Text č.1: Já, níže podepsaný tímto dovolení uděluji Ignatiusovi Rozovi, sousedu a rychtáři sovinskému, aby tyhle byble čísti mohl, tím ale vejminkem, aby jich žádnému nepůjčoval, aniž jiného v nich čísti nechal. Pod ztrátou těch biblí, a to dovolení jemu uděluji na jeden rok, takže po vyjití roku, on  zase povinen bude nové prosebné dovolení žádati,
Tetum na faře křinecký dne 11.srpna 1763.
Václav Hegler
Farář

Text č.2.Examen Wenceslai Erbeni die 13.Juni 1754
1.	Kdo jste a jak se jmenujete? R: Václav Erben.
2.	A co jste? R:Sem sedlák.
3.	Jaký jste viery? R:Sem katolický křesťan.
4.	Byl jste vždycky stálý v tej víře katolický? R:Vždycky.
5.	Neměl jste nikdy žádnou pochybnost v té víře katolický? R: Neměl.
6.	Takyli jste někdy někoho slyšel proti té víře mluviti? R:Neslyšel.
7.	S kým jste pak předce v sousedství nejvíce zacházel? R: S kovářem svídnickým.
8.	Taky jste někdy u téhož kováře nějaké řeči slyšel proti vieře katolický mluviti? R.To jsem neslyšel.
9.	Kde jste více bejval ve Svídnici?U koho? R: Jednou jsem byl asi 12 let je tomu u Jiřího Šimáčka.
10.	Takyli jste u něho nějaké řeči slyšel, které by byly proti vieře katolický? R?Jakživ jsem nic neslyšel, ani tenkráte nebyl doma.
11.	Snad jste aspoň nějaké knihy u něho spatřil nebo četl. R: Ani nespatřil ani nečetl.
12.	Kdyby vám někdo v oči mluvil, že jste u něho často býval, též taky s ním řeči měl, i knihy četl, které by podezřelé byly, uvolíteli se všeliký trest a pokutu jak od duchovní, tak od světské vrchnosti podstoupiti?R: Uvoluji se.
13.	Takyli sám nějakou knihu máte aneb od někoho jste takovou koupil, která vám potom podezřelá byla? R: To jsem našel knihu a zase jsem ji odvedl.
14.	Kam jste ji dovedl? R: Velebnýmu svýmu pánu pastýři duchovnímu.
15.	Takyli jste věděl, že ta kniha je zlá? R: Dřív jsem nevěděl, až jsem ji dal prohlédnout jistýmu postevníkovi z Miletína zrodilýmu, který byl ze mě přes.
16.	A co vám povídal, že by ta kniha zlá byla? R:On to povídal.
17.	A co jste potom s tou knihou učinil? Z:Zase jsem ji zakopal, aby žádný z ní čísti nemohl.
18.	Pročpak ji svýmu pastýři neodvedl, když jste slyšel od poustevníka, že by zlá byla? R:To jsem se bál, že by velebný pán se na mě pohoršil.
19.	Od koho jste tu knihu dostal nebo koupil.R: Já jsem tu knihu našel pod základem stodole, když jsem stodolu bořil.
20.	Takyli jste v té knize někdy četl? R:Jindy ne než s tím poustevníkem.
21.	A copak v té knize zlé bylo, že jste ji proto zase zakopal?R:Na jeho slovo když mě pravil, že je zlá, tak jsem ji zakopal.
22.	Copak vám ten ještě poustevník neřekl, v čem byla kniha zlá býti měla? R:ON říkal, že je v prostředku zlá, při konci, že je také zlá.
23.	Mimo tý knihy takyli ještě jiný knihy máte, které by se vám podezřelé zdály,R:Nemám a kdybych měl, takovou bych odevzdal.
