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aneb zajímavé matriční zápisy
Od roku 1847 vycházel v Praze časopis Blahowěst. Katolický týdenník pro Čechy,
Morawany, Slowáky a Slezany. Prvním vydavatelem tohoto dnes již pozapomenutého časopisu byl kněz P. Václav Štulc, pozdější vyšehradský probošt. Blahowěst uveřejňoval
nejrůznější články z náboženského života a z
církevních dějin naší vlasti, životopisy význačných duchovních, nekrology, ale třeba i
cestopisné črty.
V tomto týdeníku, od počátku vydávaném v češtině, se občas dokonce vyskytly
zprávy, jež by potěšily i dnešní rodopisce.
Například v ročníku XXVIII., kdy redaktorem
a nakladatelem byl P. František Srdínko, přinesl Blahowěst dne 5. dubna 1878 pozoruhodné údaje z jedné staré pražské matriky.
Pod příspěvkem, nazvaným "Paběrky",
jsou iniciály F. E., patřící bezesporu známému
historikovi P. Františku Ekertovi,1 který v té
době do Blahowěstu přispíval. Vyšla tu řada
obrázků o jeho cestách: do Švýcar, Alp, Míšně
a Obrazy z různých cest (r. 1879). Katolický
kněz a historik P. František Ekert (1845 1902) napsal několik cenných historických děl
a publikoval i v mnoha časopisech.2 O objevu
těchto starých matrik, tehdy uložených na faře
Sv. Vojtěcha, které vedli u Sv. Ignáce novoměstští jezuité, se P. Ekert zmiňuje i ve své
knize Posvátná místa král. hl. m. Prahy.
Všechny zapsané křty Turků jsou datovány až po velké a známé porážce tureckého
vojska u Vídně r. 1683. Obrovská turecká armáda tehdy neúspěšně obléhala Vídeň dva
měsíce (14. července - 12. září 1683).
Bylo by jistě zajímavé znát osudy
těchto v Praze pokřtěných Turků. Třeba jen,
jak se do Prahy dostali a zejména pak jejich
další životní příběhy. Zřejmě už po křtu v Čechách zůstali. Možná, že nějaký rodopisec při
své práci už takové osoby objevil a třeba i jejich potomci dodnes žijí mezi námi.
1

P. František Ekert se narodil 30. 10. 1845 v Kralovicích u Plzně. Vystudoval plzeňské gymnázium a potom arcibiskupský seminář v Praze. Po vysvěcení v roce 1871 byl v Praze kaplanem v Týnském chrámu , v letech 1874
- 1891 byl kaplanem u sv. Vojtěcha a od r. 1892 farářem v chrámu P. Marie Sněžné v Praze. Zemřel v Praze 20.
května 1902.
2
S oblibou se zabýval českými (hlavně pražskými) dějinami a historií církevních staveb. Přispíval i do Ottova
slovníku naučného. Je autorem těchto knih: Posvátná místa král. hl. města Prahy, I -II, Praha 1883 - 84, Chrám
sv. Víta v Praze (1880), Farní osada Kojetická (1881), Kostely v Praze před českým povstáním 1618 (1889).
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