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Ku zpovědi a přijímání velebné svátosti  
jíti by se zdráhati měli… 
Pramen k problematice rekatolizace města Strumeň v 17. století*
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Pindur, David: They Should Be Hesitant to Attend Confession and Accept the Holy Eucha-
rist… A Source Concerning the Issue of Recatholicisation of the Town of Strumeň in the 
17th Century

Strumeň, a town in the Duchy of Těšín, bordering Pština, a strongly Protestant estate, was 
by the early 18th century a mostly Catholic locality, which provided significant support to the 
Roman Catholic Church in this part of Upper Silesia. This fact might be attributed to the 
successful cooperation of state and church offices within the implementation of recatholi-
cisation policies which had been taking place since the 1670s. The successful, long-term 
pastoral work done by the local parson Jan Isidor Janus is also a likely contributing factor. 
One of the significant documents aimed towards the restoration of Catholicism in this town 
is the letter of the Těšín provincial governor Jan Laryš of Lhota to the mayor and council of 
Strumeň, dating from August 3, 1673. Based on the request by the Strumeň priest Janus, 
Laryš urges them under penalty of imprisonment to uphold the proper Catholic upbringing 
of the youth of Strumeň, as well as their regular attendance of catechism and their receiving 
of penance and the Eucharist. Besides editing this written source, this contribution places it 
in a wider context within the development of the Strumeň parish. 
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Výbuch německé miny na katolické faře ve Strumeni (n. Schwarzwasser, p. Strumień) 
v dnešní polské části Těšínska 15. února 1945 přivodil nejen smrt děkana a faráře Aloj-
zyho Gałuszky (*1881 Těrlicko), kaplana Emila Skudrzyka (*1907 Hažlach) a 18 přítom-
ných farníků,1 ale vedle totálního zničení objektu rovněž zkázu farního archivu.2 Výzkum 

* Příspěvek vznikl v rámci projektu ESF OPVK „Konfesijní kultura mezi středověkem a moderní dobou“ na 
KHI FF UP, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0192.
1 KOWALCZYK, Halina: Ks. Alojzy Gałuszka (1881–1945) oraz ks. Emil Skudrzyk (1907–1945). In: KUŚKA 
Oskar – FRES, Marian (eds.): Wspomnienie tragedii strumieńskiej. Cieszyn – Strumień 1995, s. 21–27; PATER, 
Mieczysław (ed.): Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku. Katowice 1996, 
s. 384–385.
2 Například podle inventáře strumeňské farnosti sestaveného 30. listopadu 1804 farářem Janem Schwellerem 
se v archivu na faře nacházely tyto materiály: 1) prameny k založení a finančnímu zabezpečení kostela a benefi-
cia; 2) listiny a aktový materiál k požitkům beneficia; 3) soupis desátků; 4) daňová přiznání a fase požitků bene-
ficia; 5) staré farní knihy a inventáře; 6) církevní matriky s repertáři a příslušnými protokoly; 7) protokoly zem-
ských a knížecích nařízení; 8) knihy kurend (opisů biskupských nařízení); 9) kniha zbožných fundací farnosti; 
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(nejen) náboženských dějin tohoto města byl tak ochuzen o cenné zdroje informací skry-
tých v nenávratně ztracených dokumentech. Badatel zabývající se problematikou reka-
tolizace3 Těšínského knížectví, především pak v její nejtužší fázi mezi lety 1654–1709,4 
musí vzít za vděk vedle publikačně využitých vizitačních protokolů strumeňské farnosti 
z let 1679, 1688 a 1697 deponovaných ve vratislavském arcidiecézním archivu rovněž 
každou další písemnou zmínkou o náboženském životě v tomto městě ve druhé polovině 
17. století. Jedním z mála pramenů dovolujících nahlédnout do této problematiky ve sle-
dovaném období je opis nedochovaného dopisu těšínského zemského hejtmana Laryše 
strumeňskému purkmistru z roku 1673,5 jehož znění přináší tento příspěvek a zasazuje 
ho do širšího kontextu vývoje strumeňské farnosti.

Dodnes není spolehlivě objasněno, zda byla středověká vesnice Strumeň ležící neda-
leko severní hranice Těšínského knížectví s Ratibořskem sídlem duchovní správy. V lis-
tině těšínského knížete Kazimíra II. ze 14. února 1482, jíž byla Strumeň v držení Mikuláše 
Brodeckého povýšena na městečko, není ještě o kostele či faře zmínka.6 Samotný Bro-
decký pak v listině z 14. února 1491 v Těšíně vyznal, že s knížecím souhlasem obdařil 

