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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se věnuje dominikánskému konventu a farnosti v severočeském městě 

Jablonné v Podještědí, s důrazem na období od bitvy na Bílé hoře až do zrušení konventu 

Josefem II. v 80. letech 18. století. Na základě dochovaných pramenů mapuje dějiny konventu 

a přibližuje vybrané aspekty zdejší církevní správy a náboženského života. Důraz je kladen 

především na působení dominikánů ve farní správě a jejich vztahy se zdejší farností a 

představiteli vrchnosti. Práce se zabývá i zbožností a náboženským životem obyvatel 

Jablonného. Do této problematiky se snaží nahlédnout skrze snahy farníků o založení bratrstva 

sv. Josefa. 

Klíčová slova 

Jablonné v Podještědí; Gabel; dominikáni; farnost; církevní správa; barokní zbožnost; 

náboženský život; náboženská bratrstva; 17. a 18. století 

 

 

 

 

Abstract 

The thesis concentrates on the Dominican convent and parish in a North Bohemian town 

Jablonné v Podještědí during the period between the Battle of the White Mountain and the 

dissolution of the convent by Joseph II. in the 1780s. Based on the archival historical sources, 

the thesis attempts to depict the history of the convent and describe the chosen aspects of the 

church administration, religious life and piety. The work centres around the activity of the 

Dominicans in the parish administration and around their relations to the parish and the 

manorial lords of Jablonné. Furthermore, the piety and the religious life of parishioners are 

outlined and also the efforts to found the brotherhood of St. Joseph are studied. 

Keywords 

Jablonné v Podještědí; Gabel; Dominicans; parish; church administration; baroque piety; 

religious life; religious brotherhoods; 17th and 18th century  



5 
 

Obsah  
Úvod ..................................................................................................................................................7 

Vymezení a cíle práce .....................................................................................................................7 

Poznámka k přepisu pramenů a psaní jmen ......................................................................................8 

1. Přehled dosavadní literatury ............................................................................................................9 

1.1 Regionální literatura ..................................................................................................................9 

1.2 Církevní literatura ................................................................................................................... 12 

1.3 Obecná literatura ..................................................................................................................... 14 

1.4 Teoretická a metodologická literatura ...................................................................................... 15 

2. Charakteristika pramenů ............................................................................................................... 17 

2.1 Národní archiv – Řádový archiv dominikánů ........................................................................... 17 

2.2 SOkA Česká Lípa .................................................................................................................... 17 

3. Dějiny farnosti, konventu a kostela v Jablonném v Podještědí do Bílé hory ................................... 19 

3.1 Nejstarší dějiny města a založení konventu .............................................................................. 19 

3.2 Středověký rozkvět města a jeho útlum za husitských válek ..................................................... 22 

3.3 Doba reformace ....................................................................................................................... 24 

4. Proměna náboženských poměrů od 20. let 17. století ..................................................................... 27 

5. Farnost a rekonstrukce farní správy ............................................................................................... 32 

5.1 Územněsprávní vymezení farnosti ........................................................................................... 32 

5.2 Farnost po třicetileté válce a úspěchy rekatolizace ................................................................... 34 

5.3 Dominikáni jakožto farní administrátoři .................................................................................. 36 

6. Konvent ........................................................................................................................................ 45 

6.1 Vztahy farnosti a konventu na příkladu sporu v roce 1700 ....................................................... 45 

6.2 Život konventu a jeho vztahy s vrchností ................................................................................. 51 

7. Zbožnost jedné menší severočeské farnosti .................................................................................... 60 

7.1 Snahy o založení bratrstva sv. Josefa ....................................................................................... 60 

Závěr ................................................................................................................................................ 63 

Seznam pramenů a literatury ............................................................................................................. 65 

Archivní prameny ......................................................................................................................... 65 

Vydané prameny ........................................................................................................................... 67 

Staré tisky ..................................................................................................................................... 68 

Regionální literatura ...................................................................................................................... 69 

Odborná literatura ......................................................................................................................... 70 

Elektronické zdroje ....................................................................................................................... 73 

Seznam zkratek ............................................................................................................................. 73 

Seznam tabulek ................................................................................................................................. 73 



6 
 

Seznam příloh ................................................................................................................................... 74 

Přílohy .............................................................................................................................................. 75 

 

 

 

  



7 
 

Úvod 
 

Vymezení a cíle práce 

Ve své bakalářské práci se věnuji dominikánskému konventu a farnosti ve městě 

Jablonné v Podještědí. Snažím se zmapovat dějiny konventu a přiblížit vybrané aspekty zdejší 

církevní správy, náboženského života a zbožnosti. Zaměřuji se na období od konce třicetileté 

války až do zrušení dominikánského konventu Josefem II. roku 1788.  

Nejprve představuji literaturu a prameny, na jejichž základě je možné církevní a 

náboženský vývoj Jablonného zkoumat. Dále nastiňuji dějiny konventu a farnosti v době před 

bitvou na Bílé hoře a všímám si změny náboženských poměrů od 20. let 17. století. Tyto 

kapitoly, které slouží spíše pro uvedení do prostředí města Jablonného, zpracovávám hlavně na 

základě již existující literatury.  

Za stěžejní části práce považuji pátou, šestou a sedmou kapitolu, které se snažím stavět 

především na nevydaných archivních pramenech. Nejprve se zabývám jablonskou farností a 

důraz kladu především na její duchovní správce, tedy dominikány. Řeholníci se farnosti ujali 

během třicetileté války, kdy rozhodně nebylo výjimkou, že by farní správu zajišťovali 

příslušníci řádového kléru. V Jablonném však tato praxe přetrvala až do zrušení konventu 

Josefem II. Kladu si tedy otázky ohledně působení řeholníků ve farní správě. Jak je možné, že 

se zde udrželi tak dlouho? Jaký vztah k nim měli zdejší farníci? A jak se ke správě farnosti 

stavěli oni sami? Kromě toho zde přibližuji, kteří konkrétní dominikáni tuto funkci v daném 

období zastávali. Tento výzkum je zaměřen faktograficky, vzhledem k tomu, že osoby 

dominikánů dosavadní literatura dosud zcela opomíjela. 

Dále přesouvám pozornost směrem k samotnému konventu, i když zprvu jej stále sleduji 

ve vztahu k farnosti. Pokouším se přiblížit vztahy konventu a farnosti pomocí jednoho 

konkrétního příkladu. Pro tyto účely jsem si vybrala prameny dobře ilustrovaný spor, ke 

kterému došlo roku 1700 mezi konventem a kostelníky působícími při farním kostele Narození 

Panny Marie. Kromě toho se zabývám i dějinami konventu a snažím se dostupnou literaturu 

obohatit o dosud nevyužité prameny, přičemž sleduji především vztahy řeholníků k jablonské 

vrchnosti. 

V poslední části práce zkoumám zbožnost jablonských farníků. Jablonné bývá často 

spojováno se Zdislavou z Lemberka, údajnou zakladatelkou zdejšího konventu, ve kterém je i 

pohřbena. O šíření jejího kultu se z velké části zasloužili i zdejší dominikáni a je zřejmé, že už 

v době baroka byla Zdislava uctívána, přestože tehdy ještě nebyla blahoslavena ani svatořečena. 

Aniž bych chtěla význam zdislavského kultu jakkoli snižovat, pokusím se dokázat, že nebyl 
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v době baroka v Jablonném zdaleka jediným. Vycházím z předpokladu, že zdejší náboženský 

život musel být mnohem složitější a pestřejší, než by se z dnešního pohledu mohlo zdát. V této 

souvislosti se zaměřím především na náboženská bratrstva, konkrétně na snahy farníků o 

založení bratrstva sv. Josefa, které by mohly být důkazem zdejší náboženské rozmanitosti. 

 

Poznámka k přepisu pramenů a psaní jmen 

Při přepisu a citaci pramenů používám výhradně transliteraci. Křestní jména 

dominikánů pak píši v latinské podobě, jak je často (i když samozřejmě ne vždy) uváděli i sami 

řeholníci. Pro lepší plynulost textu pracuji s jejich jmény bez zkratky OP (Ordo 

Praedicatorum), která se v řádovém prostředí běžně uvádí za jménem řeholníka. Křestní jména 

šlechticů překládám do češtiny, zatímco křestní jména měšťanů nebo jiných, v podstatě 

neznámých osob ponechávám v originále, tedy v němčině.1 

  

 
1 K ediční praxi např. STEINER, Martin, Ediční pravidla pro vydávání latinských spisů J. A. Komenského, in: 

Listy filologické, 122, 1999, č. 3–4, s. 232–240; SVATOŠ, Martin, Současná praxe ve vydávání raněnovověkých 

latinských textů a otázky z ní vyplývající, in: Listy filologické, 122, 1999, č. 3–4, s. 222–231. 

 



9 
 

1. Přehled dosavadní literatury 
 

1.1 Regionální literatura 

 Jablonné v Podještědí, menší město ležící v severních Čechách, bývalo osídleno 

převážně německojazyčnými obyvateli a neslo až do roku 1901 německý název Gabel. Na 

počátku 20. století bylo jeho jméno upraveno na Deutsch-Gabel (Německé Jablonné), aby 

nedocházelo k záměnám s dnešním městem Jablonným nad Orlicí.2 Až do 20. století nemívalo 

město více než 2 000 obyvatel. K roku 1713 je doloženo přibližně 1 200 obyvatel, o více než 

sto let později, tedy k roku 1843, pak ve městě žilo zhruba 2 000 lidí.3 Od 18. století se Jablonští 

přestávali živit převážně zemědělstvím a začínali se věnovat také předení a tkaní textilií, které 

bylo zprvu organizováno pomocí nákladnického (faktorského) systému. V průběhu 19. století 

pak ve městě vznikla i řada textilních továren.4  

Právě v této době, kdy se v Jablonném pomalu začínal prosazovat průmysl, tedy v první 

polovině 19. století, se město a jeho okolí stalo předmětem zájmu regionálních německy 

píšících spisovatelů a historiků. Jednalo se většinou o místní učence, především učitele nebo 

duchovní. Většina těchto autorů se snažila velmi pečlivě pracovat s historickými prameny a 

mnohdy věnovala pozornost spíše jednotlivým faktům týkajícím se konkrétní oblasti než širším 

historickým souvislostem. Komplikací při práci s touto literaturou je také fakt, že někteří 

regionální autoři své prameny vůbec neuvádějí, a pokud ano, mnohdy je nepopíší přesně. Často 

tito autoři čerpají z děl svých regionálních předchůdců, ale ne vždy je přesně citují. I přes to je 

regionální literatura z 19. a první poloviny 20. století velmi cenným zdrojem informací pro 

studium dějin města Jablonného.  

 Starší bádání se mnohdy věnuje městu Jablonnému a nedalekému zámku Lemberk 

zároveň, což může vyvolávat otázky ohledně jejich vzájemných správních a majetkových 

vztahů.  Je však třeba zdůraznit, že Jablonné byl nejen název města, ale i panství (v německé 

literatuře se často používá pojem Herrschaft Gabel). Panství Jablonné existovalo samostatně a 

nebylo tedy součástí toho lemberského a nepodléhalo jeho vrchnosti, ale mělo vrchnost vlastní, 

která zároveň držela i samotné město. Výjimečně v určitých obdobích docházelo k tomu, že 

Lemberk i Jablonné měly stejného pána, například Berky z Dubé na konci 16. století. To je však 

spíše výjimka, a proto je třeba uvažovat o majetkových a správních otázkách lemberského a 

 
2 Heimatbuch der Gerichtsbezirke Deutsch-Gabel und Zwickau in Böhmen, München 1975, s. 62. 
3 KUČA, Karel, Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 2011, s. 537.  
4 VOJTÍŠEK, Břetislav, Jablonné v Podještědí, Jablonné v Podještědí sine dato, s. 12. 
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jablonského panství odděleně. V rámci následujícího přehledu literatury bude kladen důraz 

především na záležitosti týkající se města Jablonného jako takového. 

Jedním z prvních děl regionálního bádání je Medicinische Topographie und Geschichte 

der Excell. gräfl. Clam-Gallas'schen Herrschaft Lämberg und der benachbarten Stadt Gabel5 

od lemberského vrchnostenského lékaře Wolfganga Hamburgera, které bylo vydáno v roce 

1837. Autor se zde snaží hledat souvislosti mezi nemocemi, které se v této oblasti nejčastěji 

vyskytují, a zdejším místopisem. Kromě toho věnuje také jednu celou kapitolu historii 

lemberského panství a města Jablonného. Jedná se o jedno z nejstarších komplexnějších 

zpracování jablonských a lemberských dějin, a přestože zde lze narazit na některé faktografické 

chyby, vytvořilo toto dílo základ pro pozdější historické bádání a mnozí pozdější autoři se 

k Hamburgerovi odkazují.6 

Roku 1886 vyšla kniha libereckého učitele původem z nedalekých Rynoltic Josefa 

Bürgera Geschichte von Lämberg und Chronik von Ringelshain,7 která se opírá o velké 

množství historických pramenů. V první části tohoto díla se autor věnuje historii Lemberku a 

lemberského panství, přičemž se často zabývá i děním v jednotlivých vesnicích a blíže 

představuje šlechtické rody, které panství vlastnily. Město Jablonné je zde také několikrát 

zmíněno, ale nebylo hlavním předmětem Bürgerova bádání. Na druhou stranu velmi podrobně 

je historie města zpracována v díle jablonského kaplana Viktora Pinkavy Geschichte der Stadt 

Gabel und des Schlosses Lämberg in Böhmen.8 Pinkava již v úvodu svého díla prohlašuje, že 

by chtěl dějiny města zpracovat vědecky a spolehlivě.9 Následně vyvrací například domněnku 

o založení města sv. Přibyslavou, údajnou sestrou sv. Václava. Autor ve svých dějinách věnuje 

místo každému rodu, který město vlastnil, a zabývá se i dominikánským konventem a 

přestavbou klášterního chrámu na přelomu 17. a 18. století. Pinkava se místy odkazuje 

k významným autorům jako jsou Václav Hájek z Libočan nebo Bohuslav Balbín, o svých 

regionálních předchůdcích se však nezmiňuje, a tak nelze jednoznačně určit, zda znal například 

Hamburgerova nebo Bürgerova díla. 

 
5 HAMBURGER, Wolfgang, Medicinische Topographie und Geschichte der Excell. gräfl. Clam-Gallas'schen 

Herrschaft Lämberg und der benachbarten Stadt Gabel, Prag 1837. 
6 Lékařské topografie byly v 19. století častějším žánrem a měly sloužit k podchycení nemocí a epidemií 

v určitém kraji. Tento druh literatury není dosud příliš zpracován; blíže např. TINKOVÁ, Daniela, Tělo, věda, 

stát: zrození porodnice v osvícenské Evropě, Praha 2010, s. 297. 
7 BÜRGER, Josef, Geschichte von Lämberg und Chronik von Ringelshain mit besonderer Berücksichtigung der 

Orte der Herrschaft und der Umgebung, Reichenberg 1886. 
8 PINKAVA, Viktor, Geschichte der Stadt Gabel und des Schlosses Lämberg in Böhmen, Deutsch Gabel 1897. 
9 PINKAVA, V., Geschichte, s. 3.  
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Další z publikací o Jablonném se nevěnuje jen městu jako takovému, ale zahrnuje i 

informace o jeho okolí. Jedná se o dílo Deutsch-Gabel und Umgebung10 vydané roku 1908 

Společností hostinských a výčepních v Jablonném a okolí (Genossenschaft der Gast- und 

Schankwirte von Deutsch Gabel und Umgebung). Kniha je laděna v duchu své doby jako 

„turistický průvodce“ a kromě přehledu historie daného místa zde čtenář nalezne i popis 

jednotlivých pamětihodností. Prostor je věnován i cestám, po kterých se návštěvník k danému 

místu může dostat, a nechybí ani upozornění na důležité odbočky nebo místa s výhledem do 

kraje.  

Významným podnětem pro zpracování jablonských dějin bylo údajné tisícileté výročí 

založení města roku 1926. Při této příležitosti se v Jablonném konala rozsáhlá slavnost, jejíž 

program nám dává tušit, nakolik byla tato událost pro tehdejší obyvatele města důležitá.11 

K tomuto výročí byla zároveň vydána i publikace, ve které různí autoři zpracovávají jednotlivé 

kapitoly z dějin města. Do knihy pojmenované Deutsch-Gabel in tausendjähriger 

Vergangenheit12 přispěli například i významní historikové širších než jen regionálních zájmů 

jako Berthold Bretholz a Wilhelm Wostry. Jinak se o ni zasloužili především místní osobnosti 

jako liberecký učitel Franz Runge nebo jablonský učitel a později i starosta Wilhelm Moidl. 

V díle jsou rozebrány dějiny města od doby jeho založení až do první světové války a je zde 

znát snaha o kritický přístup k historii, časté jsou odkazy na prameny a vyvracení omylů 

opakujících se v předchozí literatuře. Definitivně zde například Berthold Bretholz vyvrací nejen 

údajné založení města sv. Přibyslavou již v 10. století, ale i její příbuzenství se sv. Václavem a 

ve výsledku i celou její existenci.13 

Jablonné a jeho okolí zůstávalo předmětem zájmu vlastenecky laděných vlastivědných 

spisů (Heimatkunde) i nadále během první republiky. Většina těchto vlastivěd je psána 

německy, ale v menší míře vznikaly i jejich české protějšky. Tato díla se zabývají daným 

místem z širšího hlediska a věnují se jak zeměpisu a geologii určité oblasti, tak i počtu obyvatel, 

kultuře, lidovým zvyklostem, významným pamětihodnostem a v neposlední řadě i historii. 

Zároveň autoři těchto děl hrdě vyzdvihují vlastní národ a mnohdy se snaží na základě faktů (na 

jejichž pravdivost se často nedá spoléhat) dokázat, že právě jejich národu toto území právem 

náleží. Typickým příkladem takového díla je Heimatkunde der Gerichtsbezirke Deutsch-Gabel 

 
10 Deutsch-Gabel und Umgebung, Deutsch-Gabel 1908. 
11 Zur Tausendjahrfeier von Deutsch-Gabel vom 7.-15. August 1926. Programm und Gruppenfolge des Festzuges 

am 8. August 1926, Deutsch-Gabel 1925. 
12 GIERACH, Erich – RUNGE, Franz, Deutsch-Gabel in tausendjähriger Vergangenheit. Festschrift, Deutsch-

Gabel 1926. 
13 BRETHOLZ, Berthold, Wenzel Hajeks Bericht über die Begründung der Stadt Gabel im Jahre 945, in: 

GIERACH, E. – RUNGE, F., Deutsch-Gabel in tausendjähriger Vergangenheit, s. 5–9.    
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und Zwickau i. B.14 od Daniela Kocha, vydaná během 20. let 20. století, avšak bez uvedení 

konkrétního roku. Autor zde často pracuje s protikladem Němci-Češi, zřetelně se vymezuje vůči 

Čechům, ale nevyjadřuje se nijak agresivně. V jazykově českém prostředí vznikla obdobná 

kniha v roce 1930, jedná se o dílo Ralsko, Ještěd a Lužické hory. Politické okresy Mimoň, 

Cvikov a Něm. Jablonné15 od českolipského učitele Bohumila Kinského. Dílo je částečně pojato 

jako turistický průvodce a má být výzvou českým turistům k návštěvě kraje na severu Čech, ve 

kterém převládá německé osídlení. Kniha je laděna výrazně pročesky, mnohdy až protiněmecky 

a ve svém vymezení se vůči druhému národu zachází dále než německá vlastivěda od Daniela 

Kocha. Do této kategorie vlasteneckých, respektive vlastivědných děl spadá i Heimatbuch der 

Gerichtsbezirke Deutsch-Gabel und Zwickau in Böhmen16 vydaná v roce 1975, tedy o řadu 

desetiletí později než ostatní vlastivědy. Jedná se o rozsáhlé dílo vzniklé z iniciativy spolku 

bývalých obyvatel Jablonného fungujícího v Mnichově (Heimatgruppe Deutsch-Gabel in 

München). Mnichovský Heimatbuch sice vychází z velkého množství převážně regionální 

literatury a poskytuje tak ucelený souhrn dostupných informací o historii Jablonného, jednotlivé 

informace zde však nejsou opatřeny citacemi a mnohdy jsou kratší části textu dokonce přejaty 

doslovně, případně jen s menší stylistickou úpravou.17 

Na české straně však žádné dílo, které by bylo obdobou mnichovského Heimatbuchu, 

nevzniklo, a tak lze tuto zahraniční publikaci označit za dosud nejrozsáhlejší zpracování dějin 

města Jablonného vůbec. Z českých knih vydaných ve druhé polovině 20. století lze zmínit 

například útlou publikaci Jablonné v Podještědí18 od českolipského archiváře a ředitele tamního 

muzea Břetislava Vojtíška. Tato brožura sice přehledně shrnuje historii města, nepřináší však 

žádné poznatky, které by nebyly zmíněny už ve starších německých dílech.  

 

1.2 Církevní literatura  

Další skupina děl je úžeji spjata s církevním, případně řádovým (dominikánským) 

prostředím. Jedná se o knihy, jejichž autory jsou příslušníci duchovenstva, ale spadají sem také 

díla jiných autorů, která pojednávají o náboženské problematice.19 Patří sem kniha Die selige 

 
14 KOCH, Daniel, Heimatkunde der Gerichtsbezirke Deutsch-Gabel und Zwickau i. B., Deutsch Gabel sine dato. 
15 KINSKÝ, Bohumil, Ralsko, Ještěd a Lužické hory. Politické okresy Mimoň, Cvikov a Něm. Jablonné, Česká 

Lípa 1930. 
16 Heimatbuch der Gerichtsbezirke Deutsch-Gabel und Zwickau in Böhmen, München 1975. 
17 Například kapitola pojednávající o sedmileté válce přejímá text z: PINKAVA, V., Geschichte, s. 57–58. 
18 VOJTÍŠEK, Břetislav, Jablonné v Podještědí, Jablonné v Podještědí sine dato. 
19 Uvědomuji si nicméně, že regionální (lokální) a církevní literaturu není možné v mnoha případech striktně 

oddělit. Toto členění zde slouží hlavně pro lepší přehlednost a rozhodně se nejedná o žádné pevně dané 

kategorie. 



13 
 

Zdislava in ihrem Leben und in ihrer Verehrung,20 jejímž autorem je jablonský farář Josef 

Tschörch, který má zásluhu na Zdislavině blahořečení, k němuž došlo v roce 1907. Tschörch 

se v díle věnuje jak Zdislavinu původu, tak i jejímu působení v Jablonném, především potom 

popisuje její posmrtný kult a uctívání a rovněž zmiňuje případy zázračných uzdravení. 

Zdislavou z Lemberka se zabývá i kniha pražského dominikána Bartoloměje Vrátného Život bl. 

Zdislavy,21 vydaná roku 1908. Vrátný snaží představit tuto novou blahoslavenou českým 

čtenářům a věnuje se nejen Zdislavině původu a životu, ale i jejímu posmrtnému uctívání a 

zázrakům.  

Významným dílem z řádového prostředí je dílo dominikána Wilhelma Schlössingera 

Geschichte der böhmischen Dominikanerordensprovinz,22 v němž je nejprve zpracována 

historie řádu obecně a následně je podrobněji rozebrána historie české řádové provincie. 

Schlössinger se věnuje i jednotlivým konventům na českém území a mezi nimi i tomu 

jablonskému. Do této skupiny publikací náleží i dílo Festschrift zum 200 jähr. Jubiläum der 

Dekanalkirche zum hl. Laurentius in Deutsch-Gabel23 vydané roku 1929 jablonským děkanem 

Johannem Sallmannem. Autor se v něm snaží přiblížit širší veřejnosti dějiny zdejšího konventu 

a klášterního kostela sv. Vavřince. Sallmann se věnuje i přestavbě kostela na přelomu 17. a 18. 

století a značná část knihy je vyhrazena popisu kostelního interiéru.  

Pro město Jablonné a jeho dějiny v širších souvislostech je nepostradatelné dílo českého 

historika Zdeňka Kalisty Blahoslavená Zdislava, které vyšlo poprvé roku 1941. Později bylo 

značně rozšířeno a vydáno roku 1969 pod názvem Blahoslavená Zdislava z Lemberka.24 Kalista 

se velmi podrobně věnuje Zdislavinu původu a rodině, ale rozebírá i její působení na Lemberku 

a vztah k Jablonnému. 

V roce 1948 vydali historikové umění Oldřich Blažíček a Pavel Preiss dílo 

Dominikánský kostel sv. Vavřince v Jablonném,25 v němž podrobně popisují průběh stavby 

klášterního chrámu sv. Vavřince na počátku 18. století. Z novějších publikací zabývajících se 

církevní problematikou lze zmínit knihu Historie dominikánů v českých zemích,26 dílo obsahuje 

i stručnou historii řádu v raném novověku, tedy v období stěžejním pro tuto práci, kterou 

 
20 TSCHÖRCH, Josef, Die selige Zdislava in ihrem Leben und in ihrer Verehrung, sine loco 1907. 
21 VRÁTNÝ, Bartoloměj, Život bl. Zdislavy, Praha 1908. 
22 SCHLÖSSINGER, Wilhelm, Geschichte der böhmischen Dominikanerordensprovinz, Prag 1916. 
23 SALLMANN, Johann, Festschrift zum 200 jähr. Jubiläum der Dekanalkirche zum hl. Laurentius in Deutsch-

Gabel, sine loco 1929. 
24 KALISTA, Zdeněk, Blahoslavená Zdislava z Lemberka. Listy z dějin české gotiky, Řím 1969. Později bylo 

vydáno podruhé: KALISTA, Zdeněk, Blahoslavená Zdislava z Lemberka. Listy z dějin české gotiky, Praha 21991. 
25 BLAŽÍČEK, Oldřich – PREISS, Pavel, Dominikánský kostel sv. Vavřince v Jablonném, Olomouc 1948. 
26 ČERNUŠÁK, Tomáš – PROKOP, Augustin – NĚMEC, Damián, Historie dominikánů v českých zemích, Praha 

2001.  
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zpracoval bývalý představený konventu v Jablonném Augustin Prokop. Život českých 

dominikánů v raném novověku popisuje velmi podrobně Jakub Zouhar ve své disertační práci 

Česká dominikánská provincie v raném novověku (1435–1790),27 která později vyšla i knižně. 