24.	Takyli vám pověděno bylo, že knihy kacířský aneb podezřelé u sebe má, že s tím smrtedlně hřeší a povinen jest takové knihy odnésti svýmu pastýři anebo ji vyzraditi?R:Nebylo mě pověděno, že bych tím hřešil, kdybych byl věděl, byl bych ji odevzdal nebo odvedl velebnýmu pánovi, aneb ji spálil.
25.	Nevíte o žádný takový knize více podezřelý, že by ji někdo u sebe choval aneb ji četl?R:Nevím.
26.	Na ty všechny věci, který zde jste vyznal, kdyby vám někdo naproti dokázal, že pravdivé nejsou, takyli se podrobujete všemu trestu? R:Podrobuji.
Test: Pater Andreas Janda ordinis predicatorium administrator Krtinecensis
          Franciscus Xav. Klaus P.T.kaplanus ocensdino kurensis.
          
Text č.3: Praeteminare, že se kardinála nic nebojí
1.Svatým nic není platný volání, pomoc nám nemůžou, oni jsou sami rádi, že se do nebe dostali, pravil to v dolejní hospodě, v přítomnosti mnohejch, když kontribuční pivo se pilo, okolo aneb po všech svatejch. Mezi jinýma prý tam byl Horáček bošínskej rychtář a spolu kostelník.
2.S.Jan N., to byl kněz, nejni žádnej svatej, že zemřel a udělali mu funus duchovní, sami vyhlásili ho za svatýho. Já můžu bejt svatej jako s.Jan N. To povídal, když jsme šli jedenkráte podle s.Jana kaple zřízený, Přítomnej byl rychtář Tuchoňský Pavel Košvanec, který ještě na to pravil ten člověl měkdy zle dojde.
3.Co platno jest smekati před figurou, jsau lidskejma rukama zdělaný. To pravil taky v hospodě, neřekl to jednou ale mnohokrát.
4.Modlení, tj. otčenášky, nic platný nejsou, raděj si koupit džber piva a takový peníze propít. Na světle neb do míšku, co dávají peníze v zdobení model v hospodě.
5.Pouti jsou způsobený od kněžstva kvůli vrchnostem, aby odbyli víc piva a duchovním pro svůj užitek, aby mohli pít a karty hrát místo breviáře.
6.Svěcených věcí obzvláště vody svěcený sobě nic nevšímá, voda jak voda, všecko svěcená.
7.Natzl mluvil svatý přijímání, že se má přijímati podobojí a že jen kněží kalich utrhují.
8.Kněží, že jsou slova božího lichváři a kuběnáři.
9.O biřmování poněvadž příležitost měl takovou svátost na blízku přijmouti, toho nedbal, nemusí nic držeti.
10.Dobrý kázání že od našich knězův neslyšel, kdyby bylo dobrý, že by lépe bylo kázání slyšet nežli mši svatou. Taky pravil. Že slyšel misionáře kázat, ti aby byli prasatům(šipka seshora mezi ty dvě slova) kázali, ne lidem.
11.Očistci pravil, že je na světě a pekla že nejsou žádnýho vysvobození.
12.Papežství římský, že pomine.
13.Kněží že nemají co dělat a proto z ostatkův hábitův šijou škapulíře, který prodávají, aby měli zač pít v dolejní hospodě.
14.Před božíma mukama nikdy nesmeká.
15.Když Róza káže, říkává Malík, mlčte kmotři, nejsme tu sami v dolejní hospodě, jest že je tu víc lidí.

Text č.4
4A)
1)Jan Muzika 31 let starej podruh živnosti nádenické ve vsi Sovincích poddanej do Křince milostivému pánu hraběti Xaveriovi Marsinovi, žena se jmenuje Dorota rodilá z Bošína po nebožtíkovu Košvencovy,jejímu otci, že někdy pobrali knihy jsem slyšel. Z ni jsem splodil 2 dítka, které obě naživu jsou. Jedno má věku svého totiž synek má 4 roky, druhé totiž děvčátko jest staré asi 13 neděl.
