Ía*arro1rLn

naÁ

*r'lo

áo$lrrn

rrrlÁ ':nr?

_

4tl

tín býval kato1ickýa,,kantor6lt a 6qcnge1ický pořádek z knih a .8end scB
také dobře povědonost něl, pohřby nrtvých evangelíLůscn
konal e je do zahrad úa na pole s velk;b lidu shrotsážděnín
P..růba. A

já pak,

poněvadŽ .jsen přcd

na kclika pnnotvích pochovával.
A jcdcnlcráto scn takový pohřeb roku L?Bz v l{gy416
Městě konal, kdežto sn'e v velikén pcětu lidu jisté něštky
t13 po1c nrtvé tělo pochovávali. Á když pets po funuei bylon
tož něstský posc]. s vojákana Ene hledali B tsné jako nějakého
zloěínce ja}i e $ posněchets po něstě ved}i. Tu jeden ke nně:

'Ha, ni1ostívý pane'' pravil. A druhy za;Q vojúk:*Nc tak'
a]-e lqueínle jenu dvojí cti hodný pene řÍkat" povÍdal a s tÍn
posněcheB mne k rgdhouzu vedlí a rnno do sreatu dali a tam
ně někotik dní nechali, a když Ůe nne dost nacxérBinovali,
na to, o čern sgro nevěděl, s e otazovali. Ža3;w 3''11.
A to takto z Žg jeotLi to pravdan Ee na ]caždéntukovén pohŤbu
prostřu na stůl šrÁtek a že řeknu: Ej, dušc křoslen'kó'
nolituj dátí stříbrného groše. A tu že velikou suilu pGněz
dostanu. A já 6ots Ee tomu zaenáI a aby nně ne to svědka
vyatavi}, řekl jscn. A cni přítonní pání Bne propuoti]'i'
l{ež].i 8e 1gně tato z1á příhoda stala, něl sciq sen' ř'e
nnc veliký zústup lidí nE vojnu honili a chytaLi. & Lo nně
přiše:t nrůj br etr a llně knÍžEu''Praxis píetatis ''řcěenou da}
Íi abych se v ní cviěiLrmě naponínal. A v tom sen ďllídrrl
vcLiký zástup lidí obojího poh).evÍ, kc nně se přibližoveli
aúelice zvuěnýni a krásnýni hlaoy zpÍvali Iíbezně takto:

pcvstař, lid Bcžínás zaetaň.Přispěj evou poinocí, Panc
všouohcucí. A ta pÍseň a její nota sepa ss nně vG snu
zkorgponirovala a jest naponcnutí, abych oe v ěeg pckušcní
Pánu Bohu důvěřoval a jej T,a pctroc žáda]"'

Ó

4ru
[ogis aa nóboŽcagtvÍ.

Rgku Púně ťr8P- byle

jcat

po

C.k.aenÍch kcnrisí na núbožcrrgtvÍ,totiž rlodle konfegÍ
augoburské' hclvetské a řcclré a já téžs nanžclkou d].o
konťesíhe].vetské před touž konieí sc{sc vyznal a do jcjich

rojstříku reforiuisten pcdopoal.
Mé NáboŽcastvÍ. Já sen nóbožcngtví d].e'ného vyznÁnÍ

rcfornitokého, však a].e nílovnÍkstarobyLého rúboženství
evengelicko-nilr-bretrského, podle konfeeí někdy bejvalé
jednoty bratrgké. A řpři ton, co so ného nóbožcngtvÍ knÍh
dotýěe, tyto se u nně nynť k néno velikénu potěšení rrynacházejt. P8znanonání qýeh kaíh b:ratrs\ých ....
Roku Páně 1782 dne 26.nújc ng dcn

ev.Trojícc zeěgl

jsen první shronážděnÍ na tom nístě, jak nížcoznc'meno, kdežto
seu před tín v !{aIén Ubušíně v doně u Tonáěků nísto kostc].a
odpravova3..