Roku 2014 vznikla drobná publikace od historika umění Pavla Vlčka Kostel sv. Vavřince 

v Jablonném v Podještědí,28 v níž se autor zabývá hlavně stavební historií tohoto kostela a 

vybavením interiéru. Část knihy je však věnována dějinám klášterního chrámu i samotného 

kláštera. 

 

1.3 Obecná literatura 

Zmínky o Jablonném lze nalézt již v dílech raně novověkých autorů, jako jsou Václav 

Hájek z Libočan, Jiří Barthold Pontanus z Breitenberka, Albert Chanovský nebo Bohuslav 

Balbín, a to často ve spojitosti se Zdislavou z Lemberka.29 Právě této světici se Bohuslav Balbín 

věnuje ve čtvrté knize první dekády svých Rozmanitostí,30 kde popisuje její ctnostný život a 

zmiňuje se i o jejích vyobrazeních uložených v kryptě kostela sv. Vavřince v Jablonném. 

Městem Jablonným se zabývá i historik a autor řady topografických děl Jaroslav 

Schaller ve čtvrtém díle své práce Topographie des Königreiches Böhmen.31 Schaller se věnuje 

historii města a jeho založení spojuje se sv. Přibyslavou, stejně jako například Balbín, z něhož 

Schaller čerpá i na jiných místech. 

Specifické téma reformace na panstvích Zákupy a Jablonné se přibližuje historik Rudolf 

Wolkan v tenké publikaci Studien zur Reformationsgeschichte Nordböhmens. II., Das 

Geschlecht der Herren Berka von Duba und Lípa und die Reformation in Reichstadt und 

Gabel.32 Autor se k problematice staví objektivně a ani jednu z konfesí nevyzdvihuje nad 

druhou. V částech, které pojednávají o historii města Jablonného, čerpá z knihy Wolfganga 

Hamburgera.33 Obdobná díla věnující se reformaci zpracoval Wolkan i pro další města 

v severních Čechách. 

 
27 ZOUHAR, Jakub, Česká dominikánská provincie v raném novověku (1435–1790), Praha 2010. 
28 VLČEK, Pavel, Kostel sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí, Praha 2014. 
29 WOSTRY Wilhelm, Die selige Zdislava von Gabel. Die Quellen ihrer Geschichte und ihrer Legende, in: 

GIERACH, E. – RUNGE, F., Deutsch-Gabel in tausendjähriger Vergangenheit, s. 24–26. 
30 BALBÍN, Bohuslav, Miscellanea historica regni Bohemiae Decadis I. Liber IV. hagiographicus, seu Bohemia 

sancta, Pragae, Georgij Czernoch, 1682, s. 75–76. 
31 SCHALLER, Jaroslav, Topographie des Königreiches Böhmen. Vierter Teil. Bunzlauer Kreis, Prag und Wien, 

Johann Ferdinand von Schönfeld, 1790, s. 253–260.  
32 WOLKAN, Rudolf, Studien zur Reformationsgeschichte Nordböhmens. II., Das Geschlecht der Herren Berka 

von Duba und Lípa und die Reformation in Reichstadt und Gabel, Wien 1882. 
33 Například podle Hamburgera popisuje spory konventu s městskou vrchností na konci 16. století; WOLKAN, 

R., Studien zur Reformationsgeschichte, s. 13. 
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Určitou pozornost věnuje Jablonnému i českojazyčný historik Josef Vítězslav Šimák 

v díle Dějinné paměti okresu mnichovohradišťského,34 a přestože je kniha primárně zaměřena 

na jiné území, je v ní přehledně zpracována například historie nejstarších doložených držitelů 

města, tedy Markvarticů. 

 

1.4 Teoretická a metodologická literatura 

Části této práce, které se týkají farnosti a církevní správy, se v teoretické rovině opírají 

především o disertační práci historika Pavla Zahradníka Rekatolizační praxe v lokální 

perspektivě35 a kromě toho vychází i z prací archivářky a historičky Elišky Čáňové, konkrétně 

z jejích příspěvků ve Sborníku archivních prací, týkajících se správy pražské arcidiecéze.36 

Při zkoumání konventu a jeho vztahů s okolím mohou být cennou metodologickou 

inspirací díla historičky Veroniky Čapské. Například práce Představy společenství a strategie 

sebeprezentace37 se sice věnuje řádu servitů, ale myšlenky zde obsažené je možné vztáhnout i 

na jiné církevní řády. Čapská zdůrazňuje, že pro mendikantské řády byla životně důležitá přízeň 

urozených dobrodinců a zabývá se tím, jakým způsobem se řeholníci snažili vytvářet příznivý 

obraz svého řádu. I dominikáni v Jablonném, přestože vlastnili určitý pozemkový majetek, byli 

do velké míry závislí na svých šlechtických podporovatelích, takže může být přínosné dívat se 

na ně i z tohoto úhlu pohledu. Nesnažím se sice v práci tento koncept na řeholníky v Jablonném 

přímo aplikovat, ale částečně mě ovlivnil při některých úvahách.  

Zajímavou inspiraci pro úvahy o vztahu řeholníků s okolím (především s měšťany) 

přináší kniha historika Martina Elbela, který se v knize Město a klášter zabývá františkány 

v raně novověké Olomouci.38 Jako vzor pečlivého monasteriologického bádání zaměřeného na 

raný novověk může jistě posloužit i disertační práce Marka Brčáka, který se věnuje kapucínům 

v Čechách a na Moravě.39  

Pro zkoumání zbožnosti, konkrétně náboženských bratrstev pak poskytují teoretickou 

oporu hlavně díla Barokní náboženská bratrstva v Čechách40 od historika Jiřího Mikulce nebo 

 
34 ŠIMÁK, Josef Vítězslav, Dějinné paměti okresu mnichovohradišťského. 1. díl, Mnichovo Hradiště 1917. 
35 ZAHRADNÍK, Pavel, Rekatolizační praxe v lokální perspektivě, disertační práce, Praha 2016, vedoucí 
disertační práce Jaroslav Čechura. 
36 ČÁŇOVÁ, Eliška, Vývoj správy pražské arcidiecéze v době násilné rekatolizace Čech (1620–1671), in: Sborník 

archivních prací 35/2, 1985, s. 486–560; ČÁŇOVÁ, Eliška, Status animarum pražské arcidiecéze z roku 1651, in: 

Sborník archivních prací 29/1, 1979, s. 20–55.  
37 ČAPSKÁ, Veronika, Představy společenství a strategie sebeprezentace: řád servitů v habsburské monarchii 

(1613-1780), Dolní Břežany 2011.   
38 ELBEL, Martin, Město a klášter: Františkánský konvent v raně novověké Olomouci, Praha 2017.  
39 BRČÁK, Marek, Kapucínský řád a jeho působení v Čechách a na Moravě (1673-1783), disertační práce, 

Praha 2019, vedoucí disertační práce Jiří Mikulec.  
40 MIKULEC, Jiří, Barokní náboženská bratrstva v Čechách, Praha 2000.  
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Vnitřní krajina zmizelého města41 od autorů Tomáše Malého, Vladimíra Maňase a Zdeňka 

Orlity.  

  

 
41 MALÝ, Tomáš – MAŇAS, Vladimír – ORLITA Zdeněk, Vnitřní krajina zmizelého města: náboženská bratrstva 

barokního Brna, Brno 2010. 
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2. Charakteristika pramenů 
 

2.1 Národní archiv – Řádový archiv dominikánů 

Velká část pramenů použitých v této práci pochází z Národního archivu z fondu Řádový 

archiv dominikánů.42 V tomto fondu se nachází materiály týkající se jak jablonského kláštera, 

tak i farnosti nebo i panství Jablonné. Lze zde najít jak německy psanou klášterní 

korespondenci, různé obligace, smlouvy, rukopisy kázání, tak i latinsky psané výpisky z dějin 

kláštera, které byly pravděpodobně pořízeny někdy ve 30. nebo 40. letech 18. století a jedná se 

nejspíš o nepříliš kvalitní přepis jiného, dnes již ztraceného pramene.   

Pro tuto práci byly cenné i písemnosti ohledně jablonské farnosti (uložené tamtéž), 

konkrétně korespondence mezi převory a vrchností, případně arcibiskupskou konzistoří týkající 

se administrace zdejší fary dominikány. Na základě těchto dokumentů se dá přehledně 

rekonstruovat, kdo zastával ve městě farní správu.  

Většina pramenů z tohoto fondu nebyla ještě v literatuře využita a i v této práci bylo 

možné zpracovat pouze zlomek všech materiálů. Řádový archiv dominikánů tak skýtá ještě 

celou řadu možností pro zkoumání nejen dějin konventu, ale i města Jablonného jako takového. 

 

2.2 SOkA Česká Lípa 

  Ze Státního okresního archivu z České Lípě jsem využila prameny ze tří různých fondů. 

Prvním z nich je Archiv města Jablonné v Podještědí, který obsahuje prameny vzniklé v období 

od středověku až do 20. století.43 Ze středověku a raného novověku se dochovaly především 

jednotlivé listiny. 17. a 18. století lze zkoumat buď na základě úředních knih (dochovala se 

například kniha soupisu obyvatelstva, kniha snubních smluv a testamentů nebo i kniha 

měšťanského práva) nebo pomocí řady různorodých pramenů označených v inventáři 

českolipského archivu jako „spisy neboli zlomky agendy staré registratury“.44 Právě tyto spisy 

se mnohdy zabývají i náboženskými záležitostmi a mnohé z nich jsou v této práci využity. 

Konkrétně se jedná například o klášterní či farní úřední korespondenci s vrchností nebo 

evidenci finančních záležitostí spojených s fungováním kláštera.45 

 
42 NA, Řádový archiv dominikánů 16.–20. století, č. kartonu 138, 139, 152, číslo pomůcky 74, číslo archivního 

souboru 37. 
43 SOkA Česká Lípa, Archiv města Jablonné v Podještědí, č. kartonu 4, 5. 
44 Inventáře SOkA Česká Lípa nejsou k dispozici v elektronické podobě a lze do nich tedy nahlížet pouze 

v badatelně příslušného archivu. 
45 Co se týče korespondence, tak se dochovaly pouze oficiální dopisy psané ve většině případů buď převorem 

nebo podpřevorem. Dopisy jiných řeholníků se bohužel v žádném z příslušných fondů nenacházejí.  
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 Cenné materiály obsahuje i fond Děkanský úřad Jablonné v Podještědí. Většina 

pramenů, které jsou zde uloženy, vznikla v 19. a 20. století, ale dají se zde v menší míře najít i 

materiály z 18. nebo ze druhé poloviny 17. století.46 Dané archiválie svědčí většinou o 

majetkových záležitostech obou jablonských kostelů (kostela Narození Panny Marie a kostela 

sv. Vavřince), ale i o fungování místní školy nebo špitálu. Fond obsahuje i písemnosti týkající 

se kultu a uctívání Zdislavy z Lemberka, které pochází z první poloviny 18. století a zachycují 

mimo jiné i konkrétní případy Zdislavě připisovaných zázraků. Písemnosti spojené se 

Zdislavou jsou však už literatuře známé.47 

 Posledním českolipským fondem, který jsem využila, je Bratrstvo sv. Josefa. Tento fond 

není příliš rozsáhlý, obsahuje totiž pouze několik dopisů a konceptů týkajících se konfraternity, 

kterou se Jablonští snažili založit, ovšem bez úspěchu.48  

  

 
46 SOkA Česká Lípa, Děkanský úřad Jablonné v Podještědí, č. kartonu 66–83.  
47 Např. se zde nachází soupisy zázraků připisovaných Zdislavě: SOkA Česká Lípa, DÚ Jablonné, Zázračná pomoc 

bl. Zdislavy, č. kartonu 66, inv. č. 497, soupis zázraků ze 17. a počátku 18. století, které vyšly tiskem už v první 

polovině 18. století v díle BRAUN, Reginald, Schutz und gnadenvolles Heiligthum der löblichen Gränitz Stadt 

Jahbel, Wunderlich–Seeliger Lebens–Wandel und Kostbaren Todt der Seeligen Zdislavae, Cölln, 1725 (uloženo 

tamtéž). Části tohoto díla využil a do češtiny přeložil VRÁTNÝ, B., Život bl. Zdislavy. S prací Vrátného pak 

nejnověji pracuje ČERNÁ, Renata, Kult svaté Zdislavy z Lemberka, diplomová práce, Praha 2010, vedoucí 

diplomové práce Petr Kubín, s. 73–77 (a ona zároveň upozorňuje na to, že Vrátný vychází z Brauna). 
48 SOkA Česká Lípa, Bratrstvo sv. Josefa, č. kartonu 81. 
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3. Dějiny farnosti, konventu a kostela v Jablonném v Podještědí do 

Bílé hory 
 

3.1 Nejstarší dějiny města a založení konventu 

 Město Jablonné bylo podle pověsti založeno již v 10. století údajnou sestrou sv. Václava 

Přibyslavou. Tato informace se poprvé objevuje v Kronice české Václava Hájka z Libočan, 

podle něhož nechala Přibyslava roku 945 obehnat hradbami malou ves Jablonná. Kronikář dále 

uvádí, že ještě téhož roku byla Přibyslava pohřbena nedaleko města pod vrchem zvaným 

Krutina a kolem jejího hrobu se později udály různé zázraky.49 Mnozí regionální autoři z 19. a 

z počátku 20. století tuto zprávu převzali do svých děl, ale postupem času o ní začali historikové 

pochybovat. Například Berthold Bretholz se snažil vyvrátit nejen Přibyslavinu spojitost 

s Jablonným, ale i její existenci jako takovou. O Přibyslavě jakožto Václavově sestře se totiž 

zmiňuje Kristiánova legenda, kterou Bretholz nepovažuje za dostatečně důvěryhodnou.50 

Zdeněk Kalista se již nad touto informací příliš nepozastavuje a bere její bájný charakter jako 

samozřejmost. Kalista pověst zároveň chápe jako snahu jablonských měšťanů dokázat 

starobylost města, což přispívalo k upevnění a potvrzení jejich privilegií.51 Další generace 

historiků upozorňovala na fakt, že v Hájkově kronice došlo k zásadnímu omylu, kdy autor 

zaměnil Zdislavu z Lemberka za sv. Přibyslavu. Celá pasáž věnující se sv. Přibyslavě se tedy 

ve skutečnosti týká Zdislavy.52 Tato teorie působí velmi přesvědčivě, ale nevylučuje možnost, 

že v této oblasti mohly vedle sebe existovat zároveň dvě různé pověsti.53  

 Skutečné, nikoli bájné počátky města spadají nejspíš do 13. století, je však 

pravděpodobné, že už během dřívějších staletí zde stávala jakási ves, která těžila ze své 

strategické polohy na obchodní cestě z českých zemí do pozdější Horní Lužice. Již v raném 

středověku (v 10. století) zde patrně bylo lokální tržní centrum a nejspíš zde stával i dřevěný 

předchůdce pozdějšího kamenného farního kostela. Pro raně středověký původ vsi hovoří i její 

název „Yablona“, snad odvozený od slovanského slova jabloň, díky němuž se Jablonné liší od 

 
49 HÁJEK Z LIBOČAN, Václav, Kronika česká, ed. Jan Linka, Praha 2013, s. 213–214.  
50 BRETHOLZ, Berthold, Wenzel Hajeks Bericht über die Begründung der Stadt Gabel im Jahre 945, in: Deutsch-
Gabel in tausendjähriger Vergangenheit, s. 5–9. 
51 KALISTA, Z., Blahoslavená Zdislava, s. 149–150. 
52 RŮŽIČKA, Václav, Paní Zdislava z Lemberka – významná osobnost českého středověku, in: Zdislava 

z Lemberka, ed. SOVADINA Miroslav, s. 21–22; VLČEK, Emanuel, Fyzická osobnost paní Zdislavy, in: Sborník 

ke svatořečení paní Zdislavy z Lemberka, s. 40; MACEK, Jaroslav, Blahoslavená Zdislava, dominikánský klášter 

v Podještědí a úcta bl. Zdislavy, in: Sborník ke svatořečení, s. 94; tuto myšlenku podrobněji rozvádí ČERNÁ, R., 

Kult svaté Zdislavy, s. 48–50. 
53 Na existenci starobylé pověsti o sv. Přibyslavě upozorňuje velmi stručně MACEK, J., Blahoslavená Zdislava., 

s. 94. Naproti tomu ČERNÁ, R., Kult svaté Zdislavy, s. 48–49 se sice hlouběji zamýšlí nad legendou o Zdislavě, 

ale možnost existence samostatné legendy o Přibyslavě nezmiňuje. 
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většiny okolních vsí, které vznikly až ve 13. století během německé kolonizace a nesou jména 

svých lokátorů. Ves „Yablona“ byla povýšena na město v první polovině 13. století, tedy 

v době, kdy byl zdejším pánem Havel z rodu Markvarticů, zakladatel nedalekého hradu 

Lemberka.54  

 První písemné zmínky o Jablonném však pochází až z roku 1249, kdy je město zmíněno 

ve dvou darovacích listinách, a to pokaždé ve spojitosti s Havlem z rozrodu Markvarticů 

(Havlem z Lemberka).55 Další ze starobylých zmínek o městě vznikla v souvislosti se zdejším 

konventem. Jedná se o listinu vydanou kardinálovým vyslancem Gerardem z Pforzheimu roku 

1252, na jejímž základě měly být uděleny odpustky těm, kdo přispějí na dostavbu kláštera.56 

Tato písemnost je zároveň nejstarším dokladem o existenci zdejšího konventu, jehož výstavba 

tedy musela být započata už v letech před vydáním listiny. 

Jako zakladatelka dominikánského konventu bývá uváděna Zdislava z Lemberka, je 

však pravděpodobné, že tato zbožná šlechtična byla spíše iniciátorkou a samotné založení lze 

připisovat jejímu muži Havlovi z Lemberka.57 Zdislava byla dcerou Přibyslava z Křižanova, 

moravského šlechtice a kastelána na hradě Veveří, a jeho ženy Sibyly, která přišla do Čech ze 

Sicílie jako členka doprovodu Kunhuty Štaufské, nevěsty krále Václava I. Sibyla měla velmi 

blízko k cisterciáckému klášteru ve Žďáru nad Sázavou, kde žila se svou dcerou Eufemií, 

jednou ze Zdislaviných sester.58 Iniciativa založení žďárského kláštera vzešla od Přibyslava a 

mělo se jednat o součást kolonizace pohraničního, dosud málo osídleného hvozdu mezi 

Čechami a Moravou. Založení kláštera jako takové však realizoval až Přibyslavův zeť Boček z 

Kunštátu roku 1252.59 Zdislava s tímto klášterem nijak spjata není, byla totiž koncem 30. let 

v Brně provdána za Havla z rodu Markvarticů, příznivce Václava I., s nímž krátce poté odešla 

do řídce osídlené oblasti severních Čech, která byla i díky jejich pozdější činnosti postupně 

kolonizována. Podle Zdeňka Kalisty je pravděpodobné, že se Sibylina zbožnost a angažovanost 

v duchovních věcech a jejich podpora promítly do výchovy jejích dětí.60 Zdislavinu horlivou 

zbožnost tedy nelze považovat za něco naprosto výjimečného a nemajícího v dané době 

obdoby. Je potřeba o její osobnosti uvažovat v kontextu dané doby, kdy vzrůstala role 

 
54 KOVÁŘ, Miroslav, Střípky ze stavebních počátků dominikánského kláštera v Jablonném v Podještědí (k recepci 
raně gotické architektury v severních Čechách), in: Časopis Společnosti přátel starožitností 126, 2018, s. 130–

133; KUČA, K., Města a městečka, s. 537–541. 
55 GABRIEL, František – MACEK, Petr – ZAHRADNÍK Pavel, Kostel Narození Panny Marie v Jablonném 

v Podještědí, in: Průzkumy památek, 1994/1, s. 31. 
56 VLČEK, Pavel – FOLTÝN, Dušan – SOMMER, Petr, Encyklopedie českých klášterů, Praha 1997, s. 262. 
57 KALISTA, Z., Blahoslavená Zdislava, s. 206–207. 
58 Tamtéž, s. 72 a 100. 
59 Ke klášteru ve Žďáře blíže např. CHARVÁTOVÁ, Kateřina, Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142–1420: 3. 

svazek – Kláštery na hranicich a za hranicemi Čech, Praha 2009.  
60 KALISTA, Z., Blahoslavená Zdislava, s. 95–114.  
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šlechtických žen, jež se mnohdy realizovaly právě v oblasti náboženství a péče o chudé a 

nemocné.61 

Zdislava s Havlem se stali zakladateli několika významných objektů a institucí na 

severu Čech. V první řadě založil Havel hrad Lemberk (Löwenberg), jako jejich společné 

fundace se pak uvádějí především ty, které jsou spjaty s církevním prostředím. Jejich zásluhou 

vznikla například johanitská komenda v Českém Dubu62 nebo dominikánský konvent 

v Turnově.63 Společně se zasloužili i o vznik jablonského dominikánského kláštera a tamního 

špitálu. Na základě výše zmíněné odpustkové listiny lze založení kláštera klást přibližně do 

konce 40. let 13. století, nejvýše do přelomu 40. a 50. let tohoto století. Dominikánský řád jako 

takový byl založen Dominikem Guzmánem roku 1215 a do Českého království přišli první 

dominikáni už v polovině 20. let. V době založení jablonského kláštera byl tedy dominikánský 

řád v Čechách stále relativně novou záležitostí, ale rozhodně zdejší komunita nebyla prvním 

založením.64 Zároveň bylo působení řádu pevně spjato s městským prostředím, Jablonné tedy 

v době založení kláštera už muselo být rozvinutějším městem a nikoli jen pouhou tržní osadou, 

jak tomu bylo v předchozích staletích.  

Existuje mnoho pověstí o tom, jak se Zdislava na výstavbě kláštera podílela, či dokonce 

sama přispěla svou prací. Jiné pověsti hovoří o tom, že se starala o potřebné v místním špitále 

a často bývá označována jako matka chudých. Většina těchto informací je však až mnohem 

pozdějšího (většinou barokního) původu.65 Nejstarší dochované prameny o jejím životě jsou 

Ždárská kronika, která však vypovídá spíše o jejím okolí a rodině než o ní samotné, a Kronika 

tak řečeného Dalimila, ve které se píše o Zdislaviných zázračných schopnostech léčit. Obě 

kroniky však vznikly až na počátku 14. století, tedy řadu let po její smrti, která je datována do 

roku 1252.66 Přesto je zřejmé, že Zdislavina osobnost musela na obyvatele města a panství 

udělat značný dojem, její tělo bylo pohřbeno v klášterní kryptě a při dominikánském konventu 

se začal postupně rozvíjet její kult, přičemž Zdislavino jméno bylo spojováno s přívlastkem 

blahoslavená už staletí předtím, než byla oficiálně beatifikována.67 

 

 
61 Tamtéž, s. 102–103; ke zbožným ženám ve středověku DUBY, Georges, Vznešené paní z 12. století, Brno 1999.  
62 Johanitskou komendu objevil a ve svém díle se jí zabývá EDEL, Tomáš, Příběh ztraceného kláštera 

blahoslavené Zdislavy, Praha 1993. 
63 MACEK, J., Blahoslavená Zdislava, s. 92.  
64 ČERNUŠÁK, T. – PROKOP, A. – NĚMEC, D., Historie dominikánů, s. 15–19.  
65 Zdislavě se věnuje například BALBÍN, B., Miscellanea. Liber IV., s. 75–76; nebo ČERNÁ, R., Kult svaté 

Zdislavy z Lemberka.  
66 Nejstaršími prameny ke Zdislavinu životu se zabýval již WOSTRY, W., Die selige Zdislawa, s. 15–29; 

RŮŽIČKA, V., Paní Zdislava, s. 15–20. 
67 Zdislava byla blahořečena roku 1907 papežem Piem X. a roku 1995 byla potom Janem Pavlem II. prohlášena 

za svatou. 
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3.2 Středověký rozkvět města a jeho útlum za husitských válek 

Přibližně v polovině 13. století vznikly v Jablonném hned dvě raně gotické stavby, 

v první řadě již zmiňovaný klášterní kostel sv. Vavřince, ale nedaleko něj byl vystavěn 

(pravděpodobně na místě staršího dřevěného kostela) i farní kostel sv. Kříže, který byl později 

zasvěcen Narození Panny Marie.68 Někdy v průběhu 80. let 13. století daroval Zdislav 

z Lemberka a ze Zvířetic, syn Zdislavy a Havla z Lemberka, patronátní právo k tomuto farnímu 

kostelu cisterciákům z kláštera Hradiště (dnes obec Klášter Hradiště nad Jizerou ležící u 

Mnichova Hradiště), kteří si do Jablonného mohli dosadit svého světského kněze a zároveň tam 

i poslat některé ze svých bratří.69 Historik Josef Vítězslav Šimák píše v této souvislosti o tzv. 

proboštství jablonském, a dokonce tvrdí, že přibližně do roku 1500 nepůsobili v Jablonném 

žádní dominikáni, ale pouze cisterciáci.70 Tato domněnka je dnes sice již vyvrácena, ale faktem 

zůstává, že zde v předhusitské době působili vedle dominikánů i cisterciáci, kteří však zůstávali 

podřízeni hradišťskému klášteru a nejednalo se tedy o samostatný cisterciácký klášter. 

