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Úvod do problematiky a zhodnocení současného stavu 

 

 Farní kroniky jako pramen stojí na pomezí tzv. pragmatických písemností a tzv. ego-

dokumentů. Ukrývají v sobě záznamy úřední i dějepisné povahy a dovolují tak čtenáři 

nahlédnout do života jedné komunity se vším, co je vlastní společnosti i jednotlivci. 

Prezentují jednak pohled kronikáře na události kolem sebe, duchovního správce se všemi 

starostmi i povinnostmi církevní správy a mentalitu i rituály malé či větší komunity 

v každodennosti jejího života, jednak částečně také administrativní činnost farnosti, 

ohraničenou normami a kontrolovanou při vizitacích. Pamětní knihy farních i filiálních 

beneficií neslouží jen pro zápisy společenských a církevních událostí během roku, ale také pro 

hospodářské záznamy beneficia, inventáře farního kostela, filiálních kostelů, kaplí a farního 

mobiliáře, pro informace o počtu duší, výčty biskupů a kněží, záznamy péče o chudé apod. 

Z tohoto důvodu jsou vyhledávaným pramenem většiny badatelů, kterým slouží především 

jako východisko k další badatelské činnosti. 

 K problematice vedení farních kronik existují pouze dílčí časopisecké studie 

či absolventské práce (bakalářské
1
 a diplomové

2
 práce vznikající na Ústavu archivnictví 

a pomocných věd historických na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích a nověji též absolventské práce na Masarykově univerzitě v Brně.
3
). Souhrnná 

monografie v českém i zahraničním prostředí stále chybí. 

                                                 
1
   Miluše WAGNEROVÁ, Farní kronika Olešnice (1787–1887), České Budějovice 2008; Jana HLAVOVÁ, 

Nejstarší pamětní kniha farnosti Vlachovo Březí (1746–1806), České Budějovice 2010; Libor STANĚK, 

Pamětní knihy farního úřadu Malenice (1734–1945), České Budějovice 2010; Eliška HOMOLKOVÁ, 

Pamětní knihy fary Němčice 1759-1939, České Budějovice 2011. 

2
  Libor STANĚK, Pamětní knihy farností Volyňského vikariátu 17. – 19. stol. ve vzájemné komparaci, České 

Budějovice 2012. 

3
  Marie KRUPIČKOVÁ, Šimbořice ve světle místních kronik, Brno 2015 (= Diplomová práce na Pedagogické 

fakultě Masarykovy univerzity v Brně); Vendula ODEHNALOVÁ, Rekonstrukce farní kroniky 

Římskokatolické farnosti Lažánky u Brna – 19. a 20. století, Brno 2015 (= Diplomová práce na Pedagogické 

fakultě Masarykovy univerzity v Brně); Tereza PETRÁŠOVÁ, Obraz farnosti Určice ve farní kronice, Brno 

2015 (= Bakalářská práce na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně); Alžběta ŘEHÁKOVÁ, 

Pamětní kniha fryštácké farnosti 1617–1893, Brno 2015 (= Diplomová práce na Filozofické fakultě 

Masarykovy univerzity v Brně); Tereza MAŠKOVÁ, Pamětní kniha farnosti královského města Kyjova 

1913–1985, Brno 2017 (= Diplomová práce na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně). 



 Existencí kronik v různých sociálních skupinách se zabývá monografie Václava Pubala 

Kroniky a kronikáři,
4
 jež nám představí kromě metodických pokynů též historii kronikářského 

řemesla a legislativu vztahující se k vedení spíše obecních kronik. Publikace byla vydána 

k 30. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou. Kniha Václava Pubala je i přes svůj vznik 

v myšlenkách vládnoucí ideologie zdařilým dílem na poli historiografie kronikářského 

řemesla v různých institucích státní i církevní správy.  