10) kostelní účty s pokladnou; 11) účetní kniha chudinského ústavu; 12) korespondence duchovní správy a další 
spisy. Viz Zemský archiv v Opavě (= ZAO), Zemská vláda slezská v Opavě (= ZVSO), inv. č. 65, fol. 16–17. 
3 V terminologii k označení tohoto procesu, která dříve vyplývala z konfesní orientace autora, neexistuje dosud 
jednotné stanovisko. Dosavadní termíny a jejich metodologická východiska shrnul s odkazy na další zahraniční 
i českou literaturu ZEMEK, Petr: Protireformace, rekatolizace, katolická reforma či konfesionalizace? Jak na-
zývat procesy probíhající v západním křesťanstvu raného novověku. Studia Comeniana et Historica (= SCetH) 
36/2006, č. 75–76, s. 227–234; TÝŽ: Reformace, protireformace a rozvinutí poreformačního katolictví v Uher-
ském Brodě – křesťanská víra v proměnách času. Uherský Brod 2006, s. 11–20. Srov. SVATOŠ, Michal: Problémy 
a otázky studia náboženského života v Čechách v letech 1620–1760. Teze. In: FEJTOVÁ, Olga – LEDVINKA, 
Václav – PEŠEK, Jiří – VLNAS, Vít (eds.): Barokní Praha – Barokní Čechie 1620–1740 : Sborník příspěvků z vě-
decké konference o fenoménu baroka v Čechách, Praha, Anežský klášter a Clam-Gallasův palác, 24.–27. září 2001. 
Praha 2004, s. 427–434. Jaroslav Pánek definoval rekatolizaci jako vrcholný projev zápasu s reformačním hnu-
tím, syntézu protireformace (zadržování a potírání nekatolictví) a katolické reformy (tvůrčího obnovení a pro-
sazení nové váhy katolicismu), viz PÁNEK, Jaroslav: Nástup rekatolizace ve střední Evropě. In: Rekatolizace 
v českých zemích (Sborník příspěvků z konference v Jičíně konané 10. září 1993). Pardubice 1995, s. 3–15 (zde 
s. 4). Ze zahraniční produkce přináší četné podněty např. sborník REINHARD, Wolfgang – SCHILLING, Heinz 
(Hgg.): Die katholische konfessionalisierung : Wissenschaftliches Symposion der Gesellschaft zur Herausgabe des 
Corpus Catholicorum und des Vereins für Reformationsgeschichte 1993. Münster 1993 (Reformationsgeschicht-
liche Studien und Texte 135). 
4 Z nejnovějších prací např. SPRATEK, Daniel: Právní poměry v evangelické církvi na Těšínsku v letech 1709–
1781 a jejich vliv na uspořádání toleranční církve v Rakousku (1. díl). Revue církevního práva – Church Law 
Rewiew, 2002, č. 1 (21), s. 17–50 (zde s. 17–28); ŠMERDA, Milan: Protireformace na Těšínsku (do konvence 
v Altranstädtu v roce 1707). In: KORBELÁŘOVÁ, Irena – ŠMERDA, Milan – ŽÁČEK, Rudolf: Slezská společ-
nost v období pozdního baroka a nástupu osvícenství (na příkladu Těšínska). Opava 2002, s. 231–267; PINDUR, 
David: Století rekatolizace Těšínska. Ke konfesním proměnám – od knížete po poddané (1609–1709). In: CZYŻ, 
Renata – GOJNICZEK, Wacław – SPRATEK, Daniel (eds.): Trzysta lat tolerancji na Śląsku Cieszyńskim : 
W trzy stulecie założenia kościoła Jezusowego w Cieszynie. Cieszyn 2010, s. 89–129; TÝŽ: „Ženy a dcery své za 
zvony užívajíce“ : K činnosti náboženské komise na Těšínsku v polovině 17. století. In: JIRÁSEK, Zdeněk a kol.: 
Církevní dějiny Slezska 18. až 20. století. Opava 2011, s. 84–102; SPYRA, Janusz: Kontrreformacja w Cieszynie 
w latách 1653–1709. In: CZYŻ, R. – GOJNICZEK, W. – SPRATEK, D. (eds.): Trzysta lat, s. 66–88, TÝŽ: Śląsk 
Cieszyński w okresie 1653–1848. Dzieje Śląska Cieszyńskiego do czasów współczesnych pod redakcją Idziego 
Panica 4. Cieszyn 2012, s. 38–50. 
5 Dokument bez bližší interpretace jeho obsahu letmo zmínil SPYRA, J.: Śląsk, s. 42. 
6 Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Cieszynie (= APC), Akta miasta Strumienia (= AMS), 
sign. 1, fol. 2. Srov. ZAWISZA, Oskar: Dzieje Strumienia : Zeszyt pierwszy. Cieszyn 1909, s. 7–8; POLAK, Jerzy: 
Powstanie Strumienia w świetle dokumentów. In: JARZYŃSKI, Henryk a kol.: Strumień (z dziejów miasta od 
jego poczatków do 1939 r.). Strumień 1983, s. 24–30; Regest viz POPIOŁEK, Franz: Regesten zur Geschichte 
der Städte Oderberg und Schwarzwasser. Zeitschrift für Geschichte und Kulturgeschichte Österreichisch Schle-
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Strumeň právy a zvyky, které měly ostatní města na Těšínsku (konkrétně Bílsko, Fryštát 
a Skočov). Obyvatelům povolil všechny odúmrti, odpustil dávky a poplatky na dobu deseti 
let. Rovněž souhlasil s tím, aby se ve městě usazovali řemeslníci a vzkvétal obchod. Záro-
veň apeloval na Strumeňské, kteří měli nadále kostel svůj opatrovati.7 Listina tedy obsa-
huje nejstarší dnes známou písemnou zmínku o farním kostele ve Strumeni. Za nejstarší 
písemnou zmínku o farním kostele sv. Barbory byla některými autory dosud považována 
listina ze 7. prosince 1530, kterou potvrdil Jan z Pernštejna, poručník těšínského kní-
žete Václava III. Adama, strumeňskému faráři fundaci, platy a důchody plynoucí z oltáře 
sv. Mikuláše v kostele sv. Barbory.8 Podle strumeňského historiografa Oskara Zawiszy9 
měl strumeňský kostel (s patrociniem sv. Kříže, sv. Michaela archanděla, sv. Kateřiny, 
sv. Šimona a Judy) existovat již v první polovině 15. století. V roce 1495 měl být nahrazen 
novým dřevěným chrámem postaveným s přihlédnutím k častému vylévání Visly z řečiště 
na jiném místě než původní kostel. Ve stejném roce měla v sousedství vzniknout nová fara 
se zahradou a škola.10 Mikuláš Brodecký rovněž založil městský špitál s dřevěným kos-
telem sv. Kříže (údajně na místě původního farního kostela). Objekt je poprvé doložen 
k roku 1518.11 

Mladé městečko Strumeň zůstalo i v tomto období v rukou pečlivého hospodáře 
a maršálka knížectví Mikuláše Brodeckého. Po jeho smrti v roce 1518 se stal držitelem 