Patronátní právo hradišťského kláštera vůči farnímu kostelu v Jablonném skončilo spolu 

s faktických zánikem kláštera Hradiště během husitských válek.71 

Od 14. století bylo Jablonné, respektive jablonský farní kostel jedním z děkanských 

kostelů pražské arcidiecéze, což svědčí o významu města, které těžilo především ze své polohy 

na obchodní cestě z Prahy do Lužice a mělo i vlastní celnici. Nelze však postavení Jablonného 

ani jablonského děkanátu přeceňovat, tento děkanát byl totiž nejmenším v celé pražské 

arcidiecézi a celou třetinu far, které pod něj spadaly, lze na základě výše odváděných 

papežských desátků označit jako velmi chudé.72 

Co se týče zdejšího dominikánského konventu, tak jeho majetek a privilegia se od 2. 

poloviny 14. století postupně rozrůstaly. Přesto, že v této době ještě dominikánské konventy 

žádný nemovitý majetek vlastnit neměly, docházelo v tomto ohledu k častým výjimkám. Právo 

na vlastnictví nemovitého majetku bylo sice pro celý řád ustanoveno až bulou Considerantes 

vydanou papežem Sixtem IV. roku 1475, ale na základě povolení papeže Martina V. vydaného 

roku 1427 mohly konventy v české provincii vlastnit nemovitý majetek o několik desetiletí 

dříve.73 Jablonský konvent byl často obdarováván pány z Lemberka, kteří k němu měli velmi 

 
68 GABRIEL, F. – MACEK, P. – ZAHRADNÍK P., Kostel Narození Panny Marie, s. 32–33. 
69 Tamtéž; MICHÁLEK, Ivan, Jablonský děkanát v době předhusitské a husitské, in: Ústecký sborník historický, 

2003/1, s. 16–17. 
70 ŠIMÁK, J. V., Dějinné paměti, s. 32. 
71 GABRIEL, F. – MACEK, P. – ZAHRADNÍK P., Kostel Narození Panny Marie, s. 33; MICHÁLEK, I., 

Jablonský děkanát, s. 39; CHARVÁTOVÁ, K., Dějiny cisterckého řádu. 
72 MICHÁLEK, I., Jablonský děkanát, s. 42–43. 
73 ZOUHAR, J., Česká dominikánská provincie, s. 21. 
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blízko a někdy se v literatuře objevuje i tvrzení, že konvent považovali za svůj rodinný.74 Havel 

z Lemberka (jmenovec rodového zakladatele žijícího ve 13. století) daroval ve 2. polovině 14. 

století klášteru výnosy z místních lázní a zároveň ustanovil, že dominikáni mohou lázně 

využívat bezplatně.75 Roku 1396 pak dominikáni obdrželi od Haška z Lemberka pozemky 

nedaleko Jablonného, na nichž později vznikla malá osada Lada (Laden), která se stala 

základem pozdějšího klášterního majetku a patřila konventu až do jeho zrušení Josefem II.76 

Dalším donátorem byl Jarek ze Železnice (z Pecky), příbuzný Haška z Lemberka, který roku 

1402 daroval dominikánům právo využívat dřevo z janovických lesů (dnes obec Janovice 

v Podještědí, dříve Johnsdorf) a roku 1411 jim zároveň i postoupil určité příjmy z obcí Benešov 

a Bystrá na Semilsku (dnešní Bystrá nad Jizerou a Benešov u Semil). Příslušníci konventu se 

za to zavázali sloužit každoroční zádušní mše za Haška z Lemberka, posledního mužského 

potomka lemberské větve Markvarticů, a jeho rodinu, přičemž také přislíbili, že budou udržovat 

kapli Nejsvětější Trojice,77 kterou Hašek založil a byl zde pohřben i se svou ženou Marií.78  

 Za husitských válek utrpěl spolu s celým městem i klášter. Dominikáni obecně byli 

velkými kritiky a odpůrci husitů, takže celá česká dominikánská provincie byla za husitských 

válek silně zasažena. Více než polovina mužských konventů byla husity zničena a mnohé z nich 

se už znovu neobnovily (např. konvent v Turnově).79 Jablonné bylo počátkem 20. let 15. století 

několikrát vystaveno plenění táboritů v čele s Janem Žižkou, kteří vyrabovali i zdejší klášter. 

Boje se odehrávaly i na nedalekých hradech Falkenburku a Karlsfriedu, ležících na cestě do 

Žitavy.80 Jablonský konvent však nezanikl úplně a dominikáni se do něj opět vrátili ještě 

v průběhu husitských válek.81 Doba před bitvou na Bílé hoře by se ovšem ve vztahu ke klášteru 

dala charakterizovat spíše jako období stagnace či úpadku než růstu, což se však v této době 

týkalo české dominikánské provincie obecně a řeholních řádů v českých zemích vůbec.82 

K roku 1613 jsou v Jablonném doloženi pouze dva dominikáni, což v porovnání s konventy 

v jiných městech není nijak výjimečně nízké číslo.83 

 
74 MICHÁLEK, I., Jablonský děkanát, s. 16. 
75 Heimatbuch, s. 72; O městských lázních a jejich zakládací listině, která však už ani v době, kdy dílo vyšlo, 

nebyla k dispozici, se zmiňuje i HAMBURGER, W., Medicinische Topographie, s. 122. 
76 PINKAVA, V., Geschichte, s. 27; Heimatbuch, s. 72 a 74. 
77 O kapli Nejsvětější Trojice (později označována jako Zdislava-Kapelle) stojící na úpatí vrchu, na němž je 

postaven Lemberk se zmiňuje i ČERNÁ, R., Kult svaté Zdislavy, s. 50. 
78 PINKAVA, V., Geschichte, s. 37; MICHÁLEK, I., Jablonský děkanát, s. 16. 
79 ZOUHAR, J., Česká dominikánská provincie, s. 18; ČERNUŠÁK, T. – PROKOP, A. – NĚMEC, D., Historie 

dominikánů, s. 103.  
80 PINKAVA, V., Geschichte, s. 38–39. 
81 MACEK, J., Blahoslavená Zdislava, s. 93. 
82 Blíže MACEK, Josef, Víra a zbožnost jagellonského věku, Praha 2001.   
83 Údaje pochází ze zprávy provinciála Vincence Sahiera, se kterou pracuje například ČERNUŠÁK, T. – 

PROKOP, A. – NĚMEC, D., Historie dominikánů, s. 105-106 nebo ZOUHAR, J., Česká dominikánská provincie, 
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Válečného ničení nebyl ušetřen ani farní kostel sv. Kříže, který musel být po husitských 

válkách opravován. Roku 1457 byl tento kostel znovu vysvěcen, přičemž bylo změněno i jeho 

dosavadní patrocinium, a to na Narození Panny Marie.84 Klášterní a farní kostel však nebyly 

v předbělohorském období jedinými dvěma vysvěcenými stavbami, které v Jablonném stávaly, 

na tehdejším předměstí byla totiž zřízena ještě špitální kaple zasvěcená sv. Wolfgangovi. 

Původem gotická kaple využívaná hradišťskými cisterciáky, kteří při ní provozovali špitál, byla 

za husitských válek zničená a k její opravě došlo až v polovině 16. století. Roku 1565 byla 

znovu vysvěcena a i nadále je pak zmiňována jako kaple špitální.85 

 

3.3 Doba reformace 

Náboženské změny a spory spojené s reformací se v 16. století nevyhnuly ani 

Jablonnému. Avšak vzhledem k tomu, že byla historie města v 19. a na počátku 20. století 

zpracovávána výhradně katolickými autory (často dokonce přímo duchovními), nabízí se 

otázka, nakolik může být takové líčení konfesijních poměrů objektivní. Jako významný impulz 

k šíření nekatolictví ve městě bývá uváděn rok 1552, kdy nejvyšší sudí Českého království a 

zároveň fojt Horní Lužice, katolík Zdislav Berka z Dubé, který měl v majetku zároveň i panství 

Zákupy, odkázal Jablonné svému bratranci Kryštofovi, nekatolickému příslušníkovi téhož rodu, 

jehož konfesi převzali i jeho potomci. Kryštof Berka dosadil do jablonského farního kostela 

roku 1553 prvního luteránského duchovního.86  Postupně se stala luterány i valná většina 

obyvatel města a vztahy mezi zastánci jednotlivých konfesí byly čím dál napjatější. Stejně tak 

se vyhrocovaly i vztahy mezi dominikánským konventem a nekatolickými Berky z Dubé, kteří 

se dokonce zasazovali o zrušení konventu. Roku 1575 chtěl Jindřich Berka klášter násilně 

zabrat a připravit jej o majetek a celá záležitost se na základě stížností dominikánů musela řešit 

u císaře Rudolfa II., který se snažil vztahy urovnat. Nepodařilo se ale dosáhnout trvalejšího 

uklidnění situace a roku 1598 byl konvent na příkaz pánů města dokonce násilně vyrabován. 

Převor si opět stěžoval u císaře Rudolfa II., ale ani tentokrát nedošlo k žádnému přijatelnému 

řešení, což bývá vysvětlováno hlavně císařovou nepřítomností v Praze kvůli moru.87 Z tohoto 

líčení událostí vycházejí příslušníci dominikánského konventu jednoznačně jako oběti a 

 
s. 35. Ke stavu řeholního života na přelomu 16. a 17. století např. ČERNUŠÁK, Tomáš, Převorka Anna versus 

probošt Šebestián – Dva typy řeholníků v Nové Říši na konci 16. století, in: Folia Historica Bohemica 26, 2011, s. 

9–16.  
84 GABRIEL, F. – MACEK, P. – ZAHRADNÍK P., Kostel Narození Panny Marie, s. 33. 
85 PINKAVA, V., Geschichte, s. 42; KOCH, D., Heimatkunde der Gerichtsbezirke Deutsch-Gabel, s. 60; ČERNÁ, 

R., Kult svaté Zdislavy, s. 31. 
86 WOLKAN, R., Studien zur Reformationsgeschichte, s. 12. 
87 Tímto způsobem líčí události katolický duchovní PINKAVA, V., Geschichte, s. 43–44, ze kterého vychází i 

ČERNÁ, R., Kult svaté Zdislavy, s. 38 a ZOUHAR, J., Česká dominikánská provincie, s. 75. 
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luteránští Berkové jako původci všech konfliktů. Zůstává však otázkou, jestli i dominikáni 

nenesou na sporech svou část viny, například jestli nekatolické pány nekritizovali ve svých 

kázáních nebo je proti sobě nepopouzeli jiným způsobem. 

Ke klášteru se stavěl nepřátelsky i další nekatolický pán města Vladislav Hozlauer 

z Hozlau, který držel město krátce na počátku 17. století. V německojazyčné katolicky 

orientované literatuře se uvádí, že tento šlechtic jednou dokonce založil ve městě požár a ukradl 

klášterní koně a povozy, které si vzal k sobě na zámek.88 Informace o Hozlauerově nevybíravém 

počínání vůči klášteru se jeví vcelku důvěryhodně i proto, že jsou zaznamenány i šlechticovy 

konflikty s poddanými a měšťany (resp. obyvateli města), z nichž většina byla v této době již 

luteránského vyznání. Hozlauerovo chování tedy nejspíš nemělo jen náboženské důvody. 

Obyvatelé města tomuto pánovi dokonce vypověděli poslušnost a celá záležitost se musela řešit 

u císaře Rudolfa II. Povstalci byli sice tvrdě potrestáni, ale Hozlauer byl napomenut, aby se 

začal chovat smířlivěji.89  

Ne všichni nekatolíci jsou v dostupné literatuře hodnoceni negativně a často bývá 

vyzdvihováno, že dobré vztahy s konventem udržoval luteránský farář Daniel Sutorius, který 

na faře působil v letech 1601 až 1613 a předtím byl kazatelem v Žitavě. Dokonce prý klášteru 

v dobách nouze poskytoval obilí. Kromě toho začal vést Sutorius roku 1602 nejstarší 

jablonskou matriku. Po něm následoval poslední nekatolický farář Gregorius Roscher, který 

působil ve městě do roku 1623, kdy byl sesazen ve prospěch katolických duchovních.90 Farářem 

se téhož roku stal dominikánský převor Dominicus Alanus, který následně zastával obě tyto 

funkce, což ostatně nebylo v pobělohorských Čechách z důvodu nedostatku katolického farního 

kléru nijak neobvyklé.91  

První snahy o znovuprosazení katolictví se v Jablonném začaly projevovat ještě před bitvou 

na Bílé hoře. Roku 1610 koupil město od Hozlauera z Hozlau Ladislav Berka z Dubé, příslušník 

katolické větve rodu, s nímž bylo město spjato v předchozích desetiletích. Ladislav se spolu se 

svým bratrem Zbyňkem, pražským arcibiskupem, snažili prosadit kult Zdislavy z Lemberka, 

který měl být udržován jablonským dominikánským konventem. Tento kult měl sloužit jednak 

k posílení katolické víry, ale lze ho chápat i jako prostředek reprezentace rodu Berků z Dubé, 

neboť Zdislava byla považována (byť mylně) za jeho příslušnici.92 K jistému oživení 

 
88 PINKAVA, V., Geschichte, s. 45–46, z nějž vychází ČERNÁ, R., Kult svaté Zdislavy, s. 38–39 a Heimatbuch, 

s. 46. 
89 Tamtéž. 
90 Heimatbuch, s. 76. 
91 Blíže k působení dominikánů ve farní správě ZOUHAR, J., Česká dominikánská provincie, s. 77–80. 
92 VOJTÍŠEK, B., Jablonné v Podještědí, s. 10. 
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zdislavského kultu však došlo už na konci 16. století, v roce 1596 dal totiž místní převor 

Dominicus Stalhofer obnovit její hrob v kostele sv. Vavřince.93 Nejspíše bylo Jablonné již v této 

době poutním místem, i když je otázka, nakolik významným. O rostoucím významu 

zdislavského kultu svědčí i vydání jednoho z jejích prvních životopisů, který pocházel z pera 

humanisty Jiřího Bartholda Pontana z Breitenberka a vyšel roku 1608 v rámci díla Bohemia 

Pia. Tentýž autor oslavuje Zdislavu i v jednom ze svých hymnů.94 Vzhledem ke zpracovanosti 

této problematiky nechávám ale hlubší rozbor stranou a odkazuji právě na již vzniklé práce, 

zejména kvalifikační.95  

V souvislosti s náboženskými poměry ve městě je třeba zmínit i místní školu. Ta 

v Jablonném pravděpodobně fungovala již v 16. století a uvádí se, že ji v té době měli na starosti 

nekatolíci.96 Vzhledem k tomu, že se nekatolictví v Jablonném začalo výrazně šířit až ve druhé 

polovině století, je třeba klást počátky školy právě do tohoto období. Jména rektorů a kantorů, 

kteří zde působili, jsou dochována až od přelomu 16. a 17. století. Tito učitelé byli příslušníky 

luteránské víry, ale nejspíš to nebyli duchovní, u mnohých z nich jsou doloženy i další funkce 

či zaměstnání. Rektor Georg Kremer (zemřel 1608) byl zároveň i městským písařem a jeden 

z jeho nástupců Martin Lange se živil jako švec a roku 1621 se stal dokonce jablonským 

purkmistrem.97 Roku 1623 byli spolu s nekatolickými duchovními vyhnáni i učitelé a ve škole 

od tohoto okamžiku působili už jen katolíci. V prvních letech po vyhnání nekatolíků se vedení 

školy ujali zdejší dominikáni, je však otázka, jak dlouho školu spravovali, protože pro dobu 

třicetileté války a krátce po ní zprávy o škole chybí. Informace o jmenování rektora a kantora 

se dochovaly až z roku 1659 a z pramenů nevyplývá, že by tyto osoby byly nějak spjaty 

s dominikánským řádem, nejspíš byla tedy správa školy dominikány pouze dočasnou 

záležitostí.98  

 
93 MACEK, J., Blahoslavená Zdislava, s. 94. 
94 Tamtéž. 
95 Ke zdislavskému kultu především ČERNÁ, R., Kult svaté Zdislavy. 
96 Dějinami jablonského školství se zabýval okresní školský inspektor REICH, Eduard, Geschichte des 

Schulwesens im Bezirke Deutsch-Gabel, sine loco 1937, s. 10–13. 
97 SOkA Česká Lípa, DÚ, Školské věci, karton č. 83, inv. č. 611, Výpis z kroniky o historii školy pořízený kolem 

r. 1860 a zachycující data 1602–1796. Tento výpis nebo originální kroniku musel mít k dispozici Eduard Reich. 

Autor sice ve svém díle nepoužívá citace, ale je pravděpodobné, že tento pramen využil, protože část jeho kapitoly 

o škole v Jablonném působí jako stručný výtah z této kroniky. 
98 Tamtéž. 



27 
 

4. Proměna náboženských poměrů od 20. let 17. století 
 

Třicetiletá válka zasáhla Jablonné obzvláště silně. Kvůli své poloze na významné cestě 

z Čech do Lužic a do Saska bylo město vyčerpáváno častými průtahy vojsk. Ještě roku 1621 se 

měšťanům podařilo výměnou za finance a potraviny vyjednat s příchozí armádou ušetření 

města před drancováním, v pozdějších válečných letech už však Jablonné takové štěstí 

nemělo.99  

Stejně jako v celých Čechách byly i zde válečné události doprovázeny náboženskými 

změnami. Roku 1623 byli z města vypovězeni nekatoličtí duchovní a učitelé, zdejší faru převzal 

po luteránu Gregoriu Roscherovi dominikánský převor Dominicus Alanus. Tento řeholník, 

původem Belgičan, zastával funkci převora v Jablonném už od roku 1618 a během svého 

působení ve městě se dostal do sporů jak se zdejším pánem Wolfgangem Berkou z Dubé, tak i 

s místními – v průběhu 20. let ještě veskrze luteránskými – obyvateli.100 

Působení převora Alana v jablonském konventu je v literatuře oproti jiným představeným 

raného novověku velmi podrobně zmapováno.101 I přes zpracovanost tohoto dílčího tématu je 

však na místě zde život Dominica Alana připomenout, a to i proto, že si díky němu můžeme 

udělat bližší představu o situaci konventu v době kolem třicetileté války. Většina sekundární 

literatury se shoduje v tom, že se Alanus stal roku 1618 jablonským převorem.102 Klášter však 

našel ve velmi špatném stavu, a proto se vrátil zpět do Prahy a chtěl svou volbu anulovat. Jeho 

žádosti ale nebylo vyhověno, a tak byl donucen funkci přijmout.103 O Alanově dřívějším 

působení se dostupná literatura nezmiňuje. 

Život tohoto představeného bývá líčen jako velmi strastiplný. Podle všeho byl týrán 

zdejšími nekatolíky a následkem jejich počínání roku 1628 málem zemřel.104 Kruté chování 

vůči příslušníkům jiné konfese však bylo katolíkům i nekatolíkům společné. Ještě téhož roku 

zasáhla v Jablonném rekatolizační komise Zdeňka Lva Libštejnského z Kolovrat, která nechala 

 
99 PINKAVA, V., Geschichte, s. 49. 
100 HAMBURGER, W., Medicinische Topographie, s. 152–153. 
101 Nejprve se tímto představeným podrobně zabývá HAMBURGER, W., Medicinische Topographie, s. 152–153, 

z nějž následně vychází PINKAVA, V., Geschichte, s. 50 a částečně také WOLKAN, R., Studien zur 
Reformationsgeschichte, s. 14. Původně Hamburgerovo vyprávění přebírají i novější práce, např. Heimatbuch, s. 

73 a ČERNÁ, R., Kult svaté Zdislavy, s. 42. 
102 Pouze ZOUHAR, J., Česká dominikánská provincie, s. 78 považuje Alana za převora pražského, který se má 

po Roscherově vyhnání v roce 1623 stát jablonským farářem, ale místa se ujímá až roku 1628. Tuto informaci 

čerpá Zouhar z díla: KRÁSL, František, Arnošt hrabě Harrach: kardinál sv. církve římské a kníže, arcibiskup 

pražský, Praha 1886, s. 52. Katolický církevní historik Krásl se odvolává na HAMBURGER, W., Medicinische 

Topographie, s. 152, který se však o Alanově pražském převorství nezmiňuje, pravděpodobně došlo tedy u Krásla 

k chybě. 
103 HAMBURGER, W., Medicinische Topographie, s. 152.  
104 Toto zdůrazňuje hlavně katolická literatura, např. HAMBURGER, W., Medicinische Topographie, s. 152.  
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veřejně na náměstí spálit nekatolické spisy a obrazy, jež u místních obyvatel našla. Její působení 

bývá spojováno i s násilným obracením obyvatel na katolickou víru.105 

Další spory vedl Dominicus Alanus od roku 1627 s pánem města – byť katolíkem – 

Jindřichem Wolfem Berkou z Dubé. Jednalo se v první řadě o patronátní právo ke klášternímu 

kostelu, které chtěl hrabě Berka pro sebe. Kromě toho tlačil hrabě na to, aby mohl být převorem 

pouze řeholník, který ovládá němčinu, a snažil se zakázat poddaným kláštera, aby provozovali 

stejná řemesla jako ti vrchnostenští.106 Podle Hamburgera by byl klášter ochoten přistoupit na 

první dva požadavky, ale s tím třetím souhlasit nemohl.107 V této souvislosti se nabízí otázka, 

kdo konkrétně byl vlastně považován za poddaného kláštera. Pravděpodobně se jednalo o 

obyvatele menší vsi Laden (dnešní Lada v Podještědí) ležící necelé tři kilometry od Jablonného, 

kterou klášter prokazatelně vlastnil od konce 14. století až do svého zrušení Josefem II.108 Snaha 

hraběte Berky zamezit obyvatelům Lad v provozování určitých řemesel by mohla vypovídat i 

o relativním významu této vsi – pokud by síla zdejšího hospodářství byla zanedbatelná, jistě by 

hrabě neměl potřebu snažit se zdejší výrobu omezit a zabránit tak konkurenci, kterou zjevně 

klášterní Lada pro berkovské Jablonné představovala. Hamburger ještě zmiňuje, že tyto spory 

trvaly přibližně deset let a byly ukončeny až roku 1637, kdy musel císař Ferdinand III. jmenovat 

zvláštní komisaře k urovnání daných záležitostí.109  

Jak pro město, tak pro klášter byl obzvláště těžký rok 1632, kdy bylo Jablonné zasaženo 

nájezdy Švédů, Sasů i císařských vojsk.110 Klášter byl vypleněn a převor Alanus ještě s bratrem 

Gregoriem byli zajati. Literatura se rozchází ohledně toho, kým byli řeholníci zajati, někde 

bývají uvádění Žitavané, jinde Švédové.111 Oběma se však ze zajetí podařilo uprchnout, Alanus 

se poté ukrýval v Českém Dubu a do Jablonného se vrátil následujícího roku o Velikonocích, 

aby tam mohl sloužit mši. Nicméně byl znovu zajat a odveden do Žitavy, později se do 

Jablonného vrátil díky tomu, že byl vykoupen.112 Literatura se však nezmiňuje o tom, kdo se o 

jeho záchranu zasloužil. Pouze v jedné publikaci pozdějšího data se lze dočíst, že převora 

 
105 Násilí komise popisuje nekatolický autor a potomek českých exulantů PESCHECK, Christian Adolph, The 

Reformation and Anti-reformation in Bohemia, London 1845, s. 207, jehož dílo je recipováno i českými katolíky, 

např. BÜRGER, J., Geschichte von Lämberg, s. 27. 
106 Spor podrobně popisuje HAMBURGER, W., Medicinische Topographie, s.153, z nějž částečně vychází 
ČERNÁ, R., Kult svaté Zdislavy, s. 39. 
107 HAMBURGER, W., Medicinische Topographie, s. 153. 
108 Jedná se o jedinou vesnici, která konventu patřila. Blíže k ní v předchozí kapitole. 
109 Tamtéž. Bližší rozbor tohoto sporu však bohužel na tomto místě není možný. V archivních fondech, které byly 

pro tuto práci použity, nebyly nalezeny žádné dokumenty vztahující se k tomuto problému a Hamburger necituje 

prameny, ze kterých vycházel. 
110 PINKAVA, V., Geschichte, s. 50. 
111 Švédy uvádí HAMBURGER, W., Medicinische Topographie, s. 152, a Žitavany PINKAVA, V., Geschichte, 

s. 50. U pozdějších prací záleží, ze kterého z těchto dvou děl čerpají. 
112 HAMBURGER, W., Medicinische Topographie, s. 152. 
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vykoupilo město Jablonné za 860 tolarů, bohužel bez odkazu na příslušný pramen.113 Pokud by 

tomu tak skutečně bylo, můžeme si klást otázku, co přimělo měšťany, kteří ještě před pěti lety 

Alana utýrali téměř k smrti, k tomu, aby nyní věnovali peníze na jeho záchranu. Lze snad 

uvažovat o jednom z prvních úspěchů rekatolizace? Nebo byl důvod spíš pragmatický? 

