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Pohřbení v kostele v Čížové na Písecku 1700 - 1772
P. Matěj Kolařík, 1931

     Jako vůbec ve většině chrámů, tak i ve starobylé svatyni čížovské bylo pod lodí chrámovou
pohřebiště dobroditelů farního kostela, kněží a patronátních pánů „oficírů“ a úředníků. Nikdy nebyl
sepsán jejich seznam. Jen v úmrtní matrice nalézáme chronologickým pořadem zápisy o úmrtích, kdy
nebožtíkům popřán poslední odpočinek pod dlažbou chrámovou. Pokud místa jednotlivých pohřbů
označovaly náhrobní kameny - jsou dnes již omšelé, nebo úplně sešlé a jest litovati, že včasným
zasazením do zdi chrámové nebyly uchráněny od zkázy. Toliko na jediném z nich málo znatelný je
ještě kříž a kalich značící hrob některého faráře. V kněžišti pak náhrobník z červeného mramoru se
zbytky znaku Deymů ze Stříteže svědčí, že také na čížovské osadě před věky kvetl jejich rod.
     A tak jen matriky nám prozrazují, kdo všichni došli posledního spánku v našem čížovském kostele
sv. Jakuba. Probral jsem vechny knihy zemřelých list za listem, zápis za zápisem. A co jsem nalezl
uvádím tuto - jak doufám i ku prospěchu rodopisců - na světlo Boží:

1700, 12. duben, před oltářem u kazatelny a křtitelnice,
synáček statečného rytíře pana Klaiza z Předotic. Matrica tom. 2, fol. 181.

1701, 16. září, před oltářem sv. Petra a Pavla u kazatelnice,
druhý synáček předešlého rytíře ze dvoru Předotického (2, 189).

1705, 17. duben,
pan Adam Perlyth, hejtman z Drhovle (2, 195).

1720, 4. listopad, u oltáře P. Marie Bolestné,
paní Kateřina Heklerová, matka správcové v Drhovli (2, 237).

1723,26. červen, při oltáři P. Marie Bolestné,
Tomáš Mokrý, farář čížovský, stár 39 a půl  roku, jenž 13 let bedlivě ovečkám přisluhoval (2, 240).

1724, 29. leden
pan Ferdinand Majer, purkrabí čížovský, čtyřicet a dvě léta stár (2, 247).

1724, 15. duben, v kryptě,
mladý panáček Jan Josef Deym, 21 neděl stár, syn Jana Josefa Deyma ze Střítěže (2, 248).

1728, 17. duben, při oltáři sv. Josefa,
důchodňová Ludmila Košínová z Drhovle, věku 25 let (2, 262).

1730, 28. únor, vedle kazatelny,
dítě při prsu Jan Nepomuk Tomáš Adam, syn hejtmana Kryštofa Antonína Schwarzbacha (2, 268).

1731, 25. únor, při oltáři Božího narození,
dítě při prsu jm. Jan Ignaz Ruppert, syn Václava Rupperta purkrabího a Barbory (2, 273).

1731, 19. říjen
čtvrtletní dítě jménem Josef Ignaz, syn obročního Jana Petera (2, 275).

1733, 16. březen, při oltáři sv. Josefa,
tříleté dítě Dominik, syn důchodního Jakuba Košína (2,282).
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1733, 16. březen, vedle oltáře sv. Jana Nepomuckého,
1 rok starý Daniel Dominik, syn pana obročního Jana Jiřího Petera (2, 284).

1738, 23. prosinec
pan Ambrož Rudolf Symond, forstmist na Čížové (2, 308).

1742, bez data, vedle Božího hrobu,
kněz Isidor Doucet, strahovského řádu Praemonstrátského, 34 let (2, 322).

1742, 11. říjen, vedle křtitelnice,
dítě Josef Petr Jan Nep., syn po zemřelém Josefu Pišolovi, důchodním mělnickém (2, 324).

1745, 4. říjen
dítě - jen hodinu živo, toliko bába křtila jménem František, syn Matěje Josefa Rocha, hejtmana
černínského (2, 334).

1747, bez data
Johanna Puchlmezerin, komorná Její Milosti (2, 339).

1751, 3. prosinec, vedle kruchtových dveří,
kněz Jan Petr Doucet, 41 letý, farář v Čížové 11 let a 2 měsíce (2, 353).

1753, 10. červen, při oltáři Božího Narození,
dítě z drhovelského zámku dvouletá Barbora Anna Magdalena, dceruška Václava Šafaříka, obročního
(2, 363).

1760, 17. únor
Jakub Volfík, hospodářský oficír, hejtman v Březnici, 66 let stár (3, 19).

1760, 7. srpen, blíž zpovědnice,
Maří Magdalena Straková, manželka Františka Leopolda Straky, vrchního lobkovského panství
v Drhovli (3, 20).

V kapli sv. Barbory na hřbitově roku 1759 postavené byla krypta,
do níž byly pochovány tyto čtyři osoby:

1762, 31. leden, Monika Josefa Terezie, dcera Františka Straky, vrchního drhovelského a máteře
Kláry (3, 25),

1764, 13. leden, Mikuláš Ignác Přibík, syn Františka Straky, ten čas vrchního a Kláry máteře (3, 32),

1770, 12. březen, Anna Monika, dcera Františka Straky, vrchního (3, 51) a

1772, 21. únor, Helena, žena vrchního lesmistra Josefa Nittingera za zámku v Čížové (3, 63).
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