Blíží se malé jubileum soupisu lhenických farářů
Samotné sestavování přehledu duchovních správců farnosti má také svou historii,
protože nejstaršímu jmennému seznamu lhenických farářů bude za pár týdnů 275 let. Byl
pořízen dne 20. ledna 1727 a nachází se v nejstarší lhenické matrice.
Je nadepsán Seqvitur qvoqve Specificatio Curatorum qvos investigante .... Curato loci
memoria Seniorum Hominum labilis recensere admisit (Následuje také soupis správců, které
zjistil ... správce farnosti, když chtěl vzpomenouti starších kněží). Je zde zaznamenáno celkem
25 jmen v očíslovaném pořadí, počínaje P. Janem Libertinem a konče P. Jakubem
Schusterem. Prvních deset je psáno úhledným rukopisem zhotovitele seznamu, po něm
pokračovali další duchovní.
Autorem soupisu byl pozoruhodný muž, který na lhenické faře působil přesně 2 roky a
20 dní, jak sám pečlivě poznamenal, než odešel na faru do Bílé Hůrky v létě 1727. Jemu
vděčíme i za zachovaný stejně cenný přehled, v němž představil porodní báby ze Lhenic a
okolí. Ten kněz se jmenoval Václav Michael Pelikán a takhle vypadá jeho podpis ve lhenické
matrice:
Jak už bylo připomenuto v LZ 11/2001, paní
profesorka M. Kindlmanová psala o lhenických
velebných pánech ve své knížce roku 1937 a
vodítkem jí byl článek badatele Truhláře z časopisu
Method z r. 1888. Mezi Kindlmanovou a Truhláře lze ještě zařadit českého historika Dr. J. V.
Šimáka. Ten otiskl jména lhenických farářů roku 1931 v prácheňském dílu svých Zpovědních
seznamů pražské arcidiecése na straně 462. U letopočtu 1683 je tu uveden Pater Zikmund
Benedikt Warraus. Ve výše zmíněném Pelikánově seznamu kněží je za Pavlem Nayburským
zapsán ještě Jan Vlasák s poznámkou dein alio promotus (potom jinam povýšen).
Na některé novější stránce místních dějin bude zapsán i pan Houška. Svým článkem o
lhenických farářích v LZ 10/2001 pěkně nastartoval další zájem o zapomenuté osobnosti,
provázející v dobrých i zlých časech celé generace našich předků od kolébky až ke hrobu.
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