siens 1907–1908, č. 3, s. 100–101. K problematice podrobněji PINDUR, David: Książe czasów przełomu : Kazi-
mierz II cieszyński (1450–1528) i jego władztwo. Wrocław 2010, s. 42–44. 
7 APC, AMS, sign. 1, fol. 3–5. Srov. NĚMEC, Emerich (ed.): Listinář Těšínska : Codex diplomaticus ducatus 
Tesinensis : Sbírka listinného materiálu k dějinám knížectví Těšínského, III: (1460–1495). Český Těšín 1960, 
č. 321; POPIOŁEK, F.: Regesten, s. 101.
8 Opis listiny viz APC, Komora Cieszyńska (= KC), sign. 1367, pag. 16–17. Srov. K., F. [(KÜRSCHER, Franz]: 
Archiv Matice opavské. B. Těšínské listiny. Věstník Matice Opavské, 4, 1894, s. 33; HOSÁK, Ladislav: Historický 
místopis země Moravskoslezské, 7 : Těšínský kraj. Praha 1938, s. 878; NĚMEC, Emerich (ed.): Listinář Těšínska : 
Codex diplaticus ducatus Tesinensis : Sbírka listinného materiálu k dějinám knížectví Těšínského, V: (1527–1550). 
Český Těšín 1966, č. 465. 
9 Oskar Zawisza (pseudonym Jacek, * 23. listopadu 1878 Jablunkov, † 18. ledna 1933 Těrlicko), polský kato-
lický kněz, publicista, vlastivědný pracovník a hudební skladatel. Po absolutoriu německého gymnázia v Bílsku 
studoval teologii v Olomouci a Vidnavě. Dne 23. července 1902 přijal kněžské svěcení. Působil jako pomocný du-
chovní ve farnostech Petrovice u Karviné, Bludovice, Německá Lutyně, Strumeň a Těšín. Dne 1. července 1911 
byl ustanoven farářem v Těrlicku. Byl čilým spolupracovníkem a dopisovatelem polských periodik na Těšínsku 
(Gwiazdka Cieszyńska, Zaranie Śląskie). Je mj. autorem několika historiografických publikací. Vedle citovaných 
dějin Strumeně si zasluhují pozornost rukopisné dějiny Těrlicka ovlivněné autorovým nacionálním pohledem 
(Ogolna historya Cierlicka. I. Oddział. Cierlicko 1919). Jeho Dzieje Strumienia dovedené do poloviny 19. století 
dodnes představují nepřekonanou syntézu starších dějin tohoto města na Těšínsku. Vzhledem k poškození loka-
lity v závěru druhé světové války a zániku celé řady archiválií k dějinám Strumeně je možno na Zawiszovu knihu 
nazírat rovněž jako na pramennou základnu. Blíže k jeho osobnosti např. BROŻEK, Ludwik: Ś. P. Ks. Oskar 
Zawisza. Zarania Śląskie, 9, 1933, s. 41–45; GOLEC, Józef – BOJDA, Stefania: Słownik biograficzny Ziemi 
Cieszyńskiej, 1. Cieszyn 1993, s. 267; KOCYCH-IMIELSKA, Maria: Zapomniany historyk i ludoznawca. Kalen-
darz Cieszyński, 1990, s. 128–130; PATER, M. (ed.): Słownik, s. 480–481; ROSNER, Edmund: Zawisza, Oskar. 
Biografický slovník Slezska a severní Moravy (= BSSSM), 10. Ostrava 1998, s. 165–166 MIĘKINA, Leon: Znów 
minie wiek… : Antologia literatury nadolziańskiej. Cieszyn 2001, s. 162. 
10 ZAWISZA, O.: Dzieje, s. 11–13. Srov. LONDZIN, Józef: Kościoły drewniane na Śląsku Cieszyńskim. Cieszyn 
1932, s. 325–330, 341.
11 K problematice PINDUR, D.: Książe, s. 120–121. Špitální kostel sv. Kříže zanikl roku 1789, část jeho vyba-
vení obdržel nový kostel Panny Marie Sněžné z roku 1787 v nedalekém Záříčí (kostel zanikl v roce 1955 v sou-
vislosti s výstavbou Gočalkovické přehrady). Viz SCHIPP, Joseph Carl: Historisch-topographische Beschreibung 
des Breslauer k. k. Diöcesantheils. Teschen 1828, s. 62, 64; LONDZIN, J.: Kościoły, s. 330; KUŚKA, Oskar: Zarys 
dziejów Kościoła św. Krzyża w Strumieniu. Strumień 2004. K nejstarší výbavě kostela v Záříčí viz ZAO, ZVSO, 
inv. č. 65, fol. 65–67. 
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Strumeně těšínský kníže Kazimír II. Město pak již zůstalo knížecím majetkem. Sdílelo 
osudy skočovsko-strumeňského panství.12

V souvislosti s přijetím nového náboženského učení Martina Luthera v Těšínském kní-
žectví byla rovněž strumeňská fara od druhé poloviny 16. století obsazena evangelickým 
duchovenstvem.13 Prvním jmenovitě známým luterským farářem ve Strumeni byl těšínský 
rodák Daniel Mendricus, který zde působil od roku 1588.14 Mendricovými nástupci byli 
Vavřinec Azendrovič (Aschendowicz) a Kryštof Titius, jenž zemřel roku 1606 v nedale-
kých Žárech (n. Sorau, p. Żory).15 Pozice Lutherova učení ve Strumeni podpořil těšínský 
kníže Adam Václav, který jako hlava luterské církve v Těšínském knížectví vydal 20. čer-

12 Toto panství náleželo těšínským Piastovcům a posléze dalším držitelům Těšínského knížectví z habsbursko-
-lotrinské dynastie s výjimkou 70. a 80. let 16. století, kdy ho držel Gotthard z Lohova. Blíže viz BIERMANN, 

Gottlieb: Geschichte des Herzogthums Teschen. Teschen 1863, s. 187 a násl.; HOSÁK, L.: Historický místopis, 7, 
s. 878; GOJNICZEK, Wacław (ed.): Urbarz państwa skoczowsko-strumieńskiego z 1621 roku. Skoczów 1999, 
s. 11–13. 
13 K problematice z novějších prací např. PINDUR, David: Reformace a počátky rekatolizace v Těšínském 
knížectví. In: JEŽ, Radim – PINDUR, David (eds.): Těšínsko v proměnách staletí : Sborník přednášek z let 
2008–2009 k dějinám Těšínského Slezska. Český Těšín 2010, s. 79–92.
14 KUHN, Walter: Die evangelischen Pastoren der Reformationszeit im Teschner Schlesien. Deutsche Mo-
natshefte in Polen : Zeitschrift für Geschichte und Gegenwart des Deutschtums in Polen, 1 (11), 1934, č. 6, 
s. 250–251; KARZEL, Othmar: Die Reformation in Oberschlesien. Ausbreitung und Verlauf. Würzburg 1979, 
s. 178; BRODA, Jan: Dzieje parafii Diecezji Cieszyńskiej. Warszawa 1978, s. 17. 
15 ZAO, ZVSO, inv. č. 65, fol. 9. Srov. LONDZIN, J.: Kościoły, s. 333 a násl.; KUHN, W.: Die evangelischen 
Pastoren, s. 250–251; KARZEL, O.: Die Reformation, s. 178. Z vizitačního protokolu krakovského arcijáhna 
Kryštofa (Krzysztofa) Kazimierskiého z roku 1598 se dozvídáme, že strumeňský kostel je znesvěcen evangelíky. 
Viz WOJTAS, Maksymilijan (ed.): Acta wizytacji dekanatów Bytomskiego i Pszczyńskiego dokonanej w roku 1598 
z polecenia kardynała Radziwiłła, biskupa krakowskiego. Katowice 1938, s. 110. 