Roku Páně L7t3? odstěhova]'i atsG sc

Pavla.Iílka a

<lee

8.září

'do nové chalupy
byL een pcnejprv v Noess}avě u

Veěeře ťáně, kterouž vys1uhova]. ctihcdný pan kazetcl

Michal filažck, zůetávajícÍtcn ěas v NogiElavě.
PřÍřroda. A když
$ccia].evi ěelr v Brně
"*F
'Gn
na noc v hogpcdě u černéhoor].a zůsta]- g ráno když jsen
z noclehu vstávaIl Posadi1 s€re s3 a ono gácnadánÍ t a.k re
ve nrĚ né srdce pchnulo a za'břáslo a všeeky né vnítřnoati
6c ve nně pohnuly a obrátily. iťevědouc pak já, co to budc,
a on právě v tu|rodinu a Y tu chvíli nůj otcc ui}ý Pavcl ďuren
uníral a dlc né 8 nín krrevní nátury a přirozené J.ás$l ee
ItrEou s€ žehnal- A tak usnul v Pánu aůj nilý otee.
Roku Páně r7B2 dnc 9.zátí, kdežto přijdcuce jd tao
potom' na druhý den ]'0.září jakožto syn jej opJ.akal
a uctivě
do jebo odpoěÍvající}rohrobu pochoval.. r{dežto on uajc 62 ]'et

unřel v pLně za deeet let po anrti gvé manžclky a né roznilé

4tl3

Batcřc.
Roku L784 dnc 25.únpna byl ecn na

se

tarn norrqální

Lonnici a uěil grn

školy uěení u P.B{crty, roktcre lonnigkého.

Roku tobc ]'7B4 dne lo.břczaa byL sen ust&noven e rll

I

ltenccláří

kunětátslé při správě vyirlášen za hfovctgkého ]rrintorr'rVcs.l1''"',.
\

ského od urozeného paaa vrchního kunětátekého,

'
tctiž p.j'orrilra

Sengkého.

t\

aaaa

iá tín helvetskýn kantorcm a ve Yeee].Ín téŽ trr. řoo.i
}itcbní důE již vystaven1i byl, svou povinnost, jakž ne nnc

tTsoucc

etuěcla' gcn kona]. r do Úesc].ího z &alého Ubušína<]vaknát
ze den sen chodÍval a na míeto uěito].g i kantora službu

\..ll'.
'\t.
.:Ň

zastával a ]'id sobě toho nábožesntví?, poěátku váži].. A když \
pctom své uěitelc, kterýchž se hnc<i dost

z Uhcr nehrnulo,

dostal-Í, b, tu na mnc již nnozÍ šilhavě hltděli, a žc já
sobě pánů uěÍtolů( jEroz skcro pravda byJ.a) náIo

prcti

vá.Ž!m,

reptati poěali. Však alc v dědině veseLín poo
p.uěiteIe dů.g gtavělí a vystavíc jej, lut€ do tcho donu
nně

pro učenídítek kvartýr vykázali. lioku ,Páně ].?B4 dne 26.3"{stopadu odstéhovalí náe dc dédiny Veeelí. r\ tak na který doa sqe
gE do fia1ého Ubušínapť'ištúhovali1xll n{i ten den plaé ze'

lot gdstěhovali. Kdežto jsne qy tan vg Vcorlín e
s uč,sÍtclena(ncbo jích v krátkén ěase kolik něli) v jednon
deset

doně

bydlit nuselí a všcchno naši jnění takřica na hromadě

s níni nělí.

444

Roku Páně

1?s' byl

aen něŤičen poIÍ, totiž vc vesolí,

v Cftuaobíně a jc& u traT nob rýd ve VÍřc a přcněřoval stFl
Betn

po p.Ant.štoěkovi v Hrubfu VěstÍně. Íoho roku

d,nc

24.záŤt v sobotu po poIedni o třech hodinácb narodi].
nně syn. Křtěný
Sanuc1c

go

jeat by1 od o.uěitele prooetÍnekého, totíá

Ssalaj a jnéno jeho jcst rlosef tlan

Ános.

!dá druhú rÉbažalosti. Rcku ?áně LTBT dnc lO.sprna

v ncdělí po poledni roznenobla oe ná dceruška I'rantiška
na ncštovice. í'terážv ten den pravila, žo ona v ncděli

vyrcste a Ee velíktíbude. Skrzě dvě neděle a neštovicena
stonaIa e poton den ]". záŤÍ, v gobotu ráno o třech hodinácb
]"ehcuěca

ětyři

a štastně v Pánu usnu].a a cvého věku čtyšlrtÉ

1éta9 deset něsícůa pět dnÍ vykonala. Á v neděli'

jskž sobě předpověděla eana' po pcledni o třcch

á

hor]inách

8 velikýu záotupen lidu uctívě zprové,aena a pohřbena jest
byJ-'a. l{a tono rnÍstě, kde een

já první shrcnáždění nábožrnství

u nnc dovo].cnéhg zaěaI a koaa]. nad dědinou Veselín na bejvr-

lého TonÁše Břcňka jeho gruntu poťl atřcšňou ,ibccht na

uístě, kde při ton shronáždění stůl pro kni\y stáva]',

tom

pccho-

vána jest

l{ota. Když gcu to zde roku Llg, dnc 27.orpna zazalnclú-

vtl, tak

sem

z př'ipanatování sobě všo]'ijských nýcir

zárnutků

ardcěně zapIakal..o
}teku ]-791 dnc

ške Írantiška IT"

