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1 Úvod a prameny 

Téma této práce je vymezeno jednak časově a jednak místně. 

Místním vymezením rozumím nejenom farnost při kostele sv. Petra a 

Pavla v Bohnicích, ale v zásadě i pramennou základnu, protože 

původním úmyslem bylo od začátku zpracování základních materiálů, 

které vznikly činností tohoto úřadu. Bezprostředním podnětem pro 

volbu tématu bylo ohrožení archiválií přechovávaných na bohnické 

faře resp. v jejích hospodářských budovách. Farní archiv ztratil po 

roce 1970 své původní uložení a z větší části i uspořádání. 

Dokumenty byly vytaženy ze skříní pořízených k tomu účelu, 

umístěných na chodbě fary. Kdysi uspořádaný celek se postupně 

změnil v změť často velmi poškozených složek i jednotlivých 

písemností, která pro místní lidi neznamenala víc než starý papír. 

Když se mi podařilo v souvislosti s blížícím se výročím 850 let kostela 

uložit je zpět na faru, našel jsem složku, na které bylo rukou faráře 

Petráčka napsáno „Stará pamětní kniha + autentika 1158“. Ležela 

v místech přiléhajících bezprostředně ke stěně zatuchlé staré konírny 

a v těchto místech se papír rozpadal, takže konce stránek jsou často 

nečitelné. Autentiku naštěstí odnesl 26. října 1960 Václav Lím, 

pracovník Archivu hlavního města Prahy1. Nicméně nález „Liber 

memorabilium“ byl přesvědčivým dokladem o hodnotě místního 

materiálu, který jsem se pokusil alespoň rámcově uspořádat. Zde 

nalezené inventáře kostela z 18. a 19. století se staly zároveň 

základem této práce. Jejich podrobné zpracování poskytuje velmi 

dobrý obraz o fungování kostela a potažmo i fary v uvedené době a 

je dosud nejpodrobnějším příspěvkem k jeho dějinám. Zjištěná fakta 

posloužila již vícekrát také k popularizaci dějin tohoto místa (srov. 

                                                 
1 Brátková 1999, s.9 
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příloha, DVD 3. Starobohnické posvícení, scénka „Kterak bohnickým 

oudolím věky se valí“, jejíž scénář jsem sepsal). 

 

Prameny p řechovávané (kdysi či nyní) na farním ú řadě.  

Písemný materiál Římskokatolické farnosti u sv. Petra a Pavla 

v Bohnicích byl zčásti převzat do péče Archivu hlavního města Prahy 

(fond Římskokatolická farnost u sv. Petra a Pavla v Bohnicích a 

sbírka matrik), z velké části však zůstal na bohnické faře.2  

 Podle účelu záznamů můžeme knihy farní správy rozlišovat: 

1. Knihy vedené pro správní účely státu (kniha evidence židů, 

kniha nalezenců bohnické farnosti) , knihy instrukcí a nařízení a 

soupisy skutečností mimonáboženských dávané na vědomost 

farářům státem (tabulky trestných činů farníků). 

2. Knihy zaznamenávající bohoslužebné úkony spojené 

s životními událostmi resp. úkony farníků. Některé z nich zároveň 

slouží státní správě resp. samosprávě (soupisy duší, kniha změn 

náboženství; matriky narozených, kniha biřmovanců, matriky 

oddaných a zkušební tabela pro snoubence, matriky zemřelých), 

3. Knihy týkající se především sloužení mší, příp. pobožností, 

a to včetně požitků získávaných faráři v souvislosti s nimi (kniha 

mešních a dalších fundací a kniha jejich persolucí, kniha mší na 

díkůvzdání; knihy ohlášek a prohlášek; knihy funkční, tj. 

zaznamenávající vykonané bohoslužby, resp. udělené svátosti, kniha 

štól).  

4. Knihy týkající se majetku a hospodaření (inventáře kostela a 

fary; knihy účtů, tj. ročních vyúčtování; kniha setí). 

5. Knihy zaznamenávající skutečnosti vlastního chodu farního 

úřadu (knihy pomocné – zde jednací protokoly).  

                                                 
2 Na počet je knih v obou archivech zhruba stejně (30 – AhmP, 31 – fara). V AhmP jsou matriky 

do počátku 20. stol. a jejich indexy, ve farním archivu je většina ostatních knih farní správy. 
(Srov. příloha D) Farní archiv má mnohonásobně více aktového materiálu.   
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Spisový materiál bohnické farnosti je v Archivu hlavního města 

Prahy z větší části uspořádán podle toho, kdo farnímu úřadu byl 

partnerem v dotyčných jednáních, jen v několika případech bylo 

zvoleno kritérium obsahové (farní škola, matriční záležitosti, očkování 

proti neštovicím, personálie, účetní spisy). Kromě jiného je důvodem 

nevelký rozsah dotyčného materiálu. Ve farním archivu se naproti 

tomu z doby faráře Františka Petráčka dochovalo obsahové členění 

aktuálního spisového  materiálu (s výběrovým přesahem do doby 

starší) do deseti celků: 

I. Budovy fary a kostela 

II. Pozemky, důchody, vyúčtování 

III. Matriky 

IV. Daně 

V. Hřbitovní věci 

VI. Školní věci 

VII. Nadace 

VIII. Osoby kostelní 

IX. Duchovní správa 

X. Změny náboženství   

 Toto členění je zajímavé svou původností. Jakkoli nejsou 

jeho kritéria přísně systematická, vycházelo z potřeb faráře. Řada 

zejména starších písemností však nebyla  do uvedených fasciklů 

patrně z praktických důvodů zahrnut.  

 

Národní archiv, fond Nejvyšší purkrabství   

Fond  obsahuje z pramenů významných pro naše téma 

zejména zádušní knihy (1659-1724) a tři knihy kostelních účtů (1728-

1868). Cenné informace přináší i pozemková kniha (V.). Jsou 
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cenným pramenem zejména pro starší období, pro které nemáme 

mnoho jiných dokladů. 

Aktový materiál týkající se farnosti u sv. Petra a Pavla (zejm. 

kartony 254 a 255), stavby školy v letech 1827-1846 (fasc.1), dřeva 

na otop ve škole po r. 1840 (fasc.2), opravy kostela 1831-1856 

(fasc.3)  další materiály pocházejí v drtivé většině z 19. století. 

Využívám ho pouze místy jako určitou sondu. 

 

Fond Arcibiskupství  

Zásadní informace o farnosti, jejích duchovních správcích a 

hospodářském zázemí je možné hledat zde, i když vzhledem k ne 

zcela přehlednému uspořádání fondu nikoli bez obtíží.3 

2 Dosavadní zpracování tématu 

Dějinám farnosti v 18. a 19. století nebylo věnováno 

v dosavadní literatuře mnoho pozornosti. Kromě nečetných 

encyklopedických zmínek nalézáme užitečné informace 

v přehledových studiích.  

 Stručně pojednávají dějiny farnosti Podlahova „Posvátná 

místa Království českého“ (1. řada, I. díl). Nacházíme zde jména 

duchovních správců pro zkoumané období a dobu jejich působení, 

případně krátkou charakteristiku jejich osobnosti. Navíc přináší 

zajímavé poznámky o oltářích v kostele a jejich historii, stejně jako o 

několika dalších artefaktech, zejména zvonech.4 Inventáři kostela se 

Podlaha věnoval již v roce 1901 a podrobněji v Soupisu památek 

historických a uměleckých.5  

 Úzkou vazbu na život farnosti měla obecní škola 

v Bohnicích. Píší o ní poměrně zevrubně autoři příslušné kapitoly 

                                                 
3   Na doporučení správce fondu PhDr. Denka Čumlivského jsem využíval pramenů fondu Arcibiskupství 

pražského pouze doplňkově. 
4  Podlaha 1907, s. 225-229. 
5  Podlaha, Šitler 1901, s.1-5. 
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publikace „Paměti škol okresu karlínského“; přestože příspěvek nemá 

poznámkový aparát, je zřejmé, že byl psán po důkladném studiu 

pramenů se snahou zaznamenat co nejvíce. Líčí historii vyučovacích 

prostor a jejich vybavení, hmotné zabezpečení učitelů resp. 

podučitelů, počty žactva, zmiňuje didaktické pomůcky a mnohé další 

věci. Nechybí ani soupis farářů a několik zmínek o jejich kaplanech.6 

    K přehledovým publikacím nedávno přibyly „Dějiny částí 

Prahy jako dějiny farních obvodů“ od Věry Pelzbauerové. Jakkoli jde 

o studii cennou rozvinutím souvislostí faktů známých z předchozí 

literatury, pro námi sledované období přináší jen velmi málo.7 Chybí 

zde prameny a literatura u jednotlivých kapitol a také styl výkladu řadí 

publikaci spíše mezi populárně naučné práce.  

 

2.1 Monografické stati 

Dějinám farnosti a kostela se spíše podle jména věnuje práce 

Maximiliana Millauera „Die Kirche zu Bohnitz“ z roku 1830. Týká se 

totiž především nálezu autentiky biskupa Daniela z roku 1158, která 

je zároveň nejstarším dokumentem bezpečně určujícím stáří kostela. 

Autor rekonstruuje její někdejší uložení, popisuje uložení aktuální a 

vyhodnocuje její historický význam. Millauer autentiku rovněž poprvé 

publikuje formou litografie a předkládá její první transkripce. 

Informace o farnosti, resp. o kostele zde nalezneme ve sledovaném 

období jen velmi sporadicky.   

Významná je práce Věry Remešové v publikaci „Bohnice slaví 

850 let od vysvěcení kostela sv. Petra a Pavla“. Soustředí se na 

kostel jako architektonický a umělecko-výtvarný celek. Dějiny farního 

společenství jsou tu dějinami sociálního prostředí, které podmiňuje 

                                                 
6  Keindl et al. 1898, s.137-157. Autory kapitoly o bohnické škole byli Jan Šťastný, Josef 

Matějovský a František Žahátko, bohničtí učitelé, resp. řídící učitelé. 
7  Pelzbauerová 2008, s. 7-11. 



 11 

jeho proměny. Přesto přináší jako výroční spis dobré odborné úrovně 

zajímavý obraz o vývoji farnosti.  

K našemu období se vztahují informace o duchovních 

správcích, kostele a bohnické škole. Vedle malebných detailů 

z dobových reálií zmiňuje přehledně základní milníky života farnosti: 

obnovu farnosti s vlastním duchovním správcem (1738), výstavbu 

školní budovy (1762, 1788) a její rekonstrukci po požáru (1827), 

mohutnou přestavbu kostela (1805) či zavedení pamětní knihy 

(1836). Zvláště se věnuje také zřízení samostatné duchovní správy 

při nově vzniklém Královském zemském ústavu pro choromyslné. 

Zejména část věnovaná této duchovní správě obsahuje řadu nových 

informací čerpaných z kroniky vedené ústavním kaplanem.8   

Zajímavě pojednává dějiny farnosti úvod inventáře fondu 

Římskokatolického farního úřadu u sv. Petra a Pavla v Bohnicích 

v Archivu hlavního města Prahy z pera Zlaty Brátkové Soustředí se 

však především na období do znovuobnovení farnosti a posléze na 

dobu od 1. světové války dále. Výjimku tvoří seznam farářů 

s časovým vymezením jejich působení, sahající až do roku 1738, a 

údaj o počtu obyvatel farnosti v roce 1843.9 Téma dějin bohnické 

farní správy dále rozvinula v nedlouhém příspěvku pro Pražský 

sborník historický.10 

 Dějinám farnosti v období od jejího obnovení (1738) do 

zániku Rakousko-uherské monarchie se dosavadní literatura věnuje 

jen velmi povšechně. Ani práce Věry Remešové neměla ambici 

obsáhlejšího pojednání na základě hlubšího studia základních 

pramenů. Dnes nezbývá než dodat „bohužel“, jelikož byla psána 

                                                 
8 Remešová 2008, s. 8-32 Práce byla napsána již k 800. výročí kostela, ale tehdejší poměry 

neumožňovaly její vydání. Před vydáním o půl století později byla upravována resp. doplňována 
jen minimálně. Redakční práci jsem mohl sledovat. 

9  Brátková 1999, s. 2-8. 
10  BRÁTKOVÁ, Zlata. Několik poznámek k dějinám bohnické farní obce. (Farní úřad u sv. Petra a Pavla v 

Praze-Bohnicích). In: Pražský sborník historický. R.2009, roč.28, s.318-325 
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v době, kdy farní archiv byl patrně tak kompletní a přehledně 

uspořádaný jako už nikdy později.   

 

3 Vývoj farnosti p řed zkoumaným obdobím 

3.1 Stručný p řehled d ějin farnosti p řed rokem 1648 

První písemná zmínka o kostele je v ostatkové listině biskupa 

Daniela I. z roku 1158. Dokument uvádí rovněž nejstarší dedikaci 

kostela sv. Petru; jméno apoštola národů se objevuje až v 17. století. 

Stavebníkem byl podle autentiky vyšehradský probošt Gervasius, 

kancléř krále Vladislava I. K aktu vložení ostatků do oltáře došlo 30. 

května 1158, tedy v době, kdy král Vladislav již podle některých 

pramenů byl na cestě do Řezna, odkud pokračoval k Milánu jako 

předvoj císařských vojsk. Jeho kancléř i biskup Daniel ho na této 

cestě doprovázeli. Biskup Daniel měl vložit ostatky do oltáře „propria 

manu“, takže se patrně oproti odcházejícímu vojsku opozdil. 

Vzhledem k tomu, že v závěru listiny je také prosba krále Vladislava a 

královny Jitky o přímluvu všech světců, jejichž ostatky zde byly 

uloženy, nelze vyloučit, že aktu byl přítomen sám panovník.11 

  V nově založeném kostele se ovšem nesloužilo pravidelně, 

snad několikrát do roka. Farním kostelem byl pravděpodobně chrám 

sv. Víta na Pražském hradě.12 

Samostatná farnost vznikla v první polovině 14. století, 

podobně jako v nedalekých Klecanech a Zdibech, podle popisu 

Pražské arcidiecéze sepsaného v letech 1344 -1350. Prvním 

známým farářem (plebánem) je Jan, vikarista pražského kanovníka 

Petra z Rožmberka. Libri confirmationum ho poprvé zmiňují roku 

                                                 
11 Kosmův letopis český s pokračovateli (=Prameny dějin českých II ), eds. V. V. Tomek, J. Emler, 

s. 428.  NOVOTNÝ, Václav. České dějiny I, Praha: Jan Laichter, 1913, s. 884. 
12 KADLEC, Jaroslav. Přehled českých církevních dějin I., Praha: Zvon, 1991, s. 90. 
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1363 na základě podacího práva Vaňka z Vartmberka.13 Doložena je 

také celá řada jeho nástupců až do roku 1408.14   

V průběhu husitských válek byly Bohnice patrně v rukou 

světských majitelů patřících ke straně podobojí. Farnost zanikla asi již 

za husitských bouří v 15. století; nicméně roku 1550 patřily Bohnice, 

a tedy i podací právo k faře, klášteru sv. Jiří na Pražském hradě.15 

Není ovšem vyloučeno, že odtud odešel nekatolický duchovní. 

Bohnice patří patrně od konce 16. století k purkrabským statkům, tzn. 

ke statkům, které slouží k materiálnímu zabezpečení purkrabího 

Pražského hradu a jeho úřadu. V roce 1620 se fara zmiňuje jako 

pustá.16  

V první polovině 17. století mělo purkrabství v Bohnicích dva 

emfyteutické dvory, farní kostel a snad také vinici.17 V Kouřimském 

kraji vlastnilo v téže době nemovitosti různého druhu v pěti vsích a 

navíc v dalších sedmi, které byly později prodány, v Rakovnickém 

kraji potom nemovitosti ve dvaceti vsích a v jedné  další, později 

prodané. V Praze purkrabství vlastnilo dům s pivovarem na Perštině 

(čp.356-1)18 a purkrabský dům na Pražském hradě (srov. Příloha č. 

3). Celkem bylo nejvyšší purkrabství patronem sedmi farních kostelů 

a pěti filiálních. O duchovní správě těchto kostelů se obšírněji 

zmíníme níže.  

 

 

                                                 
13     PAVAN, František. Bohnice. Památky. Listy pro historii a  archeologii. r.1871-1873, roč. 9, s. 
699-700. 
14 Remešová 2008, s. 12-13 
15 SEDLÁČEK, August. Místopisný slovník historický království českého. Praha: Argo, 1998, heslo 

Bohnice. 
16  Brátková 1999, s. 3; Podle Čáňové bylo na konvokaci katolických duchovních Rakovnického 

kraje z 16.8. 1651konstatováno, že  kraj má 6 far obsazených a 5 neobsazených. Nebyli ale 
patrně spočítány všechny farnosti a navíc se neuvádí, o kterých jedenácti zpráva vlastně 
mluvila. Každopádně by bývalo šlo na svou dobu o vzásadě velmi dobrý poměr počtu far 
obsazených a neobsazených (ČÁŇOVÁ, Eliška. Status animarum Pražské arcidiecéze roku 
1651. In: Sborník archivních prací. R.1979, roč. 29, s.519-20 

17  Kronika, s. 7 
18  Jenšovský 1923, s.121 
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3.2 Cesta k obnovení farnosti (1648-1738) 

 

V období po Třicetileté válce byl v českých zemích značný 

nedostatek katolického duchovenstva. Původně minoritní katolická 

církev měla nyní pokrýt duchovní správu všech Zemí koruny české, 

s výjimkou Slezska, kde se protestanté těšili jisté svobodě. Problémy, 

které to s sebou neslo, byly jednak personální a jednak ekonomické. 

Celkově v rekatolizaci samozřejmě sehrály velkou roli katolické, 

hlavně jezuitské školy a misie, které daly vzniknout širšímu základu 

katolicky smýšlející inteligence a sociálních i duchovních elit zejména 

ve městech. Na úrovni běžné venkovské farní správy trvalo podstatně 

déle, než bylo "obnoveno zřízení duchovní" dob předhusitských. Tato 

formulační paralela k Obnovenému zřízení zemskému je na místě, 

protože ze statutu kostelů v době předhusitské se při obnovování far 

zpravidla vycházelo. 

Zejména koncem 17. století už byla otázka obsazení a 

neobsazení far věcí především hospodářského zázemí duchovních. 

To záviselo na patronech kostelů, většinou na vrchnostech té které 

lokality. Patron musel požádat o zřízení samostatné fary resp. místní 

duchovní správy (lokálie, jakýsi předstupeň farnosti) a prokázat, že 

hospodářské podmínky jsou tomu odpovídající. Arcibiskupství 

pražské se snažilo vrchnostem při tomto úkolu ulehčit, resp. je 

stimulovat tím, že čtvrtinu až polovinu nezbytného ročního příjmu 

doplácelo z tzv. farářské (nebo solní) pokladny.   

 

3.2.1 Nejvyšší purkrabství jako patron kostel ů a far 

Patron bohnického kostela, Nejvyšší purkrabství, mělo 

patronátní práva ke třem resp. čtyřem kostelům filiálním a osmi 
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farním. V Kouřimském kraji to byly  předhusitské farní kostely 

v Hostivaři, Popovičkách, Volešce (později filiální k Popovičkám) a 

Jirčanech. Byly to kostely ještě románské (snad s výjimkou 

Popoviček, protože tam není původní sloh jasný). V Rakovnickém 

kraji mělo purkrabství farní kostel v Liboci s filiálním kostelem 

v Řepích, farní kostel ve Stodůlkách (již z r.1293), dále v Bohnicích a 

Předním Ovenci a farní v Kovárech (kostel sv. Petra a Pavla na 

Budči).19 Roku 1704 přibyl ještě kostelík (stavebně spíše kaple) 

Nanebevzetí Panny Marie v Košířích a o čtyři roky později se začalo 

s rozšiřováním kaple Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře ve známé 

poutní místo; oba kostely byly filiální k Liboci. 

Po Třicetileté válce byly patrně kostely Nejvyššího purkrabství 

administrovány městskými faráři, jen sporadicky se vedle nich 

uplatňovali misionáři se statutem administrátorů. Od roku 1671 

Bartoloměj Matěj Hallo z Hallenbergu se prezentoval jako 

administrátor statků Nejvyššího purkrabství v matrikách Liboce a 

Stodůlek. Tato matrika narozených zahrnuje příslušné údaje z 33 vsí 

v západním okruhu kolem Prahy od Košíř a Zličína po Bohnice.  

Koncem 70. let 17. století byl patrně administrátorem 

purkrabských statků farář od sv. Martina na Starém Městě a 

staroboleslavský kanovník Jan Václav Olomúcký.20 Na bohnické faře 

tehdy panoval velmi čilý stavební ruch. Pro potřeby administrátora se 

udržoval ze zádušních peněz kočár s truhličkou. Zádušní účty 

poznamenávají, že náklad na předměty koupené panem 

administrátorem se bude dělit mezi šest záduší. Administrátor měl 

tedy na starosti ještě pět jiných kostelů nadaných vlastním majetkem.   

Kupoval mnoho věcí rovněž pro kostel.21 

                                                 
19  Pamětní kniha bohnické farnosti uvádí ještě filiální kostel v Holešovičkách, o kterém se však 

jinak nic neví. Kronika, s. 7. 
20   NA, NP, kniha 635, fol. 57. 
21   NA, NP, kniha 635, fol. 64-70. 
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Po roce 1688 spravoval purkrabské patronátní kostely nadále 

týnský farář.22 Působení P.Olomúckého je pro bohnickou farnost 

významné, protože začal vést při kostele matriční knihu narozených, 

oddaných a zemřelých. Její zápisy však nezvratně svědčí o tom, že 

po smrti Jana Václava Olomúckého v roce 169523 byla duchovní 

správa purkrabských statků svěřena františkánům od Panny Marie 

Sněžné. Ustanovování nového duchovního správce ad hoc po smrti 

předchozího podle uvážení Nejvyššího purkrabí pokládá za 

pravděpodobné farář Sluka ve farní kronice a lze se s tím ztotožnit.24 

Nicméně aktivita františkánů v bohnické farnosti trvala jen do října t. r. 

Po jistou krátkou dobu se zde asi střídaly různí zastupovatelé,25 až 

správu převzal Blažej Franta, farář u Panny Marii na Louži.26  

V jiných kostelech purkrabství však františkáni působili déle.27 

Proč správa františkánů trvala tak krátce, se můžeme domýšlet. 

Patrně se změnila doba a nová generace kněží nebyla tak obětavá 

jako ti, kteří zažili poválečnou nouzi, nebo se chtěli důkladněji 

věnovat pastoraci ve svých kostelech. Důkladnější pastorační péči si 

ostatně zasloužily i purkrabské statky a františkáni mohli takto vrátit 

"černého petra“ zpátky patronovi.  