Pohlednice ze Strumeně, 20. léta 20. století.  
Zdroj: Muzeum Śląska Cieszyńskiego, sign. MC-F-06412
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vence 1604 privilegium pro strumeňskou městskou radu, na jejímž základě nesměla: 
v kostelích žádných jiných kněží a učitelí slova Božího nařizovati a přijímati jim kostelův ani 
školy podávati, než těm, kteří by pravého a zdravého evangelického učení byli podle písem 
svatých prorokův a svatého evangelium Kristem pánem a jeho svatými evangelisty a apoš-
toly vydaného a podle confesie augšpurské, která jest na říšském sněmu v Augšpurku léta 
Páně tisícího pětistého třicátého pátého svaté a spasitedlné paměti císaři toho jména pá-
tému oddána, tak aby slovo Boží a svaté evangelium bez ujímání a přičiňování učeno a ká-
záno v těch kostelích bejti mohlo a velebné svátosti těla a krve Pána našeho Ježíše Krista 
podle ustanovení jeho pod obojím způsobem těla a krve Páně každému podáváno. Také 
sacramentum křtu svatého a ceremoniemi evangelickými s slovem Božím se srovnávajícími 
osluhováno bylo nyní i na budouce věčné časy…16 

Situace se však brzy změnila poté, co kníže Adam Václav v roce 1609 konvertoval ke ka-
tolickému vyznání. Zrušil svá dřívější privilegia podporující evangelické pozice v Jablun-
kově, Strumeni a Těšíně. Beneficia v těchto městech, včetně Skočova, byla postupně 
obsazována příslušníky katolického kléru.17 V roce 1611 tedy převzal strumeňskou faru 
katolický kněz Stanislav Albert Passius, rodák z Těšína. Ačkoliv byl podporován knížetem 
Adamem Václavem, v lutersky většinové Strumeni pil nejednou z pomyslného kalichu hoř-
kosti. Jeho zdejší působení vyvrcholilo vyhnáním evangelíky ze Strumeně 9. května 1619.18 
Dne 4. července 1619 přibyl do Strumeně Jan Jiří Krnovský, jeden z předních exponentů 
protihabsburského povstání, a jménem vzbouřených slezských stavů převzal vládu nad 
městem. Oba kostely, farní i špitální, předal evangelíkům.19 Poté ve Strumeni opět působil 
luterský kněz jménem Gabriel Vysocký.20 Rovněž urbář skočovsko-strumeňského panství 
z roku 1621 zmiňuje ve Strumeni faráře aušpurské konfesí a víry.21

16 APC, AMS, sign. 3b; opis viz tamtéž, KC, sign. 1367, pag. 9–13. Srov. PINDUR, D.: Století, s. 98. 
17 K problematice podrobně JEŽ, Radim: Dvojí konverze v rodině posledních těšínských Piastovců. K motiva-
cím změny konfese knížat Václava III. Adama (1524–1579) a Adama Václava (1574–1617). SCetH 39, 2009, 
č. 81–82, s. 95–112 (zde s. 103–110); TÝŽ: Kariéra konvertity. Životní osudy knížete Adama Václava Těšínského 
(1574–1617). In: BRŇOVJÁK, Jiří – GOJNICZEK, Wacław – ZÁŘICKÝ, Aleš: Šlechtic v Horním Slezsku : 
Vztah regionu a center na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska (15.–20. století) : Szlachcic na Górnym 
Śląsku : Relacje między regionem i centrum w losach i karierach szlachty na Górnym Śląsku (XV–XX wiek). Kato-
wice – Ostrava 2011, s. 147–176 (zde s. 162–169); PINDUR, D.: Století, s. 98–105. 
18 Zemřel téhož roku v Těšíně. Viz ZAO, ZVSO, inv. č. 65, fol. 10. Srov. SCHIPP, J. C.: Historisch-topographische 
Beschreibung, s. 61; ZAWISZA, O.: Dzieje, s. 51–52; LON DZIN, J.: Kościoły, s. 337–338. K 11. únoru 1613 je ve 
Strumeni zmíněn evangelický farář Vavřinec Sersin, viz Książnica Cieszyńska w Czeszynie, Czytelnia Zbiorów 
Specjalnych (= KCC), Zbiory L. J. Szersznika, sign. DD VII 44, pag. 51. K pramenu JEŽ, Radim: Jan Tilgner. 
Záznamy v tištěném kalendáři. In: ŠOPÁK, Pavel a kol.: Paměť Slezska : Památky a paměťové instituce Českého 
Slezska v 16. až 19. století. Opava 2011, s. 68–69; PANIC, Idzi (ed.): Johann Tilgner : Dziennik. Kraków 2012, 
s. 77, 133 (u Panicovy edice Tilgnerova deníku je však nezbytné upozornit na hrubé nedostatky týkající se jak 
edičních zásad, tak chybného překladu do polského jazyka, komolení jmen a řady faktografických omylů či zjed-
nodušení, proto jsme se při tvorbě této studie drželi znění originálu).
19 1619. den 4 Julli. Ist persönlich I. G. Titul Graf Johan Georg von Hohen Zollern Obrister alhier zu Schwarz-
wasser gewesen und an Stadt der Herren Fürsten und Stände laut Ihrer genugsamen besigelten Vollmacht, so I. G. 
Herr Vorgenissen, in der Kirchen gewssen, die Kirchen beide wieder Eingeraumet, und ubergeben Evangelisch. 
Al da von dem Decano Timoteo Evangelisch gepredigt, Te Deum laudamus gesungen. Und zue 3. Mahlen freuden 
Schüss gethan worden. Gott sei Dannk. Viz KCC, Zbiory L. J. Szersznika, sign. DD VII 44, pag. 177. K osobnosti 
Krnovského nejnověji FUKALA, Radek: Jan Jiří Krnovský : Stavovské povstání a zápas s Habsburky. České Bu-
dějovice 2005. 
20 SCHIPP, J. C.: Historisch-topographische Beschreibung, s. 61; ZAWISZA, O.: Dzieje, s. 51–52; LON DZIN, J.: 
Kościoły, s. 337–338. 
21 APC, KC, sign. 2548, fol. 80; GOJNICZEK, W. (ed.): Urbarz, s. 66. 
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Již 27. prosince 1624 potvrdil strumeňskou faru katolickému knězi Stanislavu Dubi-
ciovi mladý těšínský kníže Fridrich Vilém.22 Roku 1625 se stal novým katolickým farářem 
ve Strumeni Ondřej Lapecký, zatímco poslední strumeňský evangelický duchovní správce 
Vysocký, bydlící v nedalekém Záříčí (n. Zarzicz, p. Zarzecze), nalezl téhož roku smrt 
utonutím ve vlnách Visly při své cestě ze Záříčí do Strumeně, kde měl požehnat sňatku 
svých souvěrců. Jeho tělo bylo uloženo k věčnému odpočinku v kostele v Německé Visle 
(n. Deutsch Weichsel, p. Wisła Mała).23 Rovněž katolický farář Lapecký byl vážně ohro-
žen na životě při požáru strumeňské fary 24. ledna 1631.24