 Pamětním knihám ve farnostech se věnuje studie Jany Oppeltové a Věry Slavíkové 

Poklady farních archivů - 2. Pamětní knihy farností,
5
 která byla zveřejněna v měsíčníku 

královehradecké diecéze. V ní se nachází zmínka o založení a vedení kronik ve farnostech 

především královéhradecké diecéze. Zatím posledním nařízením pro vedení a péči o farní 

kroniky jsou Interní normy péče o zvony, varhany, movité památky, archiválie a farní kroniky, 

které vydala Česká biskupská konference 4. července 1998. V nich jsou uvedeny také pokyny 

pro vedení farních kronik, jejich forma a obsah zápisů. Dočteme se zde například, že každá 

farnost (i neobsazená) má povinnost vést kroniku a kronikář musí být jen osoba pověřená 

duchovním správcem.
6
 

 Velmi bohatým zdrojem informací o výskytu pamětních knih farností na území české 

i moravské církevní provincie publikace sepsaná kolektivem autorů kolem Marie Tošnerové 

a vydaná Komisí pro soupis a studium rukopisů při Archivu Akademie věd České republiky. 

Jedná se o čtvrtý díl Průvodce po rukopisných fondech v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 

jenž nese název Rukopisné fondy centrálních a církevních knihoven v České republice 

a přináší mimo jiné rozsáhlý, ale neúplný soupis (vzhledem k hodnotícím kritériím) 

pamětních knih ve farnostech české i moravské církevní provincie.
7
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
  Václav PUBAL, Kroniky a kronikáři, Praha 1976. 

5
  Jana OPPELTOVÁ – Věra SLAVÍKOVÁ, Poklady farních archivů - 2. Pamětní knihy farností, Informace 

královéhradecké diecéze 2, 2008. 

6
  http://www.cirkev.cz/res/data/004/000524.pdf, 7. 2. 2009. 

7
  Marie TOŠNEROVÁ a kol., Průvodce po rukopisných fondech v České republice. Díl IV., Rukopisné fondy 

centrálních a církevních knihoven v České republice, Praha 2004. 

http://www.cirkev.cz/res/data/004/000524.pdf


Cíle bádání 

 

Hlavním cílem disertační práce je problematika existence pamětních knih ve farnostech 

a jejich využití pro moderní historickou práci na poli církevních a sociálních dějin nejnižších 

institucí římskokatolické církve, a to primárně na příkladu pamětních knih farností 

v děkanství velkomeziříčském. Úmyslem autora není podat zcela vyčerpávající informace 

k danému tématu, ale spíše osvětlit některé vybrané problémy využití pramene pro studium 

pomocí moderních metod historikovy práce především v problematice církevních a sociálních 

dějin. 

 

Následné cíle: 

 

1)   Vedle stručného pojednání o křesťanském vnímání dějinnosti a pohledu na farní 

kroniky jako narativního pramene zasazeného do širšího dějinného vývoje české 

a částečně světové historiografie je cílem odpovědět na otázku po zhodnocení farní 

kroniky jako pamětní či úřední knihy, uměleckého díla. Dílčím cílem je výpovědní 

hodnota farních kronik jako historického pramene. 

 

2)   Prezentace diferencí mezi pamětnicemi a analýza norem pro jejich vedení, které 

upravovaly podobu struktury záznamů farních kronik. 

 

3)   Rekonstrukce dějinného příběhu velkomeziříčského děkanství téměř výhradně 

s využitím dosud nepublikovaných údajů dochovaných pamětních knih 

inkorporovaných farností. S tím souvisí i záměr demonstrovat jejich využitelnost pro 

rekonstrukci minulosti různých církevních i světských institucí. 

 

4)   Analýza farních kronik všech sedmnácti inkorporovaných farností velkomeziříčského 

děkanství především z pohledu pomocných věd historických, tzn. podrobit jednotlivé 

exempláře částečnému kodikologickému rozboru vnějších a vnitřních znaků, analyzovat 

jednotlivé zápisy a zhodnotit získané údaje. 

 

5)   Analýza a prezentace výsledků výzkumu v oblasti norem pro vedení pamětních knih 

ve farnostech na území států sousedících s naší vlastí. 