                                                 
22 Výjimkou byly Jirčany, které již tou dobou vlastnil Jan Bedřich z Trautmansdorfu, majitel panství 

v nedalekých Dolních Břežanech. Už od roku 1689 zde jako administrátor působil P. Fridrich 
Winsch, cisterciák ze Zbraslavi, než byl konečně potvrzen jako farář brandýským vikářem 
Bartolomějem Zelenkou, k čemuž došlo v roce 1694 z iniciativy nového patrona. (Podlaha 1907, 
s.163-164) 

23  Jan Václav Olomúcký byl v letech 1671-1688 farářem u sv. Martina ve zdi, poté do roku 1695  
týnským farářem. Eckert 1884, s. 64; 1883, s. 307 

24 Kronika, s. 9; Podlaha 
25  V první samostatné matrice se již k 30. 10. objevuje vpisek, že dotyčné nupturienty oddal (blíže 

neurčený) P. Zvěřina „sede vacante“ (N1O1Z1, s.100) 
26 20.11. 1695 farář Blažej Franta zapsal sňatek a sám se v matrice podepsal a ke 3.6.1696 je 

podepsán Jan Teplický, kaplan u Matky Boží nad Louží. (Boh N1O1Z1, s.100) Blažej Franta 
působil u Panny Marie na Louži v letech 1695-1707  a poté dva roky působil v Týnském chrámu 
P. Marie (Ekert 1883, s. 383, 307). O aktivitě těchto duchovních v bohnické farnosti mluví i 
prvofarář Sauersig. Používá přitom méně známé označení tohoto kostela „ad Cunas Marianas" 
tj. u kolébky (pouť se zde slavila na Narození Panny Marie). Kronika, s.13,  srov. též krátké 
vylíčení dějin kostela od Karla Gregora z r.1815, Liber mimorabilium 

27 V Popovičkách se do r. 1701 střídali  františkáni Electus Rösl, Julius Welczl a Norbert 
Krejčovský.  Podlaha 1907, s.189 
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Nejvyšší purkrabství bylo nuceno zamýšlet se nad 

systémovým řešením. Prvním krokem bylo uvedení P. Jana Václava 

Vorla roku 1698 do Hostivaře jako administrátora, patrně aby 

spravoval ještě o něco odlehlejší Popovičky a Olešku.28  

V roce 1702 potom došlo ke změně zásadní. Farnosti neměly 

být nadále přívažkem navíc farářům odjinud, ale měly být spravovány 

dvěma faráři zabezpečenými péčí vrchnosti. Purkrabí Adolf Vratislav 

ze Šternberka proto dosáhl potvrzení P. Vorla jako hostivařského 

faráře a téhož hladce dosáhl i pro libockou faru, včetně zmiňovaného 

příspěvku na živobytí pro nového libockého faráře P. Jiřího Josefa 

Saara.29   

Hostivařský farář měl mít na starosti purkrabské patronátní 

kostely v Kouřimském kraji, libocký farář potom kostely v kraji 

rakovnickém s výjimkou Kovárů. Objem povinností libockého faráře 

byl značný a obtížné bylo také je vykonávat. Vždyť oblast jeho 

působnosti se rozprostírala od Košíř, přes Stodůlky, Řepy, Ruzyni a 

Bílou Horu k Liboci a Veleslavínu a dále na severozápad přes 

Lysolaje, Podbabu, Bubeneč, Tróju a Podhoří k Bohnicím, tedy činila 

široký oblouk kolem Prahy. Ve směru k bohnickému farnímu kostelu 

byl pouze kdysi farní kostel v Předním Ovenci, tedy v Bubenči. 

V přilehlých lokalitách byly jen kaple.  

Zatímco jižní část farnosti byla spravována libockým farářem i 

fakticky, pastoraci v Bohnicích, v Tróji a Bubenči v následujících 

letech částečně nadále vykonával farář Franta, později jako duchovní 

správce u P. Marie před Týnem.30  

Stav duchovní správy na purkrabských statcích byl tedy stále 

spíše provizorní.  
                                                 
28 Podlaha  1907,  s. 242 
29 Je příznačné, že arcibiskup váže svůj příspěvek na plnění, k nimž se vůči faráři zavazovala 

vrchnost. Kronika, s.10 
30 Zajímavá je poznámka neznámého pisatele ze září 1702, zmiňující „Blažeje Ignáce Františka 

Frantu“ jako správce v Týnském chrámu, ačkoli tam podle Eckera tehdy ještě nepůsobil. 
Kronika, s.10 
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Nejvyšší purkrabí Jan Josef z Vrtby se pokusil situaci řešit 

zřízením zvláštního fondu na misionáře z důchodů Purkrabství, aby 

působil zejména v místech, „kdež ještě kacířství pod popelem silně 

doutnalo“. Plat činil 150 zl. ročně a dalších 50 zl. připlácel arcibiskup. 

Purkrabí měl vyhrazeno právo rozhodnout, kdo bude misionářskou 

službu vykonávat. Následující purkrabí, hrabě Schaffgotsch, tento 

důchod rozšířil o možnost nechat si ve vrchnostenském pivovaru 

uvařit 6 sudů piva za přiměřené množství ječmene a pivní dávku 

(tác). Přesto však misionář s tímto důchodem nevystačil.31 

Pokud jde o hmotné zabezpečení, dostával libocký farář 100 

zlatých od arcibiskupství z pokladny farářů resp. ze solní pokladny 

(cassa parochorum vel cassa salis) jako určitý dorovnávací plat a 14 

čtyřvědrových sudů deputátního piva z vrchnostenského pivovaru na 

Perštýně. Základem však byly příjmy závislé na velikosti 

spravovaného obvodu. Farář užíval a požíval zádušní pole všech 

svěřených farních a filiálních kostelů, přičemž na chod příslušných 

kostelů musel odevzdávat šestinu výnosu. Podruhé to byly ročně 

odevzdávané desátky v zrnu (pšenici) a ovsu, což při cenách z roku 

1702 dělalo 107 zlatých 11 krejcarů 3 denáry. 

Desátky dostával rovněž ze všech lokalit, které formálně 

spravoval, bez ohledu na to, zda tam zároveň působil purkrabský 

misionář. Podle obecných směrnic planých od reorganizace farní 

správy rekatolizačními komisemi (1627, 1654) se měl o dané požitky 

z kostelního či zádušního jmění dělit s duchovními, kteří duchovní 

správu de facto vykonávali. Podle zprávy vizitační komise z roku 

1737 se však libocký farář s misionářem o tyto výnosy nedělil32 a je 

otázkou, jaká byla praxe vůči duchovním z Týnského chrámu.   

                                                 
31  Podlaha 1907, s. 47 podle Pažouta 1906, s. 146-147 
32  Pažout 1906, s.146-147 
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Tuto ne zcela logickou skutečnost si na purkrabství 

uvědomovali. Situace byla podobná i u hostivařského faráře. Je to 

dobře vidět na případě kdysi farního kostela v Popovičkách a 

filiálního kostela ve Volešce. Hostivařský farář neměl evidentně dost 

sil zvládat tamní duchovní správu. Oproti Bohnicím zde byla patrně 

situace vyostřenější. Správu vedl zprvu zmiňovaný  P. Friedrich 

Winsch z nedalekých Jirčan, brzy mu přišel vypomáhat misionář 

Václav Balabán, ale musel roku 1705 po třech letech odejít kvůli 

špatnému hospodářskému zázemí. Ves byla za dané situace 

přifařena k Jirčanům (statku ještě nedávno purkrabskému) a po třech 

letech v roce 1711 opět vrácena k Hostivaři. Roku 1715 byl jmenován 

do Popoviček Lukáš Stadlmeyer jako administrátor a to už 

signalizovalo, že se neuspokojivý stav ve farnosti, kterou nikdo 

nechtěl, blíží ke konci. Roku 1722 byl Lukáš Stadlmeyer potvrzen 

jako tamní farář.33  

 

3.2.2 Bohnický kostel p řed obnovou samostatné farní 

správy 

Bohnická farnost se v této době pomalu zotavovala 

hospodářsky a demograficky z následků Třicetileté války, po níž byl 

kostel veden v berní rule jako pustý a pusté byly také dvě ze tří 

selských usedlostí a jedna ze čtyř chalupnických usedlostí.34 Je 

pozoruhodné, že v sanktusníku patrně už tehdy visel zvonek 

s letopočtem 1638.35 Kostel v té době už byl zasvěcen sv. Petru a 

                                                 
33 Jirčany dříve sdílely duchovní správu purkrabských statků, ale z iniciativy Friedricha 

z Trautmannsdorfu, držitele panství v nedalekých Dolních Břežanech, se jako farnost 
osamostatnily. Roku 1689 sem přišel jako administrátor cisterciák Friedrich Winsch ze Zbraslavi 
a  r.1694 byl potvrzen jako místní farář. Podlaha 1907, s.189-190 

34 Remešová 2008, s.15 
35 Inventáře od r.1741 uvádějí „Nad kostelem malý zvon jeden“ apod. (I1741/41; I1744/4; I1762/4; 

I1772/4; I1799/42). 
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Pavlu, oproti údaji v autentice, kde se mluví pouze o patronaci sv. 

Petra.36  

O tom, kdo skutečně bohnický farní obvod spravoval, měli 

pozdější bohničtí faráři jen velmi povšechnou představu. Se vší 

pravděpodobností nebyl při kostele žádný byť symbolický archiv a 

nikdo z nich nepovažoval za účelné resp. nutné si zjišťovat 

podrobnosti na pražských farních úřadech, u patrona či na 

arcibiskupství, a to ani pokud jde o příjmy fary.37   

První, o kom máme písemnou zmínku, že zasáhl jmenovitě do 

pastorace v Bohnicích, byl zmíněný Matěj Hallo z Hallenbergu. 

Podílel se na pořízení přenosného oltářního kamene (portatilu) 

s ostatky svatých mučedníků Antonia Felixe, Primitiva a Hadriána v 

první polovině 70. let a patrně byl přítomen i jeho uložení v 

bohnickém kostele. Oltářní kámen pravděpodobně vysvětil pražský 

arcibiskup Matěj Ferdinand Sobek z Bílenberka. Byl pořízen na 

náklady kostela, tj. z výtěžku jeho polností, spravovaných 

purkrabstvím. Angažovanost purkrabství se v záznamu této události 

naznačuje zmínkou, že vše proběhlo za ředitele purkrabských statků 

Václava Vepřeka.38  

Tou dobou bylo odlito na zakázku purkrabství rovněž několik 

zvonů, z nichž jeden byl právě pro zvonici u bohnického kostela. 

Jejich nápisy výslovně zmiňují, že byly pořízeny na náklad záduší.39 

                                                 
36  AHMP, PGL II – 254, srov. Remešová 2008, s.9 
37 Sauersigova fasse uvádí: „Beneficium bylo po 700 let zbourané, nenalezl jsem záznam od 

předchůdců, zda se jim dostávalo větších výnosů (správci pražští, staroměstští týnští, od P. 
Marie “u kolébky“ a ctihodní Otcové františkáni od P. M. S.) Nemám zprávu ani od libockého 
faráře“. Stejně o něco podrobněji referuje o té době Vincenc Sluka ve své kronice na základě 
první matriky z let 1688-1720 (Kronika, s. 10-11, 13). 

   
38 Liber memorabilium, zápis z doby Leopolda Václava Sittera. 
39 Nápis zněl: „Tento zvon slit jest ke cti a chvále Boží a ke cti a chvále Svatých Petra a Pavla 

nákladem záduší tohoto kostela Bohnického. Goss Michael Löw in Prag 1673“. Farář Sluka se  
r. 1836 domýšlí, že zvon mohl být přelit již dříve, protože prvofarář Sauersig při svém příchodu 
do Bohnic „naříkal nad ubohým stavem kostelní věže“, která by prý nebyla bývala v tak špatném 
stavu, kdyby bývala byla postavena nově v r. 1673. (Kronika, s. 8).   V Popovičkách byl zvon od 
téhož Michaela Löwa z roku 1663 s nápisem, který mutatis mutandis zněl téměř shodně 
s nápisem zvonu v Bohnicích.  Z r. 1675 pocházejí dva zvony od Löwa v Jirčanech zaplacené 
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Patron spravoval majetek kostelů prostřednictvím svých úředníků a 

jeho výnosy kostelům potom sloužily.  

Bohnický kostel měl vlastní fond v rámci purkrabské kasy. O 

jeho stavu nás informují zádušní knihy, z nichž první začala být 

vedena již 11 let po skončení Třicetileté války.40 Od počátku byla 

praxe taková, že místní pověřený správce, zpravidla kostelník, dělal 

každoroční vyúčtování nebo k němu odevzdal podklady: 

Zaznamenával výnosy polí, výnosy z „železných krav“ resp. úroky 

z půjček a jiné příjmy a na druhé straně zaznamenával útratu za věci 

pořizované pro chod kostela, případně fary.  

Víme např. že kostelníkem byl po roce 1720 Jiří Houdek. Jeho 

statek byl pravděpodobně v horní části návsi a dostal později čp. 1. 

Byl po Hořejším a Dolním dvoru patrně již tehdy největší. Houdkovi 

nástupci z rodu Vraných byli v 18. a 19. století opakovaně rychtáři 

resp. starostové obce.41 Správa kostelních pozemků byla tedy 

delegována patronem důvěryhodné osobě, které z toho mohly 

plynout i určité výhody.42 Kromě toho měli kostelníci právo nechat 

bezplatně sloužit mše na své úmysly, pravděpodobně tedy především 

zádušní mše.43 

Duchovní správa v Bohnicích patrně probíhala bez potíží díky 

zmíněné výpomoci duchovních od Panny Marie na Louži a později 

zřejmě opět kněží od Panny Marie před Týnem.44 První libocký farář 

                                                                                                                                                    
však soukromými osobami  (Podlaha 1907, s. 191, 166). 

40  Zádušní kniha 1659-1724, NA, NP, kniha č. 635 
41 Houdek nedržel ani Dolní ani Hořejší dvůr. Srov. Fasse z roku  1738 v přepise v Kronice 1836 a 

záznamy o odkazech kostelu v Sitterově inventáři v Liber memorabilium. V Sittrově soupisu polí 
kostela mluví na jednom místě o přilehlém poli, řečeném „Haudkovo seu Wraney".  

42 Zádušní kniha 1728-1770, NA, Fond Nejvyššího purkrabství, kniha č. 636, inv. č. 1600  
43 Statuta animarum 1738 v přepise v Kronice 1836, s12. 
44 V matrice Bohnice a Bubenče se střídá řada rukopisů. Většinou se časově shodují zápisy psané 

jednou rukou v záznamech křtů i svateb. Např. písmo signované H: narození červen 1700 - září 
1702, oddaní září 1700 - červen 1703; následuje podobné písmo Ch s několika záznami od 
„záskoků“: křty do konce roku 1705, oddavky do července 1705; v roce 1706 jsou křty zapsány 
písmem I, v roce 1707 až do prosince 1708 opět H, oddavky v tomto období patrně písmem „H“ 
až do října 1708. Zemřelí jsou zapsáni patrně po celou dobu 1702-1708 písmem H. Od 
listopadu 1708  v narozených, oddaných i zemřelých přichází výrazné písmo „J“ podobné 
tiskacímu, a to zhruba do konce roku 1710. Asi do srpna roku 1711 nacházíme potom nízký 
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kontroloval jimi vedenou matriku zhruba jednou ročně.45 Duchovní asi 

nebyli  tak dostupní vždy, když bylo třeba. Novorozeňata tehdy křtili i 

augustiniáni od sv. Tomáše na Malé Straně a kaplani u sv. Víta na 

Pražském hradě.46 

Zajímavá je glosa v matrice z doby morové epidemie roku 

1713: Však k paměti se zachovává, že kdokoliv jen včasně vědomost 

dal duchovním správcům, málo kdo bez svaté zpovědi a přijímání 

velebné svátosti oltářní a posledního pomazání v nezaopatření umřel, 

jak možné bylo dostačiti. Je třeba říci, že mezi zemřelými byl relativně 

vysoký podíl dětí a starých lidí. Tak čteme v části o Podhoří: „Item 

pohřbeny 4 děti Víta Minovského: Alžběta, Anna, Justýna a Jan syn, 

všichni malý.“ V Bohnicích samých zemřelo 27 osob, v Tróji dokonce 

53, v Podhoří 15. Uvážíme-li, že v roce 1738 žilo v Bohnicích 79, v 

Tróji 136 a v Podhoří 84 osob, nešlo o zanedbatelné počty.47  

Jeho nástupce Karel Matěj Christen všechny zápisy v matrice 

pořizoval osobně včetně podpisu, patrně dotyčné funkce sám 

vykonával.48 Většinu stihl obstarat i jeho nástupce Maxmilián 

Florentin Staroměstský. Pokud dotyčnou službu zastal někdo jiný, 

zapsal, o koho šlo. Nejčastěji to byl Bazil Stejskal od sv. Tomáše či 

další tamní kaplani, ale někdy i duchovní od sv. Martina, od P. Marie 

před Týnem, od sv. Matěje v Šárce či z Bílé Hory, kteří o udělené 

svátosti pořídili záznam na lísteček a farář její udělení potom zapsal 

do matriky.49 V této praxi pokračoval i Florentinův nástupce Jan 

Lukáš Stadelmeyer.  

                                                                                                                                                    
kurent silnější linky a výrazným stínováním (K) a poté do podzimu 1712 vyšší kurent (L). Do 
října 1715 se střídalo více rukopisů. (N1O1Z1, s. 53-88, 103-126, 135-141) 

45 V nejstarší matrice se v zápisech bohnické farnosti nacházíme ne zcela pravidelně víceméně 
s roční frekvencí Saarovu klausuli „Subscribsit pro anno… J. I. Saar“.   

46 Farář Saar zapsal do matriky v roce 1705, že co by se od roku 1702 nenašlo v této knize, ať se 
hledá právě u sv. Tomáše a v metropolitním pražském chrámu. (N1O1Z1, s. 67) 

47 AHMP, SM, Boh N1O1Z1, s.142-147 
48 Jako jeden z mála v té době se do bohnické matriky podepisoval za každým záznamem  
49 Dva z takových lístečků zůstaly v matrikách založeny (AHMP, SM, BohN1O1Z1, s. 163; Boh 

N2O2Z2, s. 26) 



 23 

Od roku 1726 řadu těchto duchovních funkcí v bohnické 

farnosti vykonával světský kněz Josef Nager, „misionář bohnický“. 

Šlo o zmíněného purkrabského misionáře, který patrně sídlil přímo v 

Bohnicích. Většinou sloužil lidem přímo z Bohnic či blízkých lokalit 

(zejména Sedlec a Trója). Je zajímavé, že takto zastal jen asi čtvrtinu 

až pětinu křtů.50 Jinak asi prováděl veškeré pohřby při bohnickém 

kostele.51 Patrně bylo těžiště jeho činnosti někde jinde (kázání, 

návštěvy), svou roli mohl hrát zvyk lidí ve farním obvodu chodit za 

křty a oddavky jinam, nebo větší akční radius misionáře, v jehož 

důsledku nebyl vždycky na místě. Při stálém přepisování záznamů o 

udělených svátostech do matriky se do ní výjimečně některé 

nedostaly, jak o tom svědčí pozdější zápis o manželech, které 

v závěru svého působení v Bohnicích oddal právě J. Nager.52 

Oddavky farář Stadelmayer až na výjimky prováděl sám,53 což 

souvisí jistě s možností termín obřadu stanovit. Zaznamenané sňatky 

se konaly i jinde v okrsku faráře (např. Košíře). Osobně pokřtil 

z bohnického farního obvodu průměrně čtyři děti ročně. Mohl mít 

zájem na tom, aby tyto základní funkce duchovní správy dělal Nager 

jen v omezené míře a farář se s ním nemusel do budoucna dělit o 

příjmy z beneficia s poukazem, že Nagerovo pověření i zabezpečení 

pochází odjinud a Nager nemá na příjmy z beneficia nárok.   

Tento stav trval až do roku 1735. Tehdy přestal libocký farář 

uvádět, kdo které funkce fakticky vykonával, pouze důsledně na konci 

každého měsíce psal: „Hi omnes baptizati sunt sub me Joanne Lucas 

Stadelmayer“. V říjnu toho roku přišel na vizitaci velvarský děkan a 

                                                 
50 Srov. AHMP, SM, Boh N2O2Z2, s. 22-52 
51 Po odchodu Maxmiliána Florentina pohřbíval  v Bohnicích za krátkého administrování libocké 

farnosti P. Pavlem Studničkou nejprve misionář Johannes Tagerle (únor-duben), potom to byl 
od Stadelmayerova nástupu v květnu vždy Josef Nager. J.L.Stadelmayer záhy připisoval jen, při 
kterém chrámu se pohřeb konal, snad proto, že by se jména asistujících kněží stále opakovala. 
(AHMP, SM, Boh N2O2Z2, s. 97) 

52 Zápis o manželech Josefu a Magdaléně Taruntových byl r. 1754 doplněn na základě výpovědi 
svědků z rozhodnutí konsistoře. (AHMP, SM, Boh N2O2Z2, s. 80) 

53 Svědčí o tom zápisy ibid. s. 73-85 
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vikář, v září 1736 znovu a v březnu 1737 do třetice.54 Někdy v té 

době pravděpodobně vystřídal Josefa Nagera Jan Sauersig.55 Farář 

Stadlmayer začal mít patrně potíže odůvodnit, proč se s Josefem 

Nagerem nedělí o požitky z kostelních polí a vedlo to až k Nagerovu 

odchodu, resp. jeho vystřídání novým administrátorem.    

 

4 Od vzniku farnosti ke stavb ě nového kostela 

4.1 Vznik farnosti 

Tak jako na jiných místech i v Bohnicích bylo třeba čekat na 

to, kdy bude dost peněz na placení nového duchovního. Otázkou 

zůstávalo, do jaké míry byla v daném případě pociťována potřeba 

ustanovit zvláštního duchovního správce. Pokud jde o farní správu 

obecně, začínala se její pobělohorská obnova v městských centrech 

a odtud postupovala do odlehlejších míst. Situace byla přitom horší 

v oblastech, kde se prosadil protestantismus také proto, že majetek 

far byl většinou rozchvácen. Roku 1713 připadalo v Čechách (bez 

Chebska) na jednoho faráře 1482 „duší“. Rakovnický kraj, kam 

Bohnice spadaly, patřil tehdy v tomto ohledu k nejlépe 

zabezpečeným: na jednoho faráře 1333 -1486 obyvatel.56  

Na purkrabských statcích byla hlavní zátěží dobré pastorace 

jejich již zmíněná teritoriální roztříštěnost. V rámci oblasti spravované 

libockým farářem byl severní výběžek purkrabských statků (Bohnice, 

Podhoří, Zadní Ovenec, Přední Ovenec, Podbaba, Lysolaje, Sedlec) 

relativně kompaktní územní celek s dobrými předpoklady pro 

                                                 
54 Velvary byly ochranné město nejvyššího purkrabství.  Jeho děkan měl tedy patrně na starosti 

purkrabskou farní správu. 
55 V záznamu o křtu z 5. 6. 1737 je Jan Sauersig označen jako „řádný správce misionář“. Boh 

N2O2Z2, s. 46 
56 MAUR, Eduard. Problémy farní organizace pobělohorských Čech. In: Traditio et cultus. 

Miscelanea historica bohemica Miloslao Vlk, archiepiscopo pragensia ab eius collegis 
amicisque ad annum sexagesimum dedicata. ed. Zdeňka Hledíková. Praha: Karolinum, 1993. 
s.167 
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samostatnou správu. Proto už od roku 1688 byl, jak už bylo řečeno, 

spravován zvlášť týnskými faráři, maje jednu společnou matriku pro 

všechny záznamy.57  

Pokud jde o jeho lidnatost, měl v době, kdy úvahy o vlastním 

duchovním správci nabyly na aktuálnosti, 620 duší „schopných 

svátostí“, tedy obyvatel starších cca deseti let. Vidíme, že 

v porovnání s krajským, natož zemským  průměrem šlo o založení 

velmi nadstandardní péče, zejména uvážíme-li poměry na 

Boleslavsku, Chrudimsku, Bydžovsku a Hradecku58, kde se průměr 

pohyboval kolem dvou a půl tisíce obyvatel na faráře. Nepochybně 

měl svůj vliv nejen zájem, ale také prestiž patrona. Úřad nejvyššího 

purkrabí vykonávali přední šlechtici v zemi, a těm Arcibiskupství 

pražské vyšlo vstříc ve věcech administrativních i hospodářských, jak 

se ještě dále zmíníme.    

Bohnice v té době již dohnaly ztráty způsobené Třicetiletou 

válkou. Dvě pusté selské usedlosti měly opět hospodáře a jedna 

vznikla nově, jedna pustá chalupnická usedlost byla osídlena. Osada 

byla stále malá čítajíce přes 70 duší. Rovněž románský (kdysi farní) 

kostel sv. Gotharda v Předním Ovenci měl dokonce 143 duší. 

Porovnáme-li lidnatost purkrabských vsí v okolí těchto dvou 

románských kostelů na pravém a levém břehu Vltavy, byl počet 

obyvatel poměrně vyrovnaný. Při úvahách, kde bude církevně 

správní centrum nové farnosti, byly ve hře patrně zejména pozemky 

při kostele sv. Petra a Pavla.59     

                                                 
57 Srov. inventář Sbírky civilních a farních matrik: Vnější obce, AHMP, s. 1  
58 Maur 1993, s.168 
59 Bohnice, Podhoří a Zadní Ovenec měly  podle fasse z r. 1738 dohromady 299 duší. 