2)Rodiče moji již více živi nejsou. (když jsem byl malý chlapecz - -)Slejchával jsem, že by mému nebožtíkovi otci rozdalovský pán děkan nějaký knihy byl pobral a já tenkráte byl malý chlapec, čehož pamatovati já nemohu, (jenom tolik, pamatuju že když) že můj otec posledníma svátostma zaopatřen byl mohu jistit zdaž ale moje matka posledníma svátostma zaopatřena byla. Nevím, neb jsem tehdáž nebyl doma poněvadž mě honili na vojnu. Však mám za to, že zaopatřena byla, v katolický víře jsem vychovaný. 
3)(Nebyl)Byl před 2 lety  jsem v víře podezřelý(-strany(?) wyry svatej ztižnej), avšak ale tehdy jsem odpíral, poněvadž mě nic dokázat nemohl. Před tím jsem neměl žádné podezřelé zapovězené knihy, před asi 2 lety jsem z Krchleb přivezl sobě almaru od mé sestry v který jsem skrytou nalezl tu knížku, (v tý knížce jsem četl až pod– pána boha), kterou jsem jednou celou přečetl a čítával jsem pošeptmo, žena moje mě vídávala v ní číst, ale nevěděla, jaká by byla kniha jen toliko mně často říkávala, že mě to spálí, abych nikdy soužení skrze to neměl. Že jest (zlá to jsem nevěděl) podezřelá jsem uznával z toho že tam stojí M.L.(vlevo vedle textu na řádku) a co vní stojí si (jsem) nepamatuji, neb jsem jen v ní zběžně četl. Tu knížku jsem schoval v almaře a jinému žádnému  jsem ji neukázal, poněvadž jsem se bál, že bych prozrazen byl.
4B)
4.Sám bych ji byl nepřinesl pro bázeň nějakého soužení. Panu kaplanu jsem (ji) tu knížku nechtěl hned dát, když pde mne na stavení žádal. Poněvadž jsem se nechtěl zahanbit před všema lidma.
5)přeškrtnutá nula, totéž 6)
7)O každý zpovědi jsem nikdy nic neslyšel , a věřím že zpověď katolická jest ustanovena svátost k spasení a na odpuštění hříchů- Chodím k svaté zpovědi někdy třikrát někdy čtyřikrát za rok do Křince. Velikonoční zpověď jsem vždycky vykonal, jakož i taky cedulku po každý obdržel. Že takovou knížku mám jsem se nikdy nezpovídal, neb mě to nepřišlo, abych se z toho zpovídal.
8)nula škrt
9)Já jsem nikdy nemluvil zlého, aniž jsem mluviti slyšel o těch věcech.
10)V očistci věřím, co věří svatá církev katolická a duším z očistce že pomáhati můžeme, za který se taky často modlíme.
11)To neměl
12)13)škrt nula
14)Nejsem biřmovaný a tu svátost jsem nepřijal pro nevědomost, ostatně věřím o té svátosti, že jest nám nápomocna abychom byli stálí ve víře a věřím o všech 7 svátostech to co věří církev svatá katolická. Ostatně věřím všecko co svatá církev katolická věří a věřiti poručí, v tej víře chci živ býti i umříti.