Metodika bádání 

 
 Samotná metodika bádání v rámci disertační práce spočívala především na heuristice 

a následné kritice dochovaných pramenů i dostupné primární či sekundární literatury 

související s řešenou problematikou existence pamětních knih ve farnostech a jejich využitím 

pro moderní historickou práci na poli církevních a sociálních dějin. Pozornost byla primárně 

zaměřena na farní kroniky velkomeziříčského děkanství. Ke zpracování stručného pojednání 

o křesťanském vnímání dějinnosti a pohledu na farní kroniky jako narativního pramene 

zasazeného do širšího dějinného vývoje české a částečně světové historiografie bylo využito 

dostupné primární i sekundární literatury. 

 Vzhledem k nedostatku literatury, která by se primárně věnovala problematice pamětních 

knih farností v českém i zahraničním prostředí, byly základním pramenem pro další studium 

za účelem splnění vytyčených cílů samotné farní kroniky, přednostně pamětnice farností 

velkomeziříčského děkanství (uchované ve farních archivech, fondech farností v Diecézním 

archivu Biskupství brněnského a velkomeziříčské pobočce Státního okresního archivu ve 

Žďáře nad Sázavou), částečně také tzv. reprezentativní vzorek 915 pamětních knih z různých 

farností české a moravské církevní provincie. Velmi bohatým zdrojem informací pro 

vytvoření reprezentativního vzorku mi byla publikace sepsaná kolektivem autorů kolem 

Marie Tošnerové a vydaná Komisí pro soupis a studium rukopisů při Archivu Akademie věd 

České republiky. Jedná se o čtvrtý díl Průvodce po rukopisných fondech v Čechách, na 

Moravě a ve Slezsku, jenž nese název Rukopisné fondy centrálních a církevních knihoven 

v České republice a přináší mimo jiné rozsáhlý, ale neúplný soupis (vzhledem k hodnotícím 

kritériím) pamětních knih ve farnostech.
8
 Vedle této cenné práce posloužil ke sběru informací 

badatelský průzkum v archivních fondech jednotlivých diecézí a některých farních úřadů. 

 Výsledkem heuristiky, analýzy a zhodnocení dostupných pramenů v archivních fondech 

tuzemských i zahraničních církevních institucí (např. Diecézní archiv Biskupství brněnského 

v Rajhradě, velkomeziříčská pobočka Státního okresního archivu ve Žďáře nad Sázavou, 

Národní Archiv Praha – fond Arcibiskupství pražského, Österreichisches Staatsarchiv Wien, 

Diözesanarchiv Wien apod.) je pak přehled různých norem a instrukcí pro zřízení i správu 

farních kronik na našem území, který přináší druhá kapitola. 

                                                 
8
  Marie TOŠNEROVÁ a kol., Průvodce po rukopisných fondech v České republice. Díl IV., Rukopisné fondy 

centrálních a církevních knihoven v České republice, Praha 2004. 



 K rekonstrukci historického vývoje jednotlivých farností na území velkomeziříčského 

děkanství ve třetí části práce mi přednostně posloužily cenné a dosud u většiny kronik 

nepublikované údaje, dále primární a sekundární literatura především regionální produkce. 

 Farní kroniky všech sedmnácti inkorporovaných farností velkomeziříčského děkanství byly 

podrobeny částečnému kodikologickému rozboru vnějších a vnitřních znaků i analýze 

jednotlivých záznamů. Předlohou pro částečné porovnání diferencí ve struktuře 

analyzovaných rukopisů byla farní kronika velkomeziříčské farnosti, která je nejlépe 

dochovaným exemplářem užívaného formuláře protocollum domesticum na území děkanátu 

pro takto nazývané kroniky v brněnské diecézi. Shrnutí a zhodnocení údajů získaných 

z analyzovaných farních kronik velkomeziříčského děkanství pak čtenář nalezne v závěru 

čtvrté kapitoly. 