Probíhající třicetiletá válka a průchody nepřátelských vojsk byly příčinou turbulencí 
v náboženském profilu Strumeně. Situace dospěla tak daleko, že městečko získalo ve 
40. letech 17. století ještě nakrátko luterského duchovního pastýře v osobě Jakuba Justa 
Hittona, bývalého karmelitána (zmíněn k roku 1646).25 S vítězstvím císařských vojsk mu-
sel však i tento evangelický farář ze Strumeně odejít a místní fara zůstala již trvale v ru-
kou katolíků. Jednalo se však pouze o jednu stranu mince. Tou druhou byla skutečnost, 
že farníci, z nichž drtivá většina zůstávala věrna augsburskému vyznání, odmítali plnit 
veškeré povinnosti vůči místnímu beneficiátovi a zdráhali se ho podporovat formou pra-
videlného desátku stejně jako i tzv. akcidenčními platy (štólové poplatky, ofěra, koleda). 
Také zádušní jmění farního chrámu trpělo nedostatkem, zvláště když je bylo nutno použít 
k výstavbě nové fary.26 Ještě více než farář existenčně strádal učitel místní farní školy.27 
Strumeňský katolický farář Kryštof Jan Burian28 vedl rovněž spory o zadržované fun-
dační příjmy z kostela v Německé Visle s evangelickými držiteli sousedního stavovského 
panství Pština (n. Pless, p. Pszczyna), a to jak Sigfrídem II. Promnicem (1606–1650) 
v roce 1650, tak jeho bratrancem a dalším držitelem dominia, Zikmundem Sigfrídem 
Promnicem (1595–1654) o tři roky později. Strumeňského duchovního správce se za-
stal vratislavský biskup Karel Ferdinand Vasa.29 Pro úplnost dodejme, že se ve Strumeni 
24. června 1640 narodil Pavel Brodík, který působil jako evangelický duchovní na růz-
ných místech v Uhrách, naposledy (od 19. června 1667) jako pastor ve Velkém Folkmaru 
nedaleko Gelnice.30

22 ZAO, Slezský stavovský archiv, inv. č. 977b, pag. 58–60. Regesty viz NĚMEC, Emerich (ed.): Kopiář tě-
šínských privilegií ve Státním archivu ve Vídni. Studie o Těšínsku 6. Český Těšín 1978, s. 169; NĚMEC, Eme-
rich – ŠEFČÍK, Erich (eds.): Listinář Těšínska : Sbírka listinného materiálu k dějinám knížectví Těšínského, IX: 
(1615–1625). Český Těšín 1984, s. 39, č. 890. 
23 Viz ZAO, ZVSO, inv. č. 65, fol. 10. Srov. ZAWISZA, O.: Dzieje, s. s. 52. 
24 KCC, Zbiory L. J. Szersznika, sign. DD VII 44, pag. 36.
25 ZAO, ZVSO, inv. č. 65, fol. 10. 
26 ZAWISZA, O.: Dzieje, s. 52, 59–60, 76–77; LONDZIN, J.: Kościoły, s. 338. 
27 ADAMUS, Alois: Dějiny školství na Těšínsku 1. Moravská Ostrava 1926, s. 25; GROBELNÝ, Andělín: Školy 
na Těšínsku do konce 17. století (Zvláštní otisky ze Slezského sborníku, roč. 50, 1952, č. 4, roč. 51, 1953). Opava 
s. d., s. 34. 
28 K osobnosti a tragické smrti tohoto frýdeckého rodáka při kuruckém vpádu do města Bílska 4. října 1682 viz 
PINDUR, David: Kurucký vpád do Bílska roku 1682 a jeho odraz v historiografii. In: Kurucké vojny a ich odkaz 
v histórii, kultúre a umení : Kurucké války a jejich odraz v historii, kultuře a umění. Dolný Kubín – Český Těšín 
2011, s. 125–142.
29 Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Pszczynie, Archiwum Książąt Pszczyńskich, sign. IX–710, 
pag. 1, 6–8. 
30 Syn Evy a Jiřího Brodíkových. Blíže viz SOBOTÍK, Bohumil: Východoslovenské ordinace 1614–1741 a české 
země. Ostrava 1958, s. 58. 
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Na případě knížecího města Strumeň je možno pozorovat poměrně rychlý obrat ke ka-
tolicismu podnícený nařízeními světských úřadů a poměrně úspěšným působením kato-
lické duchovní správy. Zatímco vizitátor zde v roce 1652 nalezl pouhých osm katolíků,31 
v roce 1679 žilo ve městě již jen 13 evangelíků! U charakteristiky osobnosti strumeňského 
faráře Jana Isidora Januse je ve vizitačním protokolu z roku 1679 konstatováno, že obrátil 
na sedm set strumeňských evangelíků.32 

