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28. ledna 1626
s.: 51

marginálie (r): Narozená dcera Dorota" Vácslavovi Nosidlovib
Léta M.DC.XXVI. Pán

B

h

milostivej níčilAnně Nosidlové", manželce mé, pomo-

ci a mezi hodinami patráctou a šestnáctou v městě Litomě icích nám ku potěšení
dcerku dáti,kterážlo na zejťejší,totiž29. Januarii, v chrámu Páně Všech svat ch
p i hodině nešporní skrze správce církevního,papežence, kněze Janad [...]" poKtěna, jakožo tu toho času děkana. Rukojmovéf její p i k tu svatém pan Václav Hoštěcklff, paní Kate inah, vysoce učenéhopana mistra Pavla Strránsk hoimanželka, a
paní Regina Žďárrskái, ztstalávdova po panu mistru [...] Tetaurovik. Dána byla od
Pána Boha nám v největších těžkostech a zárml cich. když pro náboženství vyhánění dokročilo tak, že i ona s matkou d ív osmi neděl po narozeni svém z vlasti do
cizi země utíkati a po vodě velmi nebezpečně plaviti se v tuhou zimu musila. Já pak
obě dvě d íve vyjití dvou neděl opustiti ajich v vlasti zanechati pfinucenjsem byl.
Jméno na lďtu svatém jí dáno Dorotal.
3. r nora 162ó
s.: 63

marginálie (r): Ve ejná zápovéď živnostív Litomě icích
Léta M.DC.XXVI. V městě Litomě icích měšťanrim všem všecky živnosti zapovézeny,jakéty koli b ti mohly, na rnnoze neb na mále, až i vin z města v sudech

prodávání, ato jižpatrně jak těm, kte í katoliclc mi neb papeženci b ti p ipověděli
a nato ještě cejchu šelmy babylonské nep ijali a nep ijímali, tak obzvláště těm, ktefi
se zviklati až dosavad nedali. A ačkoli i p edešle p ed někter m q hodnem živnosti
vyzdvženy byly, však p edce někte í miláčkovéa náhončí, s císa slo_im rychá em
spolky mající, za všecko město handl obilní vedli, vína pod divn mi titrrly prodáva-

liišenkovali.Aletutojižve ejnázápověďbylaprochud

,

abyžádn odjítichtějící

nic sebou vynésti anivyvéňi nemohl. Sv m pak císa slc rychtáft, když k náboženství papeženskému p istoupiti nechtěli, netoliko k fortelrim' avyvezeni pod nimi
dovolil, n bňi sámpomáhal, jakožbylitito: [...].
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Transl.: Dorota.

Transl.:'W'acslawowiNosydlowi.
Transl.: Anniě Nosydlowé.
Transl.: Jana.
Auslassung ffir spátere Ergánzung, des Weiteren werden solche Auslassungen nur mit [.,.] im
Text markiert, jedoch nicht mehr mit einer FuBnote versehen.
Rukojmové = kmotrové (Paten).
Transl.: Waczlaw Hosstiěczslc .
Transl,: Kateržina.
Transl.: Pawla Stanslc ho.
Transl.: Regina Ždiarská.
Transl.: Tetaurowi.
Transl.: Dorota.
Fortel = vYhoda v hodná pozice (Vorteil); podvodn rimysl, lest, riskok, zisk, chynost (betriigerischeAbsicht, Li ! Nutzen),
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11. r

nora 1626

s.: 79

marginálie (r): \ jítímé V[áclava] Nosidl z vlasti
Léta M.DC.XXVI. Když tak čímdáleji větší souženína nás ubohé od papežencri

v městě Litomě icích dokračovalo, živnosti zapovědíny byly, soldátri po l 0, 1 5, více
a méně, do jednoho domu se strkalo a hospodá e tak dlouho trápiti jim se porou-