Připočteme-li Sedlec z levého břehu Vltavy  (odkud je to do Bohnic blíže než ke sv. Gothardu), 
je to 325 z celkového počtu 620 duší. Kronika, s. 12-13 
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Vizitační komise po zvážení celé situace rozhodla, že se 

libockému faráři nestane újma, když se bohnická farnost 

osamostatní.60  

Jestliže se Bohnice, Přední Ovenec a přilehlé lokality podílely 

na příjmu z desátků asi jednou třetinou a budeme-li předpokládat 

obdobný poměr v příjmu ze záduší, lze říci, že šlo o jejich zkrácení 

nepříjemné, ale nikoli neúnosné.61 Jan Lukáš Stadlmeyer, který se 

téhož roku z fary v Popovičkách přestěhoval do Liboce, provedl v 

bohnické farnosti poslední v matrice zanesený pastorační úkon 

libockého faráře 17. 5. roku 1738. O něco dříve začala probíhat 

jednání nejvyššího purkrabího Jana Arnošta hraběte Schaffgotsche 

s arcibiskupem Danielem Josefem Mayerem z Mayernu, na jejichž 

základě byla farnost poměrně rychle a bez potíží ustavena coby 

samostatně spravovaný farní obvod.62 

Jako první farář se ujal pastorace P. Jan Ignác Sauersig, a to 

v druhé půlce května, jak vyplývá z chronogramu v dosavadní knize 

pokřtěných. Zmíněný chronogram je první z dlouhé řady 

chronogramů, jež se ve farních knihách, zejména v jejich titulech, 

v průběhu následujícího více než sta let často objevovaly a dodávají 

zápisům slavností ráz.  

Začátek samostatné farní správy v Bohnicích zdůraznil také 

tím, že založil nové matriční knihy, kam chronogram rovněž přepsal. 

Nastoupil vlastně s mírným předstihem, protože farnost byla oficiálně 

zřízena k 26. květnu.63 

   

 

                                                 
60 Podlaha 1907, s. 47 
61 Podle výkazu prvního bohnického faráře Sauersiga dostával desátek 19 mandelů zrna a 19 

mandelů ovsa a 9 zl. 6 krejcarů (Kronika, s. 13), což při ceně zrna a ovsa uváděné ve výčtu 
beneficií libockého faráře (zrno – 1 zl. 10 kr., oves -35 kr.) představuje částku 35 zl. 80kr., tedy 
asi třetinu z příjmu libockého faráře uváděného ve zmíněném výčtu. Kronika, s. 10  

62 Pažout 1906, s. 146-7 + Podlaha 1911 s. 47 
63 Záhy pokřtil první dítě jako bohnický farář (19. 5.). Kronika, s. 11 



 27 

4.2 Hospodá řské zázemí 

 

Hospodářské zázemí farnosti, jak už jsme se zmínili, mělo 

prvořadý význam pro obnovení samostatné farní zprávy. To si 

uvědomovali všichni pisatelé farní kroniky. Proto často popisovali 

obnovení samostatného fungování farnosti slovy, že bylo 

restaurováno farní beneficium.64  

Stále se opakují chvály na „nejušlechtilejšího pana pána 

nejvyššího purkrabího, patrona našeho“, když se zmiňuje, co bylo na 

jeho náklady ve farnosti pořízeno nebo opraveno. Vedle skutečnosti, 

že jde o určitou kurtoazní chválu, to vyjadřuje i tehdejší cítění, ve 

kterém prostředky vynaložené na chod bohoslužeb byly vnímány jako 

skutečně velmi chvályhodný čin, totiž velmi bohulibý a zaslibující 

skutečný poklad v nebi. Samotné slovo „benefactor“ odkazuje nejen 

k dobru prokazovanému ve prospěch nějaké konkrétní osoby či 

instituce, ale k dobru jako objektivní hodnotě, spravedlivému jednání 

před Bohem, věčným soudcem. Ostatně máloco může být tak 

bohulibé, jako když někdo umožní, aby  oni evangelní „maličcí“ - 

prostí vesničané - slyšeli Boží slovo a byli účastni zpřítomnění 

Kristovy spasitelné oběti.  

 

4.2.1 Pozemky 

Jedním z významných zdrojů příjmů byl pro faráře důchod 

plynoucí z výtěžků pozemků kostela. Pozemky totiž skutečně nebyly 

vedeny jako farní. Sloužily, jak už jsme se zmínili, k zajištění chodu 

kostela, když neměl místního faráře. Jak inspektor purkrabství r. 

1737,  tak o sto let později farář Sluka shodně konstatovali, že 

nemohlo být vypátráno, z jakého právního důvodu kostelu patřily. 

Patřily mu ovšem již před vizitací r.1654.  
                                                 
64  Kronika, s. 11 
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Nad rozsahem farních pozemků se zajímavým způsobem 

zamýšlí v 19. století Vincenc Sluka. Všímá si, že není znám právní 

důvod nabytí pozemků kostelem a tedy není důvod, proč je připisovat 

tak jednoznačně kostelu a nikoliv faře, když zde od nepaměti bylo 

rozsáhlé zázemí k jejich obhospodařování. Dále poukazuje na 

rozlehlost hospodářských budov fary, zejména stodoly, a dovozuje, 

že polí muselo k faře patřit daleko více. Odvolává se na mínění 

největšího hospodáře Bohnic, majitele Houdkova statku a rychtáře 

Antonína Vraného, který se vyjádřil, že jeho otec měl stodolu menší 

při ploše polí 120 měr. Když přišla nová obdělávací metoda, zejména 

nové plodiny, začali všichni hospodáři (Vraný v r. 1807) zvětšovat 

stodoly, jen ve farní bylo stále dost místa, a to i ve velmi úrodných 

letech. Vinu spatřuje v neobsazení fary ve 15. - 17. století, kdy mohlo 

dojít k legitimnímu vydržení stejně jako k vědomým raporům farních 

pozemků.65  

Hospodářské zázemí při faře skutečně v 17. století bylo. V 70. 

letech je zmíněna „stodůlka“, později „stodola“ (1740), což ovšem o 

velikosti stavby nutně nevypovídá.66 Zádušní účty v některých letech 

uvádějí, že za skladování obilí se platil nájem, takže stodola nebyla k 

dispozici nebo byla poškozena.  

  

Vincenc Sluka v kronice vyčítá prvofaráři kromě jiného, že ve 

své fassi nevypočítává všechna pole, která k faře patřila včetně jejich 

výměry a že se nezmiňuje, jak byly tyto pozemky spravovány a 

obhospodařovány a jak se jejich výtěžek dostával do farní pokladny.  

Nebyly totiž podle Sluky přenechávány do pachtu (protože tento 

způsob nebyl tehdy ještě znám resp. rozšířen), ale patrně 

obhospodařovány správcem (šafářem)  jmenovaným vrchností, který 

                                                 
65 Kronika, s. 19-20. 
66 NA, NP, kniha 635, s. 65; kniha 636, s. 76. 
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byl vydržován na náklady spravovaného majetku. Díky tomu také 

mohlo dojít, vyvozuje Sluka, k obnovení fary s tak “bezobtížnou 

lehkostí”, neboť tento místní správce udržoval pro budoucího faráře 

celé hospodářské zázemí včetně obydlí. Sluka rovněž považuje tyto 

skutečnosti za doklad kontuity farního majetku s dobou 

předhusitskou. Měl to také být důvod, proč se tyto pozemky v době 

dlouhé třísetleté nepřítomnosti duchovního správce začaly považovat 

za kostelní, protože sloužily de facto pouze údržbě kostela.67 

Na kontinuitu farních polí s dobou předhusitskou se dá stěží z 

těchto věcí usuzovat. Kniha zádušních účtů vedená od roku 1659 

měla ovšem zcela jistě svou ztracenou předchůdkyni. Stav tehdejšího 

farního účtu byl na „starých dluzích“ 448 zl., 59 krejcarů, 5 denárů. 

Využívání farních pozemků řídili patrně kostelníci, kteří často také 

vypisovali každoroční vyúčtování; někdy se nicméně střídali 

s profesionálními úředníky.68 Kostelníci bývali zpravidla dva nebo tři, 

bývali z řad chalupníků (např. Matěj Srb, Jiří Loskot v 60. - 70. letech 

17. stol.) i sedláků (Jiří Houdek, 20. - 30. léta 18. stol.). Až na výjimky 

nemáme záznamy o tom, kdo konkrétně pole obhospodařoval. Bývaly 

to ale jistě jiné osoby než sami kostelníci a větší část druhé poloviny 

17. století činil nájem čtvrtinu, výjimečně i třetinu úrody ve slámě. 

Pěstovala se pšenice, žito, ječmen, oves, méně často hrách a čočka. 

Kostel získával na celkovém objemu obilovin mezi 15 až 60 strychy.69 

Naprostá většina obilí se prodávala, zbytek se nechával pro jiné 

využití, např. pro pivovary. Obilí i peníze za ně utržené se ovšem 

většinou půjčovaly. Vzhledem k tomu, že se většinou půjčovalo 

bezúročně, šlo o  jistou formu výpomoci místním sedlákům nebo 

jiným kostelům. Doložena je například půjčka libocké faře v době 

jejích úprav po obnovení samostatné správy (1724, 1727). 
                                                 
67 Kronika, s. 14. 
68 NA, NP, kniha 635, fol. 68. Úředník sám sebe nazývá „písař duchovní“. 
69 1 strych = 93 litrů. Při průměrné hektolitrové váze 73 kg (srov. Teyssler-Kotyška, Technický 

slovník naučný, Praha, Borský a Šulc, 1930, díl 5., s. 13.) se jednalo zhruba o 1 až 4 tuny obilí. 
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Když byl jmenován samostatný duchovní správce, rozdělil se 

důchod z pozemků tak, že jedna šestina čistého výnosu obilí v zrnu 

sloužila nadále kostelu a zbytek požíval farář. Šlo o praxi použitou již 

při obnovení farní správy v Liboci. Farářovi zůstávala rovněž veškerá 

sláma k použití ve vlastním hospodářství.  

V inventáři prvního faráře nacházíme informaci, že farář je 

poživatelem pozemků (usufructuarius). Z obecného významu tohoto 

slova vyplývá, že farář měl právo pozemky užívat i požívat, tzn. že na 

něm záleželo, zda a v jaké míře bude na pozemcích hospodařit „sám“ 

a kolik a komu propachtuje. Záleželo na tom, do jaké míry se chtěl 

„sedlačení“ věnovat. Prvofarář Jan Ignác Sauersig si stěžuje, že 

„hrouda“ je velmi špatná, protože dlouho nebyla hnojena a vzápětí 

dodává, že poté co následující rok pohnojil pět měřic, sklidil 75 

mandelů pšenice. Možná i kvůli nízkým výnosům takto vedeného 

hospodářství opustil bohnickou faru již po dvou letech.  Farář musel 

odevzdávat šestinu pro kostel na kvestuře Nejvyššího purkrabství, 

které jakožto patron kostela mělo přirozeně zájem mít přehled o stavu 

hospodaření se svým majetkem. Faráři ale i nadále zůstávalo právo 

volně disponovat s obilím z výtěžku farních polí včetně oné šestiny, 

jež byla určena pro kostel.  

 Je pravda, že právě v době úvah o zřízení samostatné farní 

správy v Bohnicích byla vypracována mapa, jejímž hlavním cílem 

bylo farní pozemky vyznačit. Mapa se uchovala v archívu 

arcibiskupství, se vší pravděpodobností však vznikla z iniciativy a na 

náklady patrona.70 Jak mapa, tak soupis faráře Sauersiga shodně 

uvádějí, že kostelu patřilo 102,5 měřice půdy. Mapa navíc 

zaznamenává, že přikázanému bubenečskému kostelu patřil lom na 

tvrdou břidlici a tři měřice  pole. Zmiňuje se také, že zahrádka od 

záduší, která kdysi ke kostelu patřila, byla prodána. Jak se jmenovala 

                                                 
70  NA, APA, inv. č. 5272 
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jednotlivá pole naznačená v mapě, se dovídáme až z inventáře 

kostela Leopolda Vincence Sittera. Jednalo se o:  

 - souvislé pole s výměrou asi 20 měřic (podle mapy 18 

měřic) napravo od cesty do Tróje – „Na honách u křížku“  

 - napravo bylo také při Trojském poli a poli Bohnického 

statku pole o jedenácti měřicích „Na sekeře“ nebo „U louže“  

 - nalevo od cesty do Tróje při pozemku Jana Lepce čili 

Novýho tři měřice - „ Na provázku“ 

 - nalevo od cesty do Tróje  bylo ještě pole mající  11-12 

měřic - „U pazderek“ 

 - a o čtyřech měřicích „Nad hlinišťaty“, později „V kokličkách“ 

 - pole o osmi měřicích „Nad viničkou“, pole o dvou měřicích 

„Na větru“ 

 - pole, kterým se jde k louce mezi poli vrchního statku a 

Jana Lepce o dvou měřicích - „Bendovka“ 

 - pole o jedenácti měřicích „Na pískách“ 

 - pole o osmi měřicích za farní stodolou  

 - pole o pěti měřicích v Kostoprdech  

 - pole o jedné měřici za Hořejším statkem  

 - pole zabírající tři a půl měřice proti Libeňskému lesu „Za 

křížem“ 

 - pole o sedmi měřicích „Na kráčatech“ 

Po vzniku Josefínského katastru došlo k přesnějšímu 

vyměření polí, takže  se uvádí jejich celková výměra na 105 měřic až 

do odprodání, resp. vyměnění některých pozemků ve 20. století. 

  

4.2.2 Fundace 

V průběhu 18. století vznikly následující mešní fundace: 

• Fundace Daniela a Alžběty Eckerových 

s fundačním kapitálem 1300 zl., uložených u pánů stavů 1. 11. 
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1767 pod číslem 232, zavazovala faráře k tomu, aby odsloužil 

každý týden v pondělí jednu tichou mši za manžele Eckrovy a v 

úterý jednu mši za jejich přátele. Povinnost vznikla k 29. 

prosinci 1774 a potvrzena o den později. Kapitál byl uložen na 

čtyřprocentní úrok, což činí roční zisk 52 zl. 

• Fundace neznámého vkladatele s kapitálem 150 

zl., uložených u pánů stavů podle obligace z 1. 11. 1784 pod 

číslem 3892 v domestikálním fondu, zavazovala k odsloužení 

zpívané mše na den sv. Barbory u vedlejšího oltáře, který byl 

této patronce dobré smrti zasvěcen. V libovolné jiné dny mělo 

být odslouženo ročně devět tichých mší za zakladatele. 

Fundace byla zřízena k 20. 1. 1785 v Bohnicích a potvrzena na 

konzistoři téhož dne v Knize fundací G.3, fol. 6. 

• Nadace Jana a Eleonory Neffových s fundačním 

jměním 100 zl., uložených u C. K. Normálního školního fondu, 

podle pražské komorní knihy účtů, p. 3312, díl 5., na tři a půl 

procenta. Fundátoři zavazují, aby se za tyto manžele každý 

týden v bohnickém farním kostele se školními dítky modlili 

sedmkrát modlitbu Páně, sedmkrát Andělské pozdravení a 

jedenkrát apoštolské vyznání víry. Fundační jmění bylo však 

záhy investováno do stavby resp. pořízení školní budovy, takže 

z něho žádný příjem neplynul. Učitel podepisoval plnění 

závazku v Knize fundací a jejich persolucí do r. 1861.  

• Anna Reinerová vložila 120 zl. u pánů stavů podle 

obligace z 1. 11. 1783, pod číslem 12822 v domestikálním 

fondu na tři a půl procenta, za což žádala 5 tichých mší ročně v 

libovolné dny v bohnickém farním kostele s intencí za 

zakladatelku.71 

Příjem z fundací ideálně činil 62 zlatých 15 krejcarů ročně. 

                                                 
71 AFÚB, Kniha fundací a jejich persolucí, fol. 1.   



 33 

 

4.2.3 Koleda 

Koleda byla jakýmsi 13. platem farářů, učitelů a kostelníků. 

Obcházeli příbytky farníků, vykrápěli je a vykuřovali. Tak jako u 

kostelních sbírek šlo často o krejcarové položky, ale například roku 

1797 vykazoval farář příjem z koledy 5 zl. 

 
4.2.4 Desátky 

Desátky se neurčovaly podle čistého výnosu, jak by se dalo 

očekávat z jejich názvu, ale určovaly se jako paušální poplatek. 

V bohnické farnosti se v tomto směru rozlišovaly pouze dvě 

kategorie. Statky odevzdávaly ročně jeden mandel pšenice a jeden 

mandel ovsa. Jen sedlecký statek statek (Karove, později Karel 

Lounský) platil po dvou mandelech pšenice a ovsa. Gallaský statek 

ležel patrně zčásti mimo obvod farnosti, takže naopak neplatil 

bohnickému faráři, ale libockému, což bylo předmětem jejich sporů. 

Lautenbergův a giegelsteinský statek neplatlil nic pro dlouhodobě 

špatnou hospodářskou situaci.  

Naproti tomu usedlosti (gazária) čili chalupníci odváděli pouze 

čtvrt mandele pšenice a čtvrt mandele ovsa. Z těchto malých 

zemědělců měli výjmečné postavení podbabští a podhořští, kteří 

odevzdávali obilnou dávku, jen pokud měli zaseto.72 Jinak platili 

náhradu všichni dohromady 3 zlaté, 36 krejcarů. Stejnou možnost 

měli i chalupníci ze Sedlce.  V bohnickém okrsku se evidovalo 19 

statků  a 14 chalupníků. Reálné dávky byly však o něco nižší, protože 

některým hospodářům byl část promíjena.73 V konkrétních hodnotách 

se desátky pohybovaly mezi 17,5 až 19 strychy pšenice a stejně tolik 

ovsa.  

                                                 
72 Podle Tereziánského katastru se v Podbabě dobře dařilo dobytkářství. CHALUPA, Aleš et al. 

Tereziánský katastr český sv. 2. Praha: Archivní správa Ministerstva vnitra, 1966. s. 298 
73 Kronika, s.12; Libermemorabilium 1744, fasse z r. 1772 
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Je zajímavé, že i poté, co se osamostatnila Bubeneč a 

příslušné vsi, platili jejich obyvatelé desátky bohnickému faráři. Byl 

z toho spor, který bubenečský farář prohrál.74 Bohnický farář tak 

pobíral desátky z území, které nespravoval, ještě ve 20. letech 19. 

století (srov. příloha B2). 

 
4.2.5 Deputátní pivo 

Deputátního piva dostával farář od patrona 6,5 sudu za dva 

strychy ječmene a tzv. pivní tác, tj. poplatek 3 zl.75 Později se ječmen 

a pivní tác již neplatily.76 Doprava deputátního piva byla věcí faráře. 

Proto je pochopitelné, že si Vincenc Sluka postěžoval na obtížnější 

dopravu, když se v roce 1834 vrchnostenský pivovar přestěhoval 

z ulice Na Perštýně do bývalého purkrabského špitálu pro nakažené 

morem v Košířích.77  

 

4.2.6 Cassa Salis 

Solní pokladna zvaná též pokladna farářů byl fond při 

pražském arcibiskupství. Celé 18. století dostávali bohničtí faráři 

odtud 100 zlatých. 

 

4.2.7 Příjmy kostela 

Hospodaření kostela vypadalo trochu jinak. Největší příjem 

dostával sice (stejně jako farář) z prodeje obilí, jakkoli nešlo o žádné 

velké sumy. V 18. století to v průměru přesahovalo 50 zlatých. Kostel 

dostával dále dlouhodobě nevysoký plat některý statků ve výši 15 

krejcarů, v 18. století potom 17 krejcarů 2 denáry (tzv. „železné 

krávy“). Další nepatrné příjmy dostával kostel za zvonění při 

                                                 
74 Kronika, s. 30 
75   Liber memorabilium, fasse z r. 1772. 
76   Ibid, výkaz příjmů z roku 1797. 
77  Kronika, s. 7 a 9 
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pohřbech a jiných příležitostech a také poplatek „z pohřbívání těl“, 

dohromady většinou do třech zlatých. Výjimečně někdo kostelu 

nějaké peníze odkázal, pak se příjem rozrostl i o desítky zlatých. 

Drobné příjmy plynuly z „proseb do pytlíčku“, tedy z kostelních sbírek, 

které se dělaly po bohoslužbách před kostelem. Obdobná částka byla 

většinou získána z prodeje malých svíček, které věřící zapalovali na 

stojanu v kostele. Výtěžek býval třeba ani ne celý zlatý za rok.  Další 

položkou mezi příjmy bývaly tzv. gruntovní peníze. Jednalo se o 

poplatky odváděné při soudech o pozemky. Ročně se jednalo zhruba 

o 1-3 zlaté. Kostel dále půjčoval na úrok zpravidla 5-6%, některé 

půjčky byly bezúročné, což ovšem příliš nemotivovalo k vracení 

peněz. Suma tímto způsobem uložených peněz postupně narůstala a 

nejvyšší hodnoty vykazovala v polovině 18. století (r.1659 – 428 zl. 

59x. 5d., 1680 – 632zl. 17x., r.1700 – 978zl. 50x., 1734 – 1454zl., 

1750 – 1300zl. 32x.), poté zase klesá. 

Výdaje se v 18. století dělily na náklady na kostel a na farní 

dům. Platily se tradičně svíčky, víno, hostie (jeden čas placené v zrnu 

a odbírané u irských františkánů), olej na svícení a sv. oleje. Platilo se 

také praní rouch a různý materiál na opravy kostela a fary, platy 

řemeslníkům i místním lidem za pomoc (např. 1679 „sousedům od 

zdvihání krovu krčmářka – 38x.). 78 

 

4.3 Stará bohnická fara 

První zmínky o farní budově máme ze 17. století, kdy zde na 

sklonku 60. let panuje čilý stavební ruch: spravuje se došková 

střecha, zasazují se dvoje nové dveře, obnovuje se z prken štít 

budovy, pokládá se nová podlaha a pilně zde pracoval i zámečník. 

Tehdejší administrátor purkrabských statků měl evidentní zájem, aby 

                                                 
78  NA, NP kniha č.635 a 636, roky 1659-1661, 1678-80, 1700-1701, 1720, 1733-34, 1745, 1750, 

1770 
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mohl mít v nějaké podobě na faře základnu. Přechovával se tu patrně 

i kočár s truhlou pořizovaný ze zádušních peněz. Fara tedy s jistotou 

sloužila svému účelu, přestože zde administrátor pravděpodobně 

nebydlel.79  

 Podrobný popis fary nám zanechal až bezmála o dvě století 

později V. Sluka. Při vymezení polohy a rozlohy farní budovy začíná 

logicky vymezením pozemku, na němž fara stála. Svou polohu si 

patrně téměř v nezměněné podobě zachovala severní hranice 

pozemku, kde již v 17. století pravděpodobně bydlel kostelník Matěj 

Srb. Jeho jméno neslo zdejší hospodářství ještě v 19. století. Rovněž 

na západě se hranice zřejmě příliš neměnila, neboť základní linii 

vymezovala zadní (západní) stěna stodoly oddělující nejbližší 

hospodářský areál od pole obdobně, jako to můžeme vidět u okolních 

hospodářství. Jižní hranice pozemku sousedila se dvěma  parcelami. 

