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O nezvěstné strunkovické matrice  
 

Ve většině strunkovických rodin se nachází kniha z pera Jarolíma Maříka 
„Paměti městyse Strunkovic“, kterou před dvanácti lety připravil k druhému 
vydání dnes již zesnulý PhDr. Jaroslav Kudrnáč, CSc. Na straně 85 se čtenáři 
dočetli, že „ ... od r. 1744 začali zde působiti opět samostatní faráři a počínají 
od této doby zdejší matriky. Dřívějších matrik není.“ Informace je správná, ale 
neznamená absenci záznamů církevních úkonů u strunkovických občanů před 
tímto datem. Strunkovice nad Blanicí příslušely v té době církevní správou 
k faře v Bavorově, odkud byl spravován rozsáhlý farní obvod. Vedle mateř-
ského bavorovského chrámu v něm byly dva filiální kostely: v Blanici a ve 
Strunkovicích. Kostel v Dubu tehdy ještě nestál, ale i tamní obyvatelé byli 
farníky bavorovskými. Církevní úkony - tedy křty, oddavky a pohřby - byly 
zapisovány do bavorovských matrik, které uchovávají zápisy křtů od roku 
1641, sňatků od r. 1650 a pohřbů od r. 1661.  
 

Pro nedostatek duchovních se konala většina bohoslužeb v bavorovském chrámu a při sídle faráře byla rea-
lizována i většina křtů a sňatků. Avšak pohřby se konaly na hřbitovech u všech tří kostelů a k filiálním mu-
sel farář dojíždět. V letech 1661-1679 byly všechny záznamy o pohřbech zapisovány do jedné knihy chro-
nologicky, v dalším foliantu však pohřby na strunkovickém hřbitově byly zapisovány v samostatném oddí-
lu, a to od roku 1679 do r. 1684. A na konci těchto zápisů je uvedeno, že od r. 1685 jsou pohřby 
ve Strunkovicích zaznamenány ve zvláštní knize. Stalo se tak nepochybně z praktických důvodů, tato mat-
rika byla zřejmě uchovávána ve Strunkovicích a po provedeném obřadu do ní byl uskutečněn zápis. 
Od května 1744 byla pak pro všechny tři druhy církevních úkonů v nově ustavené strunkovické farnosti 
vedena jediná kniha. Co se ale stalo se strunkovickou matrikou zemřelých z let 1685-1744, není známo. 
Dnes je nezvěstná, a tak dohledávání úmrtí osob ze Strunkovic a ze Žichovce v údobí těchto 60 let je pro-
blematické, neboť je vázáno na případnou existenci těchto dat v jiných pramenech. 
  

Článek měl premiéru ve Zpravodaji městyse Strunkovice nad Blanicí  v září 2014, s. 5.  Díky laskavému svolení autora můžeme text  
představit  i na stránkách RR.  Zpravodaj (MK ČR E 15135) je dostupný na http://www.strunkovicenadblanici.cz/zpravodaj.htm. 
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Strunkovice v Úplném Chytilově adresáři království Českého z roku 1915 
 

 