9.ligtopadu narcdí].a sc

rnně

dnrhá dceruě-

4rf
A tu jiř na nrrr vĚolijecí uĎě nálo n.bo nic přcjící

přátalé vcřcjně rryskytova! zeěínali a aby ně z jcjícb sluby

vyhnali, o to sc radi].i a nně ného žívobytínezi aebou

ncpřáli. Jé pak porozulBějíc tonun že na

trnG

bledí, Brzlivé jeen svcu povinnost konal,
e].íbenéa

nrp

rgnozí ěi]"hevě

poněvadž od nich

dosti at&ne sa].aríun hrlř než I'ában Jákobovi

na několikrát zněni].í a poicaždý uncněovalin ež i také...
n8 truziky Bě brát

nechtěli. Vidouce pak jrí takovcu k

ne]-ásku a gvého stavu niěeunoet,

pak

alc

do

přiělo nně na nysl,

lotcric vsózol, že bych gaad

kdyby n€!, rnortun'a

sloužila, k

Roku l-792 dne

abych

elggpoň tak aobě,

3.cpšínu stavu a třcba

eyéau vlastnínu příbytku pcnoci

cobě

i

k

nohl. ...

?4. náje bylo na ně od jistých jcjich

ctaršÍcbpřed školníkonisí rozliěně žaIováno.2.ByI scn
Evrcbu psanéhc dno ?, jejieh hc]'vatské elužby od těeh ottr-

šíchvypovězený a zavržený"

3. A poton dálejí zpÍvat v nsodlitobníra donně s6 nně zapovědělo'
kdožto sein to
ne den

jejich

shroiaážděnÍ roku

již napřed

ov.rrojice prvně zaěa]. a zase t.f. na den ov.Trojice

poe].ední Ehrogáždění vykona]- a zcuplna deset

4.Tu

jest

a tsne

psaného

lct jin sloužil

byLo z ného neštěgtískoro odo vŠech radovánÍ

lživétupcrrí a řranění . 5. I také nnc nnozí bít a

pohlavi(ovat chtě1í

6tA aby Bc lfnou z jejich osady žádný nic ncněl &ni ncvypróvěln
zakazovg].i T

I také nectných jeou

nně nadávali

4,tb

8. A cvýE podnňůn vyházet nnc z fary jcjich rozkazovali
9. A J-edajaká baba a dost g,izerné děti í mnozÍ, které aetr
ěÍst nauěi]., abysne do horoucího pekLa, kdc se náne klidit'
tak

náar

dc oěí nluvíli

10. U vrchního, nějakého Ebrbarda nrre obeo].ili e nyrlín i

porlnastili. Ten kdyko}í scm k

ně'rnu

oě

přišel, dycky

nrrě jen

znetených a vrtohlavých nadával.

"ejinÁč se nnou zacirÁzeLi' jakoby nebeštÍanjelé byLi
^t

a já tan n'ezi nina ááu"t. Ó potvcrníci, potvornÍ i s vašÍn
křcsianstvÍu

rruroutetvínt

"
A to jeet ta hlubina

p].ná

rozličnéhonekřcetangkého

šeredgtvÍ' o kteréžse nně přcd tÍn ve snách zdá1o.

I vidollco já

svou ouzkoet' obráti]. scn se k jinaěí Jt

hclvetské cÍrkvi, nyslíce sobě, Ee aspoň tan nějakého ni1cordengtví dojdu' ale aclr, nikde níc.
Notta: A

tlk

o rnálo, Že bych byl od nichr'však a].c tglikg

jnénen a ne skutkcn sk]'guz].l jakž napřed v
anu

né&r předcházejícíh

stojí.
I nyale

trefí, rcku

sobě

, žc sc ni

J-792 dne

sngd nějaká teková alužba ne-

23.prgsince v roustrschuIe v Uřincvě

u .p.Ignácc Vcróěka, ĚLolního uěťtclcrsvůj ško].níGxangtr
eera

vystál a své atestací obdrže]-.
Boku Páně ].793 dne 5.].cdna odstěhovali

jsne

c6

v ěas nejvétšíziny do obce VÍtouchova &oŽÍnského parrstvÍ
do

Jiříka Souko}a jeho

puotéřro skoro boz oken kvartýru.