Zajišťoval vůbec někdo v době Alanovy a Gregoriovy nepřítomnosti chod farnosti? Tyto otázky 

není možné na základě literatury ani pramenů použitých pro tuto práci uspokojivě zodpovědět. 

Jisté však je, že v průběhu třicetileté války nebyla rekatolizace úspěšně dokončena, o čemž 

svědčí i události druhé poloviny 30. let. 

Zmínky o převoru Alanovi končí rokem 1633 a jeho vykoupením ze žitavského zajetí, 

případně bývá ještě připomínáno, že se v těžkých dobách snažil klášter podporovat i svým 

vlastním majetkem.114 Datum ani okolnosti jeho smrti nejsou zaznamenány. K roku 1638 je 

však jako převor připomínán jistý Albertus de Rosario, který koncem června tohoto roku poslal 

dopis provinciálovi, v němž líčí neutěšené poměry ve městě. Převor si stěžuje, že se zdejší pán 

Jindřich Wolf Berka z Dubé staví vůči klášteru nepřátelsky. Kromě toho vykresluje představený 

Jablonské jako násilníky a kacíře bez jakýchkoliv katolických návyků, přičemž k nevhodnému 

chování se jim podařilo svést i jednoho z řeholníků, bratra Stephana. Dále si stěžuje, že zdejší 

lidé zbili o minulých letnicích místního faráře takovým způsobem, že raději odstoupil. Dokonce 

se s převorem v době nouze nechtěli podělit o pivo, a tak musel pít vodu. Nakonec pisatel 

provinciála žádá, aby byl přeložen někam jinam a zmiňuje se, že by byl raději dveřníkem nebo 

zahradníkem kdekoli jinde, než v Jablonném převorem.115 

Jestli bylo prosbám Alberta de Rosario vyhověno, již z dostupných materiálů nelze zjistit. 

Přesto se však z převorova dopisu dá vyčíst několik dalších užitečných informací.116 Za 

pozornost stojí za například zmínka o zbitém faráři, který raději odstoupil. V literatuře se často 

uvádí, že po vyhnání luteránského faráře roku 1623 zajišťovali farní správu dominikáni 

počínaje převorem Alanem. Tento napadený farář však není s řádem nijak spojován, ba naopak, 

ještě jej pisatel od řádu odlišuje tím způsobem, že záhy píše o tom, jak se po útoku na faráře 

zdejší lidé chystají ublížit i klášteru. Kdo tedy mohl být tento duchovní, který nejspíš místo 

faráře přijal po převoru Alanovi (tj. někdy po roce 1633), ale nezastával jej příliš dlouho (do 

 
113 Heimatbuch, s. 73.  
114 PINKAVA, V., Geschichte, s. 50.; HAMBURGER, W., Medicinische Topographie, s. 153. 
115 Detailně o dopisu HAMBURGER, W., Medicinische Topographie, s. 154-155, z nějž vychází PINKAVA, V., 

Geschichte, s. 51, ale ten oproti Hamburgerovi navíc uvádí i jméno převora. Původní pramen se bohužel nepodařilo 

dohledat. 
116 V pramenech použitých pro tuto práci nebyl dopis nalezen. Ani Pinkava už zřejmě neměl originál u sebe. Proto 

je vhodné využít Hamburgerovu verzi, která sice není přesná (naznačeno vynechání částí originálu) ale je vidět, 

že měl autor původní dopis u sebe, protože z něj např. cituje latinské výrazy. Kupříkladu Hamburger píše, že se 

Albertus de Rosario o Jablonských vyjádřil ve smyslu: „Ja, sie sind grobiani in octavo gradu […]“. 
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letnic roku 1638117)? Místo konkrétní odpovědi je nutné se spokojit alespoň s obecnější 

charakteristikou tehdejších náboženských poměrů. 

Ještě před celkovým zhodnocením zdejší situace za třicetileté války se však podívejme na 

vztahy konventu a města z jiného úhlu pohledu než čistě náboženského, jejich vzájemný poměr 

byl totiž ovlivňován i otázkami finančními. Roku 1623 byl kraj zasažen neúrodou, která 

způsobila značnou drahotu potravin. Měšťané byli tedy nuceni požádat o půjčení peněz místní 

konvent. Dominikáni jim vyhověli a půjčky poskytovali až do roku 1628, kdy už je měšťané 

nebyli schopni splácet. Vzájemné vztahy se pak ještě více zkomplikovaly a k vyrovnání 

finančních závazků došlo až na počátku 50. let.118 Tehdejší převor Alanus, o kterém již bylo 

výše zmíněno, že podporoval klášter z vlastních peněz, musel být tedy relativně dobře zajištěný, 

když si mohl dovolit poskytovat i půjčky. Jistě to také svědčí o jeho určité velkorysosti, bez níž 

by jen těžko pomohl veskrze luteránským měšťanům, kteří proti němu byli nepřátelsky 

naladěni. Jestliže bylo tedy v průběhu 20. let napětí alespoň částečně pod kontrolou, roku 1628 

eskalovalo. Klášter přestal městu půjčovat peníze, téhož roku byl převor fyzicky napaden a do 

města dorazila Kolovratova rekatolizační komise, jejíž způsoby byly bezpochyby 

nevybíravé.119 Příčinná souvislost mezi napadením převora a následným příchodem 

rekatolizační komise bývá některými autory zdůrazňována,120 lze se však zamýšlet i nad tím, 

jestli nemohl být útok na představeného podnícen mimo jiné i konfliktem ohledně financí.  

Pokusíme-li se shrnout náboženské poměry v Jablonném za třicetileté války a zahrnout do 

nich i roli kláštera v procesu utváření nové náboženské identity obyvatel (tedy v procesu, který 

bývá běžně nazýván jako protireformace nebo rekatolizace121), musíme v první řadě zdůraznit, 

že v průběhu válečných let nebyl přechod farníků ke katolictví trvalý. Podle Wolkana 

podněcovaly návrat Jablonských k luteránství průběžné průtahy nekatolických vojsk, a proto 

tento historik tvrdí, že nekatolictví přestalo mít ve městě převažující vliv až na samém konci 

třicetileté války.122 Role konventu v procesu rekatolizace spočívala především v tom, že díky 

bratřím byla i ve válečné době zajišťována katolická farní správa. Dominikáni se zasloužili i o 

fungování místní školy, a přestože o ní z této doby neexistují žádné bližší zprávy, lze 

předpokládat, že svým pedagogickým působením vytvářeli prostor pro to, aby se v budoucnu 

 
117 Tohoto roku připadly Letnice na 23. května. 
118 HAMBURGER, W., Medicinische Topographie, s. 155. 
119 K reformačním komisím např. PODLAHA, Antonín (ed.), Dopisy reformační komisse v Čechách z let 1627-

1629, Praha 1908.  
120 Např. PINKAVA, V., Geschichte, s. 49 a z něj čerpající ČERNÁ, R., Kult svaté Zdislavy, s. 42. 
121 K rekatolizaci HANZAL, Josef, Rekatolizace v Čechách – její historický smysl a význam, in: Sborník 

historický, 37, 1990, s. 37–91; MIKULEC, Jiří, Pobělohorská rekatolizace v českých zemích, Praha 1992.   
122 WOLKAN, R., Studien zur Reformationsgeschichte, s. 15. 
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katolictví ve městě lépe prosadilo. I přesto, že se konvent dostal s měšťany do mnohých 

konfliktů a některými byl jistě i nenáviděn, není možné hodnotit jeho působení jako neúspěšné 

nebo zbytečné. Dominikáni se za třicetileté války soustředili nejen na vlastní přežití jako 

takové, ale i na zajištění základního náboženského servisu pro farníky. Farní správa, kterou 

zajišťovali, hrála ve městě při upevňování katolické konfese významnou roli. 
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5. Farnost a rekonstrukce farní správy 
 

Následující kapitola se věnuje jednomu ze stěžejních témat této práce, tedy farnosti 

Jablonné v Podještědí, jejímž centrem byl kostel Narození Panny Marie. Časově je zde zahrnuto 

období přibližně od poloviny 17. století, tedy od doby, kdy se farní síť v Čechách začíná 

postupně obnovovat.123 Horní časovou hranicí jsou 80. léta 18. století, kdy došlo v jablonské 

farnosti ke dvěma zcela zásadním událostem – k požáru města, během něhož byl těžce poškozen 

především farní kostel, a krátce na to ke zrušení zdejšího dominikánského konventu 

josefinskými reformami. Zároveň s těmito událostmi byla jablonská farnost přenesena k tehdy 

již bývalému klášternímu kostelu sv. Vavřince.124 

Kromě územněsprávního vymezení farnosti je v této části práce zmapováno i fungování 

zdejší farní správy a blíže představeni jednotliví farní správci. Jablonský farní kostel stával 

v těsné blízkosti dominikánského klášterního chrámu, vzájemné interakce byly tedy 

nevyhnutelné, a proto jsou v této kapitole zahrnuty i vztahy farnosti a konventu. Pozornost je 

věnována i jablonským farníkům, a to především s ohledem na jejich konfesijní příslušnost, 

pomocí níž se můžeme pokusit určit úspěšnost rekatolizačního úsilí. Takový postup má 

samozřejmě své limity a vypovídá hlavně o tom, jak projevovali lidé svou víru navenek. Jejich 

vnitřní prožívání a zbožnost se budeme snažit přiblížit až na jiném místě této práce. 

 

5.1 Územněsprávní vymezení farnosti  

Farnost Jablonné v Podještědí nebyla v pobělohorské době příliš rozsáhlá. V prameni 

status animarum (stavu duší) pražské arcidiecéze z roku 1651 je uvedeno, že tato farnost 

sestávala ze čtyř vsí.125 Bohužel v prameni není uvedeno, o které konkrétní vesnice šlo. Dalším 

pramenem, ve kterém se jablonská farnost objevuje, jsou zpovědní seznamy, ze kterých 

vyplývá, že k roku 1671 patřily k farnosti vsi Heřmanice a Lemberk.126 Ještě více informací 

pak poskytují duchovenské fase z roku 1713.127 Podle nich spadaly k danému roku do farnosti 

vsi Valtinov, Lvová a Lemberk (zámek), dále pak byla z centra farnosti, tedy z kostela Narození 

Panny Marie, spravována i špitální kaple sv. Wolfganga ležící na tehdejším okraji Jablonného. 

 
123 K obnově farní správy blíže ČÁŇOVÁ, E., Vývoj správy pražské arcidiecéze, s. 486–560; ZAHRADNÍK, 

P., Rekatolizační praxe. 
124 PINKAVA, V., Geschichte, s. 64. 
125 ČÁŇOVÁ, E., Status animarum, s. 51. 
126 ŠIMÁK, Josef Vítězslav (ed.), Zpovědní seznamy arcidiecése pražské z let 1671–1725. Díl 1., Boleslavsko a 

Kouřimsko, Praha 1909, s. 102. 
127 Tento pramen podrobně zpracoval ZAHRADNÍK, P., Rekatolizační praxe, nečíslovaná příloha [414–422].  
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Kromě toho patřily ke zdejší farnosti také Petrovice, ležící nedaleko hranice s Horní Lužicí.128 

Jablonskou farnost lze tedy vymezit zhruba následovně – směrem na jih od Jablonného sahala 

k Valtinovu (dnešní Velký Valtinov), na severu byla uzavřena Petrovicemi a hranicí mezi 

Čechami a Lužicí, na východě dosahovala pouze k Lemberku a ke Lvové a na západě, resp. 

severozápadě byla ohraničena Heřmanicemi (dnešní Heřmanice v Podještědí). 

Na západě sousedila farnost Jablonné s farností cvikovskou a od roku 1707 s nově 

vzniknuvší farností mařenickou.129 Směrem na sever od Jablonného se nacházela luteránská 

území v Horní Lužici. Severovýchodně od jablonské farnosti ležela farnost Hrádek nad Nisou 

a na východě hranice sahala k farnosti žibřidické. Na jihu se zdejší farnost dotýkala farnosti 

Stráž pod Ralskem a Brniště.130 

Společně se vznikem vikariátů v letech 1630 až 1631 byla farnost Jablonné přičleněna 

k vikariátu frýdlantskému, jehož sídlo se nejprve nacházelo ve Frýdlantu a později v Liberci.131 

Frýdlantský vikariát byl spolu s vikariátem mladoboleslavským a českodubským jedním ze tří 

vikariátů ležících v Boleslavském kraji a všechny tyto vikariáty spadaly pod pražskou 

arcidiecézi.132 

Patronátní právo k farnímu kostelu Narození Panny Marie držela vrchnost města 

Jablonného.133 V 17. století to byli příslušníci rodu Berků z Dubé a po většinu 18. století 

Pachtové z Rájova. Přechodné období, kdy se v pozici pánů města vystřídalo během poměrně 

krátké doby více šlechticů, nastalo od roku 1706, kdy zemřel poslední potomek rodu Berků 

z Dubé František Antonín. Po něm panství připadlo jeho švagrovi, Františku Antonínu 

Nosticovi, od něhož Jablonné získala hraběnka Františka Rosalie Kinská. Tato šlechtična však 

zemřela již roku 1714 a panství po ní zdědil Václav Albrecht Bruntálský z Vrbna, který je roku 

1718 prodal Janu Jáchymu Pachtovi. Hrabata z rodu Pachtů z Rájova pak panství držela po celé 

18. století a také značnou část století devatenáctého.134 

 

 
128 NA, ŘD, Klášter Jablonné, Dějiny kláštera, č. kartonu 138, inv. č. 224, sešit s výpisky z dějin kláštera pro rok 

1729, nečísl. [s. 8].; ZAHRADNÍK, P., Rekatolizační praxe, s. 131. 
129 O Mařenicích blíže ZAHRADNÍK, P., Rekatolizační praxe, s. 112–133. 
130 K vymezení hranic a farnosti a určení sousedních farností používám údaje z duchovenských fasí z roku 1713, 

které zpracoval ZAHRADNÍK, P., Rekatolizační praxe, nečíslovaná příloha [414–422], zde [420-421]. 
131 Tamtéž, s. 89–90.  
132 Českodubský vikariát však vznikl až roku 1697; tamtéž, s. 86–88. 
133 Heimatbuch, s. 76–77; NA, ŘD, Klášter Jablonné, Dějiny kláštera, č. kartonu 138, inv. č. 224, sešit s výpisky 

z dějin kláštera pro rok 1729, nečísl. [s. 10]. 
134 PINKAVA, V., Geschichte, s. 54–56.  
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5.2 Farnost po třicetileté válce a úspěchy rekatolizace 

 Období od 50. let 17. století bývá označováno jako doba konsolidace farní sítě v celých 

Čechách. V průběhu třicetileté války byla kvalita farní správy často velmi špatná, a někde 

dokonce tato správa úplně chyběla. Za velmi problematické byly v tomto ohledu považovány 

oblasti ležící na severu Čech, a to především kvůli blízkosti k luteránské Lužici, respektive 

Sasku, na které měly příhraniční lokality silnější vazby. Podmínky pro úspěšné prosazení 

rekatolizace zde tedy byly komplikované. I z těchto důvodů byla daná území v průběhu 50. a 

60. let 17. století po správní stránce rozdělena. Na území Litoměřického kraje byla od roku 

1655 zřízena diecéze litoměřická a na území severovýchodních (a východních) Čech roku 1664 

diecéze královéhradecká.135 Severní Čechy (včetně Jablonného), které spadaly do 

Boleslavského kraje, zůstaly součástí arcidiecéze pražské.136 

 I přes blízkost Jablonného k hranici s luteránskými územími převažovali ve farnosti 

k roku 1651 katolíci nad nekatolíky. Status animarum uvádí k tomuto roku 140 nekatolíků a 

481 vyzpovídaných. Kromě toho je však ve farnosti evidováno 414 nevyzpovídaných osob, 

které sice nejsou označeny přímo jako nekatolíci, ale jejich počet dává tušit, že rekatolizace 

farnosti nemohla být k tomuto roku ještě ani zdaleka dokončena. Mimo to je ve farnosti vedeno 

také 157 osob neschopných zpovědi, tedy dětí.137 Odhlédneme-li nyní od toho, že samotné 

počty vyzpovídaných nemusí nutně vypovídat o vnitřním náboženském přesvědčení 

jednotlivých farníků, můžeme se pokusit míru rekatolizace farnosti přiblížit tím, že data 

z Jablonného porovnáme s okolními farnostmi.  

Nejprve se zaměříme na farnosti, které na tom byly, co se týče postupu rekatolizace lépe 

než Jablonné. Jedná se například o farnost Cvikov, která s Jablonným přímo sousedila. V této 

farnosti je evidováno pouze 40 nekatolíků a dva nevyzpovídaní, počet vyzpovídaných zde 

dosahuje celých 1 384 osob. Ještě úspěšnější se rekatolizace jeví v Zákupech, kde je 

zaznamenán pouze jeden nekatolík a 546 vyzpovídaných. Výsledky rekatolizačního úsilí jsou 

znát i v mimoňské farnosti, zde je vedeno pouze 43 nekatolíků a naproti tomu 833 

vyzpovídaných.138 

 Situace ve farnostech hraničících s Jablonným na východě však pro katolíky příliš 

příznivě nevypadala. Například ve Lvové, která je v prameni status animarum vedena jako 

samostatná farnost nezávislá na té jablonské, je zmiňováno 65 nekatolíků a 21 vyzpovídaných. 

 
135 Litoměřickou diecézí se zabýval už SCHLENZ, Johann, Geschichte der Bistums und der Diözese Leitmeritz, 

Warnsdorf 1912. 
136 ČÁŇOVÁ, E., Vývoj správy, s. 551–555. 
137 ČÁŇOVÁ, E., Status animarum, s. 51. 
138 Tamtéž, s. 50–51. 
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Údaje pro Hrádek nad Nisou, Křižany, Zdislavu a Jítravu jsou ve statutech uvedeny dohromady 

a čítají 398 nekatolíků a 322 osob vyzpovídaných. Samostatně je pak veden převážně 

nekatolický Velký Valtinov ležící v těsné blízkosti Jablonného, zde bylo napočítáno 121 

nekatolíků a 40 vyzpovídaných.139  

 Z dalších pramenů, které by přinášely informace o rekatolizaci jablonské farnosti, nelze 

bohužel využít soupis poddaných podle víry z roku 1651, protože Jablonné není v soupisu 

vedeném pro Boleslavský kraj zmíněno.140 Už v prameni status animarum je totiž Jablonné 

vedeno u Litoměřického kraje, nikoli Boleslavského, kam bývá běžně řazeno jakožto součást 

frýdlantského vikariátu. Soupis poddaných podle víry však pro Litoměřický kraj nebyl 

proveden. Pokud by tedy bylo Jablonné považováno za součást Litoměřického kraje i při 

vytváření soupisu poddaných podle víry, vysvětlovalo by se tím, proč není v tomto prameni 

zachyceno. 

Stav rekatolizace pro období od 70. let 17. století se však alespoň částečně odráží ve 

zpovědních seznamech pražské arcidiecéze. Od roku 1671 měli jednotliví faráři povinnost 

odevzdávat tyto seznamy každý rok.141 K roku 1671 jsou v seznamech pro farnost Jablonné 

zapsáni pouze dva nekatolíci, muž z Heřmanic a žena z Lemberka. V letech 1677 a 1678 je 

vždy jako jediný nekatolík ve farnosti zmíněn pouze jakýsi bývalý voják z Heřmanic.142 

Můžeme samozřejmě pochybovat o tom, jestli jsou ve zpovědních seznamech vypsáni skutečně 

všichni zdejší nekatolíci, a to i proto, že duchovní, kteří seznamy sepisovali, jistě měli zájem 

na tom, aby se jejich farnost jevila co nejvíce katolická. I přesto lze zhodnotit, že jablonská 

farnost byla v 70. letech už veskrze katolická, nekatolíci zde byli spíše výjimkou.   

Na tomto místě však není možné průběh rekatolizace farnosti v 50. a 60. letech 17. 

století podrobněji rozebírat. Archivní prameny využité pro tuto práci bohužel neumožňují se 

tímto problémem blíže zabývat. Vyjděme tedy prozatím z předpokladu, že právě v průběhu 

těchto dvou desetiletí se ve farnosti katolictví postupně upevňovalo a na jejich konci i upevnilo. 

Jakkoli nás použité prameny o tomto období příliš neinformují, přibližně od poloviny 80. let je 

možné zaměřit se alespoň na osobnosti, které ve farnosti pomáhaly katolictví udržovat, tedy na 

duchovní správce zdejšího farního kostela – faráře, respektive administrátory. 

 

 
139 Tamtéž. 
140 PAZDEROVÁ, Alena (ed.), Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Boleslavsko, Praha 1994. 
141 ČÁŇOVÁ, E., Vývoj správy, s. 556–557.  
142 ŠIMÁK, J.V. (ed.), Zpovědní seznamy, s. 102. 
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5.3 Dominikáni jakožto farní administrátoři 

Pro jablonskou farní správu je charakteristické především to, že ji v období, na které se 

tato práce zaměřuje, zajišťovali dominikáni. Prvním z nich byl převor Dominicus Alanus, který 

faru převzal roku 1623 po vyhnaném luteránském faráři. V době třicetileté války a krátce po ní 

se zřejmě jednalo o nutnost způsobenou nedostatkem katolického světského kléru.143 Proč se 

však tato praxe udržela až do doby zrušení konventu za josefinských reforem, a dokonce i 

několik let poté?144 A byli opravdu dominikáni správci zdejší fary bez výjimky celých bezmála 

dvě stě let? 

Ještě předtím, než se pokusíme odpovědět na tyto otázky, je nutné zmínit, že jablonští 

dominikáni nezastávali u kostela Narození Panny Marie funkci farářů v pravém slova smyslu. 

V případech, kdy farní beneficium nedosahovalo dostatečné výše, nebylo totiž osazeno přímo 

farářem, ale přidělilo se takzvanému farnímu administrátorovi. Na druhou stranu ovšem muselo 

být farní beneficium stále schopné administrátora uživit, pokud ne, přikročilo by se ke 

spravování příslušné fary z nejbližší fary v okolí.145 I jablonský farní kostel měl v námi 

sledovaném období vždy pouze administrátora, nikoli faráře. Jak ovšem uvidíme, tak v průběhu 

18. století přetrvávala snaha arcibiskupské konzistoře svěřit zdejší beneficium řádnému faráři 

v osobě vhodného světského kněze. Zde se však zájmy arcibiskupství střetly se zájmy 

jablonských dominikánů.146 

  

 
143 K tomuto tématu blíže např. ČORNEJOVÁ, Ivana (ed.), Úloha církevních řádů při pobělohorské rekatolizaci, 

Praha 2003. 
144 PINKAVA, V., Geschichte, s. 64. 
145 ZAHRADNÍK, P., Rekatolizační praxe, s. 97. 
146 Je třeba zdůraznit, že dominikáni nebyli pevně vázáni na daný konvent a často svá působiště na základě nařízení 

z ústředí provincie měnili. Když tedy používám pojem „jablonští dominikáni“, uvědomuji si, že většina řeholníků 

byla „jablonskými dominikány“ pouze určitou část svého života (mnohdy jen pár let). Přesto ale toto označení 

považuji za účelné, protože počítám s tím, že si členové řádu během svého – i když ne trvalého – působení 

v Jablonném vytvořili k městu a jeho obyvatelům nějaké vazby. Alespoň dočasně byli tedy opravdu „jablonskými 

dominikány“.    
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Jméno 

duchovního 

Člen 

dominikán-

ského řádu 

Doložen i 

jako 

jablonský 

převor 

Ve funkci 

doložen k 

rokům Pramen/zdroj 

Dominicus 

Alanus ano ano 1623 

HAMBURGER, W., Medicinische Topographie, s. 

152. 

Dominicus 

Funck ano ano 1671 ŠIMÁK, J. V. (ed.), Zpovědní seznamy, s. 102. 

Dominicus 
Thomas Jordan ano ano 

1672, 

1677, 
1691 

ŠIMÁK, J. V. (ed.), Zpovědní seznamy, s. 102; 

PINKAVA, V., Geschichte, s. 52; JORDAN, 

Dominicus Thomas, Schlecht und Gerecht, Cöllen, 
Engelbert Theodor Kinch, 1690. 

Alanus Steyer ano - 1691 ŠIMÁK, J. V. (ed.), Zpovědní seznamy, s. 102. 

Gondisalvus 
Glottfelder ano - 1694 ŠIMÁK, J. V. (ed.), Zpovědní seznamy, s. 102. 

Stanislaus Kral ano ano 

1697, 

1702 

ŠIMÁK, J. V. (ed.), Zpovědní seznamy, s. 102; 

PINKAVA, V., Geschichte, s. 54. 

Hyacinthus May ano - 1706 ŠIMÁK, J.V. (ed.), Zpovědní seznamy, s. 102. 

Honorius Heller ano - 

1716, 

1719 

ŠIMÁK, J. V. (ed.), Zpovědní seznamy, s. 102; 

PINKAVA, V., Geschichte, s. 42; NA, ŘD, 

Klášter Jablonné, Stavba klášterního chrámu, č. 

kartonu 138, inv. č. 224, opis dopisu Jana Jáchyma 

Pachty arcibiskupské konzistoři z 10. března 1719. 