Text č. 5
5A)Já Václav Hoffman věku svého moje padesát let, ze vsi Bošiny obchodu mého švec dědičný poddaný jeho milosti vysoce urozeného pána - Xaveria hraběte Morzinora před velebným a vysoce urozeným panem farářem Janem Donaškou mým duchovním pastýřem od vysoce důstojné arcibiskupské konsistoře Pražské zřízeným komisařem a u přítomnosti dvou svědků Václava Antoša a Antonína  (M) Nejla klečíce a před očima majíce svatosvaté evangelia kterých se vlastníma rukama dotýkám uznávajíce, že žádný spasen býti nemůže mimo víry tý, kterou drží, káže a vyučuje svatá apoštolská všeobecná církev katolická proti které že jsem těžce zhřešil vyznám se želím, a lituju, poněvadž jsem skrze celej rok při sobě choval a četl jsem knihu kacířskou až v stavu takového čtení i chování takové knihy zastižen, examinován a souzen jsem byl jakožto examen proti mně ustanovený obsahuje, protož nyní uznávaje mau velikou chybu i blud v pravdě samospasitelné víry katolické jsa ujištěn s upřímným srdcem a božské vší lsti, odříkám se a proklínám všechny nad jmenované bludy, v ně jsem věřil, i , anobrž všeliká vesměs všeliké kacířské a sektářské učení od církve svaté  zavřené a prokleté že taky zavrhuji a zlořečím a přísahu 
5B)činím, že nyní s celým srdcem věřím a s pomocí boží až do mé smrti pevně věřiti všecko to, co věří,  káže a vyučuje svatá katolická a apoštolská církev římská. Přísahu tu činím, že již žádných kacířských knih nikde skrytých nemám, aniž také na potom nebudu míti, věřiti ani čísti ani poslouchati nic takového, co by se církve svaté katolické protivilo.Přísahám také že žádným kacířstvem podezřelým žádné obcování a neb jednání míti nebudu, anobrž kdybych někoho takového byli seznal, toho ihned duchovní vrchnosti tu, kde toho času bydleti neb  zůstávati budu neprodleně pronesu a vyjevím. Přísahám se taky i lituju vyplnit všeliké pokusy i pokání, které mně od vysoce důstojné arcisbiskupské konsistoře pražské uloženy jsou – buduou a pokud bych něco z těch mých přísah zhřešil a neučinil: od čehož mně bože chraň? Poddávám se všelikým (věřejných a obecních sněm§) trestům a pokutám, které od svatých duchovních práv veřejných a obecných sněmů a církve svaté kanonické proti takovým přestupkům vyměřené a vyhlášené jsou, k tomu mě dopomáhej bůh, a jeho svatá evangelia. Já václav Hoffman všech nad jmenovaných bludů jsem se odřekl, odpřísáhl a přislíbil toto reverzitním psaním odřeknutí a odpřísáhnutí mého, poněvadž sáti neumím, místo jména mého třema křížkama jsem poznačil a slovo po slovu zde (v sakristii v chrámu páně v Křinci) v sakristii v tomto chrámu pána svatého Jiljí opata v Křinci dne (28 měsíce listopadu)14 měsíce července léta 1788 Ústy vlastními jsem pronesl. 

Text č.6
Examen Barbara conjugis Ignatius Roza ex pags Sovenice subdita ex taeritorium Krzinecensis ex causa heretiorum  librorum qui meritor finerunt. Habitum in – Krzinecensis in die 22.Augusti A 1767.
1.Barbora Rozova 44 let rodila z westce po nebožtíkovi (křížek) Pavlovi Plachym.na císařským panství vedena 23 léta. Manžel můj je rychtářem v Sovenicícha jmenuje se Naczek Roza. Děti naživu mám tři. Nešjstarší  Václav 18 let. Jan 7 lete a Natzl 5 let. V víře katolický jsou vychovaný.
2.Rodiče mně umřeli. Otec 19 let a matka 9 let co  jsou v zemi. Byli posledníma svátostmi zaopatřený, mým vědomím nebyli nikdy ve víře podezřelý, byli dobrý katolíci a katolicky mě vychovali.
3.Nebyla jsem jistě nikdy ve víře podezřelá až nyní stran muže kterému knihy vzaty byly-
4.Nemám žádný zlý a zapovězený knihy ani můj muž více žádný nemá kromě těch, co mu vzaty byly. Nikdy jsem v těch knihách nečtla ani jednoho řádku jsem neslyšela. Muž když knihy četl, vždycky se v komoře zamknul ty knihy žádným jsem nepůjčovala, ani můj muž. Chlapec Vašek 18 letý taky z tý knihy nečetl ani čísti neposlouchal ani o těch knihách nevěděl. Já věděla o těch knihách ale nikdá jsem je neměla v hrsti on od té truličky vždycky míval klíček při sobě  Slyšela jsem oznamovat,že ty který sou zlý a luteránský knihy aneb toliko takový vědomě přechovávají, že smrtelně hřeší do kladby církevní padají, neprozradila jsem mýho muže, protože jsem se obávala, že by mě soužil. 