Jan Isidor Janus se stal strumeňským farářem v roce 1662. Narodil se pravděpodobně 
v roce 163033 v hornoslezském Kozlí (n. Cosel, p. Koźle, dnes Kędzierzyn-Koźle). Teologii 
studoval ve Vratislavi. Kněžské svěcení přijal roku 1660 v Nise z rukou světícího biskupa 
vratislavské diecéze Jana Baltazara Liesche z Hornau (1592–1661).34 Po krátké funkci 
vikáře ve Svaté Kateřině (n. Kattern, p. Święta Katarzyna) u Vratislavi působil před pří-
chodem do Strumeně dva roky v dolnoslezské Borové (n. Borowa, p. Borowa). Na stru-
meňskou faru ho instaloval fryštátský arcikněz Václav František Otík z Dobřan. Janus, 
který byl svými církevními nadřízenými hodnocen jako zbožný muž, horlivý farář a vy-
nikající kazatel, zde zahájil systematičtější rekatolizaci.35 V roce 1697 je přičítáno faráři 
Janusovi na 1 300 konverzí ve strumeňské farnosti, k níž náležely vedle města Strumeň 
také vsi Mnich (n. Mnich, p. Mnich), Záblatí (n. Zablacz, p. Zabłocie), Záříčí a Zbytkov 

31 Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu (= AAW), Administracja Diecezji (= AD), sign. II. b. 73, fol. 46. 
Srov. JUNGNITZ, Joseph (ed.): Visitationsberichte der Diözese Breslau, 1: Archidiakonat Oppeln. Breslau 1904, 
s. 26. 
32 AAW, AD, sign. II. b. 74a, pag. 148, 158, 162, 188. Srov. JUNGNITZ, J. (ed.): Visitationsberichte Breslau, 1, 
s. 255, 258–259, 267. 
33 AAW, AD, sign. II. b. 157, pag. 59. 
34 K tomuto sufragánovi viz např. GRÜNHAGEN, Colmar: Liesch von Hornau, Johann Balthasar. Allgemeine 
Deutsche Biographie, 18. Liepzig 1883, s. 636. 
35 AAW, AD, sign. 74a, pag. 158. Srov. JUNGNITZ, J. (ed.): Visitationsberichte Breslau, 1, s. 258; LON-
DZIN, J.: Kościoły, s. 346; URBAN, Wincenty: Z dziejów duszpasterstwa katolickiego w archidiakonacie opol-
skim i głogowskim w czasach nowożytnych, 1: Archidiakonat opolski. Warszawa 1975, s. 164, 236, KARZEL, O.: 
Die Reformation, s. 178. 
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sign. II. b. 148, fol. 26
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(n. Zbitkau, p. Zbytków). Ve stejném roce 
je ve Strumeni napočítáno pouze 17 evan-
gelíků.36 Počátkem roku 1713 vedl farář 
Janus společně s kostelními hospodáři před 
městským soudem spor s Jakubem Zemel-
kou, který navýšil cestu vedoucí přes hřbitov 
u farního kostela ke svému domu, což vedlo 
k tomu, že farníci neměli do kostela svobodné 
cesty. Podobně vedl spor v roce 1715 ve věci 
hranic kostelního rybníka nad městem.37

Farář Janus nechal pořídit po katastro-
fálním požáru, který 16. září 1688 zničil 
většinu města s výjimkou dřevěného farního 
kostela sv. Barbory, fary (vystavěné nově 
Janusem v roce 1679), špitálu, školy a něko-
lika stodol, votivní obraz znázorňující Ukři-
žovaného a sv. Barboru chránící strumeňský 
farní kostel před požárem. Autorství je při-
pisováno těšínskému malíři Ludvíku Anto-
nínu Brygierskému (1682–1737). Obraz je 
dodnes součástí mobiliáře strumeňského 
kostela sv. Barbory vystavěného v letech 
1789–1793.38 Památkou na faráře Januse 
byly rovněž tři zvony strumeňského kostela. 
Největší, svatá Barbora (zhruba 850 kg), byl 
zhotoven v roce 1698 v opavské zvonařské 
dílně Jiřího Ignáce Maderhofera.39 Další 
dva menší zvony byly zasvěceny Panně Ma-
rii (z roku 1708) a sv. Janovi (z roku 1710).40 

36 AAW, AD, sign. II. b. 148, fol. 25–26. Srov. AL SAHEB, Jan – PINDUR, David (eds.): Vizitační protokoly 
vratislavské diecéze z roku 1697 : Těšínské arcikněžství : Edice. Opava 2008, s. 36–38. 
37 APC, AMS, sign. 5, pag. 62–63. 
38 V jeho dolní části je umístěn pamětní nápis: Oppidum Strumen igne conflagratum 16 Septembris 1688 excepta 
Ecclesia, Parochia et Schola. Joan. Isid. Janus. Par. Strumen. Viz ZAO, ZVSO, inv. č. 65, fol. 2. Srov. SCHEN-
KOVÁ, Marie – OLŠOVSKÝ, Jaromír: Barokní malířství a sochařství ve východní části českého Slezska. Opava 
2004, s. 31. Starší polská literatura uvádí chybné datum požáru (1680) a autorství obrazu připisuje otci Ludvíka 
Antonína, Petru Brygierskému. Viz SAMEK, Jan: Nieznany obraz Piotra Brygierskiego w kościele parafialnym 
w Strumieniu. Cieszyński Rocznik Muzealny (= CRM) 2, 1972, s. 89–93; REJDUCH-SAMKOWA, Izabela – SA-
MEK, Jan (eds.): Katalog zabytków sztuki w Polsce 6: Województwo Katowickie 3: Miesto Cieszyn i Powiat Cie-
szyński. Warszawa 1974, s. 120; WÓJTOWICZ, Marian: 500 lat miasta Strumienia. In: JARZYŃSKI, H. a kol.: 
Strumień, s. 17. K výstavbě nynějšího kostela sv. Barbory z let 1789–1793 viz LONDZIN, J.: Kościoły, s. 348; 
REJDUCH-SAMKOWA, I. – SAMEK, J. (eds.): Katalog, 6-3, s. 120. 
39 Podle inventáře strumeňské farnosti z 30. listopadu 1804 nesl zvon v horní části latinský nápis: Barbara 
Sancta ora pro nobis ultima in hora / Ora pro Servis Diva Patrona tuis / Joan: Isid. Janus Curatus / Strumenensis 
Dioecesis Wratislaviensis. Níže se nacházel německý nápis: Durch das Feüer bin ich geflossen. Georgius / Igna-
tius Marderhoffer in Troppau hat mich gegossen Anno 1698. Ke zvonaři viz INDRA, Bohumír: Zvonaři v Opavě, 
Uničově a Litovli od poloviny 17. do první pol. 19. století. Časopis Slezského muzea, B 28, 1979, s. 54–65 (zde 
s. 56–57). 
40 LONDZIN, J.: Kościoły, s. 348–350, 352. 