Na menší z nich v 19. století stálo stavení čp. 3 (srov. obr. č. 4) zvané 

U Vondráků patřící panu Zachovi.80 Větší z nich sousedila s farním 

pozemkem dále od návsi a stál na ní statek čp. 2 U Novejch, tedy 

rovněž hospodářství v Bohnicích z nejstarších. Ani zde se hranice 

příliš neměnila.  Změna nastala však na hranici s návsí. Ze Slukova 

popisu vyplývá, že od severovýchodního východního rohu pozemku, 

který se nacházel asi 15 metrů od průčelí Srbova stavení, ubíhala 

hranice s návsí k jihu  přes 5,5 metru, poté ustoupila necelé dva 

metry k západu (tedy směrem dovnitř pozemku), aby pak 

pokračovala dále k jihu 13 metrů. Až sem se hranice příliš nelišila od 

současného stavu. V tomto bodě však vystupovala téměř pravoúhle 

k východu v délce 7,5 metru do návsi a stáčela se tedy k jihu až ve 

vzdálenosti 7,5 metru před hřbitovní zdí, jež je postavena kolem 

                                                 
79  NA, NP, kniha č.635, fl. 64-70 
80 Srov. Statuta animarum 1826, AFÚB; Paměti škol okresu karlínského, s. 136; Jistý Jiří Zach byl 

kostelníkem V. L. Sittera v 50. letech 18. století. Srov. zápisy v knize Zádušních účtů č. 636, 
léta 1754 a následující (NA, NP). O malé pole u fary byl v téže době dokonce spor, který 
urovnal až zásah patrona, jenž nabídl straně protivné jiné pole (I 1744/103). 
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kostela. Z tohoto bodu na půl cesty současnou hranicí farního 

pozemku a kostelní zdí pokračovala tehdejší hranice konvexním 

dvakrát zalomeným obloukem k jihu v délce 20,5 metru do 

jihovýchodního rohu parcely. Z tohoto rohu, který výrazně vyčníval do 

návsi, ubíhala hranice 7,5 metru zpět na západ, resp. mírně 

k severozápadu, kde se patrně setkávala s hranicí čp. 3.  Farní 

pozemek tedy vyplňoval  v tomto odlišném úseku téměř z poloviny 

dnešní volný prostor mezi zdí farního pozemku a zdí obklopující 

kostel.   

  Povšimněme si té části východní hranice pozemku, která 

vybíhala 7,5 metru proti hřbitovní zdi, protože je pro určení polohy 

staré fary klíčová . Prodloužíme-li ji pomyslně směrem dovnitř farního 

pozemku, dostaneme podle Sluky linii severní stěny této původní 

budovy. Byla přes 31 metrů dlouhá a necelých 6 metrů široká.81 

Podle Slukova popisu se mohla dotýkat východní hranice pozemku 

jen svým severovýchodním rohem a ubíhala  mírně šikmo  do jeho 

středu. Zdá se, že to odpovídá znázornění na mapách z 18. století. 

Obě zachycují faru souběžně s ostatními staveními na této straně 

návsi, jež stály štítem k návsi a ubíhaly k západu směrem do polí. 

Podle „Mapy Hořejšího dvora“ (obr. č. 2) to potom vypadá, jako by 

měla fara před východními okny v čele stavení udělanou směrem do 

návsi zahrádku s laťovým plotem, což může být velmi blízké pravdě. 

Táž mapa rovněž zachycuje budovu ve shodě se Slukou  jako 

jednopatrovou.  

První faráři si svorně stěžovali, že na faře nenašli nic nebo 

téměř nic. Vzhledem k tomu, jak nerad se podle všeho loučil libocký 

farář s bohnickou farností a jejími příjmy a vzhledem k napjaté 

atmosféře v době obnovení farnosti  je to snadno představitelné.  J. I. 

                                                 
81 Kronika, s. 20-21 
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Sauersig zapsal v závěru svého inventáře v těsné blízkosti dvě 

poněkud protichůdné informace:  

O kapitálu kostela de facto není nic známo, protože jsem žádnou 

poznámku nebo záznam od mého předchůdce Lukáše Štadlmajera, správce 

libockého, nepřijal, jestliže by něco přece z movitého majetku byl měl, bylo to 

vynaloženo s vědomím nejdůstojnějšího arcibiskupského úřadu do farního 

stavení. 

A zároveň: Ve farním domě jsem po pečlivém zkoumání nenašel nic, 

co je zde z movitých věcí jako něco cenného nebo k užívání faráře, kromě 

onoho, co bylo mnou obnoveno.  

Je dobře možné že Štadlmajer hodící se věci prostě stáhl do 

Liboce, což bylo u administrovaných kostelů a far v jisté míře 

běžné.82 Nicméně čtvrtý farář při nástupu konstatuje, že kromě 

stodoly, stolu a skříně na mouku na faře nic nenašel.  Porovnáme-li 

popsanou stavební situaci se současným stavem, zdá se, že když 

fara r. 1827 vyhořela, byly její zdi ubourány a sekundárně využity pro 

stavbu přízemní maštale, k níž byla do pravého úhlu postavena na 

pomezí s návsí směrem k severu nová farní budova.  

 

4.4 Sakrální objekty spravované bohnickým fará řem 

4.4.1 Kaple svaté Kláry 

Podoba kaple sv. Kláry v Troji v 18. století není přesně známa, 

dochoval se však popis faráře V. Sluky, který konstatoval, že až na 

nepatrné opravy na střešní krytině a zvoničce nedošlo na  kapli 

k větším změnám. Její popis se v hlavních rysech shoduje, pokud jde 

o exteriér, se současným stavem, interiér je však již zcela jiný: při 

východní stěně kaple byla oltářní tumba obsahující přihrádky na 

paramenta na přední straně kryta dřevěným antependiem. Na oltářní 

tumbě stál jednoduchý dřevěný tabernakl zachovaný patrně v kapli 
                                                 
82 Stopy podobných způsobů je znát i v chování bohnických farářů vůči bubenečské farnosti. Srov. 

I 1744/59; I 1762/6 – z Bubenče byl patrně k sv. Petru a Pavlu přenesen jeden portatil.  
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dodnes. Zleva i zprava přiléhaly ke svatostánku tři dřevěné stupně 

s jednoduchými dřevěnými svícny. 

 Za svatostánkem na zadní stěně byly čtyři zarámované 

obrazy pověšené ve stejné výšce. Uprostřed býval obraz sv. 

Františka a sv. Kláry, při krajích potom obraz Spasitele „Ecce homo“ 

a obraz Panny Marie Bolestné v červených vyřezávaných rámech.83 

 V rohu při oltáři na severní straně dodnes stojí původní zděná 

kazatelna se dvěma schody. První dvě ze tří oken na severní straně 

byla od počátku zazděna. Podlaha kaple je dodnes dlážděna 

podlahovými cihlami menší velikosti. Před oltářem visela malá cínová 

lampa.  

Střecha byla kryta šindelem. Ve věžičce na střeše byl malý 

zvonek, kterým každý den třikrát zvonil vinař vrchnostenské vinice 

k modlitbě andělského pozdravení, případně při úmrtí a pohřebních 

průvodech.  

Kaple byla postavena současně s vrchnostenským zámkem 

Troja v letech 1690-1698 Adamem Václavem ze Šternberka. 

Zasvěcení sv. Kláře bylo zvoleno s ohledem na jméno jeho manželky. 

V průběhu stavby zemřela správci hospodářského úřadu panu 

Maxmiliánu Františku Šejbovi a jeho manželce Markétě asi půlroční 

dceruška Antonie Alžběta narozená 4.6.1696, která byla pohřbena 

v rohu jižní a západní stěny kaple pod podlahou. 

 Není známo, kdy byl v kapli instalován současný velký oltářní 

obraz, snad z 18. století.  

Každoročně na titulární svátek kaple byla veřejná bohoslužba 

přenesena z Bohnic do této kaple. Slavnost se přesouvala na 

následující neděli a byla zároveň posvícením. Šlo o ústní domluvu 

mezi farářem a patronem kaple, která se ovšem striktně dodržovala. 

                                                 
83 Obrazy byly v kostele ještě v 80. letech minulého století, kdy jsem kapli navštěvoval. V 90. 

letech byly ukradeny.  
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Patron měl povinnost o konání mše v kapli každoročně osm dní 

předem žádat a hradit náklady s ní spojené. Farář dostával oběd a 

štolu 2 zlaté, zpěvák 35 krejcarů a kostelník oběd. Později byli 

odměňováni i dva ministranti. Pokud patron nepožádal, mše se 

nekonala, jako např. v roce 1740. 

 Naproti tomu kaple v Trojském zámku měla privilegium, podle 

něhož mohl tamní kaplan sloužit podle přání a libosti svého 

chlebodárce84. 

 

 

4.4.2 Sedlecká kaple Nejsv ětější Trojice (1725)  

 Sedlecká kaple si  rovněž zachovala v hlavních rysech svou 

původní podobu z 18. století (srov. obr.), ačkoli musela být významně 

obnovena, zejména koncem 20. let 19. století. 

 Kapli dal postavit František Josef Moser, měšťan Starého 

Města pražského, směnárník a člen Královské obchodní komise roku 

1725, jak nás informuje záznam na pergamenové listině nalezené ve 

věžičce kaple roku 1826. Zřizovatel udělal rovněž nadaci 100 zlatých 

na obnovu střechy kaple, které byly uloženy při farním úřadě 

Týnského chrámu a zde byly zaznamenávány v účetních knihách.  

Nyní popišme některé detaily, jimiž se kaple liší od 

současného stavu. Nad vchodovými dveřmi byly umístěny později 

sňaté hodiny. Oltářní obraz zachycuje v horní části Nejsvětější Trojici, 

v dolní části rozsáhlou kompozici českých světců, kterým vévodí 

zobrazení sv. Jana Nepomuckého. Traduje se, že podle původní vůle 

zřizovatele měla být kaple zasvěcena jemu, ale nebyl tou dobou ještě 

svatořečen. Na svatostánku stál původně starší obraz znázorňující 

sv. Trojici, kde Bůh Otec s královskou korunou drží kříž se svým 

ukřižovaným Synem, přičemž kříž stojí svou patou na zeměkouli a 

                                                 
84  AFUB, duchovní správa, kaple sv. Kláry 
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Duch Svatý spočívá jako holubice na vertikálním břevnu kříže. Obraz 

je nyní umístěn na severní boční stěně kaple (srov. obr.). V kapli se 

zachoval původní misál vytištěný roku 1718, který obsahuje rovněž 

poznámky o dějinách kaple v 19. století včetně jejího inventáře. 

Dozvídáme se zde, že roku 1785 opravil střechu kaple pan František 

Koutský z Jenštejna, měšťan Starého Města pražského.  

Roku 1784 během velké povodně objevili místní lidé ve 

větvích vrby na břehu Vltavy pevně zaklíněný obraz Panny Marie 

Bolestné. Pověsili ho na jakousi lípu, kde potom zůstal více než sto 

let.  

 

4.4.3 Kostel sv. Gotharda v Buben či 

Přední Ovenec byl po zřízení bohnické farnosti vnímán jako 

zcela samostatná farní jednotka s vlastním okrskem, majetkem, 

hřbitovem a kostnicí, kterou pouze obhospodařoval bohnický farář. 

Kostel měl ovšem před husitskými válkami fungující duchovní 

správu.85 Hřbitov a v nějaké formě i kostnice patrně pocházely již z té 

doby, jak se správně domníval V. Sluka ve své kronice86.  

Ačkoli měl kostel v 17. století sice stejného patrona, počty duší 

se uváděly zvlášť. Kostel platil od "vykonané práce" vlastního 

regenschoriho (4 nebo 9 zlatých), kterým byl od r. 1738 bohnický 

učitel.87 Bohoslužby zde vysluhoval s občasným střídáním bohnický 

farář. Teprve pozdější literatura považuje zdejší kostel sv. Gotharda 

jako filiální.88 

    

                                                 
85 První zmínka o kostele je z r. 1313, románský sloh i zasvěcení však svědčí o daleko starším 

založení. Ostatky sv. Gotharda, opata z Bavorského Niederalteichu, přinesli v době počínající 
středověké kolonizace bavorští benediktýni. (Kniha o Praze 6, s. 137). Sv. Gotthad je ostatně 
uveden i na ostatkové listině bohnického kostela, srov. níže.  

86 Kronika, s. 14 
87 Paměti škol okresu karlínského 1898, s. 135 
88 Ve svém výkazu o nové farnosti uvádí Sauersig výslovně, že filiální kostel zde žádný není, jen 

kostel přikázaný (ecclesia commendata) v Předním Ovenci. Počet duší schopných svátostí 
z roku 1738 a placení desátků tamtéž  (Kronika, s. 11-12 ). 
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4.4.4 Kostel sv. Petra a Pavla 

Farní kostel se nacházel již před svou přestavbou snad od 

středověku na zvýšeném prostranství vejčitého tvaru obehnaném zdí, 

patrně proto, aby vyrovnal svah, ve kterém stál, a možná i kvůli 

snazší eventuální obraně místa.89 Prostor přirozeně sloužil jako 

hřbitov. Zakládání hřbitovů u křesťanských svatyní mělo význam pro 

christianizaci země. Již Hnězdenská dekreta tvrdě sankcionují 

pohřbívání v lesích nebo na polích jako projevy pohanského kultu.90 

K opouštění tzv. řadových pohřebišť docházelo u nás podle 

posledních výzkumů na přelomu 11. a 12. století.91 

 V roce 1772 byl potom rozšířen. Kostel byl orientován - 

shodně se současným stavem - od západu k východu. 

  Půdorys byl, jak popisuje literatura, obdélníkový s jednou 

úzkou apsidou na východní straně. Kostel zvenku měřil na délku asi 

13,2 m, na šířku 5,7 m a loď měla výšku 6,6 m.92 Na východní straně 

byla apsida. Byl postaven z opukového řádkového zdiva. Střecha 

byla sedlová se “zakulacenou” valbou na východní straně. 

   V lodi kostela byla na výšku podlouhlá, nahoře zakulacená 

okna se skleněnými kulatými výplněmi spojovanými olovem. Do 

kostela se vcházelo z jižní strany93 přes přilehlou předsíň, které se až 

do přestavby kostela říkalo “sínec”. Ze sínce doprava vedly schůdky, 
                                                 
89 Když v roce 2004 bylo odhaleno zevnitř zdivo kostela, ukázalo se po obou stranách hlavní lodi 
řádkové zdivo původního kostela a větší část původního vchodu až téměř po práh. Úroveň 
podlahy původního kostela byla tedy v nové stavbě zachována a odpovídá víceméně i 
současné úrovni terénu. Je ovšem pravděpodobné, že jeho úroveň se kvůli stálému pohřbívání 
od 12. století postupně o něco zvyšovala spolu s ohradní zdí do současné podoby.  

90 BOUDIŠOVÁ, Vlasta. Minulost našeho státu v dokumentech. Praha: Svoboda, 1971. s. 32. 
91 ŠTEFAN, Ivo. VARADZIN, Ladislav. Počátky farní organizace v Čechách a na Moravě ve 

výpovědi archeologie. In: Církevní topografie a farní síť pražské církevní provincie v pozdním 
středověku, eds. J. Hrdina a B. Zilynská (= Colloquia mediaevalia Pragensia 8), Praha 2007, s.  
33-53, zvl. 35-36. V tabulce na s. 46 „Raně středověké sakrální stavby v Čechách zmíněné 
nebo předpokládané v písemných pramenech sepsaných před polovinou 13. století“ autoři 
bohnický kostel opomněli. 

92 Kronika, s. 5 uvádí délku 7 sáhů a šířku 3 sáhy (patrně vídeňské), takže v přesnějším vyčíslení 
by šlo o délku 13,28 m a šířku 5,69 m.  

93 Není bez zajímavosti, že mapa zachycující polnosti bohnické fary kolem r. 1738 má u kostela 
vchod v západní straně. Mapa je však v mnoha detailech nepřesná  a všímá si přednostně 
zmíněných polností. Pokud se inventáře kostela zmiňují o vchodu do kostela, nic nenaznačuje, 
že by měl vchodů více. 
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po nichž se chodilo na kůr. Ten byl dřevěné konstrukce, vstupovalo 

se dveřmi proraženými v plášti kostela.  Doprava vedly dveře do 

sousední sakristie, odkud zase byl samostatný vstup k hlavnímu 

oltáři. Budova byla kryta prejzy a nad hlavním oltářem v hřebeni 

střechy byla věžička se zvonkem sanktusníčkem, kterým se zvonilo 

při proměňování. Strop kostela byl prkenný.94  

Na jižní straně straně na půl cesty mezi vchodem na hřbitov a 

vchodem do kostela, jen trochu posunutá na východ, byla zvonice se 

dvěma zvony. Měla asi 30 cm vysokou podezdívku, jinak byla celá ze 

dřeva, kryta vertikálně skládanými latěmi. Tento laťový plášť (thorax 

assericus) zlákal dne 5. května roku 1757 pruské vojáky, kteří tudy za 

Sedmileté války táhli a latě téměř beze zbytku otrhali. Obnoven byl až 

po pěti letech nastupujícím farářem Františkem Kratochvílem.  

U kostela byla zřejmě již v 17. století rovněž kostnice,95 

neměla však valnou úroveň. Byla nepochybně zastřešená, ale stěny 

patrně nebyly příliš bytelné, pokud se vůbec o něčem takovém dalo 

mluvit.96 Podle mapy bohnického statku z té doby by se zdálo, jako 

by oba objekty byly spojeny v jeden, ale spíše jde o nepřesnost.97 

Roku 1772 nově přišedší farář Jan Kubeš nechal na severní straně 

kostela (ve vzdálenosti asi 3,8 m) postavit zděnou kostnici.98 Později 

zde byl do věžičky na střeše zavěšen umíráček.99   

Je zajímavé, že obě dostupné obrazové mapy Bohnic z té 

doby nezaznamenávají vchod na jižní straně kostela. Mapa 

zobrazující farní pozemky zachycuje budovy bohnické obce 

z jihozápadu a umisťuje vchod do kostela na západní stranu kostela. 

O něco přesnější mapa bohnického statku zachycuje bohnická 
                                                 
94 Kronika s.5 
95 U kostela se podle zápisů v první matrice pohřbívalo a kostnice byla tedy nezbytná. AHMP, 

Sbírka matrik, Boh N1O1Z1, s. 129n. 
96 Fasse prvofaráře Sauersika uvádí, že „kostnice jsou špatně střeženy“, I1742, že kostnice je 

„dost ubohá“ a I1762 o ní mluví jako o „zastřešeném místě“.   
97 NA, NP,  inv. č. 2053.  Mapa je datována do prvé poloviny 18. století. 
98 Liber mimorabilium, Fasse 1772 
99 Kronika, s. 5 
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stavení z jihu a ve hřbitovní zdi obklopující kostel ze všech stran, aniž 

by se ho dotýkala, zpodobuje bránu na její západní straně.  

V této souvislosti zmiňme, že k pohřbívání sloužil i prostor 

samotného kostela, jmenovitě víme o několika významnějších i méně 

významných donátorech kostela. O Apoléně Tvrzníkové, patrně 

manželce držetele dolního statku, která kostelu věnovala šest 

cínových svícnů, se uvádí, že byla pohřbena “pod kůrem ze směru 

vchodu do kostela”. Kůr se přirozeně nacházel v západní části 

chrámu. Vezmeme-li v úvahu vyobrazení kostela na soudobých 

mapách, je tedy otázka, zda nebyl na západní straně ještě jeden 

vchod. Spíše proti této domněnce však hovoří fakt, že v prostoru 

někdejšího sínce jen několik decimetrů pod povrchem současného 

terénu je cihlami zděná krypta snad se zbytky rakví. Její východní 

strana končí zhruba na úrovni románského vchodu v jižní zdi kostela, 

ke kterému je kolmá a patrně sahá až pod prostor současného 

kostela. Směrem k západu míří tedy stejným směrem, jakým podle 

Slukova popisu vedly v sínci schůdky na kůr. Kůr tedy nemohl být 

příliš daleko od jižního vchodu.100 Proto se zdá být 

nejpravděpodobnější, že výraz “e regione” označuje místo, kde byl 

vchod do krypty, totiž právě sínec. S tím by mohla korespondovat i 

specifikace místa posledního odpočinutí Ondřeje Suchého, ovčáka 

z Hořejšího statku v Bohnicích, totiž že byl pohřben “ad hanc 

ecclesiam” - při tomto kostele.101  

Jiná hrobka byla umístěna patrně ve východní části chrámu. 

Byla kryta náhrobním kamenem z červeného mramoru, umístěného 

v současnosti v dlažbě u vchodu do kostela. Byl zhotoven - podle 

Remešové - koncem 17. století. Byly na něm rozpoznatelné akantové 

listy a zaječí hlava, erbovní znamení pánů z Mahlzahnu. Z tohoto 

                                                 
100 Krypta byla objevena během odvodňovacích prací roku 2005. Fotografická dokumentace je 

bohužel ztracena.  
101 Liber mimorabilium, I1744/62 
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rodu pocházela manželka stavebníka trójského zámku, Václava 

Vojtěcha hraběte ze Šternberka.102  Ze zprávy psané před instalací 

nové betonové dlažby v roce 1880 vysvítá, že náhrobní kámen byl 

před tehdejším oltářem.103  

Je pravděpodobné, že při přestavbě kostela roku 1805 zůstal 

na svém místě a že tedy udává důležitý bod určení polohy původní 

románské stavby. Co vedlo při přestavbě kostela k zachování 

náhrobního kamene a co vedlo o 75 let později k jeho vyjmutí a 

přemístění, je otázka. Mohly to být důvody stavební nebo 

opotřebovanost materiálu nedovolující přečíst, kdo zde odpočívá. Je 

rovněž otázka, zda je stupínek v současném presbytáři od přestavby 

1805 nebo od položení nové dlažby 1880. Je možné, že stupínek 

vyplňoval apsidu původního kostela a byl zachován. To a mnoho 

jiného by mohl ukázat archeologický průzkum.104  

 

Než přistoupíme k vylíčení interiéru kostela, zmiňme se o 

pramenech, z nichž jejich popis vychází, totiž o inventářích. V 2. 

polovině 18. století je shromážil patrně Jan Kubeš do jedné složky v 

době zvýšeného zájmu o historii kostela po objevení autentiky v roce 

1790. V úvodu o této skutečnosti pořídil záznam, k němuž přidal 

inventáře předešlých farářů a další písemnost (mimo jiné ze své 

agendy jako venkovního vikáře). Navazoval na starší snahu V. L. 

Sittera, který nadepsal a sešil listy svého inventáře se záznamem o 

portatilech bohnického a bubenečského kostela a nadepsal je “Liber 

memorabilium parochiae bohnicensis sub me curato loci Venceslao 

Leopoldo Josepho Joanne Nepomuceno Sitter ab anno Domini 

MCCCXXXXIV […]”. Je s podivem, že Sitter do sešitu nezahrnul 
                                                 
102 Remešová 2008, s.17  
103 Pavan 1871-73, s. 700   
104  Fotografie v Posvátných místech z let 1905-1907 (Podlaha 1907, s. 227) ukazuje stupínek 

poměrně nezřetelně. Mřížka na pomezí presbytáře je dřevěná a poměrně jednoduchá, což by 
mohlo ukazovat na úsporná řešení vnitřního vybavení v době napoleonských válek 
bezprostředně po přestavbě kostela.  
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starší inventáře. Na volné listy tohoto sešitu jeho nástupce 

poznamenal svůj inventář. Jan Kubeš sem posléze vložil svůj 

inventář včetně kopie své fasse z roku 1772. Složka pak byla 

doplňována ještě farářem Gregorem. Jeho nástupce Vincenc Sluka 

začal posléze spisovat vlastní kroniku.  

Původním základem této složky byla Sitterova “Liber 

memorabilium”, a proto ji uvádím jako pramen inventářů, přestože jí 

byly později z různých důvodů předřazeny jiné materiály.  

Inventáře se měly dělat pravidelně při nástupu nového faráře a 

patrně tomu tak skutečně ve většině případů bylo. Výjimku tvoří 

inventář Václava Leopolda Sittera a Jana Kubeše, kteří patrně svůj 

původní při nástupu pořízený inventář přepsali  a zapsali rovnou i 

věci, které za jejich působení do kostela přibyly.105 V ostatních 

případech faráři o nových předmětech případně informují vpisováním.  

Podoba inventářů kostela závisela do značné míry na chuti 

faráře se úředními věcmi tohoto druhu zabývat. Zvláštní místo 

zaujímá nedatovaný inventář psaný patrně Karlem Matějem 

Christenem snad někdy ke konci jeho působení na libocké faře tj. 

nejpozději roku 1720.106 Je nejstručnější a bez výraznějšího členění, 

ale velmi významný, protože nám představuje kostel před obnovením 

samostatné správy jako zabezpečený ve věcech podstatných pro 

liturgii.  