 Závěrečné shrnutí celé práce je doplněno o výsledky výzkumu v oblasti norem pro vedení 

farních kronik v sousedních zemích. Podklady pro analýzu norem byly získány pomocí osobní 

návštěvy zahraničních archivních fondů (např. Arcibiskupský archív Košice, Archiv des 

Erzbistums Freiburg, Archiv des Erzbistums München und Freising, Diözesanarchiv Wien, 

Erzbistumsarchiv Paderborn,  Österreichisches Staatsarchiv Wien apod.), ale častěji také 

formou dotazu po existenci norem v archivních institucích diecézí na území sousedních států. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obsah a struktura disertační práce 

 

 Disertační práci je možné členit na dva celky – farní kronika jako pramen a pamětní knihy 

velkomeziříčského děkanství. Vzhledem k rozsahu práce je však rozdělena do čtyř kapitol, 

které jsou pro lepší přehlednost členěny do několika podkapitol. Ty pak doplňuje 

poznámkový aparát a v závěru umístěný seznam užitých pramenů a literatury. 

 První kapitola, vedle stručného pojednání o křesťanském vnímání dějinnosti, přináší 

pohled na farní kroniky jako narativního pramene zasazeného do širšího dějinného vývoje 

české a částečně světové historiografie. Velmi rozsáhlé téma je zúženo pouze na narativní 

prameny shodné nebo podobné svými vlastnostmi kronikám. Následuje část věnující se 

zhodnocení farní kroniky jako pamětní či úřední knihy, uměleckého díla a závěrečné shrnutí 

se zaměřením na výpovědní hodnotu pamětních knih farností jako historických pramenů. 

 Předmětem zájmu druhé kapitoly je existence diferencí ve struktuře záznamů pamětních 

knih ve farnostech. Pro snadnější prezentaci rozdílů ve struktuře záznamů jsou pamětní knihy 

rozděleny podle období počátku jejich vedení. Mezníkem je přelom 19. a 20. století, kdy 

nejvíce docházelo ke změnám v podobě zápisu informací do pamětnic. Druhá část této 

kapitoly se snaží objasnit otázku výskytu zákonné úpravy vedení farní kroniky v české 

i moravské církevní provincii. 

 Třetí a čtvrtá kapitola tvoří jádro celé disertační práce. První z této dvojice přináší dějinný 

příběh děkanství velkomeziříčského od počátků do současných dnů a může sloužit nejen jako 

úvod k následující kapitole, ale také k demonstraci využitelnosti údajů farních kronik pro 

rekonstrukci minulosti různých církevních i světských institucí. Historie děkanství 

je vyprávěna v kontextu s dějinami sídelního města, největší farnosti a zároveň sídla děkanátu, 

jež jsou úzce spjaty s vývojem vrchnostenské správy velkomeziříčského dominia, jehož 

územní prostor přesahoval hranice farností. 

 Poslední, čtvrtá kapitola je zaměřena na analýzu jednotlivých farních kronik 

velkomeziříčského děkanství především z pohledu pomocných věd historických. Závěrečná 

podkapitola této části práce přináší shrnutí a zhodnocení údajů získaných z této činnosti. 

 Po závěrečném shrnutí celé práce s výsledky průzkumu v oblasti norem pro vedení farních 

kronik v sousedních zemích následuje seznam užitých zkratek, seznam pramenů a literatury 

a přílohy. Součástí příloh je také rozsáhlý soupis farních kronik z české a moravské církevní 

provincie, které byly vybrány jako reprezentativní vzorek pro analýzu jazykového složení 

a chronologického počátku vedení pamětních knih ve farnostech. 