44+

Tan ane

toliko 8

rnou

nílou fanilii

ncdlouho gBe věichni byli. Byli

zůstávali, všek ale

8IBo

ten čgs:, rIá TonÁš Jurcn,

ťcrezje1 nanžclka, Ignác gytrr .Iceef ggtrrFrsntiška <lccre.

v ten ěas sen několik řrolvetských cÍrkvÍpruboval,
abych se xnesi ně zaae dostat nohl, alo nikde sc 6G těn er
svetýn aaeboIí jakýa iiderE nelíbil e nošikcval rl zatlu

ani také hrubě sgn o to nedbal, poněvadž acn špatnékřegdanství nezi ninra tu íxoadce jinde, jcn to]-iko pouhé
jnéno křestanstvÍ bez nilosrdenstvÍ poznal.

tak

senq

na sané pouhé uqilosrdcnství tsožÍopolchnen

..slyěený líbezný zpěv ''Christc da nobis{ ěasto opakovaL
Žalla X,YXI'.

1.

.

t'

Tonáš Juren ží].ve Vítochově až do své enrti v roce }B27.

z dŮtÍ gu zůstal jedniný, nojstaršÍsyn lgnÁc. ťro svou
vzdělanoat byl vG svén bkclí ctén a vážen.
Text' který uvádín, je opiseru se zřojrrě nepřeonélro a neúp}ného
vydánÍ černákova. rluxtoxr*tĚf

"8ní úplný, je tc výběr.

4rt
lonáš rlurcn

jecn náboženstvídlc ného ryznónÍ rgfornit_
skéhon věak a].e oi}ovník starobylého náboženotví cvarr8e]-ickoni1o- bratrského, pod1e konfesí někdy bejvalé Jendoty bratrské.
A při tonn co ge ného nábožesntvíknih dotýčc,tyto aG u nnc
teá k nénu velikénu potěšenívynacházejÍ.
Poznaroenání ných knih .Iendoty bratrské:
Mé nábožcnství. ,'ó

1.

2.
3.
4.
,..

ňcěi Božína ncděLc, středy a pdtky.

Modlitby cÍrkevnÍneb kazatclské
Konfesí aneb poěet ,a víry.
Řao cÍrkevnÍjednoty Ěuak$eh bratří
6tKancionál starý po ných předcích.

ěeských.

7. tsísně duchovnín evangelícké/taňcionáL/.
8. Žalnové t.j. zpěvové sv.Davioa
9. Kancionál žalnrl a zpěvů duchovních .
10.Pnaxís píetatis
ll.Ccntrum securitatis.
L2. Ce1ý ža].tář krá].e a proroka sv. Davida
13. Modlitby psané
14. KazateI doncvní
Lr. Labyrint světa a ráj srdce
16. Labyrynt světa a luethauz grdce.
u. Kšeft unírajÍcínatky Jednoty bnatrské.
].8. Kšaft večeře Páně.
].9. Harnonií na žalny SV. Davida

20. Hyetoria o těžkých protivenstvích.
2L. Knížkauroz. pana Jana Lasitského
22. Aazč'chygnus
23 obojí církve práva a fa].ešné základy
24. Hystoria o bratru .Ianu Palečkovi.

)

4tg
PoznancnánÍ €Va[$.

augšpurskékonfesí ných knih.

1. Nový zákon něnecký. Vyvolená vinice bcŽt. D. Lutera život.
3. Spaeítcd].né přenyělování.
4. Zaopatření a vejstraha před otlpadlictvím.
lPravidlo nejsvětějěí víry
6. RejstřÍky od libského kancioná].u.
5

7, Zdravá rada

]-ékařgká

Bozličnéknížkyl
1. Thcologia ].atínská
2. Kazatelská kniha německá kqtoiickú
3. ,Příhody pena Vác].ava Vratisiava

4. Jádro nethodní
7. Víděnírozliěné scdláěkovo
6t Katcchismuo o zdraví
'l. Agenda latisnká
8. }listorie o mudrcích.

9.

Index Bohenorun librorlllD,.

].o. Život a skutkové Exopa
1]-. Uvcdení k unění pcěetnínu

t2 Kntha

.Toecfova

13. Kšaft Josefa II. cÍsaře.
t4 Ortc]' a smrt Ludvíka xvl. francouzského kró],e

1'.