Kratší jsou také inventáře členící mobiliář podle materiálu (z 

roku 1741, 1772 a 1799). Nepopisují kostel jako takový ani jeho 

blízké okolí. Inventář z roku 1772 je nedokončený a bez podpisu a 

pečeti, následující je podepsán, ale bez pečeti. Inventáře z let 1738, 

1744 a 1762 popisují kostel postupně podle uložení věcí. První z nich 

člení předměty podle uložení (u duchovního správce, v kostele, v 
                                                 
105 Liber memorabilium uchovává dokonce Kubešův koncept inventáře.  
106 Je vepsán do první matriky farnosti sv. Petra a Pavla, a to v jejích závěrečných stránkách (s. 

134). AHMP, Sbírka matrik, Boh N1O1Z1.    
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sakristii).  Inventář z roku 1744 je svou formou text bez levého 

sloupečku s číselným vyjádřením počtu předmětů. Popisuje i zvonici 

a kostnici a zapisuje u jednotlivých předmětů i jejich donátory včetně 

původu a zaměstnání. Následující inventář přejímá jeho formu, ale je 

o něco stručnější. Inventáře  z let 1738-1762 mají v závěru i zmínku o 

farních financích, pozemcích a faře. 

 

Nyní přistupme k popisu vnitřní podoby kostela. Ve vchodu, 

totiž pravděpodobně v sínci, byla od roku 1680 mramorová kropenka. 

Nápis hlásá, že ji věnoval Maxmilián Čistecký, na ten čas purkrabí 

statku oveneckého v moru. Jeho celé jméno znělo Maxmilián 

František Scheyba a byl hospodářským spávcem zmíněného hraběte 

ze Šternberka v době stavby Trójského zámku. 

Zdi kostela pravděpodobně pokrývaly fresky z doby založení 

kostela, jak o tom píše literatura.107 O těch ovšem není nic určitějšího 

známo, jen nad křtitelnicí víme o fresce sv. Jana Křtitele křtícího 

Krista. 

Kůr kostela byl postaven před rokem 1741 a roku 1744 sem 

dodal neznámý donátor varhanní pozitiv. Nejpozději od roku 1720 

zde byl český kancionál pro zpěv lidu. Kancionál patrně zvetšel a 

později byl zřejmě pořízen nový Český kancionál Václava Matěje 

Šteyera, a to jeho poslední vydání z roku 1764.108 

V kostele bylo v polovině 18. století na levé straně sedm 

starých lavic, na pravou stranu byly pořízeny čtyři nové darované 

Evou Františkou Ottnfeldovou rozenou Feldekovou ze Starého Města 

a baronem Leveneurem, držitelem statku v Tróji.  

                                                 
107 Remešová 2008, s. 12 
108  Zachoval se až do konce 19. století, kdy o něm máme záznam v inventáři kůru z roku 1895. 

AFÚB, Osoby kostelní.  
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Kostel měl v první polovině 18. století pouze jeden oltář v úzké 

apsidě kostela.109  Byl zasvěcený patronům kostela Petru a Pavlu s 

již zmíněným oltářním kamenem z roku 1673. Roku 1740 koupil 

František Damm, písař královského místodržitelství, pro kostel nový 

svatostánek a dva relikviáře. Svatostánek byl otočný, relikviáře byly 

postranách a na svatostánku ještě jeden menší se sochou Panny 

Marie flankovanou dvěma anděly se svícny. Před tabernaklem visela 

cínová lampa s věčným světlem.110 Později byla nahrazena novou, 

díky Dorotě Vařešové z Císařských mlýnů.111 Funkčně byly spojeny s 

novým svatostánkem schůdky na vystavování Nejsvětější svátosti na 

hlavním oltáři, což nás upozorňuje na jeho nemalou výšku. Objevují 

se v inventářích současně.112  

Součástí retáblu byl jednak starší obraz patronů kostela 

s baldachýnem (jenž postupem času zvetšel a už nebyl obnoven) a 

také kříž s korpusem. Příležitostně byl na oltář umísťován postříbřený 

dřevěný beránek s paprsky. Kostelu ho věnoval po svém odchodu 

prvofarář Sauersig.113  

Za J. Kubeše se opět používal patrně původní svatostánek  ve 

zdi kostela. Nad ním byli umístěni dva andělé držící svícny. Snad i 

v apsidě kostela bylo umístěno dřevěné “oko Páně s paprsky”, 

zachované v kostele dodnes.114 Na oltáři stále zůstával Sauersigův 

beránek, přibylo šest umělých květů z peří.115   

Hlavní oltář měl samozřejmě antependium. Původní staré bylo 

z materiálu blízkého hedvábí, teprve když během doby podlehlo 

opotřebení a delší čas hyzdilo prostor,116 bylo pořízeno dřevěné 

antependium na náklady Václava Šrámka, držitele Dolního statku 
                                                 
109 Kronika, s. 12 
110 I1738/15 
111 I1762/11 
112  I1744/39 
113  I1744/8,33, 36, 88, 97 
114  I1772/73 
115  I1772/75 
116  Celá 50. a 60. léta zůstalo antependium „značně odrané“ I1741/34, I1772/13 
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v Bohnicích.117 Později byl na epištolní (levé) straně těsně u hlavního 

oltáře instalován abakus.118  

Všechny oltáře byly přirozeně od počátku kryty plátny. Podle 

liturgických norem měla být při bohoslužbách na oltáři tři na sobě. 

Plátna se však zpočátku uvádí dvě, později tři a od roku 1772 čtyři. 

Při tomto počtu pláten je zajímavé, že se výslovně mluví plátnech “na 

oltáře” (mn. č.). Použitý nestandardní výraz (strophium) tedy asi 

označoval všechny tři vrstvy plátna. 119 Začátkem 19. století už byla 

plátna stará a rozedraná, proto byla nakoupena roku 1806 čtyři 

nová.120  

Na plátnech byl umístěn polštářek jako opora pro položení 

misálu. Uvádí se od prvního inventáře, někdy byly dva, od roku 1772 

rudě potažené.121 

V době mimo bohoslužby byl oltář, jistě od počátku 18. století, 

opatřen rovněž lněnými oltářními pokrývkami.122  Později získal 

liturgickou pokrývku z rudého hedvábí od Ludmily, manželky 

lysolajského krejčího Jana Benešovského.123 K osvětlení hlavního 

oltáře sloužily zprvu čtyři větší a dva menší mosazné svícny,124 

později přibylo šest svícnů z cínu.  

Před rokem 1744 byl postaven na straně sakristie druhý oltář, 

zasvěcený Panně Marii.  Pravděpodobně proto, že František Neffe, 

                                                 
117  I1762/13  
118  I1772/51  
119  Inventáře nemluví o plátnech v původním smyslu slova vůbec. Je teoreticky možné, byť  

nepravděpodobné, že je jako samozřejmost vypouštěly. Používá však výrazu „strophia super 
altarie de materia linea“ a rovněž výraz „mappa“.  Původní význam slov nám mnoho nenapoví 
(strophium – pás pro přepásávání tuniky, podprsenka; věnec. mappa – ubrousek, šátek), spíše 
by svědčilo pro překlad mappae jako oltářní plátno a strophium jako krycí látka k přikrytí oltáře. I 
proto, že se užívá spojení „strophium super calicem“ ve smyslu kalichového véla, tedy rovněž 
nějaké přikrývky.  Pro správné přiřazení významu je však klíčové I1744/85, kde jedna „mappa“ 
je z rudého hedvábí. Oltářní plátna musela být lněná, takže zde je nepochybně třeba považovat 
výraz „mappae“ za oltářní pokrývky  a „strophia“ nejspíše za oltářní plátna (I1738/26; I1741/18; 
I1744/3; 1762/62; I1772/21; I1799/24). 

120  I1772/23; I1799/23,23 
121 I 1720/21; I1741/35; I1744/34; I1762/15; I1772/21; I1799/35 
122  I1720/15; I1738/25; I1741/17 
123  I1744/82 
124  I1720/19, I1738/5,6  - možná se začalo s nákupem cínových svícnů již o pár let dříve; I1741/4,8 
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držitel vinice Lísek a “U třech králků”, a jeho žena Eleonora věnovali 

kostelu sošku Panny Marie Altöttingské, dílo umělecky hodnotné, 

zachované v kostele dodnes včetně korunky a žezla. Nedochovaly se 

však čtvery šatečky se stříbrnými třásněmi, které věnovala Eva 

Františka Ottenfeldová. 

Na místě oltářního retáblu byl zřejmě cenný obraz Krista Pána 

ukřižovaného v pěkném rámu, věnovaný sem Annou, vdovou po 

zemřelém Josefu Scharmovi, občanu Starého Města a písaře u 

Zemských desek.125 Součástí menšího oltáře byl i kříž s korpusem 

věnovaný ovdovělou paní Šubertovou. Je zajímavé, že ačkoli se zde 

nezmiňuje žádný tabernakl, visela zde menší oltářní lampa, věnovaná 

manželkou bohnického rychtáře Jana Vraného Kateřinou.126 Menší 

oltář byl od počátku opatřen dřevěným antependiem.127 Patrně 

později byly i na “menším” oltáři instalovány dva malé relikviáře a 

navíc malé sošky sv. Jana Nepomuckého a sv. Ignáce.128  

Jako na oltáři hlavním,  byla i zde prostřena plátna,129 na nichž 

byl polštářek pod misál, ušitý a darovaný pannou Annou, dcerou 

Ondřeje Bédy, držitele Dolního statku.130 Později přibyl jeden 

náhradní a oba byly bíle potaženy.131 Osvětlení zajišťovaly čtyři 

menší cínové svícny. Celkový počet cínových svícnů se v závěru 

století snížil na šest132 a na oltáře byly nejspíše rozděleny. Mimo čas 

bohoslužeb byla oltářní plátna od počátku 18. století chráněna 

                                                 
125  I1744/11 
126 I1744/14 
127 I1744/15 
128 I1772/83,84 
129 I 1741/17; I1744/81,83; I1720/15; I1738/25.  Je pravděpodobné, že nestandardní pojem 

„strophium“  (ubrus, ubousek, šátek) byl použit pro označení všech tří vrstev plátna, které měly 
na oltáři podle liturgických pravidel být.  Jinak by  I1744 neuváděl „mappae tres“ pro tři oltáře, 
ale nechal by v úředním dokumentu tohoto druhu ležet všechny tři „mappae“ na jednom 
z oltářů. 

130 I1744/35 
131 I1772/34,35 
132 I1799/14 
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lněnými oltářními přikrývkami, a to nejpozději od roku 1744 ze silného 

plátna.133  

V únoru roku 1790 J. Kubeš získal dva oltáře ze zrušeného 

kláštera paulánů na Starém Městě. Původní oltáře byly včetně tumb 

odstraněny. A tehdy byla v tumbě hlavního oltáře nalezena olověná 

schránka s ostatky řady světců a autentikou biskupa Daniela I. z roku 

1158.  

Podrobný popis z doby nálezu nebyl sepsán. Udělal ho až r. 

1830 Maxmilián Millauer. Dochovaly se pergamenové proužky čtyři 

palce dlouhé a dva palce široké s nápisy: De ligno Domini; de 

sepulchro Domini; sancti Andreae apostoli; sancti Stephani 

protomartyris; sancti Viti; sancti Wenceslai; sancti Adalberti; sancti 

Benedicti, Joannis, Mathaei, Isaac, Crispini martyrum; sancti Aegidii 

confessoris; sanctae Mariae Magdalenae; S. Walburgae virginis; 

Sanctae Margarethae virginis. O naposled jmenovaných ostatcích sv. 

Markéty se v autentice nemluví, jakkoli je na konci výčtu klauzule „a 

(ostatky) jiných svatých“. Chyběly zde tedy oproti textu autentiky 

ostatky oděvu  Panny Marie, sv. Jana Křtitele, sv. Petra, sv. Mikuláše, 

sv. Benedikta, sv. Gotharda a sv. Ludmily.134 Ostatky zbylých světců 

v oltáři buď od počátku nebyly, nebo byly odtud později odebrány.  Po 

objevení byl originál uložen zpět na stejné místo i s ostatky svatých, 

nevíme, v jakém obalu. Současně byly do kostela instalovány dva 

oltáře z paulánského kostela v Praze.135 V době vydání Milauerovy 

knížečky se ostatky přechovávaly v okrouhlé cínové krabičce na 

postranním oltáři sv. Barbory.  Krabička byla převázána černým 

sametem a opatřena třemi otisky pečeti patřící patrně místnímu faráři 

                                                 
133 I1720/15, I1738/25, I1741/17.  
134  Text autentiky je i s překladem u Remešové 2008, s. 9 
135  Liber memorabilium, s. 3, zpráva samého faráře Kubeše včetně prvního překladu autentiky.   
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a sekretáři vikariátu Janu Kubešovi (vikářský klobouk a holubice 

s písařským brkem).136   

O podobě hlavního oltáře mnoho nevíme. Stručný popis 

Kubešova nástupce neuvádí ani svatostánek, ani oltářní obraz. Snad 

se nadále používal svatostánek ve zdi. Na oltáři přibyly dva zrcadlové 

relikviáře. Z původního oltáře se zde patrně uplatnil zasklený obraz 

Panny Marie a snad tehdy již poškozený kříž.137  

Postranní oltář změnil zasvěcení a figuruje jako oltář sv. 

Barbory. Jeho architektura se zachovala dodnes, jakkoli patrně 

změnil barevnost.138 Podle pozdějšího popisu byl uprostřed obraz 

titulární světice, v horní části byl zřejmě již tehdy oválný obraz sv. 

Karla Boromejského. K oltáři patrně patřily sochy sv. Rocha a 

Sebastiána a skleněná rakev s ostatky sv. Rozálie, ale je možné, že 

nebyly po postavení oltáře instalovány .  Z původního oltáře zde byla 

socha Panny Marie Altöttingské.139 Oba nové oltáře měly vlastní 

portatily, a tak byl portatil z původního hlavního oltáře s datem 1673 

snad uložen v sakristii.140  

V kostele bylo mimo oltáře na stěnách ještě několik obrazů, 

z nichž se jich do součanosti mnoho nedochovalo. Již inventář z roko 

1720 zaznamenává dva “imagines pictae”, později se uvádí o dva 

obrazy více s charakteristikou “malé” (exiguae = malé formátem, 

případně kvalitou) a následujícímu duchovnímu správci se zdály staré 

(antiquae). To je ovšem možné proto, že dále uvádí jeden nový obraz 

sv. Jana Křtitele u křtitelnice.141 Teprve inventář z roku 1744 

informuje o obrazech v kostele jmenovitě. Čtyři obrazy z dřívějšího 

                                                 
136  Millauer 1830, s. 8-9 
137  I1799/59, 60, 63 
138  Srov. zmiňovaný snímek v Posvátných místech  (Podlaha 1907, s. 227) 
139 I1799/61 
140 Poslední stránka inventáře  z roku 1799 má utržený pravý okraj s počtem zapsaných předmětů, 

takže nevíme, kolik portatilů v kostele bylo (I1799/57), je zde ale použito množné číslo. O 
pozdějším využití portatilu z původního hlavního oltáře se ještě zmíníme. 

141 I1720/77; I1738/9; I1741/63,64 Obraz Jana Křtitele zřejmě nebyl totožný se zmiňovanou 
freskou, protože oba artefakty jsou uvedeny  v tomtéž inventáři zvlášť. 
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období je ovšem těžké v jeho popisu rozlišit. Mohl to být zejména 

malý obraz Ukřižovaného s černým rámem (zvlášť pokud byl 

částečně zlacen, ukazovalo by to na 17. století), v roce 1744 již 

„starý“ obraz sv. Petra a Pavla, starý větší obraz Krista Pána 

ukřizovaného či jiný větší blíže neurčený obraz. Uvádí se také dva 

velké staré blíže neurčené obrazy. Jedním z těchto starých obrazů 

mohl být obraz Panny Marie bez prvotního hříchu počaté, 

připomínaný roku 1772 pod kůrem.142 Je tak doložena raná úcta k 

Neposkvrněnému početí již v tomto období i v této celkem 

nevýznamné svatyni. Ve výčtu následuje ještě malý obraz sv. 

Antonína Paduánského nebo roku 1762 stále ještě slušný obraz 

Narození Páně.143 Kromě těchto přibyly do kostela za P. Sittera dva 

nové větší obrazy. Obraz sv. Víta byl pověšen u vchodu do kostela a 

byl to odkaz zbožně zemřelé paní Zástěrové, měšťanky ze Starého 

Města. Druhý obraz byl darem ovdovělé paní Schubertové rozené 

Pokorné z téhož města a znázorňoval Snímání z kříže.144 

Ústředním děním katolického chrámu je slavení mše svaté. 

Proto pojednáme nyní postupně všechny náležitosti, které tomuto 

dění sloužily. V první řadě jsou to liturgická roucha. Základním 

kněžským oděvem je alba. Jejich počet v kostele postupně vzrůstal 

od jedné přes tři „alby z poctivého plátna“ (1738), až k sedmi. 

Koncem 18. století byly však všechny otrhané.145 Spolu s albami 

přibývalo i humerálů, ale jejich počet se zastavil na čtyřech.146 Cingul, 

která jsou dalším příslušenstvím, bylo počtem v zásadě vždy o jeden 

kus méně než alb.       

                                                 
142 I1772/85 
143 I1762/21 
144  I1744/25-32 
145  I1720/4; I1738/21; I1741/15; I1744/74; I1762/57; I1772/19,90; I1799/22 
146  I1720/4 – 1ks; I1741/19 – 3ks;  I1744/75, I1772/58, I1799/21 – 4 ks 
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Kostel měl v pobělohorské době patrně brzy vlastní kasule. 

Roku 1671147 však získal jednu známou z pozdějších popisů. Byla 

z bílých látek (inventář 1819: vom reichen Portär) vyšívaných 

drobnými zlatými kvítky a z červeného nepostřihovaného sametu, 

s širokými zlatými lionskými portami. Podšívka byla z červeného taftu. 

Podle popisu z roku 1819 byly látka a porty tehdy již silně 

opotřebovány a podšívka zcela roztrhaná, byly však pravděpodobně 

opraveny. V prvním inventáři se jí nevěnovala zvláštní pozornost, 

zmiňuje se pouze šest kasulí se štolami a manipuly.148 V roce 1738 

upřesnil prvofarář, že jde o pět kasulí značně omšelých a o jednu 

kasuli první třídy bez dalmatiky pro slavnostní příležitosti, kterou by 

snad šlo se zmíněnou kasulí ztotožnit; později se ztrácí mezi 

ostatními vinou nepřesné specifikace.149  

Řadu nových kasulí zaznamenává P. Václav Leopold Sitter, 

který, jak jsme už viděli, neměl o donátory nouzi, jakkoli se zde 

setkáváme vesměs s nám již známými jmény (budeme jim věnovat 

pozornost později). Samostatně jmenuje šest kasulí s příslušenstvím 

(se štolou, manipulem, kalichovým vélem, bursou a pallou) a k tomu 

navíc jednoduché dvě kasule černé a tři různých liturgických barev.150 

Bohužel se nepouští do podrobnějšího popisu, takže není možné 

provést srovnání s pozdějšími podrobnými popisy z počátku 19. 

století. Obecně lze říci, že v tomto období se ve farním chrámu 

„vyměnil šatník“.  

V době nástupu následujících dvou farářů se počet kasulí 

držel na stejném počtu 13 kusů.151 Výslovně byla zmiňována jedna 

kasule bílé (J. Nechaim)152, červené153 a černé (J. Leveneur)154 barvy 

                                                 
147  I1819/57; Pavan 1871-73, s.700, I1885/81; I1895/101 
148  I1720/3 
149  I1738/19,20 
150  Výčet však není vinou špatného fyzického stavu pramenů kompletní  (I1744/59-67) 
151  I1762/49-54; I1772/27-31 
152  I1744/61b; I1762/49;I1772/28 
153  I1762/54; I1772/28 
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a jedna kasule „primae classis“ bez udání barvy (snad jde o onu 

darovanou kasuli od panny Terezie od drážďanského dvora nebo 

paní Vařešové z Císařských mlýnů z doby V. L. Sittera, ale mohla to 

být i nově koupená kasule).155 Ze zápisů není jasné, zda a kolik 

kasulí faráři nově získali resp. odepsali, ale zdá se, že k vetší výměně 

parament nedošlo, protože by roku 1772 bylo pravděpodobně 

zaznamenáno více kasulí „primae classis“. Proto lze částečně 

vysledovat, jak se asi nové kasule postupně stávaly starými a 

špatnými. Z šesti nových zapsaných Sitterem se za 28 let dvě patrně 

propadly mezi kasule „poslední třídy“156 stejně jako dvě prosté černé 

kasule.157 Souhrnná skupina na konci seznamu, označovaná jako 

kasule „jiné“ a posléze „poslední třídy“, se rozrostla z tří na šest a 

z šesti na semd kusů.158  

Následujících 28 let sloužil v Bohnicích P. Jan Kubeš. Ačkoli 

se za jeho působení změnilo mnoho věcí, patří následující invenář 

k zůstala jedna; chybí černá kasule první třídy, zato máme dvě druhé 

třídy a dále se zmiňují dvě souhrnné skupiny – „kasule druhé třídy 

dost pěkné“ šest kusů a „poslední třídy“ pět kusů. Nejprve však 

zapsal ke každé z obou skupin číslovku 7, kterou posléze přepsal. 

Zde došlo k většímu pohybu. Přepisování číslic mohl být dodatečný 

záznam nově nastoupivšího faráře Gregora o vyřazení tří kasulí. 

Kolik kasulí vyřadil sám Kubeš, opět není zřejmé. Přibylo tedy 

alespoň šest kasulí, což shodou okolností odpovídá přírůstku z let 

1744-1772. Kasule, které přibyly, obsahovala pravděpodobně 

skupina „druhé třídy dost pěkné“.  

O pluviálech se zmiňuje poprvé až inventář z roku1799, a sice 

o jednom rudé barvy. Vzhledem k častým procesím je to skutečnost 
                                                                                                                                                    
154  I1744/63; I1762/51; I1772/30 
155  I1744/64 nebo 65 → I1762/27 → I1772/28 Např. I1744/65→I1762/52→I1772/32 
156  I1744/66, „jiné“ I1762/53, „poslední  třídy“ I1772/29.  Z nových sem patrně  přišla  I1744/61b a 

snad dar paní Vařešové (I1744/64). 
157  Např. I1744/65→I1762/52→I1772/32 
158  I1744/66;  I1762/53; I1772/29 
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značně zarážející. Zato již od roku 1741 se zmiňují véla, ale byla 

v kostele pravděpodobně snad již o desetiletí dříve, protože v roce 

1744 se uvádějí tři véla, z toho jedno bílé „poněkud staré“. Vélum 

sloužilo, jak inventáře naznačují, „ad benedictionem“ resp. „ad 

monstrantiam“. Nešlo však jen o odpolední nedělní požehnání. 

Prvofarář informuje ve svém výkazu, že při všech nedělních a 

svátečních bohoslužbách se vystavovala Nejsvětější svátost. 

Od prvního inventáře se zaznamenává rovněž biret. Zprvu 

jeden, před rokem 1744 již dva a po roce 1772 opět jeden.159  

Kostel měl záhy také liturgické odění pro ministrany. Nejprve 

máme zprávy o jedné, později o dvou superpelicích, které byly 

„maličké“160 a až V. L. Sitter píše, že v kostele jsou také z dřívější 

doby dvoje černé „šatečky“ pro ministranty, patrně komže, a kromě 

zmíněných dvou superpelic ještě jedna odraná na cesty 

k nemocným.161 Sám k nim dokoupil dvoje rudé komže a dvě nové 

superpelice162 a  později zřejmě přibyly dva rudé birety.163 Od té doby 

až do přestavby kostela není zaznamenáno žádné další ministrantské 

oblečení. Ono starší s černými komžemi přestalo být používáno 

někdy po roce 1772 a červené komže přetrvaly, byť značně 

zchátralé, přes rok 1819.164  

Procházíme-li mešní obřad postupně, je na řadě zvonek visící 

u sakristie. Poprvé o něm zanechal zprávu svědomitý V. L. Sitter a od 

té doby zvon patrně své místo neopustil.165 V liturgickém průvodu 

měla již před rokem 1720 své místo kadidelnice s loďkou z mosazi 

                                                 
159 I1720/11; I1738/36; I1741/57; I1744/92; I1762/70; I1772/65 
160 I1720/10; I1738/24 
161 I1720/78  Šlo patrně o tu vůbec první roku 1720 zmiňovanou superpelici, kterou dva Sitterovi 

předchůdci už v inventářích nezmiňovali, ale asi ji ani nevyhodili. Jde u kostelních věcí o 
opakovaný jev. 