Georgius 

Schmidt  ano ano 

1720, 

1723 

ŠIMÁK, J. V. (ed.), Zpovědní seznamy, s. 102; 

NA, ŘD, Farní kostel a DÚ Jablonné, 

Administrace fary dominikány, karton č. 138, inv. 

č. 225, dopis arcibiskupské konzistoře hraběti Janu 

Jáchymu Pachtovi z 22. dubna 1723. 

Benedictus 

Khinzl ano - 

1725, 

1729 

NA, ŘD, Klášter Jablonné, Dějiny kláštera, č. 

kartonu 138, inv. č. 224, sešit s výpisky z dějin 

kláštera pro rok 1729, nečísl. [s. 10].  

Dominicus 

Serauer ano - 1729 

NA, ŘD, Klášter Jablonné, Dějiny kláštera, č. 
kartonu 138, inv. č. 224, sešit s výpisky z dějin 

kláštera pro rok 1729, nečísl. [s. 10]; NA, ŘD, 

Farní kostel a DÚ Jablonné, Administrace fary 

dominikány, karton č. 138, inv. č. 225, dopis 

arcibiskupské konzistoře hraběti Janu Jáchymu 

Pachtovi z roku 1729. 

Liborius 

Hoffman ano - 

1735, 

1738 

NA, ŘD, Farní kostel a DÚ Jablonné, 

Administrace fary dominikány, karton č. 138, inv. 

č. 225, dopis dominikánského provinciála Cajetana 

Burgera hraběti Janu Jáchymu Pachtovi z 20. 

listopadu 1738.  

Basilius Jerisch ano - 

1739, 

1743, 

1746 

NA, ŘD, Farní kostel a DÚ Jablonné, 

Administrace fary dominikány, karton č. 138, inv. 

č. 225, dopis jablonského převora Bernarda Abela 
hraběti Františku Josefu Pachtovi z 12. dubna 

1743; tamtéž, dopis jablonské městské rady hraběti 

Františku Josefu Pachtovi z 18. ledna 1746. 

Hyacinthus 

Benižka ano ano 1750 

Heimatbuch der Gerichtsbezirke Deutsch-Gabel 

und Zwickau in Böhmen, München 1975, s. 74; 

NA, ŘD, Farní kostel a DÚ Jablonné, 

Administrace fary dominikány, karton č. 138, inv. 

č. 225, dopis arcibiskupské konzistoře hraběti 

Františku Josefu Pachtovi z 21. ledna 1751. 

Constantinus 

Ditrich ano - 1757 

NA, ŘD, Farní kostel a DÚ Jablonné, 

Administrace fary dominikány, karton č. 138, inv. 

č. 225, dopis jablonského převora Longina 
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Albrechta hraběti Františku Josefu Pachtovi ze 4. 

října 1757. 

Cyrillus Fritsch  ano - 

1757–

1758  

NA, ŘD, Farní kostel a DÚ Jablonné, 

Administrace fary dominikány, karton č. 138, inv. 

č. 225, hospodářská zpráva z jablonského panství 

pořízená na Novém Falkenburku 11. listopadu 

1758. 

Martinus Steidl ano - 

1758–

1761  

NA, ŘD, Farní kostel a DÚ Jablonné, 

Administrace fary dominikány, karton č. 138, inv. 

č. 225, hospodářská zpráva z jablonského panství 
pořízená na Novém Falkenburku 29. listopadu 

1758; SOkA Česká Lípa, AM Jablonné, 

Projednání obsazení místa farního administrátora, 

karton č. 4, inv. č. 48, hospodářská zpráva z 

jablonského panství pořízená na Novém 

Falkenburku 12. prosince 1761.  

Conradus 

Damasco ano - 

1761–

1807     

SOkA Česká Lípa, AM Jablonné, Projednání 

obsazení místa farního administrátora, karton č. 4, 

inv. č. 48, hospodářská zpráva z jablonského 

panství pořízená na Novém Falkenburku 12. 

prosince 1761; PINKAVA, V., Geschichte, s. 64. 

Honorius Kraus ano - 

1807–

1813   PINKAVA, V., Geschichte, s. 64. 

 

Tabulka 1: Dominikánští administrátoři ve farnosti Jablonné 

 

V přiložené tabulce jsou vypsáni administrátoři, jejichž jména bylo možné z dostupných 

pramenů zjistit. Farní správu lze rekonstruovat přibližně od poslední čtvrtiny 17. století. 

S výjimkou Dominica Jordana (kterému bude věnován prostor v kapitole o konventu) však 

nebylo u většiny administrátorů ze 17. století možné zjistit o mnoho více než jméno a přibližnou 

dobu, kdy ve městě působili. Více pramenů se dochovalo až z počátku století následujícího, 

konkrétně z doby, kdy je ve funkci doložen řeholník Honorius Heller, který je poprvé zmiňován 

k roku 1716.147 Od této doby jsme schopni farní správu rekonstruovat poměrně přesně.  

Tento duchovní je ve funkci dále doložen k roku 1719, kdy Jan Jáchym Pachta, 

jablonský pán a zároveň držitel patronátního práva k farnímu kostelu, žádá arcibiskupskou 

konzistoř o povolení, aby mohl být Heller do funkce prezentován i nadále. Nedozvídáme se 

sice, na jak dlouho mu měla být administratura prodloužena, ale v pozdějších desetiletích se 

často setkáváme s termínem čtyř let. Pokud by se jednalo o stejnou dobu i v tomto případě, 

plynule by na Hellerovo období administrování navazovalo působení dalšího doloženého 

duchovního. 

K roku 1723 je jako další administrátor zmiňován Georgius Schmidt, který je krátce 

předtím doložen i jako zdejší převor. Přibližně od této doby se však začíná projevovat nevole 

 
147 PINKAVA, V., Geschichte, s. 42. 
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ze strany arcibiskupské konzistoře vůči administrování zdejší fary dominikány. Konzistoř 

potom během následujících přibližně tří desetiletí hraběte Jana Jáchyma Pachtu a později i jeho 

syna Františka Josefa opakovaně vyzývala, aby jako správce farního kostela dosadili 

příslušníka světského kléru a nikoli řeholníka. Zdůrazňovala také, že zdejší farní beneficium by 

mělo být světské (beneficium saeculare), tedy ne kanonické (beneficium regulare).148 Kromě 

toho měl arcibiskup a jeho okolí zájem na tom, aby zdejší faru spravoval řádný farář (parochus), 

a ne pouhý administrátor.149 

Po Schmidtovi byl do funkce dosazen Benedictus Khinzl, který zemřel roku 1729. Hned 

po jeho smrti se jablonští dominikáni v čele s převorem Sebastianem Edlingerem obrátili na 

hraběte Jana Jáchyma Pachtu, aby na uprázdněné místo dosadil opět někoho z řádu. Hrabě 

Pachta řeholníkům vyhověl a svěřil funkci Dominicu Serauerovi, doposud působícímu ve 

znojemském konventu.150 Zároveň ho však arcibiskupská konzistoř upomínala, že Serauerovo 

působení lze prodloužit maximálně o jeden rok a trvala na tom, aby po uplynutí této doby byl 

na faru dosazen světský kněz jakožto řádný farář.151 Vzhledem k následujícím událostem však 

hrabě Pachta pravděpodobně neměl pocit, že by ho upomínky od konzistoře k něčemu 

zavazovaly. 

Dalším administrátorem byl opět dominikán, tentokrát Liborius Hoffman, prezentovaný 

někdy okolo roku 1735. Když se jeho čtyřleté období administrování pomalu chýlilo ke konci, 

tedy v průběhu roku 1738, prosili znovu jablonští řeholníci hraběte Pachtu, aby na faru dosadil 

někoho z jejich řádu. Tentokrát se za ně však u hraběte přimlouval i provinciál řádu Cajetanus 

Burger, který argumentoval hlavně tím, že v okolí konventu je značné nebezpečí kacířství (in 

der gegend gefährlich grassierenden Ketzereyen), před kterým dokáží bratří své farníky 

úspěšně chránit a jsou schopní zamezit tomu, aby jejich „ovečky“ odpadly od katolické víry 

(bißhero immer ohne einigen manget der anvertrauten christlichen Schäflein).152 Blízkost 

luteránské Horní Lužice byla pro jablonské dominikány nejspíš neustálou hrozbou, která 

ovlivňovala i jejich chápání sebe sama. I na jiných místech se totiž setkáváme s tím, že zdejší 

dominikáni chápou svůj konvent jako výspu nebo obranný val proti nekatolictví, které se šíří 

 
148 NA, ŘD, Farní kostel a DÚ Jablonné, Administrace fary dominikány, karton č. 138, inv. č. 225, dopis 

arcibiskupské konzistoře hraběti Janu Jáchymu Pachtovi z 22. dubna 1723. 
149 Tamtéž, dopis arcibiskupské konzistoře hraběti Františku Josefu Pachtovi z 21. ledna 1751. 
150 NA, ŘD, Klášter Jablonné, Dějiny kláštera, č. kartonu 138, inv. č. 224, sešit s výpisky z dějin kláštera pro rok 

1729, nečísl. [s. 10].  
151 NA, ŘD, Farní kostel a DÚ Jablonné, Administrace fary dominikány, karton č. 138, inv. č. 225, dopis 

arcibiskupské konzistoře hraběti Janu Jáchymu Pachtovi z roku 1729. 
152 NA, ŘD, Farní kostel a DÚ Jablonné, Administrace fary dominikány, karton č. 138, inv. č. 225, dopis 

dominikánského provinciála Cajetana Burgera hraběti Janu Jáchymu Pachtovi z 20. listopadu 1738. 
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ze sousední Lužice, respektive Saska.153 Kromě toho se provinciál Burger odvolává na tradici 

již stoletého působení dominikánů jakožto farních administrátorů a zmiňuje se i o tom, že 

jablonský konvent trpí velikou nouzí ([…] besonders nothleidendendes Jahbler Convents).154 

Tento argument sice provinciál uvádí až nakonec, ale velice pravděpodobně to byl hlavní 

důvod, proč dominikáni o administraci fary tolik stáli. Konvent byl totiž velmi chudý a farní 

beneficium přinášelo řeholníkům vítané příjmy.155 Jeden z řeholníků, kterého provinciál 

navrhoval jako vhodného kandidáta na místo administrátora, byl do této funkce později 

skutečně prezentován. 

Otec Basilius Jerisch se stal administrátorem okolo roku 1739, původně byl jmenován 

na čtyři roky, opět s podmínkou ze strany arcibiskupské konzistoře, že po uplynutí dané doby 

bude na místo dosazen světský kněz. Ale ani tentokrát nebylo přání konzistoře vyhověno. 

Jerischova administratura byla prodloužena o další čtyři roky, neboť klášter v čele s převorem 

Bernardem Abelem opět prosil hraběte Pachtu156, aby se přihlédlo k jeho hmotné nouzi a aby 

mu bylo beneficium znovu přiděleno.157 Ještě během tohoto druhého čtyřletého období, 

konkrétně roku 1746, však Jerisch vážně onemocněl a vypadalo to, že zemře. Tentokrát to byla 

jablonská městská rada, kdo psal hraběti Pachtovi, aby se přimluvil u arcibiskupské konzistoře 

a zařídil, že i nový administrátor bude dominikán. Měšťané použili jako argument především 

horlivost a pečlivost, s jakou dominikáni farní správu vykonávají. Městská rada oceňovala 

hlavně to, že i přesto, že jsou od sebe jednotlivé vsi ve farnosti poměrně vzdálené, tak 

dominikánští administrátoři jsou ochotní pečlivě docházet i do vzdálenějších vesnic a 

zaopatřovat tam nemocné svátostí posledního pomazání.158 Nejvzdálenější vsí od samotného 

Jablonného byly bezpochyby Petrovice, které leží přibližně pět kilometrů od konventu. Časově 

zanedbatelná ale jistě nebyla ani cesta do Heřmanic, které jsou položeny přibližně čtyři 

kilometry daleko. Městská rada pak ještě samostatným listem potvrdila, že Basilius Jerisch 

administroval zdejší faru obzvlášť pilně.159 Nakonec ale tento duchovní nemoci přeci jen 

 
153 NA, ŘD, Klášter Jablonné, Dějiny kláštera, č. kartonu 138, inv. č. 224, sešit s výpisky z dějin kláštera pro rok 

1729, nečísl. [s. 11].  
154 NA, ŘD, Farní kostel a DÚ Jablonné, Administrace fary dominikány, karton č. 138, inv. č. 225, dopis 

dominikánského provinciála Cajetana Burgera hraběti Janu Jáchymu Pachtovi z 20. listopadu 1738. 
155 NA, ŘD, Klášter Jablonné, Dějiny kláštera, č. kartonu 138, inv. č. 224, sešit s výpisky z dějin kláštera pro rok 

1729, nečísl. [s. 11]. 
156 Tentokrát se konvent už obracel na nového držitele patronátního práva k farnímu kostelu, tedy na Františka 

Josefa Pachtu, protože jeho otec Jan Jáchym roku 1742 zemřel. PINKAVA, V., Geschichte, s. 56. 
157 NA, ŘD, Farní kostel a DÚ Jablonné, Administrace fary dominikány, karton č. 138, inv. č. 225, dopis 

jablonského převora Bernarda Abela hraběti Františku Josefu Pachtovi z 12. dubna 1743. 
158 Tamtéž, dopis jablonské městské rady hraběti Františku Josefu Pachtovi z 18. ledna 1746. 
159 Tamtéž. 
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nepodlehl, a dokonce mu byla funkce prodloužena ještě o další období, bohužel ale nevíme, jak 

bylo toto období dlouhé a ani jestli ho zvládl celé dokončit.160 

Po Jerischovi byl správou zdejší fary pověřen Hyacinthus Benižka,161 který zemřel 

někdy na přelomu let 1750 a 1751. Když bylo místo administrátora opět volné, vložila se do 

věci arcibiskupská konzistoř. František Josef Pachta od ní hned v lednu roku 1751 obdržel 

poměrně důrazný list, ve kterém byl znovu vyzván, aby faru obsadil příslušníkem světského 

kléru, přičemž mu bylo ostentativně připomenuto, že nedostatkem vhodných světských 

duchovních pražská arcidiecéze rozhodně netrpí (diese Archi-Dioeces am wohl qualificierten 

Clero Saeculari gar keinen Mangel leydet), ba spíše naopak.162 

Pachta však výzvy konzistoře neuposlechl ani tentokrát. Z listu, který mu psal jablonský 

podpřevor v březnu téhož roku, se dozvídáme, že byla dokonce arcibiskupskou konzistoří 

ustavena zvláštní komise, která měla tento problém vyřešit. Konzistoř nakonec vydala nařízení, 

v rámci něhož byla určena další časová lhůta, do kdy má být na jablonskou faru dosazen světský 

kněz. Tentokrát měla být vůle konzistoře vymáhána prostřednictvím příslušného vikáře, který 

v této době už sídlil v Liberci, nikoli ve Frýdlantu.163 Arcibiskupská konzistoř však nezvolila 

příliš vhodný postup, protože vikář se postavil na stranu jablonských dominikánů. Uvědomoval 

si, že by ztráta farního beneficia přivedla konvent do finančních potíží, a tak netrval na tom, 

aby se administrování fary vzdali.164 

 Později v průběhu 50. let to skoro vypadá, jako by spor o jablonskou faru mezi 

arcibiskupskou konzistoří na jedné straně a jablonským konventem spolu s hrabaty z rodu 

Pachtů z Rájova na straně druhé utichl. Minimálně o něm po několik následujících let nemáme 

žádné zprávy. Další doložený administrátor Constantinus Dittrich byl opět dominikán. O tomto 

duchovním nevíme o mnoho více než to, že zemřel roku 1757 a že záhy po jeho smrti žádali 

opět bratři dominikáni hraběte, aby na faru dosadil někoho z jejich řádu.165 Tentokrát není 

doloženo, že by jmenování nového administrátora provázely nějaké komplikace nebo spory.  

 Následující dominikánský administrátor Cyrillus Fritsch zastával svou funkci jen 

krátkou dobu. Už od roku 1756 bylo totiž město vystaveno průtahům vojsk bojujících 

 
160 Tamtéž, dopis arcibiskupské konzistoře hraběti Františku Josefu Pachtovi z 21. ledna 1751. 
161 V publikaci Heimatbuch, s. 74 je uváděný jako Hyazinth Beneschka z Jihlavy, je mu připisovaná funkce 

převora, které se ujal roku 1748. Jeho smrt je datována do prosince roku 1750, vše bohužel bez odkazu na příslušný 

pramen. 
162 NA, ŘD, Farní kostel a DÚ Jablonné, Administrace fary dominikány, karton č. 138, inv. č. 225, dopis 

arcibiskupské konzistoře hraběti Františku Josefu Pachtovi z 21. ledna 1751. 
163 SOkA Česká Lípa, Bratrstvo sv. Josefa, Jednání o založení bratrstva sv. Josefa, karton č. 81, inv. č. 983, dopis 

libereckého vikáře Antonína Kopsche jablonskému administrátorovi z 31. prosince 1755. 
164 NA, ŘD, Farní kostel a DÚ Jablonné, Administrace fary dominikány, karton č. 138, inv. č. 225, dopis 

jablonského podpřevora Laurentia Kallofertha hraběti Františku Josefu Pachtovi z 28. března 1751. 
165 Tamtéž, dopis jablonského převora Longina Albrechta hraběti Františku Josefu Pachtovi ze 4. října 1757. 
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v sedmileté válce. Roku 1757 bylo Jablonné dokonce ostřelováno císařskými vojsky, protože 

se v něm opevnili Prusové.166 Kromě značných materiálních škod s sebou armády přinesly také 

jakousi blíže nespecifikovanou nakažlivou nemoc, která způsobovala těžkou horečku, jíž 

podlehl roku 1758 i duchovní Fritsch.167 Ani v této době ale nebylo samozřejmé, že by 

administratura musela nutně připadnout dominikánům. Svědčí o tom fakt, že tehdejší převor 

považoval za nutné napsat po Fritschově smrti prosbu hraběti Pachtovi, aby místo obsadil opět 

někým z řádu. V jiném dopise hraběti potom představený zmiňuje, že si je vědom toho, že by 

konzistoř na faře viděla raději světského kněze.168 Tlak na hraběte i na konvent ze strany 

arcidiecéze tak byl pravděpodobně v nějaké podobě přítomný po celou dobu, kdy řeholníci farní 

správu vykonávali.  

 Uprázdněné místo bylo ještě roku 1758 přiděleno bratru Martinu Steidlovi, který již 

dříve vykonával v Jablonném funkci kaplana.169 Nezastával ale funkci příliš dlouho a už 

koncem roku 1761 se administrátorem stal Conradus Damasco, který byl nakonec vybrán díky 

tomu, že na rozdíl od druhého kandidáta, který původně připadal v úvahu, ovládal dobře 

němčinu.170 I za něj stále přetrvávala výše popisovaná praxe, kdy převor každých několik let 

žádal hraběte Pachtu, aby u arcibiskupské konzistoře zařídil, že bude správa farnosti 

dominikánovi svěřena i nadále.171 Conradus Damasco zastával ze všech zmíněných duchovních 

tuto funkci jednoznačně nejdéle. Když byla po zrušení konventu farnost roku 1788 přenesena 

z kostela Narození Panny Marie, který byl silně zasažen nedávným požárem, ke kostelu sv. 

Vavřince, byl to právě Damasco, komu byl „nový“ farní kostel slavnostně předán.172 Conradus 

Damasco spravoval farnost od sv. Vavřince až do své smrti v roce 1807, po něm zde ještě krátce 

působil bratr Honorius Kraus, který zemřel roku 1813 a stal se na dlouhou dobu posledním 

dominikánským farním správcem v Jablonném.173 

 Vraťme se nyní k otázkám, které jsme si položili na začátku této podkapitoly. Díky 

informacím získaným z příslušných pramenů lze konstatovat, že dominikáni skutečně 

spravovali jablonskou farnost od roku 1623, kdy byli z města vypovězeni nekatoličtí duchovní, 

až do zrušení konventu na konci 80. let 18. století. Jejich administrování tedy pokrývá celé 

 
166 PINKAVA, V., Geschichte, s. 57–60. 
167 NA, ŘD, Farní kostel a DÚ Jablonné, Administrace fary dominikány, karton č. 138, inv. č. 225, hospodářská 

zpráva z jablonského panství pořízená na Novém Falkenburku 11. listopadu 1758. 
168 Tamtéž, dopis jablonského převora Johanna Dittricha hraběti Františku Josefu Pachtovi z 11. listopadu 1758. 
169 Tamtéž, hospodářská zpráva z jablonského panství pořízená na Novém Falkenburku 29. listopadu 1758. 
170 SOkA Česká Lípa, AM Jablonné, Projednání obsazení místa farního administrátora, karton č. 4, inv. č. 48, 

hospodářská zpráva z jablonského panství pořízená na Novém Falkenburku 12. prosince 1761. 
171 NA, ŘD, Klášter Jablonné, Klášterní korespondence, č. kartonu 138, inv. č. 224, dopis převora Frederica Riedla 

hraběti Františku Josefu Pachtovi z 8. února 1765. 
172 PINKAVA, V., Geschichte, s. 64; ČERNÁ, R., Kult svaté Zdislavy, s. 44–45.   
173 PINKAVA, V., Geschichte, s. 64. 
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období sledované v této práci, ba dokonce je ještě o několik let překračuje. Nebylo sice možné 

zjistit jména všech duchovních, kteří ve městě v daném období funkci administrátorů 

vykonávali (především pro 2. polovinu 17. století zde stále zůstává řada otazníků), ale zároveň 

se nepodařilo doložit, že by kterýkoliv ze zmiňovaných administrátorů nebyl členem 

dominikánského řádu. 

 Proč se však otcové udrželi v této funkci tak dlouho? Odpovědi na tuto otázku byly už 

výše částečně naznačeny. V době třicetileté války a krátce po ní šlo o nutnost způsobenou 

nedostatkem světských katolických duchovních. Pro konec 17. století a celé století následující 

si ale s tímto vysvětlením vystačíme jen stěží. Hlavním důvodem, proč se dominikáni nechtěli 

vzdát zdejší fary, byly finance, které jim plynuly z farního beneficia. Opakovaně se 

v pramenech setkáváme s tvrzením, že konvent je velmi chudý, a proto ke svému fungování 

farní beneficium nutně potřebuje.   

 Pokud by se ale řeholníci v roli administrátorů neosvědčili, jistě by si na svou stranu 

nezískali řadu více i méně vlivných přímluvců, díky kterým se jim nakonec podařilo si 

beneficium udržet. To, že se za zdejší dominikány postavil řádový provinciál, by snad mohlo 

být ještě poměrně samozřejmé a nemusí to nutně vypovídat nic o kvalitě dominikány 

zajišťované farní správy. Za řeholníky se ovšem pravidelně přimlouvali i patroni farního kostela 

a pánové města, hrabata z rodu Pachtů, a je doložená dokonce i podpora ze strany jablonské 

městské rady. Jak uvidíme později, tak oba tito aktéři vedli s konventem i mnohé spory a 

neváhali se proti němu postavit. Rozhodně tedy nelze tvrdit, že by konventu byli 

bezpodmínečně nakloněni nebo by se ho snažili jakkoli protěžovat. Proto se můžeme domnívat, 

že jejich přímluva (především v případě městské rady) skutečně vypovídá o tom, že dominikáni 

se o farnost starali svědomitě a mohli snad být proto mezi farníky oblíbení. V jednom případě 

je doložena i pomoc od libereckého vikáře. Jedná se o poměrně kusou informaci, ze které není 

možné prozatím vyvozovat nic dalšího o vzájemných vztazích jablonského konventu a 

příslušného vikáře. V této souvislosti se lze snad alespoň zamyslet nad tím, jak daleko mohly 

sahat kontakty a sítě konventu a uvědomit si, že se zdaleka nemusely omezovat jen na hranice 

příslušné farnosti nebo panství. 

 A jak se k administrování stavěli sami dominikáni? Přinášela jim kromě hmotného 

zajištění tato funkce ještě něco dalšího? V první řadě jim z ní samozřejmě plynuly povinnosti, 

protože s některými úkoly spojenými s farností se administrátorovi snažili vypomáhat i ostatní 

členové řádu. Jestli však vnímali řeholníci i jiná pozitiva administrování, kromě toho, že jim 

přinášelo finanční zajištění, lze jen stěží odhadnout. Některé z výše zmíněných písemností nám 

ale dávají tušit, že dominikáni chápali vykonávání farní správy i jako poslání. Blízkost hranice 
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s luteránským územím, které bylo pojímáno jako heretické, a tudíž nepřátelské, používali 

řeholníci jako jeden z argumentů pro to, aby jim farní správa zůstala svěřena i nadále.174 Snad 

se tedy opravdu mohli jablonští dominikáni cítit jako strážci hranice mezi katolíky a „heretiky“ 

a vykonávání farní správy mohli tím pádem vnímat jako jeden prostředků, jak tomuto úkolu 

lépe dostát. 