 



Úvod 

1. Farní kronika jako pramen církevních a sociálních dějin 

 1.1. Farní kronika a její místo v dějepisné tvorbě 

 1.1.1. Křesťanská dějinnost 

 1.1.2. Kronikářská díla v české i světové historiografii od prvopočátků  

           do konce novověku 

 1.2. Farní kronika jako umělecké dílo, pamětní a úřední kniha 

1.2.1. Farní kronika jako pamětní kniha 

1.2.2. Farní kronika jako úřední kniha 

1.2.3. Farní kronika jako umělecké dílo 

 1.3. Výpovědní hodnota farních kronik jako historických pramenů 

1.3.1. Farní kronika jako pramen církevních dějin 

1.3.2. Farní kronika jako pramen sociálních dějin 

2. Struktura záznamů a normy pro vedení farních kronik 

2.1. Struktura záznamů farních kronik 

2.1.1. Farní kroniky s dobou vzniku od 2. poloviny 16. století 

          do přelomu 19. a 20. století – Starší pamětní knihy  

2.1.2. Protocollum domesticum 

2.1.3. Farní kroniky s dobou vzniku od přelomu 19. a 20. století 

          do současnosti – Mladší pamětní knihy 

2.1.4. Výskyt zmíněných pamětních knih v českých i moravských 

          diecézích 

2.2. Normy pro vedení farních kronik 

3. Historický vývoj velkomeziříčského děkanství 

3.1. Od středověkých počátků do konce 14. století 

3.2. Od husitství k luterství 

3.3. Od luterství k rekatolizaci 

3.4. Nástup rekatolizace a období baroka 

3.5. Děkanství velkomeziříčské v devatenáctém století 

3.6. Dvacáté století a současná situace 

3.6.1. Doba předválečná a císařské manévry 

3.6.2. První světová válka a první republika 

3.6.3. Období nacistické okupace a druhé světové války 

3.6.4. Třetí republika a období komunismu 



3.6.5. Období let 1989–2017 

4. Farní kroniky velkomeziříčského děkanství 

4.1. Velké Meziříčí 

4.2. Bory 

4.3. Březí u Osové Bítýšky 

4.4. Budišov u Třebíče 

4.5. Heřmanov u Velké Bíteše 

4.6. Křižanov 

4.7. Křoví 

4.8. Měřín 

4.9. Netín 

4.10. Osová Bítýška 

4.11. Pavlov u Radostína nad Oslavou 

4.12. Pyšel 

4.13. Radostín nad Oslavou 

4.14. Ruda 

4.15. Tasov 

4.16. Uhřínov 

4.17. Velká Bíteš 

4.18. Závěrečné shrnutí a zhodnocení získaných údajů z pamětních knih 

         farností velkomeziříčského děkanství 

Závěr 

Seznam užitých zkratek 

Seznam použitých pramenů a literatury 

Seznam příloh 

Přílohy 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teoretický a praktický přínos disertační práce 

 

 Originální přínos disertační práce tkví ve skutečnosti, že se jedná o první souborné dílo, 

jež pojímá problematiku existence farních kronik v české i moravské církevní provincii 

s přesahem do církevní správy v sousedních zemích. Pro prezentaci výpovědní hodnoty 

pramene jsou primárně využity dosud nepublikované údaje pamětních knih farností 

v děkanství velkomeziříčském. V souvislosti s rozsahem i mezioborovým přesahem tématu 

vedení farních kronik nebylo úmyslem autora podat zcela vyčerpávající informace k dané 

problematice, ale spíše osvětlit některé vybrané problémy související s existencí pamětních 

knih ve farnostech. Prezentovaná výpovědní hodnota pramene může čtenáři posloužit jako 

východisko k další badatelské činnosti na poli nejen církevních a sociálních dějin, ale také 

archivnictví, pomocných věd historických a jiných společenských věd se zaměřením na 

prameny, jež v sobě uchovávají životní příběh jednotlivce či sociální skupiny. Reprezentativní 

vzorek 915 knih může být využit rovněž jako doplněk rozsáhlého díla vydaného kolektivem 

autorů kolem Marie Tošnerové, tedy čtvrtého dílu Průvodce po rukopisných fondech 

v Čechách. 