162 I1744/86 
163 I1772/91 
164 Černé komže v inventáři  1762 již chybí, v následujícím se zase objevují I1762/89. Rudé  -    

I1762/66; I1772/88; I1799/64; I1819/84 
165 I1744/17; I1762/46;  I1799/43 
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resp. z pozlacené mědi166 a sloužila, dokud nevěnoval za faráře 

Sittera Ondřej Béda, držitel Dolního statku, novou (ze stejného 

materiálu).167  

Každá mše začínala výkropem  kostela. Chrám měl patrně od 

počátku 18. století obojí potřebné – cínový kotel na svěcenou vodu i 

aspergil (jakkoli aspergil se uvádí poprvé až roku 1741).168 Za faráře 

Sittera bylo potřeba kotel znovu přelít, protože slaná svěcená voda 

cín poškozovala. Zároveň byl pořízen druhý aspergil.169 

Nyní k liturgickým knihám. Nejprve měl kostel jeden větší misál 

patrně rudé barvy a český evangeliář170 Za prvofaráře Sauersiga zde 

bylo již o misál více, protože starý byl značně opotřebovaný a přibyl 

také misál pro zádušní mše. Za prvofaráře se získaly rovněž dvě 

agendy, tedy knihy k různým obřadům mimo mši (zejm. křty, žehnání, 

příp. pohřby).171 Později byl patrně místo původního otrhaného misálu 

koupen druhý nový misál. Farář Jan Kubeš dal všechny misály 

(patrně včetně starého vyřazeného) nově svázat, a tak měl kostel 

misály tři. Koncem století se uvádí rovněž františkánská agenda, ale 

mohla to být jedna z již dříve zmiňovaných.172 

Na oltářích byly instalovány tabulky s některými neměnnými 

texty mše. Již v roce 1720 na tehdejším oltáři byly tabulky s žalmem 

25 (Lavabo), s Římským kánonem (Coena Domini) a prologem 

Janova evangelia (Evangelium secundum Joanem),173 později byly 

pořízeny  tabulky i pro vedlejší oltář Panny Marie resp. sv. Barbory.174 

                                                 
166 I171720/22; I1738/12; I1741/5, I1744/46 
167 I1744/47; I1762/37; I1772/7; I1799/8 
168 Kotel: I1720/24; I1738/12; I1742/9. Aspergil: I1741/58 
169 I1744/53,55; I1762/40,41; I1799/13,17 
170 I1720/12, 32; I1738/38,39,41; I1741/50-53; I1744/ I1744/90,91,93,94; I1762/68-69,71,72,75; 

I1772/57-58,60; I1799/50-53. O evangeliáři se uvádí, že jde o sešit (libellus), později kniha 
(liber).  

171 Lexikon für Theologie und Kirche, 2006, sv.1, sl.229;  I1741/52; I1744/93; I1762/71; I1772/59;  
172  I1799/52,55 
173  Srov. Schot 1962, 473,481n., 498 
174  I1720/13,30; I1738/7; I1741/60; I1744/96; I1762/75; I1772/81; 
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Pro kázání Božího slova byla určena malá dřevěná kazatelna 

za časů V. L. Sittera nově natřená černou barvou.175 Nebyla však 

taková vždycky. Kazatelnu udělal jeden z pražských truhlářů roku 

1679. Tehdejší administrátor domluvil její výzdobu zobrazením čtyř 

evangelistů a holubice Ducha Svatého.176 Pořízena byla za 

prvofaráře Sauersiga.177 Zmiňuje ji ve svém popisu rovněž V. 

Sluka.178   

Jádrem inventáře kostela jsou liturgické nádoby. Od dob 

prvního inventáře měl kostel pozlacenou mosaznou monstranci se 

stříbrnou lunetou.179 Po čtvrtstoletí byla popsána jako „stará a 

prostá“,180 poté, co byla dokonce dvěma inventáři vynechána, protože 

se při liturgii užívala nová monstrance zakoupená roku 1733 spolu 

s ciboriem dohromady za 35 zlatých. V roce 1772 farář Kratochvíl 

našel jako bezcennou pohozenou patrně jinou malou monstranci, o 

níž zjistil, že je stříbrná a nechal ji zrestaurovat a ozdobit drahými 

kameny.181  

K přechovávání Nejsvětější svátosti sloužilo ciborium. Poprvé 

se zmiňuje při obnovení farnosti roku 1738.182 Bylo rovněž ze 

zlacené mosazi a proti příslovečným kostelním myším chránilo 

svátost víko (cooperculum)183 a svrchu je později krylo ciboriové 

vélum rudé barvy.184 

Pro vlastní sloužení mše byl od počátku k dispozici velký 

zlacený stříbrný kalich s patenou a červeným dřevěným pouzdrem.185 

V roce 1751 byl kostelu darován druhý stříbrný zlacený kalich. Došlo 
                                                 
175  Poprvé zmíněna I1741/46; dále např. I 1744/96.  
176  NA, NP, kniha 635, fol. 64. 
177  Možné ovšem je, že ji ve svém inventáři jednoduše vynechal, protože na závěr svého inventáře 

např. neopomněl poznamenat, že v době svého působení obdržel nový tabernakl.   
178  Kronika, s. 5 
179  I1720/2; I1738/2 
180  I1744/42 
181  I1772/2 
182  I1738/4 
183  I1741/3 
184  I1762/36 
185  I1720/1 
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k tomu z docela zvláštních pohnutek. Věnoval ho Jan Nechaim při 

svém vstupu do kláštera minoritů u sv. Jakuba na Starém Městě 

z vděčnosti, že byl v kostele sv. Petra a Pavla pokřtěn. 

Pravděpodobně z Bohnic nepocházel, ale asi trochu neočekávaně se 

zde narodil, když jeho matka byla v době vinobraní na vinici Lísek 

v údolí Bohnického potoka.186  

Noha jednoho z těchto dvou kalichů byla měděná, druhý byl 

celý stříbrný. Víme to díky soupisu z roku 1810 pro císařsko-

královský mincovní úřad v době plošné rekvizice chrámového zlata a 

stříbra za napoleonských válek.187 Zde byl zabaven právě onen 

celostříbrný kalich a v roce 1772 restaurována malá stříbrná 

monstrance, tedy opravdu jen to málo, co mělo z liturgických nádob 

cenu. Velká monstrance ztratila všechno zlacení stejně jako ciborium 

a dva měděné kalichy,188 z nichž předchozí inventáře uvádí pouze 

jeden a byly tedy i ve svých nejlepších letech vnímány jako 

podřadné.189  

Ke kalichům patřila příslušná textilní výbava, předně korporály. 

Nebylo jich potřeba mnoho, ale jejich počet z původních čtyř kolísavě 

rostl patrně v závislosti na tom, zda a kolik jich farář rozhodl prohlásit 

za definitivně odepsané při postupném dokupování nových. 

Korporálů bylo nejvíce deset, a to po roce 1772. Ke korporálům byla 

pouzdra v liturgických barvách (bursy) a jejich počet s počtem 

korporálů korespondoval.190 V druhé polovině 18. století se však 

přestávají v inventářích objevovat. 

K čištění kalicha sloužila purifikatoria. Jejich počet tak jako u 

jiných textílií rostl. Z původních čtyř na šest, v polovině století 

dokonce na dvanáct, aby koncem století znovu klesl na šest. 

                                                 
186  I1741/45 
187  Kadlec 1987, sv.II, s. 172 
188  Liber mimorabilium, založeno v I1799. 
189 I1772/3 
190 I1720/6; I1738/30; I1741/31; I1744/71 
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V polovině 18. století se asi vedle běžných purifikatorií používal 

zvláštní ubrousek pro přijímání kněží.191  

Svého druhu dvojčaty v liturgických barvách byla kalichová 

véla a paly. Pal bylo zpočátku výrazně méně, jejich počet však ve 

dvou skocích vzrostl na osm kusů;192 kalichová véla různých 

liturgických barev naproti tomu brzo dosáhla maxima deseti kusů a 

spíše jich ubývalo.193 Tyto paly a kalichová véla byly určeny pro 

všední dny, neboť o nedělích a svátcích se užívalo ornátů s vlastními 

palami a kalichovými vély, tj. zpravidla z identické látky.194 

Zvláštním kusem byl cínový kalich specifikovaný v prvních 

inventářích jako „pro communicantibus“. Snad mohlo jít o kalich ještě 

z doby předbělohorské nebo z času bídy za Třicetileté války. 195 Výraz 

„communikantes“ se v počeštěné podobě vyskytuje o něco dříve i 

v knihách zádušních účtů způsobem ozřejmujícím, že se jím míní 

kněží. Faráři si však patrně s určením tohoto předmětu také nebyli 

příliš jisti. V inventáři od roku 1744 se uvádí, že slouží k omývání 

prstů v sakristii, později se uvádí bez určení účelu196 nebo se znovu 

objevuje v původní verzi „pro communicantibus“.197   

Konvičky na víno a vodu byly od počátku 18. století cínové a 

sice dva páry včetně talířků. V polovině téhož století pořídil V. L. 

Sitter nové a druhé věnovala jeho štědrá podporovatelka Eva 

Františka Ottenfeldová.198 Funkčně s konvičkami souvisela cínová 

                                                 
191 I1744/84; I1762/65. V obou případech je mantile zařazeno mezi lněné textilie, které patřily 

k vybavení kalichů. Podle prof. ThDr. Jana Matějky použitý výraz (mantile pro 
communicantibus) mohl znamenat také svého druhu patenu s dřevěným držátkem, se kterou 
asistovali ministranti při přijímání lidu. 

192 I1720/7  - 2ks., I1738/4 – 4ks., I1772/72 – 8ks. 
193 I1720/5 – 6ks., I1738/27 – 10ks.   
194 Srov. např. I1744/63, 54 aj. 
195 V katolické církvi se cín k výrobě kalichů od středověku připouštěl pouze v případě nouze a 

vyžadovalo se alespoň pozlacení kupy zevnitř. Zlacení by však v 18. století bylo jistě již 
opotřebované.  (Lexikon für Theologie und Kirche 2006, sv. 5, sl. 1384) 

196 I1762/44; I1799/17 
197 I1720/18 (scyphum), I1738/16, I1741/11; I1772/15 (poculum).  Pro interpretaci jako 

protestantského kalicha by mluvilo, že pro nádobku na omývání prstů používá tentýž inventář o 
dva řádky níže termín „pixis pro ablutione in altari“.  

198 I1720/16; I1744/56,57; I1762/17; I1772/17; I1799/19 
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nádoba na omývání prstů po obětování resp. po podávání Eucharistie 

mimo mši, byla umístěna na větším oltáři. Po obřadném mytí si kněz 

otřel ruce do plátěného ručníčku, který míval kostel před obnovením 

samostatné farní správy jen jeden, poté kolem pěti.199 

V poslední třetině 18. století přibyl do kostela měděný 

pozlacený pacifikál,200 tedy kříž líbaný účastníky mše při obětování 

jako gesto smíření.201 

Po obětování a sanctus bylo dalším významným bodem mše 

proměňování, při kterém asistence tak jako dnes zvonila na zvonky. 

Ty zde byly zastoupeny od počátku 18. století.202 V. L. Sitter 

zaznamenává jedny větší a jedny menší zvonky; třetí zvonky daroval 

kostelu za Jana Kubeše Jan Houdek.  

O zázemí pro zpověď v románském kostelíku nemáme 

žádných zpráv ani není jasné, jaká byla v tomto směru praxe. Jistou 

roli tu mohla hrát sakristie. Naproti tomu křtitelnice byla v kostele 

patrně již ve středověku. Asi v době správy kostela libockými faráři 

byla místní kamenná křtitelnice převezena do Liboce.203  

 Když J. I. Sauersig administroval bohnickou farnost, byla 

koupena 14. února 1737 nová cínová křtitelnice za 36 zlatých.204 Byla 

vyrobena v Praze roku 1735205 a vícekrát opravována. Farář Kubeš 

nás zpravuje, že měla zlomené všechny tři nohy a oprava stála dva 

zlaté.206 Na křtitelnici byla zelená přikrývka.207 Při křtu se rovněž 

užívala cínová pyxida „na svaté tekutiny,“ tj. na křižmo, olej 

                                                 
199  „emungtorium“ I17 20/35; „mantilia“ I1738/28; I1744/79; I1762/61; „manutergia“ I1772/25, 

I1799/28 
200 I1772/8; I1799/10 
201 BERGER, Rupert. Liturgický slovník. Praha: Vyšehrad, 2008. s.378-379 
202 „tintinabulum“ I1720/34; „campanula“ I1738/23; „campanae“ I1744/18; I1772/44 
203 I1720/25  
204 I1738/51 Všechny pozdější inventáře (např. I1741/6) shodně uvádějí jako rok  pořízení 1739, 

Sauersig byl však časově nejblíže i místně nejblíže, proto je třeba se držet jeho podání. 
205 Datum bylo na křtitelnici vyryto a  na obrubě víka byla vyražena značka konvářského cechu a 

staroměstského znaku. (Remešová, 2008. s.25)  Při restaurování v témže roce se letopočet 
ztratil, značky zůstaly zachovány.  

206 I1772/9; I1744/16 
207 I1744/16, I1762/19 
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katechumenů a olej na poslední pomazání. Později byla koupena 

jedna záložní pyxida s krabičkou, která asi časem nahradila 

předešlou.208 

 Již v době příchodu prvního faráře byla v kostele výbava pro 

udílení viatika, totiž kromě zmíněné cínové pyxidy ještě patena 

s pyxidou (v jednom) zprvu ze zlacené mědi, později ze zlaceného 

stříbra. K nemocným se přinášela v burze možná i s korporálem.209 

Jan Kubeš koupil novou prvotřídní burzu rudé barvy. Před polovinou 

18. století byla pořízena zvláštní cínová pyxida s dřevěným pouzdrem 

jen pro olej na pomazání nemocných.210   

 Pro asistenci při uzavírání sňatků nebylo třeba zvláštního 

vybavení, přistupme k pojednání o pobožnostech. Barokní zbožnost 

se v kostele neobešla bez stojanu na zapalování svíček jako oběti na 

podporu proseb věřících. Zároveň šlo o donátorský počin  s jistým 

minimálním praktickým účinkem, protože kostel byl jinak asi poměrně 

temný. Až do druhé poloviny 19. století zde nebyl žádný lustr. Byl tu 

patrně jednoduchý železný svícen.  

 Podstatným projevem barokní zbožnosti byla rozličná 

procesí. Pro procesí s eucharistií byl blíže neurčený baldachýn 

používán patrně po větší část první poloviny 18. století.211 Za V. L. 

Sittera už byl velmi ubohý a odraný, a proto na jeho prosbu darovala 

paní Barbora, manželka nejvyššího purkrabího hraběte Kolovrata, 

velmi pěkný nový baldachýn ze zeleného hedvábí. K němu potom 

byly přidány kolem dokola závěsy ze zeleného hedvábí smíchané se 

zlatými nitěmi a s motivem srdce uprostřed vetkaného zlatem. 

                                                 
208 I1744/48 
209 I1738/39; I1741/32; I1744/51; I1762/48; Na počátku 19. století vykazoval V. Sluka „pixidu (!) 

stříbrnou, a to velmi nevzhlednou a s opotřebovaným zlacením“.  Kdy byla pořízena, není jasné, 
pravděpodobně ještě za J. Kubeše. I1819/40  

210 I1744/50; I1762/39; I1772/11; I1799/13 
211  I1741/36 
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Zaplatila je zčásti paní Ottenfeldová, zčásti baron Leveneur.212 Tento 

baldachýn potom sloužil ještě dlouho do 19. století.  

K procesím sloužil v první třetině 18. století také větší patrně 

dřevěný kříž.213 Je velmi pravděpodobné, že kříže tohoto typu zde 

byly i později, ale nemáme o nich zpráv. Víme však o nepřerušené 

řadě korouhví. V první polovině 18. století zde byl pár rudých 

korouhví,214 který byl časem značně otrhaný,215 až kostelu daroval již 

zmíněný ovčák z Hořejšího dvora Ondřej Suchý a jeho žena Kateřina 

zelené prapory s vyobrazením sv. Petra a Pavla z jedné strany a sv. 

Onřeje a sv. Kateřiny z druhé strany.216 Zelené korouhve se potom 

připomínají až do konce století, byť nakonec již opět odrané. 

Pobožností svého druhu byl i pohřeb. Kostel měl již podle 

prvního inventáře vlastní máry a k nim patřila i černá látka k přikrytí 

rakve tzv. příkrov. O výměně már nic nevíme. Možná že „malé zcela 

trouchnivé máry nepoužitelné“, jak je popisuje V. Sluka, sloužily více 

než sto let. Nový příkrov koupil v roce 1772 čerstvě nastoupivší Jan 

Kubeš za 10 zlatých.217 Na rakev se připevňoval před obřadem malý 

křížek.218 Procesní kříž k pohřebnímu konduktu se zmiňuje před 

polovinou 18. století, ale v roce 1772 byl  pravděpodobně již výrazně 

poškozen.219   

V sakristii byla skříň na paramenta a kostelní věci. Koncem 

století zde byla patrně komoda, ale pravděpodobně zde nebyla po 

celé sledované období.220  Dále tu byl v polovině 18. století oltář 

s tabernaklem, jenž byl původně na hlavním oltáři kostela a 

s dřevěným antependiem, vyzdobeným nejspíše obrazem 
                                                 
212  I1744/60,61 
213  I1720/38 
214  I1720/23 
215  I1738/10; I1741/39 
216  I1744/20 
217  I1772/62 
218 I1744/99 
219 I1744/101b; I1762/85; I1772/55 – kříž byl napsán a škrtnut. 
220 I1720/30; I1799/48 používá výraz „cista“, I1744/1; I1772/53 „almare“  I1720/30; I1741/45; 

I1762/82; I1744/1 „depositorium“ 
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očistcových muk. Starý tabernakl byl černě natřen a používal se 

patrně o slavnosti Těla a Krve Páně pod širým nebem.221 

Byl zde také kříž snad s modlitbami po bohoslužbě222 u lavice 

s klekátkem a ještě jedna dlouhá lavice.223 Z kostelních věcí se zde 

přechovával pytlík na kostelní sbírku224 a od roku 1772 cínová 

nádoba na požehnanou sůl.225    

Pohlédneme-li nyní zběžně zpět do lodi kostela, může nás 

zaujmout častý výskyt rudé, zelené a černé: snad někdě u lavic 

mohly stát dvě zelené korouhve, u stěny stojí zeleně zahalená 

křtitelnice. Hlavní oltář je přikryt látkou z rudého hedvábí, poblíž leží 

polštářek s misálem, obojí v červené či rudé. I burza s pyxidou je 

rudá, taktéž vélum na ciboriu ve svatostánku. Na vedlejším oltáři leží 

na bílé krycí látce zelený polštářek. Na stěně visí obraz Ukřižovaného 

s černým rámem, při zdi naproti sakristii je černá kazatelna, v sakristii 

černý tabernákl a černé pouzdro s kalichem. Ministrantské komže 

jsou rudé a černé barvy. Nejde snad jen o módu a vkus pořizovatelů, 

či dobrou černou barvu na dřevo, ale různé kombinace liturgických 

barev, které mají, zdá se, ve svém použití i jistý symbolický charakter. 

Případná je zejména rudá na hlavním oltáři symbolizující Kristovu 

oběť jako ústřední skutečnost pro samotný chrám. Zelená v lodi je 

barva mezidobí, barva běžná, barva přírody a růstu. Proto je na místě 

zejména u křtitelnice v souvislosti s prvním žalmem, který přirovnává 

spravedlivého k nevadnoucímu stromu u vodních proudů, a 

s Ezechielovou vizí chrámového pramene, který se stal řekou, při níž 

vyrostlo stromoví s listím uzdravující moci.226 Černá barva kazatelny 

                                                 
221 I1744/1,98; I162/79; I1772/54 
222 I1762/78-80 – slovo „duobus“ by se mohlo vztahovat k žalmu 150 a Písni tří mládenců v peci 

ohnivé, které se kněz a asistence modlili cestou od oltáře a jejichž text býval v sakristiích 
vyvěšen (srov. Schott, 1962. s. 500-501) 

223 I1744/1; I1772/52,56; I1799;47 
224 I1744/100; I1762/82 
225 I1772/82  
226  Ez 47 
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a starého svatostánku zdůrazňovala důstojnost slova a těla Páně a 

povzbuzovala patrně úctu věřících. 

Vývoj mobiliáře kostela poměrně zřetelně obráží vývoj 

hospodářské situace ve farnosti i širší kontext doby. Kostel měl 

základní vybavení již před obnovením samostatné farní správy, na 

příkladu kamenné křtitelnice vidíme, že administrující faráři dokonce 

odtud stahovali předměty do kostela při své faře. Začátky bohnických 

farářů ovšem nebyly jednoduché, což spolu s vlastním hospodářským 

zázemím bylo asi důvodem krátkého působení prvních dvou. 

Prvofarář dokonce nedostal od libockého faráře žádné peníze do 

začátku, protože prý pokud byly, byly již investovány do farního 

domu.227 Vybavení kostela se obnovovalo resp. přibývalo velmi 

pomalu a až třetí farář V. L. Sitter byl v tomto směru úspěšný. Patron 

kostela zpravidla nepřispíval víc, než byl výtěžek záduší, které patrně 

neposkytovalo o mnoho více, než bylo třeba k provozu kostela. 

Určitou finanční podporu patrně dostávali při nástupu, když zjistili, co 

je potřeba. Mimo drobné předměty však bylo poměrně málo věcí, 

které faráři kupovali sami (výjimkou byla, pokud o tom inventáře píší, 

drahá křtitelnice, příkrov a patrně některé kasule resp. náklady na 

jejich ušití228). Proto vybavenost kostela závisela na donátorech a ty 

V. L. Sitter uměl pravděpodobně sehnat. Z místních lidí byli schopni 

kostel podporovat hlavně sedláci, přispěl i jeden ovčák a krejčí. 

Většinou to ovšem byly jejich manželky. Nejdražší předměty byly 

placeny osobami zcela mimo farní obec, zejména pražskými měšťany 

a šlechtici (srov. příloha C8) Připomeňme úředníka královského 

místodržiteství Františka Damma, jistou dámu od katolického 

drážďanského dvora Terezii, Jana barona Leveneura, měšťanky 

Starého Města pražského Annu Scharmovou, Zástěrovou, 

                                                 
227  I1738/45 
228 I1738/51; I1772/62; I1762/54 
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Šubertovou, Jana Nechaima rovněž z Prahy a nakonec manželku 

nejvyššího purkrabího Filipa Krakovského z Kolovrat Barboru. Díky 

svým konexím a patrně i osobním kvalitám přivedl Sitter kostel 

k nebývalému lesku, který se jeho nástupcům dařilo zhruba třicet let 

udržovat. Farář Kubeš působil v době vrcholícího osvícenství, kdy už 

doba příliš štědrá na dobrodince nebyla. Měl ovšem peníze na 

obnovu zejména plátěných součástí kostelní výbavy a postavil novou 

kostnici. Osvícenství mu pomohlo alespoň, pokud jde o oltáře ze 

zrušených klášterů. Je docela dobře možné, že spolu s nimi získal i 

nějaká paramenta. To se už ale hlásilo opotřebení množství 

dřevěných a cínových věcí. Nemáme zpráv o stavebním stavu 

kostelíka, je ovšem možné, že to byla celkově neutěšená situace v 

kostele, která přiměla Kubešova nástupce, aby přes probíhající 

napoleonské války usiloval o jeho zásadní přestavbu.  