 

  

 
174 NA, ŘD, Klášter Jablonné, Dějiny kláštera, č. kartonu 138, inv. č. 224, sešit s výpisky z dějin kláštera pro rok 

1729, nečísl. [s. 11]. 
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6. Konvent 

 

6.1 Vztahy farnosti a konventu na příkladu sporu v roce 1700 

Do vztahů jablonského konventu a farnosti můžeme nahlédnout skrze spor, ke kterému 

mezi nimi došlo roku 1700. Tato kauzu jsem vybrala i proto, že je velice dobře zdokumentovaná 

v pramenech a poskytuje jedinečný vhled do každodenních problémů obyvatel barokního 

Jablonného. Konventem, jakožto jednou zúčastněnou stranou konfliktu, jsou míněni nejen 

příslušníci konventu jako takoví, ale i řeholník, který vykonával funkci administrátora. Jako 

představitelé farnosti figurují v tomto sporu dva kostelníci, tedy laici působící při farním 

kostele.175 Na jejich stranu se postavila i zdejší městská rada.  

Dne 14. dubna roku 1700 sepsali jablonští kostelníci Daniel Schmidt a Christoph 

Beymet stížnost, která obsahovala čtrnáct bodů, do nichž pisatelé shrnuli všechny údajné 

nespravedlnosti, které se jim dějí ze strany konventu.176 Kostelníci měli především pocit, že si 

dominikáni skrze svého administrátora chtějí přivlastnit příjmy farního kostela, který je podle 

nich už beztak dost chudý. V první řadě jim vadilo, že farní kostel přichází během svátečních 

dní o peníze, které se vyberou od farníků. Jednalo se o tzv. Sackelgeld (tedy peníze vybrané 

„do pytlíčku“), které si ovšem ponechává farář, respektive administrátor, skrze něhož je poté 

získá konvent.177 Další stížnosti se týkají také peněz vybraných od farníků, působí ale poněkud 

nepřesvědčivě. Kostelníci upozorňují na to, že o svátcích sv. Vavřince a sv. Růžence178 přichází 

do města velké množství lidí, ale protože se tou dobou slouží mše pouze v konventním kostele, 

je ten farní ochuzen o možnost získat peníze.179 Oba tyto svátky jsou však s konventem úzce 

spjaté. Svátek sv. Vavřince je titulárním svátkem konventního kostela a svátek sv. Růžence i 

růžencová pobožnost jako taková byly šířeny především dominikány, nehledě na to, že při 

zdejším konventním kostele působilo růžencové bratrstvo. Zdá se tedy pochopitelné, že v dané 

svátky se konaly bohoslužby právě kostele sv. Vavřince. Podobný problém uvádí kostelníci i 

pro dobu Velikonoc a stěžují si, že jim konvent bere farníky a s nimi i jejich finance. 

 Zatím se tedy zdá, že kostelníkům šlo především o to, aby dominikáni nesnižovali svým 

působením účast na bohoslužbách ve farním kostele. Nabízelo by se vzdálené přirovnání 

k tomu, co historik Tomáš Malý popsal pro brněnské prostředí jako konkurenci na trhu se 

 
175 V německém originále Kirchenvätter, někdy se používá i latinský pojem vitricus. 
176 Příjmení Beymet je obtížně čitelné. V úvahu přichází i varianta Leymet. 
177 S pojmem Säckelgeldt, tedy sbírka „do pytlíčku“ pracuje i ZAHRADNÍK, P., Rekatolizační praxe, s. 201. 
178 Svátek sv. Vavřince byl slaven 10. srpna. Svátek sv. Růžence, který byl také jinak nazýván jako slavnost 

Růžence Panny Marie, býval v této době slavený vždy první neděli v říjnu, podle: BLÁHOVÁ, Marie, Historická 

chronologie, Praha 2001, s. 905 a 941. 
179 NA, ŘD, Klášter Jablonné, Akta o sporu mezi konventem a farním kostelem r. 1700, č. kartonu 138, inv. č. 

224, stížnost kostelníků od farního kostela ze 14. dubna 1700. 
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spásou duše, když zkoumal testamenty tamních měšťanů ve prospěch různých řeholních 

institucí.180 Když ale budeme stížnost kostelníků sledovat dále, zjistíme, že jim nešlo jen o 

příjmy spojené s návštěvou kostela, ale že jejich nevraživost vůči dominikánům byla daleko 

širší. 

 Většina dalších bodů stížnosti se opět týká praktických a věcných záležitostí. 

Kostelníkům je zatěžko půjčovat řeholníkům hudební nástroje, konkrétně pozouny, stěžují si, 

že když se v klášteře konají roráty, musí tam farní kostel dodávat svíce a na Velikonoce zase 

olej. Kromě toho jim vadí poskytovat svíce a mešní víno na zádušní mše, které se konají ve 

farním kostele. Stejně tak je kostelníkům proti mysli to, že musí farní kostel vždy financovat 

náklady spojené s vizitací krajského děkana. Dokonce kostelníci neváhali podrobně vypsat 

všechny položky, které je pokaždé potřeba uhradit, takže se dozvídáme i takové detaily, jako 

kolik se při vizitaci vypije vína.181 

 Další bod stížnosti nám poskytuje i cenné informace o náboženském životě 

v Jablonném. Kostelníci se zmiňují o sloupu, který byl na náměstí postavený poté, co ve městě 

skončila nákaza.182 Jde bezpochyby o sloup vztyčený na hlavním jablonském náměstí 

nazývaném Marktplatz (dnešní náměstí Míru), který byl vybudován roku 1687 za působení 

faráře Dominica Jordana, kdy ve městě skončila morová epidemie. Tato stavba je doložitelná i 

z jiných zdrojů.183 Z písemnosti kostelníků se však navíc dozvídáme, že se měšťané při této 

příležitosti zavázali uspořádat každý rok v neděli po sv. Havlu (tedy po 16. říjnu) procesí, 

kterému bude předcházet zpověď a svaté přijímání. Tímto procesím měli být uctěni patroni před 

morem, kteří v prameni sice nejsou vypsáni, ale v literatuře lze dohledat, jaké sochy zde v dané 

době stály. Kromě Krista Salvátora a Panny Marie to byly sochy sv. Josefa, Václava, Šebestiána 

a Rozálie.184 Kostelníci si stěžují, že se tohoto procesí kromě administrátora nikdo další 

z dominikánů neúčastní. 

 Dále se dozvídáme, že při farním kostele působil i zvoník. Kostelníci vypisují, za co 

všechno měl být farním kostelem placen. Kromě zvonění u příležitostí jako jsou křty, svatby, 

úvody šestinedělek a pohřby, měl o Vánocích stavět jesle a o Velikonocích Boží hrob. Nic 

z toho však prý nedělá a kostelníci si stěžují, že všechno musí zajišťovat oni. Nakonec se 

 
180 MALÝ, Tomáš, Smrt a spása mezi Tridentinem a sekularizací, brněnští měšťané a proměny laické zbožnosti v 

17. a 18. století, Brno 2009, s. 198–211.  
181 NA, ŘD, Klášter Jablonné, Akta o sporu mezi konventem a farním kostelem r. 1700, č. kartonu 138, inv. č. 

224, stížnost kostelníků od farního kostela ze 14. dubna 1700. 
182 Tamtéž. 
183 blíže o sloupu např. NEJEDLÝ, Vratislav – ZAHRADNÍK Pavel, Mariánské, trojiční a další světecké sloupy 

a pilíře v Libereckém kraji, Praha 2003, s. 89 nebo PINKAVA, V., Geschichte, s. 52. 
184 NEJEDLÝ, V. – ZAHRADNÍK P., Mariánské, trojiční a další světecké sloupy, s. 89. 
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Schmidt a Beymet ohrazují vůči tomu, že jim konvent odebral pole, které jim před nedávnem 

daroval. Vnímají to jako velikou nespravedlnost i proto, že ho mezitím stihli zvelebit (doslova 

[…] streichern und dörnern […] welches anjetzo die Kirchen Vatter mit grosser müh und 

unkosten außrothen lassen).185 

 Velmi záhy poté, co kostelníci svou stížnost sepsali, předali ji zdejší městské radě, která 

jim dala za pravdu a postavila se na jejich stranu. Hned 16. dubna totiž rada poslala dopis, jehož 

adresátem byl Jan Josef Mattheides ze Závětic, kterého hrabě Berka určil jako inspektora 

k řešení této záležitosti.186 V tomto dopise vyjadřuje městská rada znepokojení nad tím, že 

dominikáni čím dál více zasahují do fungování chudého farního kostela a chtějí si nárokovat 

jeho příjmy. Měšťané v čele s purkmistrem pak Mattheidese vyzývají, aby rozhodl, jestli na to 

mají řeholníci právo.187 

 Nevíme bohužel jakou cestou, ale brzy byl o problému zpraven i zdejší konvent a 

později i dominikánský provinciál Thomas Elias Willinger. Převor i provinciál pak v průběhu 

května píší dopis Mattheidesovi ze Závětic, pobývajícímu ve Vídni, a chtějí před ním řád 

očistit.188 Zaměřme se nyní na písemnost jablonských dominikánů datovanou 19. května téhož 

roku, ve které se řeholníci v čele s převorem Hyacinthem Misseniem snaží vyvrátit jednotlivé 

stížnosti kostelníků.  

Celkově je znát, že mají dominikáni nad kostelníky co se týče argumentů navrch. Na 

stížnosti ohledně toho, že ve sváteční dny chodí lidé raději do konventního kostela, než do 

farního řeholníci obratně konstatují, že je to patrně způsobeno tím, že bývalá držitelka města 

Eleonora Marie Popelová z Lobkovic189 zařídila, aby byl konventní kostel o určitých 

významných svátcích nadán plnomocnými odpustky. Tím tedy vysvětlují, proč mají lidé o 

návštěvu jejich kostela takový zájem. Na rozhodnutí třetí osoby se řeholníci odkazují i v případě 

stížnosti, že ve sváteční dny připadá obnos vybraný „do pytlíčku“ (Sackelgeld) 

administrátorovi. Dominikáni se hájí tím, že se jedná o rozhodnutí bývalé městské rady, které 

bylo učiněno bez vědomí a souhlasu konventu. Když potom duchovní vyvrací výtku ohledně 

 
185 NA, ŘD, Klášter Jablonné, Akta o sporu mezi konventem a farním kostelem r. 1700, č. kartonu 138, inv. č. 

224, stížnost kostelníků od farního kostela ze 14. dubna 1700. 
186 NA, ŘD, Klášter Jablonné, Akta o sporu mezi konventem a farním kostelem r. 1700, č. kartonu 138, inv. č. 

224, dopis jablonské městské rady Janu Josefu Mattheidesovi ze Závětic z 16. dubna 1700. Osobnost Jana Josefa 

Mattheidese ze Závětic se mi podařilo dohledat pouze v HRBEK, Jiří, Hledat a nalézat, barokní Valdštejnové a 

jejich informační síť, in: Theatrum historiae 9, 2011, s. 313–331, který ho zmiňuje ve 20. letech 18. století jako 

agenta (informátora) hraběte Jana Josefa Valdštejna ve Vídni. 
187 Tamtéž. 
188 NA, ŘD, Klášter Jablonné, Akta o sporu mezi konventem a farním kostelem r. 1700, č. kartonu 138, inv. č. 

224, dopis jablonského převora [Hyacintha Missenia] J. J. Mattheidesovi ze Závětic z 19. května 1700; tamtéž, 

dopis provinciála T. E. Willingera J. J. Mattheidesovi z 26. května 1700. 
189 Matka Františka Antonína Berky z Dubé, který město držel v době, kdy probíhal tento spor. 
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konání mší o svátcích sv. Vavřince a sv. Růžence, je znát, že si uvědomují její nesmyslnost a 

vyjadřují pochybnost, jestli se skutečně jedná o odůvodněnou stížnost, nebo jen o čirou 

nenávist. Na svou obranu pak ještě připomínají, že mše v jejich kostele se konají vždy v jinou 

hodinu než v kostele farním.190 Působí to tedy, že dominikáni nepřebírali farnímu kostelu 

farníky záměrně, ale jejich kostel byl pro věřící (hlavně při velkých svátcích) atraktivnější, 

protože poskytoval plnomocné odpustky. 

Pokud budeme věřit i odpovědím na další stížnosti, začnou se řeholníci jevit jako velkorysé 

osobnosti, které se staly trnem v oku dvěma závistivým laickým správcům kostela. Je však 

potřeba mít stále na paměti, že aby se dominikáni dokázali obhájit, tak se jistě snažili se 

prezentovat v co nejlepším světle. Mohli tedy vyzdvihnout právě ty záležitosti, které 

podporovaly jejich příznivý obraz.191 Žádné nestranné zhodnocení sporu se však nedochovalo, 

takže se i nadále můžeme opřít pouze o odpověď příslušníků konventu. 

Ve snaze vyvrátit další stížnosti argumentují dominikáni opět tím, že mnohdy jde o 

rozhodnutí někoho jiného, které oni nemohli ovlivnit. Dozvídáme se tak například, že to byla 

městská rada, kdo rozhodl, že roráty se budou střídavě konat v konventním a farním kostele. 

V této věci dominikáni dokonce ustupují a dávají najevo, že si na tuto pobožnost nečiní žádné 

nároky. Často také duchovní poukazují na běžný úzus, respektive na to, že „takto věci probíhají 

i jinde“, tento argument použijí například, když reagují na stížnost, že náklady na vizitaci 

krajského děkana musí platit farní kostel. Hned poté ještě dodávají, že kostelníci jistě měli 

příležitost stěžovat si během vizitace samotnému krajskému děkanovi a řeholníci tedy 

nechápou, proč se mnohé z těchto stížností musí řešit právě teď.192 

Výmluvná je i reakce na výtku ohledně toho, že se řeholníci neúčastní každoročních procesí 

k uctění patronů před morem. Dominikáni dávají zřetelně najevo, že jsou na měšťanech 

nezávislí a slib ohledně procesí, který učinila městská rada, je k ničemu nezavazuje. 

Přesvědčivé vysvětlení mají řeholníci i v případně pole, které odebrali kostelníkům. Zdůrazňují 

nejprve, že toto pole patří administrátorovi (tedy členovi řádu), nikoli přímo farnímu kostelu. 

Kostelníkům pole přenechali pouze ze své dobré vůle a rozhodně tak neučinili navěky. Nyní si 

pozemek potřebují vzít zpět, protože se kvůli přestavbě kostela zmenšila zahrada, kterou 

doposud využívali, a nejsou už schopni z ní získat dostatek trávy.193 

 
190 NA, ŘD, Klášter Jablonné, Akta o sporu mezi konventem a farním kostelem r. 1700, č. kartonu 138, inv. č. 

224, dopis jablonského převora [Hyacintha Missenia] J. J. Mattheidesovi ze Závětic z 19. května 1700.  
191 Ke způsobům, kterými se řeholníci snažili udržovat příznivý obraz řádu na příkladu servitského prostředí, blíže 

ČAPSKÁ, V., Představy společenství. 
192 NA, ŘD, Klášter Jablonné, Akta o sporu mezi konventem a farním kostelem r. 1700, č. kartonu 138, inv. č. 

224, dopis jablonského převora [Hyacintha Missenia] J. J. Mattheidesovi ze Závětic z 19. května 1700.  
193 Tamtéž. 



49 
 

U rozsáhlé barokní přestavby kostela sv. Vavřince podle plánů vídeňského architekta 

Johanna Lucase von Hildebrandta, která byla zahájena roku 1699, se ještě zastavíme 

v následující kapitole, na tomto místě se však setkáváme s pozoruhodnou maličkostí, kterou 

tato velkolepá akce způsobila. V literatuře je pečlivě popsáno, že starý kostel byl stržen na 

podzim roku 1699 a hned krátce poté byl položen základní kámen nové stavby.194 Dá se 

předpokládat, že přes zimu stavitelské práce dočasně ustaly a byly obnoveny opět na jaře. Snad 

právě touto dobou si dominikáni mohli uvědomit, že jejich stará zahrada, ležící v těsné blízkosti 

kostela, už jim nebude stačit a požadovali po kostelnících zpět svůj starý pozemek, který 

doposud nepotřebovali. Schmidt a Beymet byli tímto požadavkem rozhořčeni, protože tento 

kus půdy již považovali za svůj a vložili nemalé úsilí do jeho údržby. Je možné, že již dříve 

existovalo mezi kostelníky a členy řádu určité napětí. Jak jsme viděli, tak konventní kostel byl 

pro farníky nejspíš přitažlivější než kostel farní, což farnímu kostelu ubíralo možnosti, jak 

získat finance. Ještě k tomu byl farářem, respektive farním administrátorem také člen řádu, 

takže část peněz farního kostela plynula skrze něj rovnou do rukou konventu. Žádná z těchto 

skutečností ale nebyla sama o sobě důvodem k oprávněné stížnosti. Dokážeme si však snadno 

představit, že odebrání pole, které považovali za své, mohlo kostelníky rozhněvat natolik, že se 

rozhodli sepsat stížnost, do které přidali i další – více či méně přesvědčivé – výtky na adresu 

řádu. Některé z nich byly ale poměrně absurdní (např. stížnost, že se v konventním kostele 

v době jeho titulárního svátku koná mše) a jiné se ani netýkaly přímo dominikánů (např. stížnost 

na zvoníka, který nevykonává své povinnosti). Zdá se, že kostelníci zahrnuli do písemnosti 

kdejakou drobnost, a to snad v domnění, že tím zvýší váhu stížnosti. Ve výsledku ale dosáhli 

pravého opaku. 

 Dominikánům se neodůvodněné stížnosti snadno vyvracely, a navíc vnímali celou 

záležitost jako závažné pošpinění řádu a chtěli ji řešit soudní cestou. Brzy je o sporu zpraven i 

provinciál řádu Thomas Elias Willinger, který ještě koncem dubna roku 1700 píše do Vídně 

dopis Mattheidesovi ze Závětic, který má řešit tento případ jakožto inspektor. Willinger se staví 

za své spolubratry a je rozhořčený hlavně formulací, kterou v této věci použila jablonská 

městská rada, tedy že dominikáni se snaží zmocnit se všech příjmů farního kostela (doslova 

[…] die einkommen alle an sich ziehen wollen). Podle něj je to totéž, jako by městská rada 

řekla, že řeholníci chtějí farní kostel oloupit, což je velké zhanobení řádu a kostelníci za ně musí 

 
194 PINKAVA, V., Geschichte, s. 53. 
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být potrestáni. Provinciál chce spor řešit běžnou soudní cestou, tedy přes místního vikáře 

(vicarius foraneus) a vizitátora (visitator).195 

Mattheides Willingerovi záhy odpovídá, že byl sice hrabětem Berkou vybrán jako 

inspektor, který má záležitost rozsoudit, ale že se s touto funkcí neztotožňuje a nemá nejmenší 

chuť se vměšovat do duchovních záležitostí. Ujišťuje provinciála, že je jeho řádu nakloněn.196 

Oba se nakonec shodli, že spor má být řešen přes příslušného vikáře (vicarius foraneus), jehož 

rozhodnutí však není v příslušných fondech dochováno, a tak pro nás spor zůstává otevřený. 

Můžeme se jen domýšlet, na čí stranu se liberecký vikář postavil, či zda se tímto problémem 

vůbec zabýval.  

Možná celý spor nakonec vyzněl do ztracena. Je totiž zvláštní, že inspektor, který měl spor 

řešit, se případem nezabýval. Jako nejpravděpodobnější vysvětlení se zdá, že hrabě František 

Antonín Berka, iniciátor a fundátor barokní přestavby chrámu sv. Vavřince, který měl k řádu 

velmi blízko, určil jako inspektora někoho, o kom věděl, že bude vůči němu i jablonským 

dominikánům loajální.197 V tomto smyslu byl Mattheides velice vhodnou osobou. Už od roku 

1699 totiž s jablonským převorem Misseniem udržoval písemný kontakt, a protože působil ve 

Vídni a pohyboval se v okolí architekta Hildebrandta, informoval převora o tom, jak postupují 

plány na stavbu nového kostela.198 

Tento spor tedy ukazuje, že vztahy řeholníků s jablonskými kostelníky a měšťany byly roku 

1700, během přestavby kostela, napjaté. Konvent měl za sebou ovšem velice vlivného 

podporovatele v osobě hraběte Berky, který byl ochoten mu v případě potřeby pomoci. Hrabě 

Berka však zemřel již roku 1706 a ne všechna následující městská vrchnost se ke konventu 

stavěla tak vstřícně jako on.  

  

 
195 NA, ŘD, Klášter Jablonné, Akta o sporu mezi konventem a farním kostelem r. 1700, č. kartonu 138, inv. č. 

224, dopis provinciála T. E. Willingera J. J. Mattheidesovi z 26. května 1700. 
196 Tamtéž, dopis J. J. Mattheidese provinciálu T. E. Willingerovi z 5. června 1700. 
197 F. A. Berka byl posledním mužským členem rodu a chtěl tak slávu Berků z Dubé uchovat alespoň pomocí 

stavby jablonského chrámu. Jeho vztah ke Zdislavě zmíněn již výše.  
198 NA, ŘD, Klášter Jablonné, Stavba klášterního chrámu, č. kartonu 138, inv. č. 224, dopis Johanna Lucase 

Hildebrandta převoru Misseniovi ze 30. prosince 1699; tamtéž, dopis J. J Mattheidese převoru Misseniovi z 27. 

února 1699. 
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6.2 Život konventu a jeho vztahy s vrchností 

Ve třetí a čtvrté kapitole jsem nastínila dějiny konventu v době před třicetiletou válku, 

ale i během ní. Na tomto místě budu věnovat pozornost období od 2. poloviny 17. století až do 

zrušení konventu v 80. letech století následujícího. Ohlédneme-li se však ještě krátce 

do poloviny 40. let 17. století, zjistíme, že situace konventu byla v této době stále velmi 

neutěšená. Roku 1646 provedl dominikánský provinciál Thomas Sarria vizitaci skoro všech 

konventů české provincie, ale ten jablonský nemohl navštívit kvůli blízkosti saských hranic, 

která s sebou přinášela i nebezpečí častého vpádu nepřátel. Ze Sarriovy zprávy se dozvídáme 

pouze to, že v Jablonném žili v této době tři řeholníci včetně převora, který z existenčních 

důvodů zastával zároveň funkci zdejšího faráře.199 

Od konce 40. let se konvent začal – i když velmi pomalu – vzmáhat. Roku 1649 nechal 

převor Petrus Rosselius znovu vybílit konventní kostel.200 50. léta se pak v celé české provincii 

nesla ve znamení postupné obnovy, která je spjata se jménem provinciála Godefrida Marcquise. 

Značný problém, který představoval nedostatek domácího dorostu, začínal postupně ztrácet na 

své palčivosti. Roku 1654 byl založen dominikánský noviciát v Litoměřicích a v Brně, přičemž 

spolu s upevňující se rekatolizací přestal být problém s nedostatkem domácího dorostu. 