Monstrance z roku 1686 ve tvaru růžového 
keře pořízená strumeňským farářem  

Janusem. Zdroj: Parafia Św. Barbary w Stru-
mieniu, foto Kazimierz Gajdzica, 2013



173mATERIÁLY DAvID pINDUR KU ZPOVěDI A PřIjímÁNí VELEBNé SVÁTOSTI jíTI BY SE ZDRÁHATI měLI…

Významnými památkami na Januse uchovávanými ve farním kostele jsou stříbrná zlacená 
monstrance z roku 1686 ve tvaru růžového keře41 a stříbrný zlacený kalich.42 Údajně měl 
pořídit rovněž pacifikál a pár stříbrných svícnů.43

Strumeň, město na hranici Těšínského knížectví se silně protestantským stavovským 
panstvím Pština, patřilo na počátku 18. století mezi většinově katolické destinace a po-
skytovalo výraznou oporu pozicím římské církve v této části Horního Slezska. Tuto 
skutečnost lze přičítat zdárné součinnosti státních a církevních úřadů v rámci realizace 
rekatolizačních kroků od 60. let 17. století. Své plody jistě sklidila dlouholetá úspěšná pas-
torace místního duchovního správce Januse a misijní činnost těšínských jezuitů, kteří se 
počátkem 70. let natrvalo usídlili v hlavním městě knížectví.44 Proto zde nenalezla altran-
städtská smlouva z roku 1707 a exekuční reces z roku 1709 takový ohlas jako v některých 
jiných oblastech Těšínského knížectví.45 V polovině roku 1719, zhruba šest týdnů po smrti 

41 SAMEK, Jan: Ostensoria w formie róży. CRM 2/1972, s. 83–87; REJDUCH-SAMKOWA, I. – SAMEK, J. 
(eds.): Katalog, 6-3, s. 44. 
42 Nápis na kalichu: proprio Sumptu: Joan: Isid: Janus Strumenensis pro Ecclesia / Strumenensi S. V. et M. Bar-
barae Anno 1691. Viz ZAO, ZVSO, inv. č. 65, fol. 2. 
43 ZAO, ZVSO, inv. č. 65, fol. 10. 
44 KOLÁČEK, Josef (edd.): Dějiny těšínské rezidence Tovaryšstva Ježíšova a gymnázia. Annales Teschinenses. 
Edice Čeští jezuité 22. Praha – Olomouc 2006; ŠMERDA, M.: Protireformace, s. 248–260; SPYRA, J.: Kontrre-
formacja, 78–88; PINDUR, D.: Století, s. 122–123; CHMELAŘOVÁ, Veronika: Epizody jezuitského působení 
v katolicko-protestantském soužití města Těšína. Historica Olomucensia, 42 (Sborník prací historických 30), 
2012, s. 39–61.
45 Z novější literatury k tématu např. ENGELBERT, Kurt: Die Konvention von Altranständt 1707. Archiv für 
schlesische Kirchengeschichte, 16, 1958, s. 243–264; CONRADS, Norbert: Die Durchführung der Altranstädter 
Konvention in Schlesien 1707–1709. Köln – Wien 1971; INGRAO, Charles W.: Josef I. : Der „vergessene“ Kaiser. 
Graz – Wien – Köln 1982, s. 71–77; SPRATEK, Daniel: Právní poměry, s. 25–28; METASCH, Frank: 300 Jahre 
Altanstädter Konvention : 300 Jahre schlesische Toleranz / 300 lat ugody Altransztadzkiej : 300 lat śląskiej to-
lerancji. Dresden 2007; WOLF, Jürgen Rainer (Hg.): 1707–2007 Altranstädter Konvention : Ein Meilenstein 
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stařičkého faráře Januse,46 je 
v celé strumeňské farnosti 
(Strumeň, Záblatí, Zbytkov, 
Záříčí, Mnich, Chybí a Budy) 
uváděno na 1 000 katolíků 
a 100 evangelíků. Za apostazi 
byl tehdy vyšetřován mlynář 
ze Záblatí. Ve sledovaném 
farním okrsku se nacházelo 
zhruba 30 dětí z nábožensky 
smíšených manželství, které 
byly vychovávány v luter-
ském vyznání. Katolická mlá-
dež, zkoušená při kanonické 
vizitaci farnosti 12. července 
1719 ve strumeňském farním 
kostele, se podle odpovědí 
dobře orientovala v otázkách 
katolické věrouky. Téhož dne 
zde bylo vizitátorem biřmo-
váno 426 osob. V té době se 
ve strumeňském prostředí 
setkáváme s již etablovanou 
a poměrně rozvinutou kato-
lickou barokní religiozitou.47 
V roce 1756 bylo při farním 
chrámu sv. Barbory ve Stru-
meni založeno bratrstvo 
Dobré smrti a sv. Barbory 
zrušené na základě nařízení 
císaře Josefa II. v první po-
lovině 80. let 18. století.48 Již 
v roce 1738 se Strumeň stala 
sídlem nového arcikněžství.49 