 Jeden z možných praktických přínosů v rámci disertační práce, zvláště v oblasti farních 

kronik děkanství velkomeziříčského, může být úmysl ochrany (často i záchrany) pamětních 

knih v podobě digitalizace jednotlivých exemplářů. V průběhu badatelské činnosti 

v dotčených farnostech byla učiněna digitalizace pamětnic a její výsledky předány duchovním 

správcům s možností využití tohoto materiálu k badatelské činnosti. V několika případech se 

již tak stalo a originální rukopis byl ušetřen před často neodbornou a mnohdy také necitlivou 

manipulací. Zhodnocení výpovědní hodnoty pramene v disertační práci, zejména v oblasti 

struktury zaznamenaných údajů, může také napomoci pisatelům farních kronik vyhnout se 

opakovaným chybám a často i zlozvykům, které doprovázejí jejich práci a vycházejí 

z neznalosti platných norem a pracovních postupů při pořizování záznamů do pamětních knih. 
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Summary 

 

 The dissertation thesis Parish chronicles as a source of religious and social history using 

the example of commemorative books of parishes in the deanery of Velke Mezirici within the 

definition of the subject itself provides a basic way-out for studying the problems of the 

existence of parish chronicles and their use for modern historical work in the field of ecclesial 

and social history. For this purpose, the commemorative books of parishes in the deanery 

of Velke Mezirici were used primarily, whose analysis, interpretation and evaluation of the 

obtained data was presented not only with the codicological description of the structure 

of records, but also with the practical use of the source for the reconstruction of the historical 

line of the life in the parish or deanery. 

 After the initial criticism of sources and literature, there is a brief presentation of the 

Christian perception of history and view of development of the chronicle work in individual 

historical periods and the evaluation of the parish chronicle as a commemorative or office 

book, an art work. The conceptual framework of the first chapter concludes with a part that 

deals with the question of the historical value of parish chronicles as historical sources in the 

field of ecclesiastical and social history using the modern methods of historian's work. 

 In the second chapter is dedicated attention to the management of commemorative books, 

which is presented here in terms of the structure of their dates and the possible norms, which 

they commanded the acquisition of the chronicle and often also modified the practical 

chronicle work. A representative sample of 915 parish chronicles selected from various 

archive collections in the Czech and Moravian provinces was taken as part of the research, 

which served not only to analyze the possible differences between the parish chronicles 

in individual dioceses, but also to present their period of origin and the language composition 

of the manuscripts. From the illustration of differences of identical elements, two groups 

of memorial books were created, which are different from the period of origin. 

As a chronological milestone was established at the turn of the 19th and 20th centuries, 

as at that time there were the most frequent changes in the structure of commemorative books. 

The second part of this chapter includes analysis, evaluation and interpretation of the dates 

on the norms governing the management of commemorative books of parishes in the territory 

of the Czech and Moravian provinces. 

 The third and fourth chapters are the core of the dissertation thesis. The first of these pairs 

brings the history of the deanery of Velke Mezirici from the beginnings to the present days 



and can serve not only as an introduction to the next chapter, but also as a demonstration 

of the usability of parish chronicles for the reconstruction of the history of various church 

and secular institutions. The history of the deanery is narrated in the context of history of the 

city, the largest parish, and the seat of the Dean, connected to the development of the 

patrimonial management of the Dominion Velke Mezirici, dominated by the territory of the 

parish. 

 The last, fourth chapter, is focused on the analysis of the chronicles, mainly from the 

perspective of the auxiliary sciences of the history and the evaluation of the acquired dates. 

The all seventeen parish chronicles of the incorporated parishes of the deanery of Velke 

Mezirici, are here subjected to a partial codicological analysis of the external and internal 

characters. The parish chronicle of Velke Mezirici Protocollum domesticum parochiae Magno 

Meseritschensis, which is the best preserved copy of the used form on the territory of the 

deanery for equally called chronicles in the Brno diocese, is the parable of analysis 

of individual commemorative books. The final subchapter of this part of the work brings 

a summary and evaluation of the dates obtained from the parish chronicles of the deanery 

of Velke Mezirici. 