Pravá pol.str. Já jsem ho kolikrát napomínala, proč se zamyká a sám pak sobě jenom čte aby taky jiní slyšeti mohli, on mě – odpověděl nemusíš to věděti. Já nevěděla, že jsou zlé knihy v té truhlici.
5.Interrogata: Jestli jste nevěděla, že jsou zlý, proč jste ji dala schovat a pravila jste Muzikovi Honzo hoď ji tam do maštale tu truhličku. R: To je pravda, že jsem to pravila, zas já jsem se bála muže, že bych byla nebohá a proto jsem je chtěla ukrýt.
6.Item interrogata: Jestli jste nevěděla, že jsou zlý, kterak jste pak pravila. Já čubka kdybych jenom byla tu truhličku v komoře nechala stát kde prve byla. Motek mě zahlídl již jsme prozrazeni. Je pravda pravila jsem toale přeci jsem nevěděla, že jsou knihy zlý. Já si myslila, aby o ně muž přišel.
Ad reliqua catholica
7.6.neb 7. Do roka chodím ke svatý zpovědi do Křince. Velikonoční zpověď jsem vykonala, cedulku jsem odvedla na faru. Nikdy jsem se z toho nezpovídala že sem o knihách věděla protože jsem nevěděla že je to zlý, ani mě to taky při zpovědi na mysl nepřišlo.

Text č.7
Examen Johanis Muzika ______ ex pags Sovenic subdita ex taeritorium Krzinecensis en caa ________   _____ quos in tabul atd.- nečitelné
Jan Muzika podruh ze vsi Sovenic stáří asi 36 let, živ jsem z nádenické práce. Má žena jmenuje se Dorotha, rodilá z Bošína, mám tři dítka, všechno drobný. 2. Otec na 19 let je v zemi, matka za několik let potom zemřela. Na křesťanstký katolický víře mě vychovali. Můj otec křížek=zemřelý byl taky v víře podezřelý. Příčinu nevím! O matce nevím taky nic jistý. Byli posledníma svátostma zaopatřený. 3.Byl jsem již ve víře podezřelý. Stran uknížky kacířský,z které jsem četl a za sebau zadržel a strany nějaký řeči proti svatým obrazům (kt. jsem jen stejně neužívali). Víry vyznání jsem dělal vloni roku 1766 v zakristii u přítomnosti svědkův reversa aneb upsaní od sebe jsem dal naň ale nepřísahal totiž to, že na budoucí nechci se nic bludného přidržovati, pro  který jsem do klatby církevní padl. Ad reliqua  ___   catholici 4 krát za rok jdu ke svaté zpovědi do Křince velikonoční zpověď jsem vykonal zde a cedulku odvedl. Co jsem ty knihy schoval z toho jsem se nezpovídal, protože jsem ještě od tý doby u zpovědi nebyl. A taky jsem nevěděl, že by to byl hřích, protože jsem nevěděl, že by luteránský knihy v tý truhle pod zámkem schovaný jsou. Nejsem biřmovaný jistě nevím zdali pro nemožnost nebo nedbalost jako jinší panství tady mnohý nejsou biřmovaný. Dal bych se biřmovat kdyby nebylo daleko jíti, já dobrý člověk pro svou práci nemohu daleko jíti víry vyznání jsem nepřísahal !Ct vata feme! Když jsem byl za pacholka vozil jsem  do Žitný mekacín od tý doby jsem nikdy nebyl  nepřinesl jsem žádný knihy s sebou nebyl jsem v jejich kostele ani žádný jiný knihy jsem tam nečetl ani do ruky nevzal žádným jsem z ní nečetl, neslyšel. My jsme jezdili na lúky a ráno pryč. O víře vyznání v tom jsem chyběl, že já jsem ty knihy schoval na žádost rychtářky, já jsem si !pomyslil!, že v tý truhle může být něco takovýho bludnýho po čem se shánějí. To jsem věděl, že jsem v tom chybil, ten nešťastník musil mě určitě oslepit, že jsem tu truhličku od ní vzal, nechť by si jí byla dala kam chtěla, mě to hned připadlo, že budu muset stran toho stavět na faru. Dělal jsem upřímně a ze srdce a nejenom na oko víry vyznání.