Památka taudonova

L6 Heildolberský katechiequs helvetský.
u. Gruntové hlavnÍch ělánků víry helvetské

lE.Krátká příprava k Veěeři Páně /heLv,/
19. Eozn].cuvríní staróho Čecha s kněžÍni.
eo. KrÁtké jednání o věeličkách

2I. Resolugí ng nábcženství
2l.Slabikáře ěeský, něraecký, pol-ský, latinský.
23. Hystoria o vérnostínanželské

110

24. Cirku].ář o nábožcnstvÍ.
2r. Liotové vděčnosti Josefu dr"u}réuu g jinšíchvšetíjakých
knížek,ježto zde ncBnanenáno.

/ňiotci uěitel vQ VÍtoohově po lctcch
' posud uchované knihy ,'Iurenovy'',/
]-.PÍsně pohřební z roku 1784 /peané a

2.PamětnÍ 6en

3.

Scn

4'

Vo]-ilrost chleba

z

poznamcnal tyto

notované/

doby hladu 1812n jaký

sc prodával v Bystřicl

5.Mod1itba za snya' který se vypravuje na cestu.
6.PÍsen - žaIn 96.Přesilqý hrad jcst Pán Bůh náš.

7.Dvě nalcvaná

8.

sr<]ce

Obraz Adana a Evy

9, Nová píscň, ktcrak v rlinlavě z nebe kanení padalo.
].0. A c ton 1isty psaLy při
konetě

ll.Mal:vaný věccěek, spravedlivý úsudck rrynějĚí nudy avěta
J.L.Rejotřík. Kšaft Večeřc Páně.
1?.K"nfceí helvetskd z roku L784
13'c'K. resolucí z ohledu nábožennství z roku 1?s].
r?á. Oktobne

14.Katechysnus

z roku

Ig06

15. rládro nethodní knihy obvzláště pro 8e1oké uěitole z r.1888

16.Planetář

].7.Slabikář z T.

17Bo

].8. Navedení k uněnÍ poěetnírnu z !o I77B
].9. KonfesÍ neb rroěet z víry z r.16o7

20. Praxis pietatis z !. l.7| 4
2L .0 těžkých prctivenstvÍch vÍrkve českéz roku L6r5
2t. l,icdlítby ze zÍtavy

4L4

Vývod tlurnůt

/ z panětí Tonášc

!íatoušJuren

{er!il_{grgt.-

169a

Martin

Pavel
1720

i

i

+ LI65

;

.\

Tcnáš

.rSoztne

qlcgef

(,

+1 7B o
9 /e

rl

\::

.1

Pavel ožoniI ge r.L745 g lriarynou tladrnou
dětil ,Jan, Pavell, * š kantcr , Pavel II. Pavel III.

175c, 30.fx. + Ls27
oženil se 1774'!5.1. Terezie Sunnova z NedvězÍčka
Ignác,
J-o:gl' tr'rantiška I., Josef II,u Frgntiška
-rŤgr_
I:

dětii
L776
asi L840

1781

1782
1787

'

L7'Ů,
L794

L794

T protoko].c u květnu 1782 uvcdení v PrcgetÍněl
JEn ..Iuren 34 ].et jeho žena Annan 26 }et, dvé děti nedoepělé
Pavol ,.ruren, 63 J.ct, nanžclka toho ěgsu nenocná
ďvě

děti

nedospělé

idartin .Iuren l '57 ].et nanžclka nenrocná
spn Titus tcho ěaeu byl ve světě
syn Frantz 14 let

syn .ran dodospělý
dcera Kateřina 2]' let
f,p$rlďur gnxutaďš* x xxx1}xlut;
Martin Juren, 3]. lct nanřelka Anna, 24 let
n].adší
dcera Tercza nedospělá

Regietr z roku 1809 uvádÍ na ěísIc 25
Martin ,,Iurěnn sedlák, 58 ].et a Atrna rczená llueáková z Milov
43 leta
dětil ,.Ian, Aron, Theofíl, Marýna , Jooefa /přijati po
FI'. Huséku z \triLov/

a

Tonáš

Jurcn, svobodrql, 76 let

tL2,

Pot<nJ

j]oÍí zůotá'voj g ?olnu v !{r:lstu .Iotíšt, adj

Ú}řtgl

íin;ujelil 'Io]ii, stú].* eJ::gvÍ, sv:lt.'! boiis};ó pořlcilri1'ní. Pr)nnÍ s!ílo
alijil:1o nlld tí.nl 1lsii:rÍr'i b;;1l: uc]ú př
',n'ť,';l-,c rú1,-;iti:'rl.j,rÍ.e]'L'
pitÍr.iň i;trii.iirlíic'" 3u,i