Zároveň se i v české provincii postupně prosazovala přísná observance.201 

Zlepšovala se i finanční situace jablonského konventu. Přestože byl až do svého zrušení 

na konci 18. století poměrně chudý, dokázali si jeho představitelé naklonit řadu zámožných 

podporovatelů z řad aristokracie. Už od 60. let podporovala konvent hrabata z rodu 

Lichtenštejnů, která držela severočeské panství Rumburk.202 O tom, že se konvent postupně 

vzmáhal, svědčí i to, že si mohl dovolit roku 1668 pořídit nové varhany, které zhotovil 

šluknovský varhanář Georg Weyndten za 330 říšských tolarů.203 Velkými dobrodinci byli i 

baroni z rodu Putzů z Adlersthurnu, kteří vlastnili nedaleké panství Mimoň. Putzové darovali 

hlavně vápno na obnovu konventních budov, která probíhala od roku 1683.204 Jeden 

 
199 ČERNUŠÁK, T. – PROKOP, A. – NĚMEC, D., Historie dominikánů, s. 107–108. K působení převorů ve farní 

správě blíže předchozí kapitola této práce. 
200 NPÚ ÚOP Liberec, sign. SHP 0198, ZAHRADNÍK, Pavel – VLČEK, Pavel, Jablonné v Podještědí 
dominikánský konvent s kostelem sv. Vavřince a sv. Zdislavy: stavebně historický průzkum, Liberec 2004, 

nepublikováno, s. 2; NA, ŘD, Klášter Jablonné, Dějiny kláštera, č. kartonu 138, inv. č. 224, sešit s výpisky z dějin 

kláštera, s. 3.  
201 ČERNUŠÁK, T. – PROKOP, A. – NĚMEC, D., Historie dominikánů, s. 109–110; ZOUHAR, J., Česká 

dominikánská provincie, s. 47–49. Vnitřní poměry konventu v této práci ale nesleduji, a tak otázku ohledně 

prosazování se přísnější observance v Jablonném nechávám stranou.  
202 NPÚ ÚOP Liberec, sign. SHP 0198, ZAHRADNÍK, P. – VLČEK, P., Jablonné v Podještědí, s. 2. 
203 Tamtéž, s. 2–3; NA, ŘD, Klášter Jablonné, Pořízení nových varhan, č. kartonu 138, inv. č. 224, návrh na 

pořízení nových varhan od Georga Weyndtena z 12. dubna 1668. 
204 BLAŽÍČEK, O. – PREISS, P., Dominikánský kostel sv. Vavřince, s. 7. 
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z příslušníků tohoto rodu Jan Ignác podporoval konvent i na počátku 18. století, tedy během 

rozsáhlé přestavby kostela, a jeho přízeň trvala nejméně do roku 1717.205 

Vraťme se však ještě do 80. let 17. století. Na samém počátku tohoto desetiletí zasáhla 

značnou část českých zemí morová epidemie, která se nevyhnula ani Jablonnému. Podle 

některých údajů podlehla nemoci celá polovina obyvatel města. Zvláště obětavě si během 

tohoto neštěstí počínal dlouholetý jablonský administrátor a pozdější převor Dominicus 

Thomas Jordan, který pro nemocné vyčlenil část fary a staral se o ně. Sám se dokonce dvakrát 

nakazil, ale nemoci nepodlehl.206  

Roku 1690, kdy už Jordan v Jablonném zastával i funkci převora, vyšlo v Kolíně nad 

Rýnem tiskem jeho rozsáhlé dílo nazvané Schlecht und Gerecht.207 Jedná se o téměř 

pětisetstránkovou sbírku nedělních kázání, která obsahuje příslušnou homilii na každý týden 

v roce. Tematicky je záběr kázání poměrně široký, často se však přímo vztahují k jednotlivým 

přikázáním. Například se kazatel snaží věřící přimět k tomu, aby světili neděle a sváteční dny, 

v jiném kázání jim vysvětluje, že uctívání ostatků není proti prvnímu přikázání, jindy je zase 

odrazuje od klení, modlářství (Abgötterey) či čarodějnictví (Zauberey). Podrobnější rozbor 

těchto kázání by byl nad rámec této práce, jistě by ale bylo zajímavé zamyslet se nad tím, 

nakolik mohl být Jordan při vybírání témat homilií ovlivněn i poměry ve farnosti Jablonné, kde 

jako administrátor působil již od roku 1672, takže své dílo velmi pravděpodobně sepisoval 

právě zde.208  

Morová epidemie, při které se kazatel Jordan projevil tak velkomyslně, nejspíš zasáhla 

více město než samotný konvent.209 Již roku 1686 se totiž jablonský převor spolu s dalšími pěti 

představenými z české provincie vydává na generální kapitulu do Říma. Zároveň se jablonský 

konvent podílel i na hrazení cestovních výdajů, které dohromady čítaly 700 zlatých.210 

Významnou událostí nejen pro zdejší dominikány, ale i pro celé město byla bezpochyby 

přestavba konventu započatá roku 1683. Uvádí se, že stavba, která byla do té doby pouze „z 

 
205 NA, ŘD, Klášter Jablonné, Dějiny kláštera, č. kartonu 138, inv. č. 224, sešit s výpisky z dějin kláštera pro roky 

1685–1717. 
206 PINKAVA, V., Geschichte, s. 52; HAMBURGER, W., Medicinische Topographie, s. 156; oba bohužel bez 
odkazů na příslušné prameny. 
207 JORDAN, D. T., Schlecht und Gerecht. 
208 Konkrétně tímto kázáním se v literatuře nikdo nezabýval, jinak k barokním kázáním obecně SLÁDEK, Miloš, 

Svět je podvodný verbíř, aneb, Výbor z českých jednotlivě vydaných svátečních a příležitostných kázání konce 17. 

a prvních dvou třetin 18. století. Praha 2005; SLÁDEK, Miloš, Malý svět jest člověk: aneb výbor z české barokní 

prózy, Jinočany 1995; a k dominikánským např. MAROSZOVÁ, Jana, Vera mundi lumina: výbor dominikánských 

barokních kázání, Praha 2016. 
209 I když je samozřejmě možné, že pokud by konvent utrpěl příliš velké ztráty, mohli do něj být posláni 

dominikáni z jiných částí provincie (systém peregrinace řeholníků). 
210 ZOUHAR, J., Česká dominikánská provincie, s. 50.  
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hlíny a dřeva“, měla být nyní nahrazena budovou zděnou a zároveň byly prováděny i drobné 

stavební úpravy uvnitř konventního kostela.211 

Jednou z nejvýznamnějších událostí spjatých s konventem pak bezesporu byla barokní 

přestavba kostela sv. Vavřince realizovaná podle plánů architekta Johanna Lucase von 

Hildebrandta. Iniciativa vzešla od jablonské vrchnosti, tedy od hraběte Františka Antonína 

Berky z Dubé, který byl posledním mužským potomkem svého rodu. František Antonín, který 

zastával funkci císařského tajného rady, nejvyššího zemského maršálka a zároveň byl 

císařským velvyslancem u různých evropských dvorů, chtěl tímto počinem uchovat do 

budoucna slávu rodu Berků. Za svou dávnou příbuznou považoval – byť mylně – i Zdislavu 

z Lemberka a nejspíš si představoval, že nad jejím hrobem vznikne věhlasné poutní místo 

zdobené reprezentativním kostelem, které bude zároveň sloužit jako místo rodové paměti.212  

Stavba byla započata roku 1699 a zpočátku postupovala vcelku svižně. Tempo se však 

zpomalilo už v roce 1702, kdy došlo ke zřícení části podzemních prostor, kvůli němuž musely 

být z kostelní krypty přemístěny Zdislaviny ostatky. Jejich přenesení bylo velice významnou 

událostí, které byl přítomen i řádový provinciál Willinger, převoři z jiných konventů české 

provincie, a dále i důležité světské osoby spjaté s městem. Rakev se Zdislavinými ostatky byla 

ve slavnostním procesí nesena na hlavní jablonské náměstí (Marktplatz) a poté zase zpět do 

konventu, kde byla uložena do doby, než bude možné ji opět vrátit do krypty.213  

O tom, že měl hrabě Berka k jablonskému konventu blízko, svědčí mimo jiné i fakt, že 

roku 1703 po smrti své ženy Aloisie Anny rozené de Montecuccoli pověřil zdejší dominikány, 

aby za ni každý rok sloužili zádušní mše. Vždy na výročí hraběnčiny smrti, tedy 3. února mělo 

být v kostele sv. Vavřince slouženo zpívané rekviem a kromě toho i řada menších zádušních 

mší u jednotlivých bočních oltářů. Hrabě si také výslovně přál, aby tato událost byla poddaným 

ohlášena vždy osm dní předem z kazatelny, aby se jí mohli účastnit. Za tuto službu vyplatil 

konventu 200 zlatých, které měly být uloženy na bezpečné místo, a úroky, které z nich plynuly, 

mohli řeholníci využívat pro svou potřebu.214  

Roku 1706 pak ve Vídni zemřel i sám hrabě František Antonín, což zkomplikovalo 

postup stavby kostela. Události po jeho smrti jsou v literatuře dobře zmapovány, takže je zde 

 
211 BLAŽÍČEK, O. – PREISS, P., Dominikánský kostel sv. Vavřince, s. 7. 
212 VLČEK, P., Kostel sv. Vavřince, s. 4; VOJTÍŠEK, B., Jablonné v Podještědí, s. 10; ČERNÁ, R., Kult svaté 

Zdislavy, s. 69; k diplomatické kariéře hraběte Berky blíže KUBEŠ, Jiří – BAKEŠ, Martin – BURIÁNKOVÁ, 

Michaela, V zastoupení císaře: česká a moravská aristokracie v habsburské diplomacii 1640–1740, Praha 2018. 
213 Opět bez odkazu na příslušný pramen PINKAVA, V., Geschichte, s. 54; ČERNÁ, R., Kult svaté Zdislavy, s. 

70. 
214 NA, ŘD, Klášter Jablonné, Obligace, č. kartonu 138, inv. č. 224, obligace Františka Antonína Berky vůči 

konventu z 8. prosince 1703. 
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připomeňme jen rámcově. Hrabě byl na základě svého přání pohřben v kryptě kostela a 

jablonské panství po něm získal František Antonín Nostic, za nějž však stavební práce poměrně 

vázly. Změna nastala až roku 1708 za další majitelky, hraběnky Františky Rosalie Kinské 

rozené Berkové. Její zásluhou postoupila stavba tak daleko, že bylo možné už roku 1713 

plánovat slavnostní vysvěcení kostela. Tato událost se však nakonec nekonala, protože hned 

následujícího roku hraběnka zemřela. Za nového pána Václava Albrechta Bruntálského z Vrbna 

se přestavba opět zpomalila. V roce 1718 prodal hrabě z Vrbna panství Janu Jáchymu Pachtovi, 

avšak povinnost dokončit konventní kostel si ponechal.215  

V této fázi přestavby měl konvent menší neshody s městskou radou. Měšťanům se 

nelíbilo, že jedna z hospodářských budov konventu se má přímo dotýkat městské hradby, která 

by se tím mohla poškodit. Hospodářská budova měla sloužit jednak jako čeledník (gesindt 

stuben), jakási komora či spíž (Kammer) a stáj pro koně (Pferdstall). Měšťané se pohoršovali 

nad tím, že řeholníkům více záleží na stáji pro dobytek než na starobylé městské hradbě 

(doslova: Ist es etwas schimpfliches, daß ein Wohlehrwürdiges Convent ihren Viehstall mehr 

achtet, als die von alters wohl hergebrachte Stadtmauer). Dominikáni v čele s převorem 

Schmidtem však radu ubezpečovali, že hradba nepřijde k žádné úhoně. Z nákresu konventu a 

jeho okolí pořízeného na konci 18. století je nicméně zřejmé, že si řeholníci stavbu potřebných 

budov nakonec prosadili.216 

 Hrabě z Vrbna, který slíbil dokončení kostela, však stavbu nepodporoval tolik, jak by si 

dominikáni přáli, a tak museli převoři konventu shánět i další drobnější podporovatele. Roku 

1729 byl kostel konečně hotov a mohl být tedy vysvěcen. Uvádí se však, že v porovnání s tím, 

jak byl chrám okázale navrhnut a započat, bylo jeho dokončení a vysvěcení poměrně 

nevýznamnou a lokální záležitostí. Stejně tak i vybavení kostela bylo relativně chudé, což bylo 

dáno tím, že největší dobrodinec konventu, hrabě Berka, byl již mrtev a nikdo z dalších majitelů 

panství už nebyl ochoten do kostela věnovat takové prostředky jako on. Za symbolické 

zakončení celé přestavby lze považovat rok 1731, kdy byly ostatky Berkovy domnělé příbuzné 

Zdislavy přeneseny zpět do kostelní krypty.217  

 
215 BLAŽÍČEK, O. – PREISS, P., Dominikánský kostel sv. Vavřince, s. 10–12; NPÚ ÚOP Liberec, sign. SHP 0198, 

ZAHRADNÍK, P. – VLČEK, P., Jablonné v Podještědí, s. 7–9; VLČEK, P., Kostel sv. Vavřince, s. 22–24; 

ČERNÁ, R., Kult svaté Zdislavy, s. 71–72.  
216 NA, ŘD, Klášter Jablonné, Akta o sporu mezi konventem a farním kostelem r. 1700, č. kartonu 138, inv. č. 

224, stížnost měšťanů na stavbu konventních budov [z roku 1719]; tamtéž, revers (prohlášení) převora Georgia 

Schmidta ohledně údajného poškození městské hradby z 29. srpna 1719; historický nákres Erklärung über das 

augehobene Dominikaner Kloster in Gabel z roku 1791, se kterým pracovali NPÚ ÚOP Liberec, sign. SHP 0198, 

ZAHRADNÍK, P. – VLČEK, P., Jablonné v Podještědí, [s. 120]. 
217 BLAŽÍČEK, O. – PREISS, P., Dominikánský kostel sv. Vavřince, s. 12–13; PINKAVA, V., Geschichte, s. 56. 
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Dění v konventu na samém konci přestavby kostela lze sledovat díky dochovaným 

historickým poznámkám, které byly pravděpodobně sepsány někdy v průběhu 30. nebo 40. let 

18. století. Působí ale vcelku neuceleně, jsou psány nedokonalou latinou a zdá se, jako by se 

jednalo o přepis nějakého jiného původního plynulejšího textu.218 Je možné, že jde výtah 

z pramene, který literatura zná pod názvem Protocollum hoc Conventus Jablonensis (či 

Protokolbuch Conventus Jablonensis) nebo z druhého podobného pramene Liber consiliorum 

Conventus Sancti Laurentii Marthyris, který měl zahrnovat roky 1685 až 1763. Obě tyto 

původní knihy jsou však dnes již nezvěstné.219  

Z dochovaných poznámek se například dozvídáme, že k roku 1729 žilo v Jablonném 16 

řeholníků. Téhož roku byl konvent vizitován provinciálem řádu Constantinem Lemmichenem, 

který mimo jiné zakázal finanční dary ve prospěch růžencového bratrstva, fungujícího při 

konventním kostele, a nařídil, aby byly peníze věnovány raději na dobudování kostela.220 

Vidíme tedy, že ani v této době nebyl chrám ještě kompletně hotov, a nutno podotknout, že 

vybavení se shánělo postupně v podstatě během celého 18. století.  

Již na konci 20. let je znát určité napětí mezi konventem a hrabětem Janem Jáchymem 

Pachtou, který – podobně jako později jeho syn František Josef – k dominikánům nikdy příliš 

nepřilnul. Pachtové sice měli zájem na tom, aby dominikánům zůstala svěřena správa farnosti, 

ale samotný konvent nikdy nepodporovali více, než bylo nezbytné. Hlavním předmětem sporu 

mezi řeholníky a jablonským pánem bylo pivo. Už převor Sebastianus Edlinger roku 1729 řešil 

problém, že konvent nedostává od hraběte Pachty piva dostatek. Řeholníci proto získali slib od 

Filipa Josefa Gallase, který držel sousední lemberské panství, že jim nápoj bude dodávat on. 

Zřejmě ho ale stále nebylo dostatečné množství, a tak Edlinger uvažoval i o tom, že by bylo 

možné pivo v případě potřeby dovážet i z nedaleké Stráže pod Ralskem, i když se mu to nezdálo 

– nespíš kvůli vzdálenosti obou měst – jako nejvhodnější řešení. Kromě toho se převor snažil 

vymoci si pivo i na měšťanech a věřil, že na ně má nárok, protože řád spravuje zdejší farnost. 

Na stranu měšťanů se záhy postavil i hrabě, který byl přesvědčen, že upírají konventu pivo 

oprávněně.221 

 Později pak Pachtové dominikánům dovolili dovářet si za drobný poplatek pivo v 

sousedním Valtinově, který v 18. století hrabata také držela. Kromě piva potřebovali řeholníci 

 
218 Poznámky jsou uložené v NA, ŘD, Klášter Jablonné, Dějiny kláštera, č. kartonu 138, inv. č. 224. 
219 Z dnes nezvěstných pramenů čerpali ještě na konci 40. let 20. století BLAŽÍČEK, O. – PREISS, P., 

Dominikánský kostel sv. Vavřince, ale ZAHRADNÍK, P. – VLČEK, P., Jablonné v Podještědí, s. 3 už pracují s tím, 

že jsou ztracené. 
220 NA, ŘD, Klášter Jablonné, Dějiny kláštera, č. kartonu 138, inv. č. 224, sešit s výpisky z dějin kláštera pro rok 

1729, nečísl. [s. 8].  
221 Tamtéž, nečísl. [s. 6–7]. 
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od vrchnosti také dřevo na zátop z panských lesů. Ve druhé polovině 18. století se ustálila praxe, 

kdy dominikáni na konci každého roku hraběte o tyto dvě komodity znovu žádali. Nebylo ale 

samozřejmé, že by jim jablonský pán vždy vyhověl. Například roku 1779, kdy zrovna nebyl 

dřeva dostatek, si za ně museli duchovní zaplatit stejnou částku jako Pachtovi poddaní.222  

 Velkou ranou byla pro konvent i celé město sedmiletá válka. Hned na počátku této 

války, tedy roku 1756, se městem prohnalo pruské vojsko táhnoucí z bitvy u Lovosic. Uvádí 

se, že pruští vojáci vtrhli do kláštera a oznamovali převoru Longinu Albrechtovi, že císařští 

prohráli, a proto se má zdejším panovníkem již brzy stát Fridrich II. Veliký. Krátce poté naléhali 

Prusové na konvent, aby jim zaplatil výkupné, a pokud tak neučiní, odvedou si s sebou převora 

Albrechta jako zajatce. Převor se podle všeho choval velmi statečně a byl ochoten nechat se 

vojskem odvést. Ostatní řeholníci však sehnali potřebnou sumu a svého představeného 

vykoupili.223  

O rok později v červenci se Jablonné dokonce stalo přímo místem boje mezi Prusy a 

rakouskou císařskou armádou. Uvnitř městských hradeb se opevnili pruští vojáci a město bylo 

z okolních vrchů ostřelováno císařskými. Části hradeb tak byly zničeny a v závěrečné fázi bojů 

Prusové dokonce obsadili budovu konventu. Když se rakouským jednotkám podařilo 

proniknout do města, zaútočily právě na konvent. Prusové brzy zjistili, že jsou obklíčeni, a tak 

záhy vyvěsili z okna bílý prapor a kapitulovali. Měšťané – a nejspíš i řeholníci – byli v průběhu 

těchto události schovaní ve sklepích, mnozí z nich našli potom své domy poničené a úplně bez 

úhony nevyvázl ani konventní kostel, který měl po ostřelování částečně poškozenou kupoli.224 

 Průtahům vojsk bylo město vystaveno až do roku 1763, tedy do konce sedmileté války. 

Zanedlouho se však objevil další konflikt, který opět zasáhl i do fungování konventu. Velká 

část manévrů války o bavorské dědictví, která vypukla v roce 1778, se odehrávala právě 

v severních Čechách. V létě tohoto roku plundrovali Prusové Jablonné i jeho okolí, a protože 

město nebylo schopné uhradit vysoké výpalné, odvedli s sebou vojáci řadu obyvatel jakožto 

zajatce. Mezi zajatými byli dokonce i převor Vincentius Gürth a podpřevor Wenceslaus Chmel. 

Duchovní byli propuštěni začátkem následujícího roku a konvent zůstal zase na několik let 

ušetřen závažnějších pohrom.225  

 
222 SOkA Česká Lípa, DÚ Jablonné, Písemnosti dominikánské, č. kartonu 83, inv. č. 614, suplika dominikánů 

hraběti Pachtovi [z roku 1779]; tamtéž, odpověď hraběte Pachty na supliku dominikánů datovaná 30. prosince 

1779.  
223 PINKAVA, V., Geschichte, s. 57–58.  
224 Tamtéž, s. 58–59; k sedmileté válce v Jablonném také MOIDL, Wilhelm, Aus dem Siebenjährigen Kriege, in: 

GIERACH, E. – RUNGE, F., Deutsch-Gabel in tausendjähriger Vergangenheit, s. 58–61.  
225 PINKAVA, V., Geschichte, s. 62; jména řeholníků podle SOkA Česká Lípa, DÚ Jablonné, Písemnosti 

dominikánské, č. kartonu 83, inv. č. 614, suplika dominikánů hraběti Pachtovi [z roku 1779]; k vojenským 
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Ještě v září 1779 přijel do Jablonného Josef II., který si přál mluvit s Conradem 

Damascem, dlouholetým správcem farnosti. Shodou okolností ale Damasco zrovna odcestoval 

do Litoměřic, aby tam v doprovodu převora Gürtha navštívil svou matku. Císaře proto přijal 

podpřevor Chmel, který ho informoval o poměrech ve městě a farnosti.226 Nejspíš tehdy ještě 

dominikán Chmel netušil, že právě hovoří s člověkem, z jehož popudu bude již zanedlouho jeho 

konvent spolu s celou řadou dalších zrušen. Po polovině 80. let pak události nabraly velice 

rychlý spád. 

 Roku 1785 došlo k rozhodnutí, že konvent bude zrušen. V březnu roku následujícího 

pak vyšel dvorský dekret, jímž bylo určeno, že konventní kostel sv. Vavřince se má napříště 

stát novým kostelem farním.227 Ještě v září 1785 se tyto události pokusili zvrátit jablonští 

měšťané. Městská rada sepsala žádost adresovanou hraběti Františku Josefu Pachtovi, v níž ho 

prosila, aby se za zachování konventu přimluvil u zemského gubernia. Není asi příliš 

překvapivé, že jejich snahy zůstaly bez odezvy, výmluvné jsou nicméně důvody, proč si 

měšťané přejí, aby konvent nebyl zrušen. V suplice je uvedeno, že díky konventu přichází do 

města množství cizích lidí, díky nimž se dobře daří zdejším prodejcům potravin, nápojů a 

dalších nezbytností (Lebensmitteln, Getränke und anderen Nothwendigkeiten). Městská rada 

má proto strach, že by zrušením konventu utrpělo město v tomto ohledu velké škody.228 

Měšťané sice nepřibližují, proč je konvent v okolí tak oblíbený, ale když se zmiňují o příchozích 

lidech, tak mají zřejmě na mysli poutníky, kteří přichází k hrobu Zdislavy z Lemberka. 

Zdislavské poutní místo tedy jistě nebylo v této době zanedbatelné.  

 Ještě než došlo k reálnému zrušení, postihl v květnu 1788 velkou část Jablonného 

rozsáhlý požár. Katastrofě padla za oběť většina měšťanských domů a silně zasažený byl i 

konventní kostel a konvent samotný. V ještě horším stavu byl farní kostel Narození Panny 

Marie. Až do tohoto neštěstí se dominikáni stále snažili v Jablonném udržet, nyní však už byl 

konec jejich působení nevyhnutelný. V létě 1788 byl konvent definitivně zrušen a od listopadu 

se začal rozprodávat jeho majetek. Polovina budov a zahrady měla být předána duchovnímu 

správci farnosti a zbytek byl – podle všeho pod cenou – rozprodán.  

V lednu 1789 byla farnost oficiálně přenesena od požárem zdevastovaného kostela 

Narození Panny Marie ke sv. Vavřinci. Krátce poté probíhala dražba bývalého dominikánského 

 
operacím v severních Čechách a Jablonném roku 1778 např. MUNZAR, Zdeněk, Vpád armády prince Jindřicha 

do Čech 1778, in: HOFMAN, Jiří (ed.), Lidé a hradby: bastionové pevnosti a jejich život, České Budějovice 2020. 
226 PINKAVA, V., Geschichte, s. 62–63.  
227 S dekretem pracovali ZAHRADNÍK, P. – VLČEK, P., Jablonné v Podještědí, s. 10, z nichž čerpá ČERNÁ, R., 

Kult svaté Zdislavy, s. 44. 
228 SOkA Česká Lípa, AM Jablonné, Žádost magistrátu o přímluvu hraběte Pachty, č. kartonu 4, inv. č. 54, žádost 

ze 16. září 1785. 
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majetku v Ladech, který koupil držitel panství, hrabě Pachta.229 Dominikáni, kteří byli 

s městem spjati už od jeho vzniku, odešli na více než sto padesát let. Konvent byl obnoven po 

roce 1945, ale hned roku 1950 byl násilně rozpuštěn během Akce K. Příslušníci řádu se pak do 

Jablonného začali vracet od roku 1968, ale konvent mohl znovu začít oficiálně fungovat až po 

roce 1989.230 

 

Jméno převora 

Ve 

funkci 

doložen 

k roku Pramen/zdroj 

Dominicus Alanus 

1618–

1633  HAMBURGER, W., Medicinische Topographie, s. 152. 

Albertus de Rosario 1638 
Heimatbuch der Gerichtsbezirke Deutsch-Gabel, s. 74; 

HAMBURGER, W., Medicinische Topographie, s. 154. 

Petrus Rosselius 1649 

NA, ŘD, Klášter Jablonné, Dějiny kláštera, č. kartonu 138, inv. č. 

224, sešit s výpisky z dějin kláštera, s. 3; ZAHRADNÍK, P., 

Jablonné v Podještědí, s. 2. 

Dominicus Funck 

1666, 

1668 

ČERNÁ, R., Kult svaté Zdislavy, s. 68; NA, ŘD, Klášter Jablonné, 

Obligace, č. kartonu 138, inv. č. 224, obligace hraběnky Františky 

Eusébie Milštejnské vůči konventu z 1. února 1668. 

Raymundus Leberfinger 
1671, 
1678 

PINKAVA, V., Geschichte, s. 52; NA, ŘD, Klášter Jablonné, 

Obligace, č. kartonu 138, inv. č. 224, obligace barona Petra Putze 
vůči konventu z 25. března 1678. 

Dominicus Thomas Jordan 

1690, 

1691 
JORDAN, Dominicus Thomas, Schlecht und Gerecht, Cöllen, 

Engelbert Theodor Kinch, 1690; PINKAVA, V., Geschichte, s. 52.  

Hyacinthus Missenius 

1695, 

1699, 
1700 

NA, ŘD, Klášter Jablonné, Obligace, č. kartonu 138, inv. č. 224, 

obligace hraběnky Maxmiliány rozené Libštejnské z Kolovrat vůči 

konventu z 31. srpna 1695; NA, ŘD, Klášter Jablonné, Stavba 

klášterního chrámu, č. kartonu 138, inv. č. 224, dopis Johanna 

Lucase Hildebrandta převoru Misseniovi ze 30. prosince 1699; NA, 
ŘD, Klášter Jablonné, Stavba klášterního chrámu, č. kartonu 138, 

inv. č. 224, dopis Jana Josefa Mattheidese ze Závětic převoru 

Misseniovi z 27. února 1700.   

Lucas Lyre 

1700, 

1702 

BLAŽÍČEK, O. – PREISS, P., Dominikánský kostel, s. 9; NA, ŘD, 

Klášter Jablonné, Obligace, č. kartonu 138, inv. č. 224, obligace 

Anny Heleny Bohušové z Miřetic vůči konventu z 18. února 1702. 

Ferdinandus Franciscus 

Richter 1703 

NA, ŘD, Klášter Jablonné, Obligace, č. kartonu 138, inv. č. 224, 

obligace Františka Antonína Berky vůči konventu z 8. prosince 

1703. 

Hyacinthus Herbst 1705 
BLAŽÍČEK, O. – PREISS, P., Dominikánský kostel, s. 9; 

ZAHRADNÍK, P., Jablonné v Podještědí, s. 7. 