 

4.5. Vývoj farnosti, zejména bohnické obce 

      

4.5.1 Nárůst obyvatelstva a osamostatn ění bubene čské 

farnosti  

Počet obyvatel bohnické obce rostl poměrně pozvolna. Oproti 

roku 1738, kdy měla 79 duší schopných svátostí, se jejich počet 

zvýšil do roku 1772 o 37, tj. na 116 (nárůst o 47%). Celkový nárůst 

„duší schopných svátosti“ byl z 641 na 798 (nárůst o 24%). Je 

zajímavé, že v celkovém měřítku byl nárůst obyvatelstva všech obcí 

patřících k farnosti téměř o polovinu nižší (srov. Příloha B3). Bohužel 

se ve farním archívu nezachovala žádná podrobná statuta animarum, 

takže  nevíme, jaké bylo náboženské složení obyvatel. Zejména ve 

Vinících a obcích při řece Vltavě lze předpokládat přítomnost tajných 

evangelíků. Zachoval se nám pouze záznam o narovnání mezi 
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farářem Kubešem a manžely Annou a Jakubem Urbánkovými z Tróje, 

kteří četli zakázanou literaturu. Měli u sebe knihu o evangelické 

večeři Páně, díky tomu museli po čtyři týdny dělat předepsané pokání 

a 20. června 1773 rukoudáním slíbili, že už nikdy žádnou od svaté 

„římské“ církve zapovězenou knihu nebudou přechovávat ani číst229.  

Roku 1786 se osamostatnil přikázaný kostel sv. Gotharda 

v Bubenči spolu s příslušejícími obcemi. Před rokem 1773 došlo ke 

sporu Jana Kubeše a Františka Högnera od sv. Matěje v Šárce o 

území Lysolají a Podbaby. Spor byl urovnán smlouvou na pražské 

konzistoři, v níž se šárecký farář vzdal všech nároků na zmíněné 

vsi230. Spor je zajímavý zejména proto, že zmíněné vsi dělila od 

farního kostela řeka, což byla překážka, kvůli které se mimo jiné 

dokonce zakládaly nové farnosti. Podbaba ovšem náležela správou 

formálně pod přikázaný kostel sv. Gotharda v Bubenči, na stejném 

břehu Vltavy. Jde zároveň o doklad toho, že farní hranice a s nimi 

související důchody farářů byly otázkou ožehavou a pomalu se 

měnící. Pod správu farářů od sv. Gotharda měla patřit vesnice 

Sedlec, na žádost tamního obyvatelstva byla však o rok později 

přifařena zpátky k Bohnicím. Pro Sedlec byly Bohnice blíže, ale roli 

mohly hrát i jiné skutečnosti. Desátky přirozeně pobíral každý farář ze 

svého farního obvodu.  

 

4.5.2 Duchovní život a bohoslužby 

Jak často se sloužila mše v období před obnovením 

samostatné duchovná správy, není zřejmé, ale zásoba 

konsekrovaných hostií se měsíčně obnovovala, čímž je dána i 

minimální frekvence mší. O četnosti a čase bohoslužeb v 18. století 

neměl přehled ani kronikář farář Sluka, protože evidence bohoslužeb 

                                                 
229 Liber mimorabilium. 
230 Ibid. 
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(ordo divinorum) byla nařízena až v pozdější době. Četnost mší nám 

však osvětlují částečně dnešní nadace. Ještě prvofarář Sauersig 

uvádí pouze povinnost odsloužit třináct mší za zřizovatele, dále za 

arcibiskupa a zemřelé arcidiecézany. Situace se však brzy změnila. 

Daniel Ecker (inspektor statků nejvyššího purkrabství) založil fundaci 

na sto mší ročně za sebe a svou ženu Alžbětu a dalších sto za svou 

rodinu. Za tím účelem bylo uloženo u českých stavů 1300 zlatých na 

4% úrok.  V inventáři z roku 1762 se dozvídáme o viničce paní 

Reinerové, kterou odkázala kostelu. Vinička byla ovšem natolik 

zničená vandaly, že musela být přeměněna na pole, které bylo 

prodáno a jehož výnos postačoval na odsloužení dvanácti slavných 

mší ročně. Navíc byla v této době založena anonymní fundace 

s výnosem 5 zlatých 30 krejcarů231. Úmysly mší byly z větší části na 

každý den v týdnu zadány.  

Při obnovení samostatné farní správy nebylo známo datum 

založení kostela. O tomtéž svědčí i úvodní věty inventářů z roku 1744 

a 1766. Slavil se pouze svátek světců, jejichž ostatky byly uloženy 

v portatilu hlavního oltáře, ale nevíme, kdy a jakou formou. Ještě 

v polovině 18. století měli faráři povědomí o zasvěcení portatilu. Toto 

povědomí od konce 18. století patrně sláblo. Přestože se díky objevu 

autentiky zjistilo, že výročí posvěcení kostela spadá na 30. května, 

zůstala oslava posvícení 2. neděli v říjnu232.  

Dochovalo se barvité líčení padesátého výročí od svěcení P. 

Jana Kubeše dne 29. června 1795. Kromě slov ocenění za jeho péči a 

neúnavnou bdělost, s níž vykonával svou pastýřskou službu, se 

dozvídáme o řadě zajímavých prvků této pozdně barokní slavnosti.     

V řečený den v procesí za zvuku trub a bubnů vycházeli farníci z fary a 

vepředu šli v počtu 75 v dobrém pořádku ozdobeni stuhami a věnci 

                                                 
231  Liber mimorabilium, fasse J. Kubeše z r. 1772, Kronika, 1836, s. 29 
232  AHMP, fond římskokatolického farního úřadu u sv. Petra a Pavla v Bohnicích, kniha funkční, 

inv. č. 11 
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chlapci a děvčata, které všechny tento ctihodný farář pokřtil: za nimi šli 

páni kněží a jubilant v liturgickém odění a potom nejvznešenější a 

nejúctyhodnější kanovník P. Joannes Svoboda v pontifikálním odění; 

nakonec šli vážení páni a obrovský dav farníků obou pohlaví. V 

kostele řekl skvělou oslavnou řeč řečník, výtečný ctihodný  P. Václav 

Neeht, kaplan působící v Šárce, a z této řeči se všechen přítomný lid 

velmi těšil a dojímal se až k prolévání slz. Poté jubilant slavil zpívanou 

mši, kterou s přispěním Ducha Svatého započal a která se skončila 

ambroziánským chvalozpěvem. Když byla mše u konce, odebral se 

průvod stejným způsobem a ve stejném pořádku k farnímu domu, kde 

byla podle možností připravena tabule pro 30 hostů.  

Následujícího dne pozval pan farář znovu 20 předních svých 

farníků na snídani, tak aby tento počet hostů označoval 50 let jeho 

pastorace. Třetího dne pak večeřeli chlapci a děvčata, kteří měli na 

hlavách stuhy a věnce, v počtu 75, tak aby naznačili věk dobrého 

pastýře svého. Takto se slavila a skončila tato nebývalá slavnost, 

která je tím více hodna, aby byla předávána a uchovávána v paměti, 

neboť tento pan správce svou dobrotivostí a velkorysostí ke 

komukoli, především však k maličkým již dříve si získal oddanou 

náklonnost farníků, z kteréžto příčiny se také všichni, kdo tento 

památný den s ním slavili, radovali velkou radostí.233 

K farnímu kostelu chodila četná procesí, stejně tak i z farního 

kostela se procesí často vypravovala. Svědčí o tom přítomnost 

korouhví od nejstaršího inventáře do roku 1720. Naproti tomu u 

kostela sv. Gotharda v Bubenči chodilo procesí s baldachýnem pouze 

jedenkrát v roce, a to v oktávu Zjevení Páně234.  

Hlavní oltář obdržel patrně brzy po svém obnovení roku 

1740235 za B. L. Sittera privilegium k získávání odpustků 

                                                 
233  Kronika, s. 30-31 podle zprávy z tisku 
234  I 1744/59 
235  I 1741/59 
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přivlastnitelných duším v očistci. Bylo je možno získat každý den po 

dobu sedmi let236.  

Farnost byla chudá, jak se vícekrát uvádí, např. v souvislosti 

se získáním oltářů ze zrušených klášterů. Rovněž štola byla tradičně 

velmi nízká. O to vzácnější byly patrně dary držitelů místních statků, 

ať již to byli sedláci či osoby se šlechtickým predikátem. Velmi 

štědrou spolupracovnicí faráře byla Eva Františka Ottenfeldová. 

Nevíme přesně, odkud pocházela. Její manžel, ani její otec nebyli 

plátci desátku v daném časovém období.237 Věnovala kostelu patery 

šatičky na sochu Panny Marie Altöttingské, konvičky a spolu 

s baronem Janem Leveneurem financovala lavice a závěsy 

k baldachýnu. Inventáře zmiňují osm jmen místních obyvatel, kteří 

většinou formou daru rozšířili vybavení kostela. Kromě toho se 

zmiňují jmenovitě dvě osoby, které nepocházely přímo z bohnické 

obce, ale z jiných obcí farního obvodu (Dorota Vařešová z 

Císařských mlýnů a Ludmila Benešovská z Lysolají). Ve dvou 

případech pocházeli dobrodinci z Hořejšího bohnického statku 

(Apoléna Tvrzníková a Ondřej a Kateřina Suchých), ve třech 

případech z Dolního statku (Václav Šrámek z Freifeldu, Ondřej Béda 

a jeho dcera Anna). Jednou se zmiňuje Kateřina Anna z Houdkova 

statku, dále manželka Václava Sachra a koncem 18. století Jan 

Houdek. Jistě nešlo o všechny dobrodince. Např. kůr a varhany 

věnoval neznámý dárce238. To vše je svědectvím, že místním lidem 

na kostele záleželo. Ve třech případech získal kostel předměty díky 

odkazu. Dobrodinci se nepodíleli pouze na pořizování artefaktů, ale i 

na krytí výloh za spotřební zboží. Prvofarář si např. stěžuje na potíže 

při krytí výloh na olej do lampy před hlavním oltářem, protože lampa 

nebyla nadána. Náklady na olej hradil zčásti kostel a zčásti 

                                                 
236  I 1744/7 
237  Srov. Kronika. s. 12, fasse J. Sauersiga 
238  Srov. Příloha C8 
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dobrodinci tak, aby lampa hořela alespoň ve svátečním čase a při 

mešní oběti239.  

 

4.5.3 Bohnická farní škola 

Vznik školy v Bohnicích je spojen s aktivitou prvního faráře 

Sauersiga. Sám ze své iniciativy sjednal obci učitele, který bydlel na 

faře a dokonce získával živobytí z větší části díky farářovi, který mu 

přenechal pole „U Skalek“ o třech měřicích s přilehlými lady. Mohlo 

se tak rozšířit na 6 až 7 měřic. Bohnická obec posléze učiteli 

postoupila pole o jedné měřici nad obecním hájem. Sauersig tak 

získal zároveň regenschoriho. Kostel mu platil za hraní při mších 

z mešních nadací 8 zlatých, za zpívání pašijí 1 zlatý a 10 krejcarů. Za 

vedení kůru v Bubenči dostával 4 zlaté, dohromady tedy 13 zlatých a 

10 krejcarů ročně. Školní mládeže bylo velmi málo, takže situace 

učitele byla nelehká. První školní budova byla vystavěna za P. L. 

Sittera z peněz odkázaných pro ten účel Františkem Neffem. Kapitál 

ve výši 100 zlatých ovšem k dokončení nestačil a zbytek musel 

doplatit patron či obec.  Škola byla požehnána r. 1762240. Byla to 

snad budova, jež měla později čp. 13241. Podle zprávy ve farní 

kronice nebyla budova školy nově stavěna, ale přímo odkázána. O 

učitelích v první třetině 18. století nemáme zpráv. První, o kom máme 

záznam, byl Josef Luver a od r. 1785 zde působil Tomáš Linhardt. 

Nastupoval v době, kdy již existovala povinnost se vzdělávat podle 

nařízení Marie Terezie a tehdy se stát začínal o učitele více starat. 

Když přibylo školních dětí, přestal dosavadní domek potřebám 

vyučování dostačovat.  Pět let po jeho nástupu bylo ve škole bylo 53 

chlapců a 40 děvčat.  Proto se Linhardt pokusil oslovit císaře 

Josefa II., aby pohnul vrchnost ke stavbě nové školy. A byl úspěšný.  

                                                 
239  I 1744/19 
240  I 1774/122, Kronika, s. 52 
241  Paměti škol okresu Karlínského, s. 134 



 72 

Stávající škola byla prodána a uprostřed bohnické návsi, naproti 

domům čp. 2 a 3 se započalo v r. 1788 se stavbou nové budovy, 

která byla vysvěcena 6.7.1788.  Byl to přízemní domek čp. 27 

s vchodem z východní strany a na každé straně měl dvě okna.  

Střecha byla šindelová. Byla v něm učebna, byt pro učitele a chlév 

s přilehlou zahrádkou a dvorkem242.   

Z 93 žáků školy 41 dětí platilo drobné školné.  Ostatní byly 

jako chudé vyučovány zadarmo. V letech 1783 a 1785-7 získal učitel 

ze zapůjčených polí „U Skalek“ a „Nad obecním hájem” obilnin 

průměrně za 28 zlatých a 19 krejcarů. Učiteli se dále vyplácel úrok 

3,5% ze sta zlatých uložených u Českých stavů, tedy 3,5 zlatého 

ročně.  Od kostela za školní a hudební službu získával 11 zlatých a 

10 krejcarů. Dále dostával poplatky z pohřbů 3 zlaté, 15 krejcarů a za 

svatby 27 zlatých a 32 krejcarů. Na školném, které se vybíralo 

v odstupňované výši 1 nebo 1,5 nebo 2 krejcary týdně, se ročně 

vybralo 42 zlatých a 10 krejcarů.  Ze školního fondu dostával od 

dubna 1785 14 zlatých a 17 krejcarů. Ze stavovské domestikální kasy 

na základě dekretu z 29. 1. 1799 dostával jako plat 30 zlatých od 

vrchnosti, k tomu 6 sáhů dřeva a navíc tzv. domovní příspěvek. Byla 

to patrně formalizovaná náhrada dřívější koledy ve výši 3 zlaté a 54 

krejcarů. Celkový příjem činil 130 zlatých.243  Životní podmínky učitele 

tak nebyly ideální,244 ale oproti počátkům nesrovnatelně lepší.  

 

4.5.4 Přehled bohnických fará řů do po čátku 19. století 

 

 Jan Ignác Sauersig (1738-1740) , v pramenech jmenovaný 

jako „protocuratus“, tedy první z farářů obnovené farnosti, pocházel 

                                                 
242  Paměti škol okresu Karlínského, s. 135 
243  MA, NP, Kart. 254, fase učitelových příjmů. Je zde ve dvou exemplářích se zcela stejnými 
čísly, poprvé s datem 21.12.1790 a podruhé s datem 25. 10. 1817. Patrně bylo rozhodující, že 
celkový příjem se neměnil. 

244  Pro srovnání: plat tesařského mistra r. 1815 se pohyboval kolem 250 zlatých. 
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z pražské patricijské rodiny, v níž se mu dostalo poměrně dobrého 

vzdělání. Farář Sluka sice kritizoval jeho latinu jako plnou 

bohemismů, prozrazujících malý cit pro tento jazyk,245 nicméně 

francouzštinu, jak se zdá, zvládal velmi dobře. Během působení 

v bohnické farnosti zařídil na faře tři pokoje (cubicula) „pro vděčné 

nástupce“. Po hospodářské stránce nebyl začínající farář ve snadné 

situaci. Možná proto odešel již po dvou letech na faru v Hostivaři, 

nepochybně lépe hospodářsky zajištěnou. Tam jej také zastihla válka 

o dědictví rakouské. 

Za vpádu francouzsko-bavorských vojsk ho francouzští 

důstojníci internovali na hostivařské faře, aby využívali jeho služeb 

jako tlumočníka. Sauersig se přitom dozvěděl mnohé o plánech 

francouzského vojska. Velení se domnívalo, že je bezpečně střežen 

a nedostane příležitost informace vynášet. „Proniknut jsa pravým 

citem vlasteneckým a oddaností k těžce zkoušené panovnici Marii 

Terezii“ rozhodl se utéci. Jak uvádí A. Podlaha, prolezl v noci 

kanálem do potoka a potokem se brodil až do Petrovic. Přes Česlice 

se mu podařilo uniknout z území ovládaného Francouzi a nalézt 

svého patrona, Jana Arnošta Schaff-Gotsche, kterému předal cenné 

informace o nepříteli. Možná i díky těmto zásluhám se r. 1744 stal 

farářem u Panny Marie na Louži na Starém Městě a později farářem 

týnským.246   

Na Bohnice však nezapomněl. Kostelu odkázal 

pravděpodobně ve svém testamentu postříbřenou dřevěnou sochu 

beránka s korouhví a paprsky.247 Ve velkorysosti vůči mladé farnosti 

nebyl Saursig ojedinělý. Už o deset let dříve odkázal kostelu poměrně 

vysokou částku, 80 zl., Karel Matěj Christen, někdejší farář libocký.248 

 
                                                 
245  Kronika, s. 13. 
246 Podlaha 1911, s. 243 
247 I 1744/36; I 1762/27. 
248 NA, NP, Kniha č. 636, fol. 41v. 
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Na bohnické faře nepobyl dlouho ani jeho nástupce Jan 

Frisch (1740-1744) , který si podobně jako J. I. Saursig stěžoval, že 

fara není finančně zabezpečená ani dobře vybavená a že „kromě 

toho, co bylo obnoveno jeho předchůdcem, zde není nic k 

nalezení.“249 

 

Dalším bohnickým farářem byl Václav Leopold Sitter (1744-

1762). Nastupoval do úřadu jako zralý muž, poté, co prošel veškeré 

purkrabské kostely v Kouřimském kraji. Snad díky tomu uměl jednat 

s lidmi a měl dostatek kontaktů, aby získal donátory pro zvelebení 

interiéru kostela, jak jsme ukázali výše. Vděčíme mu rovněž za 

poměrně plastické vylíčení stavu kostela.250 Poznámka v jím 

pořízeném inventáři nám líčí spor o pole velikosti necelé jedné měřice 

při farní zahradě. Konflikt vyřešil zásah „nejvýtečnějšího pána, pana 

patrona, nejvyššího purkrabí“, který straně protivné dal jiné pole.251  

Nemalou zásluhu měl P. Sitter na výstavbě budovy první 

bohnické školy, jak již bylo uvedeno.  

 

František Kratochvíle (1762-1772) , rodák z Jindřichova 

Hradce, působil před příchodem do Bohnic po deset let ve Světlé nad 

Sázavou, odkud jej do naší farnosti povolal nejvyšší purkrabí, Filip 

Krakovský z Kolovrat. Jak již víme, P. Kratochvíle opravil v roce 1762 

zvonici, jejíž střecha byla zničena pruskými vojáky, ale rekonstruoval 

také střechu fary, „která dříve vypadala hrozně“.252 

 

V poslední čtvrtině 18. století působil na bohnické faře Jan 

Kubeš (1772-1799) . Na dvaapadesátiletého duchovního spráce 

čekalo po příchodu v kostele i na faře mnoho úkolů. Chátrající 
                                                 
249 I 1744/69. 
250 Srov. I 1744 
251  I 1744/103. 
252 Kronika, s. 29. 
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vybavení kostela si žádalo celou řadu drobných i větších oprav a 

výměn. Nechal, jak bylo již zmíněno, vystavět novou kostnici 

s umíráčkem, který nesl jeho jméno. P. Kubeš získal pro kostel také 

dva oltáře ze zrušeného kláštera staroměstských paulánů.  

Své úsilí nechtěl nechat bez povšimnutí, jak ukazuje výše 

citovaná velkolepá oslava zlatého výročí jeho kněžského svěcení. 

Dochoval se nám rovněž koncept jeho žádosti, ve které dává 

královéhradeckému biskupovi k úvaze, zda by se nepřičinil, aby byl 

za své zásluhy věrné čtyřicetileté kněžské služby jmenován čestným 

kanovníkem kapituly při katedrále Svatého Ducha.253 

 

Šestým farářem bohnickým se stal P. Karel Gregor (1799-

1819). Sloužil nejprve 17 let jako kouřimský kaplan a posléze byl tři 

roky administrátorem v Michli. O místo bohnického faráře se osobně 

ucházel u stavů Království českého, a to s úspěchem: do úřadu 

nastoupil 7. června 1799.254 Karel Gregor se po vzoru bubenečského 

kostela, přestaveného v roce 1801, pustil v roce 1805 do zevrubné 

přestavby románského kostela do dnešní podoby.  Na obnovu 

mobiliáře již mnoho peněz nezbylo. P. Gregor zemřel všemi ctěn, jak 

o tom svědčí i nákladně vypravený pohřeb, při němž jen hudba byla 

vyčíslena na 98 zlatých a 36 krejcarů.255  Zachoval se nám soupis 

jeho knih o 150 položkách, zahrnující tituly psané česky, latinsky a 

německy z posledních dvou století. Převažuje mezi nimi homiletická 

literatura, zastoupeny jsou ale i další teologické disciplíny.  

  

                                                 
253 Na makulatuře přepsané Slukovými záznamy matriční povahy založené v knize setí 1870-1871. 
254 Ustanovovací dekret pražského arcibiskupa z 15. 4. 1799 (AFUB). 
255 AFÚB, Osoby kostelní, výkaz nákladů na pohřeb P. Gregora. Kromě pravidelného zpěvu při 

pohřbívání předneseného sólovým zpěvákem zpíval vokální kvartet s přispěním učitele a 
šestého zpěváka v průvodu antifony Libera me, In paradisum a vícehlasé patrně vokálně 
instrumentální Salve Regina spolu s jedenácti instrumentalisty (4 housle, 1 viola, 1 violoncello, 2 
klarinety, 2 horny, 1 fagot). Obdobné složení ovšem s varhaníkem (hrál patrně učitel Tomáš 
Linhardt) doprovázelo mši. Přednesena byla „Engelmässe“, jméno autora se bohužel neuvádí. 
Možná šlo o instrumentalizaci chorální mše „De Angelis“. 
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5 Nová doba 

Tradiční zemědělská osada s románským kostelíkem a malou 

jednotřídní školou se od počátku 19. století začala postupně ve 

většině svých atributů měnit. Vývoj předznamenalo už rozdělení 

farnosti na bohnickou a bubenečskou a potom téměř symbolicky 

přestavba kostela. Projevily se tu tendence pulsující tehdy celou 

společností. Ať už jde o hospodářský a populační rozmach nebo 

ozvěny postupné liberalizace poměrů v Rakousku a Rakousku-

Uhersku. Jednotlivým důležitým mezníkům v tomto vývoji, jak se 

odráží zejména v Kronice bohnické farnosti, jsou věnovány 

následující kapitoly.  

 

5.1 Hospodá řské zázemí fará ře 

5.1.1 Pozemky 

Také v 19. století farář požíval pozemky, přičemž musel 

odevzdávat šestinu výnosu v zrně kostelu, resp. odevzdat ji na 

kvestuře Nevyššího purkrabství. V době, kdy se většina pozemků 

propachtovávala a pachtýři platili majiteli pozemků kauci pro případ 

neúrody, začaly se na Nejvyšším purkrabství na faráře dívat jako na 

jakéhokoli jiného pachtýře. Přestože měl právo užívat pozemky a 

požívat ideálních 5/6 výnosu, musel po něm patron stejně požadovat 

celou kauci, protože měl garantovat příjem kostela, resp. 1/6 „z 

každého klasu“. Tato pozice, v níž byl farář trochu jako cizí na svém, 

se velmi příčila Josefu Menclovi. Po delších jednáních se mu podařilo 

vymoci, že místo ideálních 5/6 výnosu mělo faráři nadále loužit 

reálných 5/6 polí. Tak se stalo, že se polnosti rozdělily.  
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Farní pozemky byly označeny v osmi parcelách a jejich míra 

byla asi 40 jiter, neboli 80 měřic. K faře patřil kostel se starým 

obezděným hřbitovem, nový hřbitov s kostnicí (založen na farním 

poli), farní dům se stodolou, horní zahrada, prostor mezi stodolou a 

farním domem a spodní zahrádka. Kromě toho k faře patřila pole za 

farní stodolou, dále pole na cestě od Bohnic směrem k Troji nalevo a 

v tomtéž směru níže pole vyměněné za jiné u Čimického háje „U 

remízku“. Další pole v „Kostoprdech“, svažující se ke 

stejnojmennému údolí zároveň s loukou (2 jitra, 1270 čtverečních 

sáhů), pole cestou z Bohnic k Troji napravo „U Křížku (Na honech), 

zároveň s polem „Na Kráčatech“ (13 jiter, 620 čtverečních sáhů). 