 The final summary of the work is complemented by the results of research on norms 

for parish chronicles in neighboring foreign countries. Here is a list of used abbreviations, 

a list of sources and literature and annexes. Part of the annexes is an extensive list of parish 

chronicles from the Czech and Moravian Church Provinces, which were selected 

as a representative sample for analysis of the language composition and the chronological 

beginning point of management of commemorative books in parishes. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Anotace v českém jazyce 

 

 Farní kroniky v sobě ukrývají vedle jedinečného odkazu myšlenek a činnosti duchovních 

správců, správní agendy jim svěřeného úřadu také velmi cenné údaje z životního příběhu 

samotné farnosti. Disertační práce Farní kroniky jako pramen církevních a sociálních dějin na 

příkladu pamětních knih farností v děkanství velkomeziříčském se zabývá problematikou 

existence farních kronik a jejich využitím pro moderní historickou práci na poli církevních 

a sociálních dějin. Pro prezentaci výpovědní hodnoty pramene byly vybrány pamětní knihy 

farností velkomeziříčského děkanství. Po úvodní kritice pramenů a literatury následuje 

kapitola věnovaná pohledu na křesťanské vnímání dějinnosti, vývoj kronikářství 

v jednotlivých dějinných epochách a zhodnocení farní kroniky jako pamětní či úřední knihy, 

uměleckého díla. Na ni navazuje část, která se zaměřuje na rozdíly ve struktuře 

zaznamenaných údajů. K částečné analýze i komparaci byl vytvořen reprezentativní vzorek 

915 exemplářů farních kronik z české i moravské církevní provincie, jejichž přehled přináší 

jedna z příloh. V rámci diferencí mezi pamětnicemi předkládá autor také problematiku norem, 

které byly vydávány v tuzemsku i zahraničí pro založení a vedení pamětních knih ve 

farnostech. Hlavní pozornost je v práci zaměřena na historický vývoj velkomeziříčského 

děkanství s primárním využitím záznamů z farních kronik inkorporovaných farností, jejichž 

přehled i zhodnocení získaných údajů přináší samostatná, poslední kapitola. Závěrečné 

shrnutí celé práce je doplněno o výsledky výzkumu v oblasti norem pro vedení farních kronik 

v sousedních zemích. 
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Anotace v anglickém jazyce 

 

Parish chronicles as a source of religious and social history using the example 

of commemorative books of parishes in the deanery of Velke Mezirici. 

 

The parish chronicles in themself conceal next to unique link of the thoughts and activities 

of parish administrators, the administrative office of the authority given to them, also conceal 

valuable data from the life story of the parish itself. The dissertation thesis Parish chronicles 

as a source of religious and social history using the example of commemorative books of 

parishes in the deanery of Velke Mezirici deals with the problems of the existence of parish 

chronicles and their use of the modern historical work in the field of religious and social 

history. For the presentation of the testifying value of the source, of commemorative books of 

parishes in the deanery of Velke Mezirici were selected. After introductory criticism of 

sources and literature is followed a chapter dedicated to the view of the Christian perception 

of the history, the development of chronicles in the individual historical periods and the 

evaluation of the parish chronicle as a commemorative or office book, an artwork. It is 

followed by a section focuses on the differences in the structure of recorded data. For the 

partial analysis and the comparison there was made a representative sample of 915 specimens 

of parish chronicles of Czech and Moravian ecclesiastical provinces whose inventory provides 

one of the annexes. Within the differences between chronicles the author of the work presents 

the perspective of standards which were published home and abroad for the establishment and 

the management of commemorative books in parishes. The main attention is focused on the 

historical development the deanery of Velke Mezirici with the primary use of data from the 

parish chronicles of the incorporated parishes, the overview and the evaluation of acquired 

data of which is given by the last chapter. The final summary of the whole work is 

complemented by the results of research in the field of standards for the management of 

commemorative books in neighboring countries. 
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