jni,i

nal'láiJic\I,'t l;.'i'Jeg

ir,Óna **ŤlÍ" pccilvdlcnn' ť-tlogtnl-'u T'r''y'il''u

gtť.::ová nr1!:oř:csn'LvÍ cí{' r,ilť nil

v..'.]i1nirnuuÍ

iicr Púna ",niia ::úd,illl t*iiJ ei:ic otl Jusnogtí cístji{$l:é oL.crŽ*}i,
7c -ui:,",r' ;l..i.!ic s'ťél:esv*dnnť linlru i;J.nrlÍit g ;l-lnve bnří
riv;,iríit 3* rj*n $]-;}'$et nÁn ac i:ríodÍltavrnÉrcfiu}.]i'n l;illa učJ"tt:lo

jc*'i ,;:lénc ;-leůay bal:'ucJ-: icrl :ii'iru i-';/1 Y,'i5i;.; r6,;j ':'3
.Ii.;;rs;tl cÍ$-lř!i:ý uhor:ol1ý Jir;', jiny nd ocdr,j.hť;l<iď:eJch lrr':n 1c'
]; V;.l',c::':íri gvljrLj*1;:: rrrin pi:ijc3" o ní;,r irnsiuirujc ve*<;ť'{ l árú
;;l_lI; -.1ú;'n-... i]árr-. v ]-Í...ťitrí!rJ.i.:lli: i: i'|í ;,:;':1ithr' ťlhč.
].;';,':ltl:i,,^uÍ

l.'1.;'r! ;;'.:tLll' l;j'.ie ni 1:r",;'ii.i';ili

pni].i.'.: :::;.r;Í oi:l:i-c'J.1r ntj(j hl:]"tiiřora.

punstl'í sou dljil irotovy1 dva se nÓtnvÍ
tr: jlst' eit*v,1;;:[" T Y'lgolln nct*'iÍ b:,;f;l pcna uěitr:].c, b:'i;'LrÍrnck
Tr'.]'j jr,: tl-' 'r;:ll.'l'e ;oui:"ů i:iT' v::l-ic7-c.l.ýí:: pa.i /r.avt'i rrč:-t'b*1nr 1.
'uu'.i Pdln ijJl
al;:.'vÍ lle vyi1l;íjirúi:í]í:iccIá
l';.,í tu:: .:;

i{;_i

nuŮcgl }a:al,tátďititn

;.",oe3rvíi].cn,

,;ŤÍa.;i, ;,(''í.J:. '_:'i::'c1c i}$vcl u.srltr1 v r'ilnu,: jirhn o.1'-nci.. r'.l].jljl!
;ta,1ií rjns;;' t:-};r u.iť'e].. ,^l lioni:rrvi tll]t' u;'ťcl c}'Irťií'' !;;yln

nónn jelo I"uvrl].' tl i;řl jer.!t-'chc rah; v Pártr trglluli' 'i;ntiž

lnňsl:j''lir' p,-.l;i.l. J:ji'trg s*rtořína so vd'&L$ clo dóťlírry =ťÍr'rr na

,ii'rrogt uf- l:eilt;1 tlu vdČ'vca řcnlcsirÍk'_r lcclci: sJ. vrl.1n, iiiÁ:
tlrai'iii i|ojt"c}i v}'u;d}nej jii k.;r;Jlt)c 8 irr'íj::c;itl lrrejčí' oi.rt tovurycí onl']c ll.:i:ll:rárl torr je ptTí iieruc*Ia v Ui'rřÍgíil

Jú $tiio

lsilit5i:l nc.]rlÍ je,;on ,i'.l:r lbyu:lig na

'}č tnrch]'Lv';

a

;illou'Ln,j nu:,'.,l.';iÍnu}Í,př! tnr;i ?j ďn láeky ncn'''$}iý }rú:rtr ilnlru
I.:nr'cučítl',virrr;i.t j.t ii ÉJi;'átý irir.."ví' utJstÍo ťtl;-l t,'yclr ť1 nicn

vícíJIncpr)f;ttii;ujo člig. jtl'}o oc

ClnŮ

l.Ji1rrileo

líartLn olur"ern
gnusoc] prn$etínstý J.?{'J?
')^Ď'|''l'|

}-r:|í+ ta<..liÝ:ť ran!.rr

"l

i';í' :.