Hyacinthus May 1706 
BLAŽÍČEK, O. – PREISS, P., Dominikánský kostel, s. 10; 

ZAHRADNÍK, P., Jablonné v Podještědí, s. 7. 

Stanislaus Kral 1713 

NA, ŘD, Klášter Jablonné, Obligace, č. kartonu 138, inv. č. 224, 

opis seznamu obligací vůči konventu pořízeného převorem 

Stanislavem Kralem 15. března 1713. 

Adrianus Steffl 1718 BLAŽÍČEK, O. – PREISS, P., Dominikánský kostel, s. 12. 

Georgius Schmidt 1719 
NA, ŘD, Klášter Jablonné, Akta o sporu mezi konventem a farním 

kostelem r. 1700, č. kartonu 138, inv. č. 224, revers (prohlášení) 

 
229 PINKAVA, V., Geschichte, s. 63–64; NPÚ ÚOP Liberec, sign. SHP 0198, ZAHRADNÍK, P. – VLČEK, P., 

Jablonné v Podještědí, s. 10–13; ČERNÁ, R., Kult svaté Zdislavy, s. 44–45.  
230 K dějinám konventu ve 20. století např. KOŠTEJNOVÁ, Ladislava, Historie řádu dominikánů v Jablonném v 

Podještědí v letech 1945 až 1995, bakalářská práce, Hradec Králové 2017, vedoucí bakalářské práce Petr Macek. 
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převora Georgia Schmidta ohledně údajného poškození městské 

hradby z 29. srpna 1719; BLAŽÍČEK, O. – PREISS, P., 

Dominikánský kostel, s. 12.  

Raymundus Studletius  1728 

NA, ŘD, Klášter Jablonné, Klášterní korespondence, č. kartonu 138, 

inv. č. 224, dopis Christiana Breyera převoru Studletiovi z 23. srpna 

1728. 

Sebastianus Edlinger 1730 

SOkA Česká Lípa, DÚ Jablonné, Smlouva stran církevní hudby, č. 

kartonu 72, inv. č. 538, smlouva převora Edlingera s rektorem a 

kantorem jablonské školy ohledně provozování církevní hudby z 5. 

ledna 1730. 

Bernardus Abel 1743 

NA, ŘD, Farní kostel a DÚ Jablonné, Administrace fary 

dominikány, karton č. 138, inv. č. 225, dopis jablonského převora 

Bernarda Abela hraběti Františku Josefu Pachtovi z 12. dubna 1743.  

Hyacinthus Benižka 1750 
Heimatbuch der Gerichtsbezirke Deutsch-Gabel, s. 74; Nekrolog 

OP, dostupné z: | (op.cz), [náhled 4. 5. 2021]. 

Dominicus Stehlik 

1755, 

1756 

Nekrolog OP, dostupné z: | (op.cz), [náhled 4. 5. 2021]; NA, ŘD, 

Klášter Jablonné, Donatio, č. kartonu 138, inv. č. 224, koncept 

dopisu převora Stehlika hraběti Pachtovi [z roku 1756]. 

Longinus Albrecht 

1756, 

1757, 

1758 

PINKAVA, V., Geschichte, s. 57; NA, ŘD, Farní kostel a DÚ 

Jablonné, Administrace fary dominikány, karton č. 138, inv. č. 225, 

dopis jablonského převora Albrechta hraběti Františku Josefu 

Pachtovi ze 4. října 1757; NA, ŘD, Klášter Jablonné, Klášterní 

korespondence, č. kartonu 138, inv. č. 224, dopis převora Albrechta 

hraběti Pachtovi z 18. ledna 1758.   

Joannes Ditrich 1758 

NA, ŘD, Farní kostel a DÚ Jablonné, Administrace fary 

dominikány, karton č. 138, inv. č. 225, dopis jablonského převora 
Joannese Dittricha hraběti Františku Josefu Pachtovi z 11. listopadu 

1758.  

Fredericus Riedl 1763 

NA, ŘD, Klášter Jablonné, Klášterní korespondence, č. kartonu 138, 

inv. č. 224, dopis převora Riedla hraběti Františku Josefu Pachtovi z 

8. února 1765. 

Adalbertus Förster 1775 Nekrolog OP, dostupné z: | (op.cz), [náhled 4. 5. 2021].  

Vincentius Gürth 1779 

SOkA Česká Lípa, DÚ Jablonné, Písemnosti dominikánské, č. 

kartonu 83, inv. č. 614, suplika dominikánů hraběti Pachtovi ze 30. 

prosince 1779.  

Hermannus Hamann 
1787, 
1788 

Nekrolog OP, dostupné z: | (op.cz), [náhled 4. 5. 2021]; PINKAVA, 

V., Geschichte, s. 63. 

 

Tabulka 2: Představení dominikánského konventu v Jablonném od bitvy na Bílé hoře až do zrušení 

konventu Josefem II. 

 

  

https://nekrolog.op.cz/klient/show?klientId=2859&search=beni%C5%A1ka
https://nekrolog.op.cz/klient/show?klientId=1977&search=stehlik
https://nekrolog.op.cz/klient/show?klientId=2501&search=f%C3%B6rster
https://nekrolog.op.cz/klient/show?klientId=2525&search=haman
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7. Zbožnost jedné menší severočeské farnosti 

 

7.1 Snahy o založení bratrstva sv. Josefa 

Jablonné v Podještědí je nerozlučně spjato s kultem Zdislavy z Lemberka, který zde již 

v době baroka prokazatelně existoval. Nebyl ale rozhodně jediným. Na začátku 18. století 

například bývalý rektor a kantor zdejší školy Dominik Anton Stoy založil poustevnické 

bratrstvo zasvěcené sv. Ivanovi.231 Od roku 1766 pak u farního kostela fungovalo společenství 

vzdávající pravidelnou úctu kultu Pěti ran Kristových, které sestávalo z pěti laických mužů a 

pěti žen.232 Na tomto místě se však budu podrobněji věnovat kultu sv. Josefa. Nejpozději od 50. 

let 18. století se měšťané snažili u arcibiskupské konzistoře vyjednat založení náboženského 

bratrstva u zdejšího farního kostela, které by mu bylo zasvěceno.  

 Nejdříve se podívejme na důvody, proč si Jablonští vybrali jako patrona bratrstva zrovna 

sv. Josefa. Z listu zdejší městské rady, který je adresován arcibiskupské konzistoři, se 

dozvídáme, že Josef byl uctíván jakožto patron proti moru a je spojován s morovou epidemií, 

která zasáhla město v 80. letech 17. století.233 Jeho socha se nachází i na morovém sloupu z roku 

1687, který stojí na hlavním jablonském náměstí. Socha sv. Josefa je zde obklopena ještě 

sochami dalších světců, zmiňme alespoň patrony před morem sv. Šebestiána a sv. Rozálii.234  

Hned po skončení morové rány se měšťané zavázali konat k poctě těchto světců každoroční 

procesí, což jistě pomohlo při šíření jejich kultu.235 Přesto to byl právě Josef, kdo si u zdejších 

obyvatel získal mimořádnou oblibu. Později je zmiňován i jako ochránce města při vpádu 

pruských vojsk a zároveň je dokonce označen i jako patron města.236 

 Založení bratrstva se snažil nejprve iniciovat zdejší administrátor Constantinus Ditrich. 

Není jisté, kdy přesně jeho snahy začaly, ani jestli se o totéž pokoušel ještě někdo před ním, ale 

je zřejmé, že nejpozději roku 1755 se už tento duchovní ve věci bratrstva angažoval. Na přelomu 

50. a 60. let se založení konfraternity snažila vyjednat i zdejší městská rada. Její představitelé 

 
231 HAMBURGER, W., Medicinische Topographie, s. 157; SOkA Česká Lípa, DÚ Jablonné, Školské věci, karton 

č. 83, inv. č. 611, Výpis z kroniky o historii školy pořízený kolem r. 1860 a zachycující data 1602–1796. 
232 SOkA Česká Lípa, AM Jablonné, Přesně neurčitelné zlomky, karton č. 5, inv. č. 103, hlášení o zavedení kultu 

Pěti ran Kristových. 
233 SOkA Česká Lípa, Bratrstvo sv. Josefa, Jednání o založení bratrstva sv. Josefa, karton č. 81, inv. č. 983, koncept 

dopisu městské rady arcibiskupské konzistoři [z roku 1764]. 
234 NEJEDLÝ, V. – ZAHRADNÍK P., Mariánské, trojiční a další světecké sloupy, s. 89. 
235 Blíže o tomto v podkapitole Vztahy farnosti a konventu na příkladu sporu v roce 1700. 
236 SOkA Česká Lípa, Bratrstvo sv. Josefa, Jednání o založení bratrstva sv. Josefa, karton č. 81, inv. č. 983, koncept 

dopisu městské rady arcibiskupské konzistoři [1764]; pramen datuje vpád pruských vojsk do roku 1742, nejvíce 

však město utrpělo až za sedmileté války, kdy bylo roku 1757 Prusy dokonce obsazeno a sloužilo jako jejich 

útočiště před císařskými armádami, podle PINKAVA, V., Geschichte, s. 57–60; sv. Josef byl oblíben i mezi 

příslušníky rodu Habsburků, úcta k němu se stala součástí jejich rodové zbožnosti pietas austriaca, blíže např. 

CORETH, Anna, Pietas Austriaca: fenomén rakouské barokní zbožnosti, Olomouc 2013 (první vydání v češtině). 
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kvůli tomu psali jak hraběti Pachtovi, kterého žádali o přímluvu u arcibiskupské konzistoře, tak 

i konzistoři samotné.237 Vidíme zde tedy jednoznačně snahu o založení zdola, ze strany 

administrátora a měšťanů, což byl méně častý způsob vzniku nového bratrstva. Častěji totiž 

dávala podnět k takové události spíše pozemková vrchnost, která novou konfraternitu mohla 

rovnou obdařit potřebnou fundací a vyjednat její založení u církevních úřadů.238 Můžeme se 

tedy domnívat, že vztah Jablonských ke sv. Josefovi musel být jistě velmi silný, když se o 

založení daného bratrstva pokusili oni sami. 

 Proč však k založení nakonec nedošlo? K tomu se vyjádřila přímo arcibiskupská 

konzistoř, jejíž stanovisko se ke Constantinu Ditrichovi dostalo v prosinci roku 1755 

prostřednictvím listu od libereckého vikáře Antonia Kopsche. Jako hlavní důvod se uvádí, že 

bratrstvo stejného zasvěcení bylo již před třiceti lety zřízeno v nedalekém Hrádku nad Nisou. 

Proti založení stejného bratrstva v Jablonném dokonce u konzistoře protestoval hrádecký farář, 

který se obával, že by nově vzniklá konfraternita odebrala členy té stávající. Kromě toho viděla 

konzistoř problém i v tom, že by nové bratrstvo muselo být do začátku obdařeno určitým 

finančním obnosem.239  Mezi řádky lze vyčíst, že hrabě Pachta se nejspíš k tomuto kroku, tedy 

k věnovaní potřebné fundace, příliš neměl. 

 Není zřejmé, jestli se administrátor Ditrich bratrstvem zabýval i nadále, víme jen, že na 

podzim roku 1757 umírá a záležitostí spojených s konfraternitou se od té doby ujímá městská 

rada.240 Purkmistr Ignatius Lippe i jeho následovník Joseph Böckel se v letech 1759 až 1764 

opakovaně snažili založení bratrstva vyjednat u arcibiskupské konzistoře a zároveň se pokoušeli 

získat i přímluvu od hraběte Františka Josefa Pachty. Ohrazovali se přitom vůči skutečnostem, 

kvůli nimž nechtěla konzistoř založení povolit. Zdůrazňovali především, že Hrádek nad Nisou, 

kde působí druhé josefinské bratrstvo, neleží od Jablonného pouze jednu míli, jak se v Praze 

domnívají, ale míle dvě. Následně uvádí příklady jiných míst, která jsou od sebe položena stejně 

daleko, a přesto v nich může působit růžencové bratrstvo, aniž by to přinášelo jakékoliv 

komplikace. Dozvídáme se tedy, že růžencová konfraternita fungovala kromě Jablonného i v 

nedaleké Mimoni, a kromě toho i v Rumburku a Jiřetíně pod Jedlovou, lokalitách, které také 

 
237 SOkA Česká Lípa, Bratrstvo sv. Josefa, Jednání o založení bratrstva sv. Josefa, karton č. 81, inv. č. 983, 

koncepty dopisů městské rady hraběti Františku Josefu Pachtovi [z let 1759, 1761 a 1764] a arcibiskupské 

konzistoři [z roku 1764]; dopisy městské rady nemají přesné datum, jedná se nejspíš o koncepty. Není možné určit, 

jestli byly všechny nakonec přepsány a odeslány. Pro pochopení snah měšťanů o založení bratrstva a jejich 

konkrétních motivů jsou však hodnotné i bez ohledu na to, jestli se všechny ke konzistoři nakonec dostaly. 
238 MIKULEC, J., Barokní náboženská bratrstva, s. 24–25.  
239 SOkA Česká Lípa, Bratrstvo sv. Josefa, Jednání o založení bratrstva sv. Josefa, karton č. 81, inv. č. 983, dopis 

libereckého vikáře Antonína Kopsche jablonskému administrátorovi z 31. prosince 1755. 
240 O Ditrichově smrti blíže NA, ŘD, Farní kostel a DÚ Jablonné, Administrace fary dominikány, karton č. 138, 

inv. č. 225, dopis jablonského převora Longina Albrechta hraběti Františku Josefu Pachtovi ze 4. října 1757. 
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leží nedaleko od sebe. Dále ještě připomínají, že na cestě z Jablonného do Hrádku se nachází 

hraniční hory, které označují jako obtížně schůdné ([…] beschwerliche Gräntz Gebürg[e]). 

Kdyby fungovalo bratrstvo i Jablonném, mohli by si lidé alespoň vybrat, do kterého kostela o 

svátku sv. Josefa půjdou, a zkrátit si tak cestu.241 

 Jako komplikaci při založení nového bratrstva nevnímají purkmistři ani potřebu 

počáteční fundace. Již roku 1759 se Jablonským totiž podařilo vybrat 510 zlatých pro potřeby 

zamýšlené konfraternity, což rozhodně není zanedbatelná suma. Nevíme ovšem nic bližšího o 

tom, kdo konkrétně na bratrstvo přispěl. Ze způsobu, jakým o této sbírce městská rada 

informuje hraběte Pachtu, je však patrné, že on sám se jí neúčastnil.242 Pokud na bratrstvo 

opravdu věnovali své finance především zdejší farníci, musel zde být kult sv. Josefa velmi 

rozšířený. U farního kostela sice v této době žádné jiné bratrstvo nepůsobilo, ale zároveň 

nesmíme zapomínat na to, že u konventního kostela bylo stále činné bratrstvo růžencové.243 

Farníci tak nejspíš nebyli při snaze o založení konfraternity vedeni pouze tím, že by ve městě 

zkrátka chtěli nějaké, respektive jakékoliv bratrstvo, které by s sebou přinášelo všechny 

výhody, jež bývají s těmito společenstvími obvykle spojovány. Sv. Josef byl mezi Jablonskými 

zřejmě skutečně vnímán jako patron města a tuto jeho funkci chtěli farníci ještě upevnit tím, že 

mu zasvětí nové bratrstvo. Svatý, na jehož kult se daná konfraternita orientovala, býval totiž 

často vnímán právě jako ochránce proti pohromám.244 

 Rokem 1764 však zmínky o těchto snahách končí a ani v pozdějších letech nic 

nenasvědčuje tomu, že by bylo bratrstvo nakonec založeno. Úmysl zřejmě ztroskotal kvůli 

blízkosti hrádeckého bratrstva, které neslo stejné patrocinium. Vzhledem k tomu, že působení 

bratrstev nebylo nijak územně omezeno, tak je možné že Jablonští, kteří si přáli vzdávat sv. 

Josefovi zvláštní úctu, se zapsali jako členové hrádeckého bratrstva fungujícího u tamního 

farního kostela sv. Bartoloměje. I přesto, že snahy o vlastní bratrstvo nakonec úspěšné nebyly, 

můžeme díky nim nahlédnout do zdejšího náboženského života a přiblížit se k pochopení 

zbožnosti v pozdně barokním Jablonném.  

 

  

 
241 SOkA Česká Lípa, Bratrstvo sv. Josefa, Jednání o založení bratrstva sv. Josefa, karton č. 81, inv. č. 983, koncept 

dopisu městské rady hraběti Františku Josefu Pachtovi [z roku 1759] a arcibiskupské konzistoři [z roku 1764]. 
242 Tamtéž, koncept dopisu městské rady hraběti Františku Josefu Pachtovi [z roku 1759].  
243 Tamtéž, koncept dopisu městské rady arcibiskupské konzistoři [z roku 1764].  
244 MIKULEC, J., Barokní náboženská bratrstva, s. 61–62. Roli při výběru patrona bratrstva mohlo hrát i to, že 

Zdislava nebyla v této době ještě svatořečená (ani blahoslavená), a tak jí nemohla být konfraternita zasvěcena.  
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Závěr 
 

Dominikáni byli s městem Jablonným v 17. a 18. století nerozlučně spjati. V době od 

třicetileté války až do zrušení konventu Josefem II. vykonávali zdejší farní správu, a přestože 

se jednalo především o finanční nutnost, díky níž zde mohl chudý konvent vůbec existovat, 

podařilo se řeholníkům propojit tuto pragmatickou stránku věci se stránkou duchovní. Správu 

farnosti tak pravděpodobně vnímali i jako své poslání. Tato skutečnost byla ještě umocněna 

blízkostí nekatolických území v Horní Lužici. Kromě toho byli dominikáni jakožto 

administrátoři velmi svědomití, a tak si v průběhu 18. století získali u zdejších farníků oblibu a 

podařilo se jim farní beneficium uhájit i proti zájmům arcibiskupské konzistoře. Řeholníci 

zřejmě dobře chápali potřeby města a jejich soužití se zdejšími obyvateli tak bylo oboustranně 

výhodné. 

Vztahy konventu vůči jeho okolí však nebyly vždy zcela harmonické. Příkladem 

problematického soužití může být spor, ke kterému došlo roku 1700 mezi dominikány a 

kostelníky od farního kostela. Jejich vztahy byly napjaté především proto, že dominikáni byli 

se svými bohoslužbami mezi farníky oblíbení a jejich kostel byl atraktivnější a navštěvovanější. 

Poměry se vyhrotily během Hildebrandtovy barokní přestavby konventního kostela, kterou 

financoval František Antonín Berka z Dubé. Tento šlechtic, který se považoval za potomka 

Zdislavy z Lemberka, se snažil z jablonského konventního kostela udělat místo, kde bude 

uchována památka na jeho rod, a proto se přičinil o to, že spor konvent nijak nepoškodil. Na 

tomto příkladu můžeme vidět, že působení konventu sice vyvolávalo nelibost u představitelů 

farnosti, tedy kostelníků, kteří se snažili hájit příjmy farního kostela, ale u běžných farníků byli 

řeholníci patrně oblíbeni. Ovšem ani veškerá městská vrchnost se ke konventu nestavěla tak 

příznivě jako hrabě Berka a například Pachtové z Rájova, kteří město drželi velkou část 18. 

století, nikdy nepodporovali řeholníky více, než bylo nezbytně nutné.  

Zbožnost jablonských farníků však nebyla nutně ovlivňována jen dominikány a jimi 

šířeným kultem Zdislavy z Lemberka. V 80. letech 17. století se v Jablonném uchytil kult sv. 

Josefa, který byl uctíván jakožto patron proti moru. Postupně se stal i ochráncem proti 

nepřátelským vojskům, a dokonce i patronem města. Přibližně v polovině 18. století mu chtěli 

Jablonští zasvětit náboženské bratrstvo, a dokonce se složili na počáteční fundaci. Jejich snahy 

ale u arcibiskupské konzistoře narazily, protože konfraternita téhož patrocinia již existovala 

v nedalekém Hrádku nad Nisou. Můžeme ale vidět, že Jablonné, které dnes bývá spojováno 

výhradně se Zdislavou z Lemberka, mělo mnohem pestřejší duchovní život a sv. Josef určitě 
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není jediným dalším světcem, který je s městem spjat. Zajímavým námětem pro další bádání 

v této oblasti by bylo například poustevnické bratrstvo sv. Ivana. 

Dosavadní práce o Jablonném se většinou soustředily především na Zdislavu 

z Lemberka a její kult, nebo se zaměřovaly na stavební historii města a konventu. Opomíjena 

pak byla jablonská farnost, která stála ve stínu dominikánského konventu. Sekundární literatura 

kladla důraz především na přelom 17. a 18. století, kdy v Jablonném vznikala Hildebrandtova 

monumentální stavba, ale osudů konventu a farnosti v průběhu 18. století si všímala méně. 

Stejně tak stály doposud v pozadí osobnosti jednotlivých převorů a administrátorů. Tato práce 

se snažila zmíněné mezery alespoň částečně zaplnit. Vzhledem k jejímu rozsahu však nebylo 

vždy možné jít do detailu, podařilo se nicméně alespoň zmapovat, které konkrétní osobnosti 

působily ve městě v daném období jakožto farní administrátoři a představení konventu. 

V průběhu 17. století bylo běžnou praxí, že převor působil zároveň i jako administrátor farnosti. 

V 18. století pak byly většinou tyto funkce svěřeny dvěma rozdílným řeholníkům, což bylo 

dáno nejspíš tím, že dominikánská provincie už disponovala dostatkem dobře kvalifikovaných 

duchovních, připravených tyto úkoly vykonávat.  

Tato práce rozhodně nevyčerpala všechny možnosti výzkumu jablonského konventu a 

farnosti. Další studie by se mohly zabývat například vnitřními poměry zdejší řeholní komunity 

a blíže se zaměřit na jednotlivé osobnosti dominikánů, případně se pokusit zmapovat i jejich 

působení v jiných konventech. Zajímavým námětem pro další bádání by jistě bylo i kázání 

zdejšího převora a administrátora Dominica Jordana, kterému by mohl být věnován podrobnější 

rozbor. Stejně tak by jistě bylo přínosné srovnat vývoj a poměry ve zdejším konventu s dalšími 

konventy české dominikánské provincie, nebo s některým z nedalekých měst v oblasti 

severních Čech. V této práci byl věnován poměrně malý prostor samotným jablonským 

farníkům, kteří by se rovněž mohli stát předmětem dalšího detailnějšího výzkumu. Takové 

studium by ovšem bylo nutně limitováno dochováním historických pramenů, protože 

písemných svědectví o životě konventu a správců farnosti existuje více než dokladů o osudech 

jednotlivých měšťanů nebo poddaných.  

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

Seznam pramenů a literatury 
 

Archivní prameny 

Národní archiv Praha, 1. oddělení  

fond Řádový archiv dominikánů 16.–20. století – Klášter Jablonné 

Akta o sporu mezi konventem a farním kostelem r. 1700, č. kartonu 138, inv. č. 224 

• stížnost kostelníků od farního kostela ze 14. dubna 1700. 

• dopis jablonské městské rady Janu Josefu Mattheidesovi ze Závětic z 16. dubna 1700. 

• dopis jablonského převora [Hyacintha Missenia] J. J. Mattheidesovi ze Závětic z 19. května 
1700. 

• dopis provinciála T. E. Willingera J. J. Mattheidesovi z 26. května 1700.  

• dopis J. J. Mattheidese provinciálu T. E. Willingerovi z 5. června 1700. 

• stížnost měšťanů na stavbu konventních budov [z roku 1719]. 

• revers (prohlášení) převora Georgia Schmidta ohledně údajného poškození městské hradby 

z 29. srpna 1719. 

 

Dějiny kláštera, č. kartonu 138, inv. č. 224 

 

• sešit s výpisky z dějin kláštera pro roky 1685–1717. 

• sešit s výpisky z dějin kláštera pro rok 1729. 

• sešit s výpisky z dějin kláštera [bez označení roku]. 

 

Donatio, č. kartonu 138, inv. č. 224 

• koncept dopisu převora Stehlika hraběti Pachtovi [z roku 1756]. 

 

Klášterní korespondence, č. kartonu 138, inv. č. 224 
 

• dopis Christiana Breyera převoru Studletiovi z 23. srpna 1728. 

• dopis převora Albrechta hraběti Pachtovi z 18. ledna 1758.  

• dopis převora Frederica Riedla hraběti Františku Josefu Pachtovi z 8. února 1765. 

 
 

Obligace, č. kartonu 138, inv. č. 224 

• obligace hraběnky Františky Eusébie Milštejnské vůči konventu z 1. února 1668. 

• obligace barona Petra Putze vůči konventu z 25. března 1678. 

• obligace hraběnky Maxmiliány rozené Libštejnské z Kolovrat vůči konventu z 31. srpna 1695. 

• obligace Anny Heleny Bohušové z Miřetic vůči konventu z 18. února 1702. 

• obligace Františka Antonína Berky vůči konventu z 8. prosince 1703. 

• opis seznamu obligací vůči konventu pořízeného převorem Stanislavem Kralem 15. března 

1713. 

 

Pořízení nových varhan, č. kartonu 138, inv. č. 224 

• návrh na pořízení nových varhan od Georga Weyndtena z 12. dubna 1668. 
 

Smlouva stran církevní hudby, č. kartonu 138, inv. č. 224 

• smlouva převora Edlingera s rektorem a kantorem jablonské školy ohledně provozování 
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