Text č.8 8A:Alžvěto pravda-li že jste vy ty knihy do domu přinesla, od koho? Co jste s nimi mínila dělat? R: Pravda jest, že jsem jich přinesla do domu ty dvě knihy, které jsem vzala mojí matce z truhly však jsem nevěděla , že by byly zlý a mínila jsem jich prodat kdykoliv jich by ode mne koupil.Q:Proč jste se s nimi skrejvala! R:Bála jsem se abych o ně nepřišla a matce jsem jich vrátit nechtěla.
Examen Elisabeth subditis Vidio post (křížek) ___ ___ __ ex pags Bossin
Levá strana strany 8A: Alžběto je-li pravda, že ty knihy vám vaše dcera vzala z truhly a kterak k vám přišly zdali jste věděla, že jsou zlý? (Takyli jste v nich kdy četla nebo od muže v nich čísti slyšela zda . nikdy více proti proti víře neb věcech víry mluvila) a podala církevní zapovězení? Takyli kdy váš manžel byl v víře podezřelý.
Pravá strana 8A:Jest ovšem pravda že moje dcera ty knihy mně z truhly vzala, ty knihy takto k nám přišly: on před třiceti lety můj bratr ženatý odjel do Žitavy na to jemu k vůli za ním odešla matka s čtyřma svobodnýma dcerama. Pak ja ta vojna prajzovská před touto byla přišel syn po mém bratru z Polu mezi vojskem pro hostění a tyto dvě knihy přinesl, který můj manžel od něj koupil v kterých někdy však málokdy čítával a já tak jsem ho měla čísti slyšet, však sama jsem v nich nečetla. Čísti dokonce upřímně neumím. To jsem věděla, že ty knihy jsou jiný víry než katolický. Taky jsem slyšela že takový knihy jsou zapovězený pod vyobcováním a klatbou církevní a že ale jest vyobcování neb klatba čertova tomu já nerozumím.Já neslyšela___ ___ ___ ___ jest jednou u mého muže hledaly knihy. Toho času on nebyl doma.
8B:levá polovina strany 8B: Proč jste od dcery opět žádala knihy na zpátek, co jste mínila s nimi dělat? Proč jste kiž dávno jich neprozradila?
Prvá polovina strany 8B: On ty knihy pod střechou za senem měl schovaný , o kterých jsem věděla a to jsem nevyzradila protože taky mě nenašly. Ja jsem ty knihy chtěla zachovat pro mé děti, aby po mým otci měly památku. Moje mínění ovšem nebylo jich vyztadit protže jsem se bála nějakého potahování. Examen Catharina conjugis Joannis Jirka et matris Wenceslai Jrka. 
Zleva: Kateřino zdaliž jste věděla že u vašeho syna tyto knihy byly a proč jste je nevyzradila.
Zprava: Věděla jsem že ty knihy měl však jsem nevěděla že by zlý byly až jest Tlustá k nám přišla a s mým synem a nevěstou se radila. Pak jsem o těch knihách dlouho pochybovala, že jsem to ale nepronesla- bála jsem se zlosti a zlý huby vdovy po nebožtíkovi Jiříkovi Tlustým.