religiöser Toleranz in Europa (Veröffentlichungen des Sächsischen Staatsarchivs, A : Archivverzeichnisse, Edi-
tionen und Fachbeiträge, 10). Halle – Saale 2008; URFUS, Valentin: Náběh k nové církevní politice Josefa I. 
v Čechách – vnější rámec altranstädtské smlouvy? In: CZYŻ, R. – GOJNICZEK, W. – SPRATEK, D. (eds.): 
Trzysta lat, s. 130–137. 
46 Farář Janus zemřel 27. května 1719, šest týdnů před kanonickou vizitací strumeňské farnosti, která se konala 
12. července 1719. Jeho tělesné ostatky spočinuly pod dlažbou presbytáře na evangelijní straně farního kostela 
ve Strumeni. Viz LONDZIN, J.: Kościoły, s. 352–353. Administrátorem farnosti po Janusově smrti byl místní 
kaplan, osmadvacetiletý Adam Zarus, rodák z Vladislavi. Viz AAW, AD, sign. II. b. 157, pag. 59. 
47 AAW, AD, sign. II. b. 157, pag. 59–63. 
48 ZAO, Královský úřad v Opavě, inv. č. 926, sign. 15/28d, kart. 641. 
49 PINDUR, D.: Přehled, s. 86–88. 

Opis dopisu Jana Fridricha Laryše purkmistrovi a městské 
radě ve Strumeni z 3. srpna 1673. Zdroj: Ksiażnica Cieszyńska 

w Cieszynie, Akta Parafii pw. Św. Marii Magdaleny,  
rukopis BD RS 1, pag. 125
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Těšín 1673 srpen 3. neděle. Dopis těšínského zemského hejtmana Jana Fridricha Laryše ze Lhoty50 
strumeňskému purkmistru51 a konšelům. Na žádost strumeňského faráře Jana Isidora Januse je na-
bádá, aby pod hrozbou vězení dohlíželi na řádnou katolickou výchovu strumeňské mládeže, její účast 
na katechezích a přijímání svátosti smíření a svátosti oltářní.52

Slovutným moudrým a opatrným mě zvláště milým N. N. purkmistrem a radním města 
Strumeně společně neb rozdílně k vuoli. 

A poněvadž také mnoho mládeže u vás nekatolického zvláště, která nikdá ješče u přijí-
mání nebyla, jest v příčině kteréžto J[eho] cís[ařské] Mil[osti] pána, pána nás všech nejmi-
lostivějšího svatá inteci, aby taková všechna kněze katolické se vedla, se vztahuje, v čemž 
sobě pan farář váš [si] stěžuje, že ku zpovědi a přijímání velebné svátosti jíti by se zdrá-
hati měli. Protož vám také poručuji, abyste takovou mládež všechnu, která by byla, sepsati 
dali, k vynaučení pravý samospasitedlnej víry katolické, domluvíce se s panem farářem, 
na katechismus k němu vysílati pod skutečným vězením toho, který by dětí svých poslati 
nechtěl, nařídili. Potom pak, jak by se vynaučili a pan farář čas svaté zpovědi jim naznačil 
i ku posluhování všichni šli, v čemž jemu všelijakou pomoc učiniti chtějte. Pakliby kteří na 
odpoře jich starší stavěti se chtěli, tehdy auřadu mému bez meškání věděti dejte, aby se 
takový trestati například buď na penězích neb i vězením dle uznání a zamezení každého 
mohli, budete tehdy věděti podle toho tak a nejináč se zachovati. Decretum v městě Těšíně 
dne 3 Augusti 1673 

Jan Fridrich Laryš.53

50 Jan Fridrich Laryš z Načeslavic, syn Jindřicha Laryše, držitele statků Karviná, Solca, Albrechtice a Stonava, 
se narodil někdy před rokem 1624. Ve druhé polovině 30. let 17. století se oženil s Annou rozenou Gošickou 
z Gošic. Dne 18. ledna 1645 prodal společně se svými sestrami Evou a Bohunkou panství Stonava Jiřímu Gočál-
kovskému z Gočálkovic. V letech 1674–1680 držel Komorovice u Bílska a v letech 1651–1675 rovněž Roztropice 
a Bělovicko nedaleko Skočova. V roce 1654 byl povýšen do stavu svobodných pánů (baronů) a byl mu polepšen 
znak. V té době byl ještě luterského vyznání, v roce 1663 byl na jeho zámku v Karviné odhalen rekatolizační 
komisí vedenou fryštátským arciknězem Václavem Františkem Otíkem z Dobřan evangelický učitel. Někdy před 
rokem 1667 konvertoval ke katolictví a vystupoval poměrně razantně proti svým někdejším evangelickým so-
uvěrcům. S jeho konverzí souvisí vrchol jeho kariéry – zisk titulu císařského tajného rady a zemského hejtmana 
Těšínského knížectví. Zemřel 22. ledna 1685 v Karviné. Blíže viz STIBOR, Jiří: Laryš ze Lhoty. BSSSM : Nová 
řada, 2 (14). Ostrava 2001, s. 74–75; ŠMERDA, Milan: Protireformace, s. 239–241; PINDUR, D.: „Ženy“, 
s. 84–102. 
51 Jeho jméno se nepodařilo v archivních materiálech a literatuře dohledat. 
52 KCC, Akta Parafii p. w. Św. Marii Magdaleny w Cieszynie, sign. 1, pag. 125. Nařízení však nebylo plněno zcela 
důsledně. Ještě v roce 1679 vizitátor strumeňské farnosti konstatoval, že pravidelných odpoledních katechezí ve 
farním kostele, konaných před a po nešporách, se účastní pouze několik chlapců jdoucích domů ze školy. Místní 
mládež však přistupovala ke svátostem. Viz AAW, AD, sign. II. b. 74a, pag. 154. Srov. JUNGNITZ, J. (ed.): 
Visitationsberichte Breslau, 1, s. 257; LONDZIN, J.: Kościoły, s. 342–343. 
53 Nařízení podobného obsahu vydal pro těšínský magistrát 5. dubna 1686 na žádost těšínských jezuitů Laryšův 
nástupce, zemský hejtman Těšínského knížectví Rudolf Sobek z Kornic. Znění dokumentu viz RADDA, Karl: 
Materialen zur Geschichte des Protestantismus im Herzogtum Teschen. XII. Jahresbericht der K. K. Staats-
Real schule in Teschen. Teschen 1885, s. 41, pozn. č. 1. 