čelo, dokaď by k papeženstvu neb hned nep istoupil neb to učiniti neslíbil; chtěje
manželce své, toliko dvě neděle po porodu DoroqP, dcerky, času mající,aby pro
p ítomnost mou soldáty obtíženanebyla (neb takov ch žen soldáti do vyjití času
jich ne sold,áty, ale platem obtěžovati obyčej měli), posloužiti, tohoto dne žalostně
se s ní rozžehnajíc, všeho tu zanechajíc, tajně (neb varia soldát žádného propouštěti z města nesměla) s panem Václavem Hoštěcslc m" sám z brány vyšel, A ay'
nevědouce se kam díti, na Zaho any k ou edníku Ji ímu Mejšnarovi" se obrátivše,
tu pro hromé pohružky toliko dvou dní jsme se zdrželi a potom fedruirkemf téhož
ou edníka, s povolením punaze Vchynice, nočně na grunty tehožpanaVilímah do
města Benešova s Janem Sojkoť se dostali, dokavadž i jin ch více spolu sousedri za
námi se nedostalo, ahJzašest neděl po ád na stravě u nějakého Šebestianaj ,rychtáe, z stávali, dokavadž ve ejn m patentem knížete z Lichtenštejnak, místodržícího
v Království českém,všem obyvatelrim nas p echovávati zapovědíno nebylo, takže
odtud divn m Božímizenim (an jsme se kam obrátiti nevěděli) do země saské,
města Pirna obrátiti jsme se musili.

16.b ezna1626
s.: 153

(): Ženy z Litomě ic k Míšnivyjížděly
Anna Nosidlovď, manželka má milá, s Dorotou',
M.DC.XXVI.
Léta
marginálie

dcerkou

v šesti nedělích a pěti dnech stá í s velikou žalostí v dosti tuhou zimu z nevděčné
vlasti po Labi do Pirna velni nebezpečně pustiti se musila, nemohouce již dáleji
trápení soldatského a nátisku v náboženství snášeti, p i kteréžop íležitosti,však
tajné, mnoho jin ch manželek s ní dolri se plavilo, jichžto matžel'ébyli téžp ed
čty mi neb více nedělemi z vlasti vyšli a na povolení pána pana Vilímaze Vchynic
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Transl.: W. Nosydly.
Transl.: Doroty.
Transl.: Waczlawem Hosstieczs im.
Im Text gestrichen. Im Folgenden werden alle lesbaren durchgestrichen Wórter ohne einen
weiteren Hinweis auf diese Weise (- durchgestrichen) transkribiert.
Transl.: Giržimu Megssnarowi.
Fedruňk - pomáhání, podporování (Fórderung, Hilfe, Untersttitzung).
Transl. i zelvchynicz.

Transl.:Wylyma.
Transl.: Yanem Sogkau.
Transl.: Ssebestyana.
Transl. : zLychtensstegna.
Transl.: Anna Nosydlowá.

Transl.: Dorotau.
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b ti, jináč se vynésti nemohly. Sám probošt, kněz Jan Sixt",
sotva za živavytaženzliže,nebo se byl tak dob e ožral s panem Rycemb, císa a prudlc
sh.im rychtár em, a jin;imi masopust slavícími. Odkud by pak tak ná
oheň sv j zaéátek míti měl, žádn jisté zpráw dáti nemohl, protože všickni, jak
pán, tak čeládka zožralijsouc, dob e spali, ažjižoheň se rozmohl. Někte í praví,
že impresorovo pachole v světnici na stěnu svíčkup ilepiti a odtud ten oheň vzrristi
měl, jiní že v komo e nějako vyšel, ale odnikud gruntu dobrého nebylo. Pan Buh je
ku pokání fudy ponapomenuti ráčil a oni se polepšili, co emen v ohni".
k hradišti dolri metany