-

" ^'...'.

lau a,- é ÓÁ

1L'3

Ve Jnsinn bloirosl,Jven,i l;'ojJ"ce

9o'xlrarnrj1 Tů Ja gruteř a vĚucke tvd kr.evní přÍzěn Její rn Etává
iltd; n':,.i:".iiuj-í .:;itúcir.r" l-l::gt:rnu i''f.viíu rtL|..J;[}ov 'i ti bu.ll:,

;:i'Lj; tě ij..rlr, 3c jiĚ otec r:nšo} v r'nhr L7'84 <lne t8rÚl}ťvnge
'ici:' 1{j';'gilit i'<.r|';řina urařc].a by3.a vclaná na l..nrntč v ilůclirrř
VÍšc,i:nIr:lu při r:uJ-ýíil vn.:.!uře dvř ].ét,* b:-ic,nu. str.cjc:_iivc].
uinj:cr].'rlut]ou

ru Jl^*aitl civč f.ú'';j..Jďl lL ilťšu'

g1l.'|'i

uu.ř..;Ji;..lvi.;

';i:};ipui, iiurtirl^Vir tvujnu vžltycPqy u;riiíurnth:iu brr;trnvi.
iJvji bri.tří jsou 'Lnvlityštlaa, VnJuuďi kaaIec, }'r.inc }irc.juú

ilnrÉri {.jh.dí .ic ;J.n1y, .At:Ča tl" jii s :'*fuíur.
i]Í;:oa .'nbč po'rl,J wůciol]rÍrx,lelro. iingtalí sne svobndu k -ábn;::crrs'í'oÍ.i'.'ÁrJ l'';in -_:i*t i:ocliváIcn. f'nů1il 'Jl;s.l(ýc:'t l;rl trlííctrd. árnánÍ
c!r]-r:ba r; k;lich:: j'úrrj. Cglú dlc1nŮ v jcti:',n. i'{e;_,''ue1 i'ú]it*
';st.*c
vi'l'bavcné n; p.-,:t;::ú ž*,iiťuúLu ulli}"týť.o" |Jiárie irČltele jl.rúnn
juil

ju'ira S';rntcl .ii"iaJi l: .i:eni jciro.r'i.lc1r;11&.,;',JťIno na panotvÍ
tři
iinl.Lili.y v f,:,^tiu'l,.(nů v ,icv,;Í':ú.iVgg;1;1iu,. Tr_,iirri!, iir.uLrjrr,:ii jc
lian'bi-lrg.il:.

jltr ti píŮcn iJo ii:*;.tť a voů tcbe

jc;:lniii $cd,nn pÍsry'. VotlpÍĚ nán

Jak se:'ůášv

ti;,r.i

n1Ů nuíj'nsl*l j.

jckénn zp'lisnl,u :iLv

Í}eš.Tvťq ]il-urc::tícl nťr:{Ín-_..lrio ju'o .Pro ]r:rá't,'ltr:st šcliitl n':;:-.ů;;..,n
vÍc
:r a:r{'i

liilnst Péna.jožÍšeiit,l'eĚu btxlížríuďlen tvýn, br.atřoi
Psiii r.:en 1:ř'*ů lil.'\t..i:iici tt;n ,:i.,l:t'
[ar.tÍn .Juron J7ú5
Já J{in .Jur"on poadri_rvqjí ťě nastoErát

Anenr

4s4
PoeoJ

BolY:í

'

LreLře ;irilý.

který přerryšuJo všeliký rouu.B ttdský budLŽ s

ťebou

vzkaa1jl a vlnšuJ1 tobě níJ rn{lý eyrúěhr od 8}i1élb Hogp
;;.d,ína nnaha božskó uilcreti, já natlra, a brEtŤí, sestroo
l'i- vč<ioanírtÍTobij píšendoet s].zaven vzdycbání lrrle
a .jď;
-livobytí ?v4 uetrjvtnn ,Jo , vl;ak ale jerJnnho psaní, který. rrár:i
Přodem

přiilln z

!::;nccláře vóeloraagt ssie clnstcJ.í, žo přobýváÚ z rd].astt
-oňÍ o op';trnvání cobrýutr ].1dí v knálnv$Ité$ něetě ijerlínů
v ncirrgnč u vdovy :lnclre4savé nc i]eaké ulicl. va*Í pnv.}árť
ncl"lcr

v

rc,bntťj v*; ťubrícepo,í vů11. StrázuI pl.o Elne pun tJžre]rtnr

z kanceláře,
ře

vyptávett 8€r Jal*és byl řeneislník. {.n nám ptv írlel,
seš bucileg , Že prns{š clyby ses rn}r]. urúÍ;Étrr.nqvrátÍi .

