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Nejstarší blažejovská matrika

Obec Blažejov, nacházející se na bývalém jindřichohradeckém panství, na území někdejšího Táborského (předtím Bechyňského) kraje, obnovila svou administrativní samostatnost v roce 1990, kdy se odtrhla od nedaleké Hospříze. Blažejov
(německy Blauenschlag) patří k nejstarším vesnicím v oblasti Jindřichohradecka. Poprvé v dějinách se připomíná v pramenech
církevní povahy k roku 1352 a od počátku byl sídlem fary. K této farnosti příslušely osady Dvoreček (Höflings), Oldřiš (Ulrichschlag), Mutyněves (Muttaschlag) a Malý Ratmírov (Kleinrammerschlag). Po vypuknutí třicetileté války se Blažejov stal součástí
pěněnské farnosti a farář se do Blažejova navrátil až roku 1888. Prvním v nové éře byl P. Mathias Schneder. Samostatná duchovní
správa (residenční kaplanství) podřízená pěněnskému faráři vznikla ovšem již v roce 1781. V obci rozhodně stojí za zmínku novorománský kostel svaté Alžběty, který vznikl kompletní přestavbou původního svatostánku mezi lety 1863-1864 z iniciativy lokalisty P. Viléma Platzera. Nedaleko od Blažejova se nachází zříceniny Vítkova hrádku (Wittingshäusel), který založili páni
z Hradce a posléze ho užívali členové Řádu německých rytířů, zároveň ve středověku správci blažejovské farnosti.
Blažejovské matriční knihy jsou uloženy ve Státním oblastním archivu v Třeboni, některé doklady podobné povahy se
nacházejí ve Státním okresním archivu v Jindřichově Hradci. Nejstarší dochovaná matrika byla založena roku 1701 za pěněnského faráře P. Václava Reinische a obsahuje zápisy o narozených, oddaných a zemřelých. Prvním zápisem je zpráva ze dne 5. ledna
1701 o narození a křtu Dorothey, manželské dcery Michaela Fiedlera z Hospříze („Dorothea, Michaelis Fiedler aus Gepferschlag
et Mariana“). Následovaly děti z Oldřiše (Ulrichsschlag), Radmírova (Klein Rommerschlag), Mutyněvsi (Mutterschlag) a také ze
Člunku (Hostenschlag). Vesnice Člunek (německy správně Hosterschlag) ovšem nepatřila k Blažejovu, nýbrž do roku 1786
k Horní Pěné a do blažejovských knih byla tedy zapisována po určitý čas vlastně omylem. Zápisy o narozených končí 25. prosincem 1729, kdy spatřila světlo světa Maria, dcera hospřízského kováře Jakoba Pruschka. Část týkající se oddaných byla sepsána
v letech 1701-1733. První je v ní uveden sňatek (dne 9. ledna 1701) Simona Schultera z Číměře a Barbory, vdovy po Georgovi
Ruschkovi z Člunku. Zesnulí byli zaznamenáváni od roku 1701 do roku 1736. Prvních osm uvedených pocházelo ze Člunku,
poslední zápis je ze dne 16. srpna 1736 o úmrtí a pohřbu vdovy Margarethy Urmanové z Hospříze. Nejstarší matrika pro faru
Blažejov má 229 listů.