rl

2. nora|627

s.:62
marginálie (l): Procesí odpadlc horlivá konaná
Léta M.DC.XXVII. V městě Litomě icích papeženci s sv mi odpadlci a nov. mi Kesťany, aby jejich v novém náboženství horlivosti a povolnosti pro p íklad
nám, na čas nahoru povolan;im, se pochlubili, silnou procesí okolo kostela Všech
svat_ ch sobě zarazilid, k kteréžoprocesí každ odpadlec s manželkou a dítkami,
davše sobě k tomu času svíce oskové sdělati a posvětiti, bedlivěji k podvodrim těm
najíti se dali, nežli aby jim byl na onen čas evanjelich. kazatel z Písma Svatého na
stokrát, což se i stávalo, ty papeženské podvodné lah dky zošklivoval a je od nich
odvozoval. Že pak některé z vyhnan; ch manželky tomu modlá ství se dívaly, mimo

kteréžkdyžta lehkomyslná kurva, Zoubkovf dcera, Ji ího Šimečkaf,waha otce
vlasbrího, žena, šla s horlivostí svého odpadlství a na osvědčení dobr ch skutkri
z něho pocházejících, jdouce

bez koláčri pozvala.

v

adu

s

jin;imi, se obrátila a vyhnané ty na posvícení

8. rinora 1627
s.: 73

marginálie (r): Utisknutí exulantri od rady litomě icské
Léta M.DC.XXVII. Všickni, kte í jsme léta minulého 1626 na podzim z vyhnan ch z Pima (a jakž nás vribec ti odpadlci Perens\imi naz vali ze závisti a na díle
z potupy) na t i měsíce zase do vlasti v té naději, že nás nějak podvedou a k svému náboženství p ivedou mímějšíminežli prve prosťedky (totiž skrze mnichy a
kapucíny vyrrčováním), povoláni byli a tam se najíti dali, toho dne Litomě ičtíod
rady téhožměsta na rathauz povolani a na tuhé zimě dosti nenáležitě drženi jsme

byli a to dokudž rada odpadlcri s papežens m knězem praktiky dostatečné proti
nám nesložila. Kdež potom, když jsme do rady povoláni byli, p edevším pop ten
papežensk (an již čas našeho termínu t iměsíčnéhovycháneti měl) vydauc , že se
žádn znás k zpronevě ení se Párru Bohu nemá, prve nežli bychom se zase do Pirna
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Transl.: Yan Syxt.

Transl.: Rycem.

,folepšit se, co emen v olmi"

(es wird nur noch schlimmer; durch Schlagen wird keiner besser u. á.).

Zarazlli,Iier : zďoži! zorganizovat, uvést (anstellen, stiften).
Transl.: Zaubkow .
Transl.: Giržiho Ssimecžka.
ÚberschrieberreEndklammer.
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obrátili, aby jemu z prebendy jeho nic neušlo, nás z desátk napomínal, a za nim
hned císa skej rychtrá zberni a kontribucí, jeko to oboje od nás ještě p ítomnejch
zapraveno^ bylo. Co pak po odchodu našem z vlasti se zadrželo, to sobě víny a
jin mi swškyb v domích našich po odjití zanechan; mi mnohonásobně zaplatili, ano
i nad to od nás, kdo co vína toho roku vyrostlého málo neb mnoho měl a k svému

užitku obrátiti chtěl, z toho ťetísud neb Ěeti peniz na zapravení kontribucí dáti
musil. A kdo toho se učiniti zpěčoval, tomu na všeckno sráhli. Avšak aniž ještě tím
dosti učiněno b; ti nemohlo, vždy takové finty vymejšleli, jak by nás o všecko p ipraviti a tím d íve zase od města odbliti mohli, nebo již se jim byly statkové naši
mnohejm v rukou zabšil . Vidouce, jak my takovou nás nenávist, utiskování, termínu blízkost a zimy ukrutnost, takže po zemi pro velikost sněh a zimy p íkrost,

zaííízilItí
Labe nám, ani obzvláštně dítkám a manželkám našim zase
se vypraviti možná věc nebyla, podali jsme p i této společnosti suplikaci do rady,