k vědonostl. Ctgc usnr1 v Párnr, sostra í'ď tgř1a
na talté, bylrl vd,uná no:1ívncstl ve YÍse. Favol otrejc taky
uniíuI. 'iin.it,Ich ;c l;,cciJ.cc, Íranc vyuč,+n }l.ejěÍ. Pn nov;ýn rnco
:;iueť}l jít na vajrru g mocke z panotvť ji;r rrgt;Íroval
cln]ů
r
iliy Tclbě tlávárao

za i/Írioň ůo rÍiensšé}rrajtqy na turlra. Honza nerxlcrclšÍ brut
r
jt':' ij'obré pris'Luveg. A urnů uní'elo tří
díttlk ne$otrri;íclr, ďtJ.upccl
a r]i'včíntái::e. irangrád úosef unrito1 v U}lříc}t.
S]'ovo i3ožíwobodně a vcrYojně užÍvánelKost9!.
na panskí':b
rii}rradě j e vystuvgrré. Pi_lna uůit,il e ndne s tlher Ďcrst
rolů .
ijrltřÍčta-r;rilý víee peát1 nenrůŽcta pr-o
krátkost času. Doj
i.]n:i,c abysu:o
náÍÁ,.

z:;s t.,{Íi'!c pt5r řá]cč]ru sobe

Pít' j:)ji

sL. :::dš.

Poij ocilrenu neJvyóšího jgďla
,.

:

bratránelc

upr:fttný br.atx'

<ine

7

1odna

iě ponručíno upřÍsrní růstáváeo
poalrovqj j' Íebe. llaL;to}ir.át

\

{oiřínlsy
,[nl
t,,

slgrbín Jur'on

potěšili.i,rirnc Éie

tlr"nus

jinynrí rul'inp1syrtext pnškoŽeno *jěmeckd
edresa:

Jirrcn

Pauěti z dob

i]grlln

ť*brika

h].adoiuoru

a jiné:

V ProsetÍrrě ae tehda poěÍtal- za $ejvýnosnější gnunt

trjartáků ě.4 a

Pclíěkůě. 26. U Bartáků zv].áĚt bylo dostíí2s

z

bohato, o čenžgo dlouho vyprÁvělo prctc, že když s8

tobo

gruntu vdávala nevěeta, ncněla šaty po natce neb babiěce,

jak tehdá trylo zvyken, ale ně1a své nové šaty a nino to
ještě jednu zástěru a spížeksoli do výbavy. To byla

bohatá

nevěsta.

Před dobou neúrs byLa nrý ]-eta dosti úrodnó. Sedláci obilín

které jin zbýva1o přes jejich spotřebu, prodali, jen

tsarťálc

a ťelÍňekdali obílí na sýpku a neprodali. Později zečsli
neúrodg, obilí zdražilo a $arták prodáva3" v naději, Ec

příští rok budc úroda ]-opší.r'e]-íšckncprodóval. KdyŽ

r

3cl

ho sousedé tázri].i9 proč neprcdává, odpověděln že jcště
poěká. tehdá ho nazvali clrantívccn a Iakoncen. Drubý rok
byJ' úplně neúrodqý. Bartók

p]'akel,},

téžnoně]. co jíst a když dětÍ

přincsl v hrnci
Í'e slcvy:tu ná.tc' jiného
.ponÍzc

ncnán. Tehdá otevřc']' Pe].íĚck nazvantri do souscdů 1ekQgeen

a chantivcets svou sýpku a zaěal gousedůn po něřici obilÍ
vydávat. Když gG ptali, ko}ik za ně, cdpověděl: LE ván
ngvé naroste a bída přestancn tak

ni ho op].atítc. Mohl
t.

dosti vylakoůit neb tehdá prý stála nríra žita 40 z}atýcbn
op1acené tak draho neproda]. a kde bída byIe

trvalá ani

zpět nedosta]..
Kostelník sašíóek něl tři dccrT' Ncjnladšídcertsa donóBĚli Přcěela k Pe]-íškovůgkoořivy" ťrávě pckli chIcba c
hýbané koláče s

povidly' eašiěkova dcstala jeden

př'oh'Ybancc

cořbylvelkýdaT.Zadíva16.aep)ponecEácheprosilal
jeetlibyjenohlavyškrabat.Pod,ovo].onÍjeryěiotíIa
důkladně&ave}ikouradostíncg].adonůonyškrĎky