po vodě pro

žádajice snažně, poněvadž takové nep íležitosticest nlmí jsou, aby prohledajíce
k dítkám a manželkám, nechtili [sicl] nás všech, ale dítek a manželek tu toliko do
rozjihu a zimy oblevení v pokoji z stati zanechali a pop áli. Ale co taková žádost
naše spravedlivá p i nich zprisobila (an ji sice hodni nebyli), to nárn skrze Jana Hradištslc ho Apostatud v těchto slovech oznámeno bylo: totiž, že se nevidí pánrim, aby
měli kam od toho poručeníjim učiněnéhoodstupovati a jah dalšítermín dávati,
nežli abychom tomu téžobvykli. Nemohouce tu nic zptisobiti, utekli jsme se skrze
suplikaci k proboštu litomě icskému na Novém Městě, Sixtovi", kter,. ž mnohem
milosrdnějšíbyl nad námi a své zdáni císa skému rychta i ontámic, p es masopust
byt nám i našim manželkám tu zplisobil.

12. noral627
s.: 81

marginálie (r): Knížez Lichtenštejnaf um el

Léta M.DC.XXVII.

[...]

českémhned od pádu na

kníže[z] Lichtenštejnae, místodržící
císa slc v Království
Bíl ho e léta šestrráctistého dvacátého stalého (zanéhož

jakž jipapeženci jmenují reformací, ne tak z jeho vlastrri
ho chtění,jakktomu císa e ponoukání odjezuvit a někte4 ch zpronevěfil ch synri
ta nešlechetná deformací,

vlasti, jakož jsou mezi jin mi z Čech hrabě [,..]h), na ízen v Praze na Malé Straně
um el. Po něm to zlé dílo načatéti,kteíižsprávu v témžkrálovství na sobě drželi

akteíižzačátkijeho privodové byli, v mnohem ost eji dodělávali. Avšak jakkoli

na to svou všecku snažnost i nejtwdšíprosfredky vynakládali, chtíce do poslední-

ho všecky ty vyhnati a vyhladiti, kte í by k náboženství papeženskémup istoupiti

a
b

Zapraviti: (dluh) uhradit, vyrovnat, zaplatit (Schulden begleichen, bezahlen).
Svršek/svrchek, hier: nábytek, movité věci, movitosti (Mobilien, Haushaltsgeráte und Móbel,
Mobiliar).

c : zah,íáli.
d Transl.:Yanallradissťslc hoApostatu.
e Transl.: Syxtowi.
f Transl.:Lychťrsstegra.
g Transl.:Lychtnsstegrra.
h Im Original wird eine ganz Zeile fiei gelassen,

es sollten wahrscheinlich mehrere Namen folgen.
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cskému psáno, aby povolajíc všech (jakž oni nás jmenovali emigrantu, domácí pak
Perensk ch) jim jménem pana kardinála oznámili, aby žáďny z nich nikam z města
neodcházel, aniž neodjížděl,nebo že na p ímluvu vzáctrr; ch potentát má hrubě
milostivé poručení od císa e vyjíti a jeden každ; z emigrantu p i statcích i všem
sq m zustati. Pakli by kdo vždy odešel neb odjíti chtěl, císa i že statek propadnouti má. Z těchto těšínslc ch jablek" nám se nic nedostalo, nežli jménem císa s m
všechno brali. Nebo toto zdňeni nás byla jim líčkaa zatím byli poslaní komisa i,
nějak stavu panského kapucín, Valerianus de Magnob, mnich učen , s jin mi a ti,
jakprivatim na fa e, takpublice narathauze s námi někteq mi se trápili a vyrrčovati
chtěli. Anemohouce lahodnl mi ani slibn mi ečmi nic obdržeti, naposledpokutami
a vézenim hrozili, ale Pán Brih nás podivně odtud vyvedl, když oni do Prahy pro
instrukci dalšíodjeli.

27.b ezna1627
s.: 174

marginálie (l): Bi ic exekutor sněmu saského
Léta M.DCJO(VII. Kurfi t saslc v městě Torgově,

jin

v

kurfi tství svém, snán džel a mezi

,ni artikuly pro dvur syna jeho svolen od obyvatel v nově z jedné každélibry všelikého masa na th i pro domácí pot ,ebu zabitého jeden mal peníz po všem kurfi tství.
Item z společnéhosnešení zapovědíny v zemí kurfi tské lidem městsk m věci
t5rto: šaty hedvábné všelijaké, krajky, perle, p4 my" na mantlícícha suknicích, t evíced a boty bílés jin mi někten mi věcmi. Což ačkoliv po městech publikováno a
zapovidáno uživánítoho bylo, kdo pak co takoq ho na sobě nesl, pokutován b ti
měl. U toho všeho v Pirně p ed kostelem hned, jak p es práh kdo ven nětco takového majícívykročil, s mnoh; m pohor.šením a k ikem bi ic blival, věnce pozlacené

děvečkám i městsk;fm dcerárn zhlavy strhoval, tak i k této exekuci užíván byl.
Však tato zápovéď víceji podnětem byla té největší pejchy a uživáni toho všeho,
což zapovědíno bylo, nebo jednomyslně duchovní (mezi nimiž v tomto národu
zviry pejcha panuje) i světští tím na ízenímo zem dali a ve všem na p edejšlej
zprisob vej
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šej i

vystoupili.

Těšínskájab116: prázdné sliby, prázdné naděje (leere Versprechungen, falsche Hoffirungen).
Transl.: Valerianus de Magno.
Pn_irna: obruba, lem (Bordiire, Borte, Verbržimung).
Eine Variante zu: st evíc (Schuh),
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naspěch, protože (prej) lrurfi t k následujícímu sjezdu do Torgova takové poznamenrfutí míti chtěl. Nežli k jakému cíli, toho žádn nevěděl.
19. rinora 1628
s.: 96

marginálie (l): Pokuta k papeženstvu dohánění
Léta M.DC.XXVIIL V Království českémnedaleko od města Litomě ic na zárnku
Encovanech, toho času kněžry roudnické hejtman z stavu rytí ského, nějalc Václav Mitrovsh. ", odpadlec, povolav p ed sebe poddan ch, k témužpanství a správě jeho nálrežejicich, velmi pilně jich napomínal, aby p istoupili téžk náboženství

papeženskému.Pokudžby pak to po tomto jeho napomenutí vždy p edce toho učiniti nechtěli, pod vobvzláštní p ísahou a velikou, se zavazoval. že musejí, a toho on
že dovede, d íve nežli ťi dni pominou. Zatimpak aby je tím spíšejik tomu nakloniti
mohl, dal se do vychvalování p ed nimi toho papeženskéhonáboženství znamenitě
a užil k tomu těchto slov, mezi jinl mi: ,,Jestliže toho, což ekl, nedovede, náboženství pak to spravedlivé téžže není (poručiv mezi tím sobě vína sklenici nalíti),
tehdy že vinšuje sobě v tom víně jed rrypíti." A jakž na tu eč nalitou sklenici vína
vypil, ihned na sobě proměnu pomalu ukazoval, míměji mluvil a skloniv hlavu jako
v myšlynkach seděl. Po některé pak chvíli poslal sobě pro zpovědníka a do lože se
položiv, poručil tím ráněji sobě k ň [srcl] p ihotoviti a osedlati a s tím čeládka od
něho odešla a také se k odpočinutí obrátila. Ráno tehdy nemohouce se čeládka pána
z pokoje vyjití ani otvírání dočekati, mocí dve e pokoje toho, v némžleže|,vyrazili
a toho jenž včera tak pyšně trucoval, mrtvého, rozdutého, a po všem těle jako fiala
modrého našli, s velilc m uleknutím tak hrozré a nráhlé pokuty Božínad člověkem
tím vykonané.

22. noral628
s.: 103

marginálie (r): Kněžíněkte í z kalvinství obžalováni
Léta M.DC.XXVilL V městě Pirně v zemi saské exulanti lidé duchovní tito: mistr

Melisseusb, Zachnias Bruncvílť, Georgius Sequenidesd, Venceslaus Nucella" a [...]
Vokounekf, obžalováni byli těžce a na čeni p ed superintendentem pirnensk m jak
od jin ch kněží, tak i od lidí politicsh. ch Němcri česlo_ ch zpaír1rhaítilr chg, lidí jízliq ch, ježo se v bec ne od Krista ldesťané, ale od Lutherah luteryáni jmenovali,
jako by oni v svém učeníspolu i s svt_ mi posluchači kalvínského učeníbyli. (To pak

a Transl.: Wáczlaw Mitrowskf.
b Alle Namen der Geistlichen werden hier lateinisch geschrieben; tansl.:
c Transl.: Zachaias Bruncvik.
d Transl.: Gerogius Sequenydes.
e Transl.:VenceslausNucella.
f Transl.: Vokaunek.
g : zparchantil (Bastard).
h Transl.: lutera; im Folgenden wird die tibliche Scbreibweise (Luther)
zusážliche Markierung.

M. Melisseus;

verwendet, ohne eine
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slovo Kalvín" bylo u toho národu zpohanilého z navedení jejich kněžítak v ošklivosti, že když jeden druhého ze zlosti tupil, snrážeji láni za šelmu p ijal, nežlikdyž
by ho druhl Kalvínemb lál.) Na kteréžtoobžalováníoni na fa e stavěti se musili a
početz víry činiti. Cožkdyžse od nich stalo a nic zcestného shledáno nebylo, aby
sebe ti, ježto je donesli, zachova|i, zprisobili to, že jich [slcl] pohružka veliká učiněna, budou-li dále v čem takovém shledáni, žev této zemi trpěni nebudou, a tohoto
zlého největšíprivod byli Němci z Litomě ic vyšlí.
28. r nora 1628
s.: 115

marginálie (r): Sedláci Trčkovi'se zdvihli
Léta M.DC.XXVIII. V kraji hradeckém okolo Opočna poddaní pána Trčkyd pro
veliké nátisky a prudké nucení k náboženství papeženskémuse pozdvihli, zprotivili,
dva jezuviti zabili a mlad pan sotva utekl", kte í se bylí za nástroj satan v proprijčili k tomu, aby ten uboh lid od pravdyjednou poznalé násilně odvozovali a tyranslo_ m zprisobem k papeženstvu p ivozovali, Ale jakož jindy sedlská pozdviženi z|é
skončeníbraly, tak i toto, kdyžto jich potom nemálo krky sv mi to zaplatili musili,
ač v dobré p i, však bez podstatného vridce.

7.b eznal628í
s.: 132

marginálie (|: ČeHdka evanjelitská vyzdvihována

Léta M.DC.XXVIII. V Království českémpo městech i stav vyššížádn; nesměl čeládky p ístavníg chovati jiné, jedině takovou, která by se téžBohu zpronevě ila a antikrista
p iričastnila. Jestliže pak kdo proti tomu na ízeni čeládku náboženství evanjelicského
choval, ihned mu živnost zbránéna byla, neb pokuta těžkánaňízena dotad, dokad i
s čeledík papeženstvu se neoddal, neb čeledi k tomu nep inutil, anebo takové, která by
toho učiniti se zpěčovala, z domu svého neodby|azslužby nepropustil,

marginálie (l): Purkmistr vep e kradl
Léta M.DC.XXVilI. V městě Litomě icích nad Labem po smrti Any Kosovéh, perníkrá ky, Jan Šermeri,jinak koláčník,s Adamem Jiskrouj, v té chvíli u ad purgkmistrsk na sobě majícím, oba odpadlci, lidé troupovštík, lakomí a hodní, aby v radě té
purgkmist i bejvali, kde krávy zok,navyhlídají,jakožto švagrovénad dotčenévdo-
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Transl.: Kalwin.
Transl,: kalwinem.
Transl,: Trcžkowi.
Transl.: Trcžky,
Es ist aus dem kontext nicht ersichtlich, woraufsich dieser satz bezieht. Es kónnte sich auch
um einen Fehler - ein oder mehrere fehlende wórter - handeln,
Zwei Berichte zum selben Datum.
P ístavní (o služebn;ich lidech): najat , sloužícív nájmu (angeheuert, in Dienst).
Transl.:Anny Kosowé.
Transl.: Yan Ssermer.

Transl,:AdamemGiskau.
Troupovsk : hloup , nezdvo

il

,

blbr, hrub)' (tólpisch, dumm, grob, plump),
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25.bíezna1628
s.: 169

marginálie (r): Sedlské zdviženi strestáno
Léta M.DC.XXVIII. V Království českému města Dobrušky" v kraji hradeckém
sebralo se drahně sedlák , chtějícíse opírati pánrim sv;im v nucení k náboženství

papeženskému,kte ížsice dotud bručeli a stálí byli, dokad na ně nic opravdového
nedokročilo. Ale když potom kcrížez Fn_ dlandub na ně nětco soldát poslal, mnoho
jich a více nevinn ch s manželkami a dítkami zmordovali, některé také za to do
Prahy dovezli.
1. dubna 1628

s.: 184

marginálie (l): Exulanti v potupn ch místech poh bíváni v Pirně
Léta M.DC.XXV[I. V městě Pirně míšeňskémum el smrtí pokojnou a p iroze-

nou kněz Tobiáš Vokounek', Čech. Že pak za živobytí jeho v poáez ení kněžím
němecsk;im vešel, jako by kalvinista byl, pročežnevědouce { ž superintendens
vedle čeho se nad živ,. m vymstíti, nebo, j sa pož ádán, z víry své počet náležiťabez
ouhony učinil, tuto teprva nad mrM_ m tělem jeho se mstil a do země nikam (než
na rozhraní neb k místum popravništním) poh bíti dopustiti na žáďné prosby aniž
p ímluvy nechtěl. Až po některém dni teprva na zadnim krchově, v těch místech
zakopati poručil (na němž se Němci v čas moru pochovávají), kdež těla íěch, jež
pro své vejstupky stíháni bejvají, pochovávati obyčej mají. Tak se stalo tělu dobré
paměti pana mistra [...] Melisseusad [,..]. Tak tělu starožitnéhoa dob e zasloužilého
muže pana Matěje Kauts ho'v létu 1634 a tak Jana Jiskryf, Salmuta Bibliopoles
a jin ch mnoh ch dobn_ ch, pobožn ch lidí, s nimiž tito luterové vopice hu e nežli
papeženci nakládají jak s živ,_ mi, tak s mrtu. mi, z|e zacházeti nep estávali, nebo i
všecky ty, kte ížtakov; m těl m pruvod dávali, v podobné podez ení brali a byťjim
Brih toho proprijčil, rádi by je s prstí zmátlih, maje sobě ku pomoci ke zlému mnohé
spleteného náboženství bez uměníi horlící Čechy.
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Im Original: Dobružky.

Transl.:
Transl.:
Transl.:
Transl.:

zFrydlandu.

Tobiass Wokaunek.
Melysseusa.
Matiěge Kauts iho.
Transl.: Yana Giskry.
Transl.: Salunta Bibliopolé.
S prstí zmásti - z ko ene vyvrátit, zničit (vernichten).
Bez umění :bez povědomi,bez vědění (kenntislos, unbewusst, unwissend).