Pole při cestě směrem k Troji napravo za silnicí „U louže“ nebo „Na 

sekeře“ (6 jiter, 260 čtverečních sáhů). Pole na cestě k Troji nalevo, 

na protější straně „U Pazderek“ (7 jiter 460, čtverečních sáhů). Pole 

řečené „V kokličkách“, kdysi „Nad hlinišťaty“, podle katastru náležející 

k trojské obci (1 jitro, 790 čtverečních sáhů). 

Naproti tomu ke kostelu náležely pozemky: pole za Hořejším 

statkem „Nad rybníčkem“ čili „Na homolce“ (spolu s loukou 805 

čtverečních sáhů), pole řečené „Na bendovce“ mezi polnostmi 

Hořejšího statku a polnostmi Burdovými, později Vraného (1450 

čtverečních sáhů), pole kdysi zvané „Na pískách“, posléze „Nad 

hřbitovem“ (5975 čtverečních sáhů), pole kdysi zvané „Nad viničkou“, 

poté „Na farkách“ neboli „Nad cihelnou“ (spolu s loukou 3 jitra 1305 

čtverečních sáhů) a pole „Na větru“ (135 čtverečních sáhů). Rozloha 

kostelních polí je celkem 11 jiter 85 čtverečních sáhů.256 

Pozemky se zpravidla propachtovávaly ve veřejné dražbě na 

šest let. Výjimku tvořil farář Sobotka, který hospodařil na polích ve 

vlastní režii. V roce 1908 musel však hospodaření zanechat, protože 

                                                 
256 Kronika, s. 37-40. 
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Ústav poskytoval nádeníkům tak vysoké mzdy, že nebyl s to mu 

konkurovat. 

 
5.1.2 Fundace 

Farářovi Antonínu Hermannovi bylo dovoleno zredukovat 

počet mší sloužených za výnosy fundací ze 115 na 46, s platností od 

1. ledna 1889.257 Roku 1908 založila paní Emilie Vraná fundaci 

s jměním 400 K a ročním úrokem 16 K na sloužení dvou mší ročně. 

Roku 1910 potom Karel Záruba uložil 5. 7. 1910 celkem 200 K 

s úrokem 8 K ročně na odsloužení jedné mše a „celoroční modlení“. 

Josef Černý odkázal před svou smrtí v roce 1899 kostelu 

knížku s 572 K, z jejíchž úroků (20K) bylo zaopatřováno věčné světlo 

k hlavnímu oltáři i ke křížové cestě. Mimo to tento muž uložil 2 300 K 

s ročním výtěžkem 92 K na čtyři slavné v neděli ohlášené mše za 

zesnulou rodinu Černých z Troje. 

Převedením původní jistiny ve zlatých na korunovou měnu 

činila jistina nadace manželů Eckerových 2 600 K, ze kterých plynul 

úrok 84 koruny ročně. Za ty pak bylo slouženo 42 tichých mší. 

Z anonymní fundace byla jistina převedena na 300 K, ze kterých 

plynul úrok 8 K 60 h, na slavení dvou mší. Nadace Anny Reinerové 

činila 240 K, z nichž plynulo 8 K 24 h úroku. Celkově činil roční příjem 

z fundací 216 K 84 h. 

 
5.1.3 Státní náhrada za zrušené p říjmy 

Když Josef II. zrušil desátky, deputát od vrchnosti i koledu, 

dostávali faráři vyrovnávací příspěvek ve výši 111 zl. 96 krejcarů.  

Praxe se ovšem po Josefově smrti vrátila v mnohém do starých 

kolejí. Tak například farář Sluka, jak již bylo řečeno, vybíral desátky 

ješt ve 20. – 30. letech 19. století a s koledou to bylo patrně podobné. 

                                                 
257 AFÚB, Kniha fundací a jejich persolucí, nestránkováno, ale fol. 12. 
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5.2 Bohnická fara  

V poledne 15. července 1827 vznikl oheň v čp. 6 a protože vál 

severní vítr, brzy se rozšířil na faru, čp. 1 a 2, a dokonce až na č. p. 

16 na konci vsi. Nová fara byla vybudována již roku 1830 a situována 

byla šířkově, s hlavním průčelím podél cesty. 

 

5.3 Sakrální objekty ve správ ě bohnického fará ře 

5.3.1  Kaple sv. Kláry 

 Kaple sv. Kláry nedoznala v 19. století velkých změn. Pouze 

před kaplí byl do zděného podstavce postaven kříž z dřevěných 

trámů s plechovým pěkně malovaným korpusem. Dřevěná 

konstrukce byla několikrát vyměněna.  

Na podzim roku 1822 byl ze zvoničky nad kostelem ukraden 

zvon. Protože zloděj nebyl odhalen, nechal tehdejší patron František 

Xaver, svobodný pán z Astfeldu a Vydří, pořídit nový a v roce 1823 

ho slavnostně posvětil bohnický farář. Nebyl však umístěn zpět do 

věžičky nad kostelem, nýbrž poblíž vinařského domku nedaleko po 

svahu od kaple na dřevěnou zvoničku. Během slavnostního 

požehnání se v jihozápadním rohu pro velkou účast lidu propadla 

podlaha a právě zde byla nalezena rakvička s nápisem Antonie 

Alžběta Šejba a s ostatky děvčátka. Protože se při otevření schrána 

rozpadla, nechal pan baron z Astfeldu vyhotovit novou, v níž byly 

ostatky malé Antonie obřadně pochovány na stejném místě.  

Roku 1842 byla z nařízení nové vrchnosti (Veriand 

Windischgrätz) přeložena červenými pálenými taškami. V té době 

došlo ke sporu patrona kaple a obce Troja o termín posvícenské 

slavnosti. Patron usiloval o přeložení posvícení mimo čas žní, ale 
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místní lidé se chtěli držet tradičního data. V důsledku sporu se 

několik let posvícení vůbec nekonalo.  

Roku 1883 oslavila trojská obec dvousté výročí od postavení 

zámku, zároveň se slavilo i výročí osvobození Vídně od Turků Janem 

Sobieským. Patrně také proto, že tuto událost znázorňuje rozměrná 

výmalba rodinného sálu v trojském zámku od francouzského malíře 

Godina. Farář Josef Mencl si všímá i jiné scény v tomtéž sále 

znázorňující císaře Rudolfa Habsburského, jak nabízí císařského 

koně knězi, aby na něm mohl překonat rozvodněný potok na cestě 

s viatikem k jakémusi chuďasovi. Z úst tohoto kněze měl slyšet 

proroctví o slávě a budoucím rozamchu svého domu. Během 

liturgické slavnosti rekapituloval tentýž farář při kázání národní dějiny 

jako neustálý vzmach po ničivé Třicetileté válce, během níž byl národ 

téměř zničen a lidé se skrývali v lesích spolu s divokou zvěří. Ale díky 

nekonečnému slitování Boha byly vlast a národ vzkříšeny jako fénix 

z popela. Česká zem se rozvíjela vysazováním, setím, stavěním a 

opravováním, jehož plodem je krásný trojský zámek i kaple sv. Kláry. 

Všechny tyto krásné věci tvořili naši dědové se zbožnou myslí a 

vzývali svatou Kláru, aby je chránila před „zuřivostí nepřátel“. Je 

charakteristické, že v tomto pojetí nefiguruje žádné jiráskovské 

temno, nýbrž na dobu pobělohorskou je pohlíženo jako na dobu 

rozmachu národa, který byl i pro Mencla zásadní hodnotou258.  

    

5.3.2  Kaple Nejsv ětější Trojice v Sedlci 

O rok později slavil výročí i obraz Panny Marie v Sedlci. Farář 

líčí upřímnou zbožnost, kterou projevovali sedlečtí obyvatelé u tohoto 

obrazu. Toho roku začali obyvatelé Sedlce znovu slavit bohoslužby 

na den pouti Nejsvětější Trojice, neboť po několik předchozích let 

byly mše vynechávány. Farář místní obyvatele povzbudil ke vzývání 

                                                 
258  Kronika, s. 48-50. 
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Panny Marie pomocnice a úctě k ní, aby byli uchráněni všech strastí 

duše i těla. Zároveň byl obnoven samotný obraz Marie Matky 

Bolestné, protože už byl velmi zvetšelý a jeho barvy byly téměř 

smazány.259  

 

5.3.3 Další kaple a k říže ve farním obvodu 

V Podhoří byla postavena kaple JUDr. Vrzákem, držitelem 

lysolajského statku, a jeho zbožnou manželkou původně patrně ke cti 

sv. Václava. Poté, co se odstěhoval, byla kaple předána podhořské 

obci pod podmínkou, že bude zvonek zavěšený v její věžičce třikrát 

denně zvonit ke klekání, neboli k Ave. Později bylo zasvěcení kaple 

připsáno svaté Anně.260  

Roku 1879 byla při příležitosti 150. jubilea svatořečení Jana 

Nepomuckého postavena v obci Čimice malá kaplička. Kaple patrně 

byla koncipována jako přístřešek pro starší sochu, která byla 

zrestaurována a požehnána na pondělí velikonoční toho roku farářem 

na závěr procesí vypraveného z farního kostela.261  

V Bohnicích samých byly tehdy dva kříže. Jeden uprostřed 

návsi, udržovaný obcí, stál pod dvěma lipami. Druhý kříž stával při 

cestě k Troji na pravé straně. Dal ho postavit statkář Vraný a před 

koncem první třetiny 19. století jej dal dvakrát obnovit.262  

 

5.3.4  Kostel sv. Václava v zemském ústavu pro 

choromyslné 

Stavba kostela byla schválena zemskou správní komisí 10. 

září 1914 jako nouzová k odvrácení nezaměstnanosti. Základní 

kámen byl položen 17. prosince 1914 za účasti venkovního vikáře 

                                                 
259  Ibid, s. 50. 
260  Ibid. 
261  Ibid. 
262 Ibid, s. 51. 
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Josefa Mejsnara, faráře v Klecanech. Účastnil se rovněž bývalý 

bohnický farář Josef Sobotka, tehdy farář u sv. Gotharda v Bubenči. 

Stavba byla svěřena vrchnímu radovi JUDru Josefu Morávkovi. 

Architektem byl Václav Roštlapil. Rozpočet kostela činil 410 000 

korun a stavba byla zadána firmě Jan Nekvasil v Karlíně za vedení 

stavitele pana Františka Jilemnického. Organizátorem celé slavnosti 

byl nemocniční kaplan Otakar Hruška. 

 

5.3.5  Kostel sv. Petra a Pavla 

Roku 1805 dochází k celkové přestavbě románské stavby. 

Architektura kostela získává podobu, která se zachovala dodnes.  

Prostranství pro novostavbu vytyčovala hřbitovní zeď naposled 

rozšířená roku 1772. Nová dispozice stavby si vyžádala prolomení 

vchodu na hlavní ose kostela a stavbu přístupového schodiště. Už 

inventář z roku 1819 zmiňuje devět kamenných stupňů a dřevěné 

dveře vedoucí na hřbitov.263 

Prostor původního jednolodí bezezbytku pohltila novostavba, 

rozvržená nad půdorysem latinského kříže, nebo přesněji řeckého 

kříže prodlouženého  na západě o další pole s varhanní kruchtou, a 

na východě zakončeného apsidou segmentového půdorysu. Ubourán 

byl vstupní sínec (malá vstupní hala) na jižní straně kostela, jehož 

úlohu převzal zmíněný vestibul. Stavba maximálně využívá prostor 

vytyčený hřbitovní zdí, nová apsida na východní straně k ní těsně 

přiléhá a kostel již nelze obcházet. Architekt přestavby vzal za své 

měřítko šířku románské lodi, která ovšem byla plochostropá. Nově 

vzniklé křížení zaklenul klenbou typu české placky a ramena valenou 

klenbou o značně stlačeném průřezu, což se velmi brzy ukázalo jako 

odvážné řešení. Tím spíše, že pilíře, které by měly tlaky klenby nést, 

jsou spíše jen naznačeny dekorativními pilastry, a klenba tedy 

                                                 
263 I 1819/8. 
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spočívá pouze na zpevněném románském zdivu. Nepřekvapuje tedy, 

že už inventář z let 1884-6 zmiňuje „Mauerschließen von Eisen“, 

železná táhla, zajišťující statiku stavby.264 

Zdivo původní románské apsidy zcela zaniklo. Nicméně 

náhrobní kámen z konce 17. století doložený před rokem 1880 

v dlažbě před tehdejším hlavním oltářem podporuje naši domněnku, 

že stupínek nového presbytáře odpovídá původnímu v románské 

stavbě a že tedy zóna presbytáře zachovala jakousi ideální kontinuitu 

posvátného místa.  

Na západě byla stavba o dva až tři metry prodloužena, aby 

mohla vzniknout věž plnící funkci zvonice. Podvěží, jak už bylo 

zmíněno, tvoří zároveň  vstupní vestibul s varhanní kruchtou. Přístup 

na věž a kůr zajišťuje točité  schodiště přistavěné samostatně na jižní 

straně. Novou dominantou kostela se tedy stala západní věž 

završená cibulovou bání. Prosté průčelí  člení dvojice pilastrů 

s čabrakovými hlavicemi, na které navazuje nad korunní římsou 

segmentový štít. V tomto štítu máme do 80. let 19. století doloženy 

hodiny. Patrně kvůli netradičnímu a nepraktickému umístění nikoliv 

na věži, nýbrž nad korunní římskou nebyly tehdy obnoveny. Druhou 

etáž, totiž vlastní věž kostela, zdobí nárožní bosáž ve štuku. Velké, 

segmentově zakončené okno dekorativně dotváří prostá šambrána a 

výrazný štukový klenák, nad nímž se zalamuje okapní římsa. Tento 

jediný dynamický moment přispívá ke sjednocení a malebnému 

vyznění architektonického celku, který se stal vizuálním těžištěm i 

dominantou Starých Bohnic.  

Původně šindelovou střechu, v době nástupu P. Sluky již 

notně poškozenou, vystřídaly patrně ještě za jeho působení (tj. před 

rokem 1867) dvojité pálené tašky. Na věži patrně zůstal šindel déle a 

byl za faráře Mencla opraven. Až roce 1895 ho nahradila plechová 

                                                 
264 I 1884-86/8 uvádí 2 táhla stará a 5 nových, vyčísluje rovněž jejich váhu. 
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krytina.265 Při té příležitosti byly vyměněny krovy, podle záznamu 

kronikáře tenkrát již „zcela zetlelé“.266  

Po pravé, tj. jižní straně presbytáře stojí sakristie, jediný 

prostor s plochým stropem, přístupná zvláštním vchodem zvenku. 

Její okno od počátku chránila mříž.267  

Kostel měl od počátku pět velkých obdélných segmentově 

zakončených oken (dvě do lodi, dvě v čelech křížení a jedno 

v presbytáři) a jedno oválné okno v průčelí na výšce kruchty. Hlavní 

vchod se přesunul z jihu na východ, tedy na hlavní podélnou osu 

kostela. Dnešní dvoukřídlé tabulové dveře pocházejí pravděpodobně 

z roku 1873 nebo jsou ještě starší.268 Zdá se, že P. Gregor trval 

rovněž na zachování vchodu z jižní strany kostela.269 Ačkoliv byl 

později zrušen, jeho polohu dodnes prozrazuje výklenek v západní 

stěně pravého transeptu.  

Kostel byl původně vydlážděn červenými cihlami.270 Návštěva 

kardinála Schwarzenberga v roce 1880 se stala příležitostí k pořízení 

nové dlažby z betonových ploten. 271  

 Zvony z původní dřevěné zvonice byly podle záznamu ve 

farní kronice přeneseny do nové věže, jejíž druhá etáž či třetí patro 

bylo pro tento účel uzpůsobeno a vybaveno žaluziovými výplněmi 

v okenních otvorech. Přesný popis zvonů máme z této doby: největší 

věžní zvon o váze 142,9 kg nesl nápis: „Tento zvon slit jest ke cti a 

chvále Boží a ke cti a chvále svatých apoštolů Petra a Pavla 

nákladem záduší tohoto kostela bohnického. Goss Michael Nikolaus 

Löw in Prag 1673“.272  Později musel být přelit, jak informoval i nový 

nápis: „Tento zvon lit jest ke cti a chvále Boží a sv. apoštolů Petra a 
                                                 
265 Kronika, s. 42. 
266 Ibid, s. 65.  
267 I 1819/5. 
268 I 1896-98/1. 
269 I 1819/2. 
270 I 1819/6. 
271 Kronika, s. 44. 
272 Ibid, s. 8. 
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Pavla; nákladem důchodu zemských statků přelit v slévárně dcery 

Karla Belmanna Anny v Praze 1869“.273 Druhý zvon vážil 102,8 kg a 

puknul v roce 1817. Přelit byl pro nedostatek peněz až roku 1832 a 

byl pojmenován „Sv. Pavel“.274 Třetí, co do velikosti, pocházel už 

z roku 1638 a byl tedy nejstarším z bohnických zvonů. Díky 

šťastnému řízení osudu jako jediný přečkal rekvizice obou světových 

válek a dochoval se dodnes (obr. č. 9).  Nápis na něm hlásá: 

„Stanislav zvonař slil mě L. P. 1638“, váží 25,7 kg.275 Čtvrtým ze 

zvonů byl umíráček, přenesený ze zbořené kostnice na severní 

straně kostela, nesl nápis: „Joan Kubes 1772“ a vážil 7,71kg. Jeden 

ze zvonů měl dlouhý provaz protažený otvorem v klenbě kůru.  

Na kůr byl z původního kostela přenesen varhanní pozitiv, 

„velmi zpuchřelý a plesnivý“.276 Nejspíš ho V. Sluka nahradil novým 

nástrojem, jak lze usoudit z popisu zmiňujícího  „varhany s cínovými 

píšťalami, zdobené řezbami s dobrým olejovým nátěrem”.277 Kůr byl 

postupně vybaven řadou dalších hudebních nástrojů, uložených zde 

ve zvláštní skříni: bubnem, dvěma trumpetami, klarinety a lesními 

rohy.278 

Po nástupu Antonína Hermanna byl v roce 1886 buben prodán 

a za utržené peníze učitel a regeschori v jedné osobě, Tomáš 

Šťastný, pořídil  Svatojánské kancionály, patrně i s varhanní knížkou 

dodnes na faře zachovanou.279 Kromě nich farnost používala zřejmě 

poslední vydání Šteyerova kancionálu. 

                                                 
273 I 1884-86/35. A. Podlaha připisuje nápis na zvonu „Petr a Pavel“, přelitém r. 1869, chybně 

menšímu zvonu přelitému ve skutečnosti roku 1832, jak dokládají citované dokumenty (tj. I 
1884-86/35; Kronika, s. 31) 

274 Kronika, s. 31. 
275 O zachování zvonu žádal farář František Petráček 14. 3. 1942 v listu adresovaném Magistrátu 

hl. m. Prahy. Mluví o něm jako o poledníčku. Protektorátní úřad vyhověl. Zvon ze 17. století 
zůstal na místě, zatímco další tři nové zvony, pořízené v letech 1922 (sv. Petr a Pavel, 145kg) a 
1923 (sv. Václav, 97kg; P. Maria, 40kg), byly odvezeny. Pamětní kniha duchovní správy 
Královského českého zemského ústavu pro choromyslné, s.27 

276 I 1819/31. 
277 I 1884-86/21. 
278 I 1884-86/22-25. 
279 Ibidem, v poznámce; I 1896-98/186-187, soupis vybavení kůru z roku 1895 (AFÚP, osoby 
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Hlavní oltář pocházel, jak již zmíněno, z kláštera paulánů na 

Starém Městě. O jeho podobě víme velmi málo, žádné vyobrazení se 

nedochovalo a na jeho rekonstrukci lze usuzovat pouze z kusých 

informací inventářů.    Oproti zprávám o stavu z konce 18. století se v 

inventáři z roku 1819 objevují dva andělé po stranách tabernáklu 

(Seitten Engeln).280 Dva páry zrcadlových relikviářů (jeden větší, 

jeden menší), s nimiž se setkáváme už v předchozím inventáři, jsou 

nyní popsány jako velmi poškozené a rozbité. K oltáři patřily malé 

dřevěné schůdky k vystavování Nejsvětější svátosti, v 80. letech 

obnovené.281 

Ze zpráv bohužel není zřejmé, jaké zobrazení bylo centrem 

oltáře. Sochu P. Marie, známou ze staršího inventáře, Slukův soupis 

neuvádí. Konstatuje sice, že v kostele je řada rámových obrazů, 

z nichž pouze obraz Petra a Pavla je vlastnictvím kostela, což ovšem 

nestačí k tomu, abychom tuto zmínku jednoznanačně ztotožnili          

s dnešním oltářním obrazem.282 Jeho lokace chybí a nelze vyloučit, 

že šlo o nějaké menší, dnes ztracené dílko, které nemuselo být nutně 

středem hlavního oltáře. Kdy přesně se do kostela dostal dnešní 

obraz sv. Petra a Pavla, tedy není zřejmé.  

Inventář Slukova nástupce, P. Josefa Mencla, se bohužel ve 

farním archivu nedochoval, ale z jeho zápisů v Kronice víme, že 

oltářní obraz sv. Petra a Pavla byl restaurován Antonínem 

Dornhausem před výročím kostela roku 1883. Na tomto místě je také 

poněkud zmateně uveden jako autor obrazu „Kandler“ přeškrtnuto 

„Tkadleček“, v poznámce po straně textu je touž rukou uvedeno: 

„recte: Tkadlík.“ Obraz je poměrně kvalitní dílo, které by stěží mohlo 

být namalováno v době postavení kostela devatenáctiletým 

Tkadlíkem, ale je dobře možné, že bylo vytvořeno později. 
                                                                                                                                                    

kostelní, varhaník). 
280 I 1819/9. 
281 I 1819/16, 1884-86/55. 
282 I 1819/12 
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V monografickém díle Evy Petrové „František Tkadlík”283 oltářní obraz 

z kostela sv. Petra a Pavla mezi Tkadlíkovými díly chybí, ale tím 

spíše by si toto plátno zasloužilo odborné posouzení. 

Po celé 19. století zmiňují inventáře v souvislosti s hlavním 

oltářem také sochu P. Marie Altöttingské, která byla snad umístěna 

nad tabernaklem.284  Až v 90. letech je uváděna znovu na postranním 

oltáři.285  Zatímco v 18. století je Madona přesně označována jako 

Altöttingská, faráři 19. století tento přívlastek neužívají nebo 

neznají.286 Barokní šatečky se postupně opotřebovaly, takže roku 

1819 byly „velmi ubohé a omšelé“ a jak se zdá, nové nikdo 

nepořizoval. 

Roku 1905 byl pořízen na náklad Zemského výboru Království 

českého nový hlavní oltář, jak o to v předcházejících letech usiloval 

už farář  Antonín Hermann. Oltářní architekturu provedla firma Petr 

Bušek a synové ze Sychrova. Instalace proběhla 28. dubna 1905 a 

hned následujícího dne byl oltář slavnostně posvěcen pražským 

auxiliářem, biskupem Františkem Kráslem. Při té příležitosti byl do 

mensy vložen nový oltářní kámen s ostatky svatých mučedníků 

Amantia a Urleana. Portatily ze dvou starších oltářů se 

nedochovaly.287 

Dobová fotografie zachycuje edikulový oltář se zdvojenými 

sloupy s redukovanými kompozitními hlavicemi (obr. 31, 33). Kromě 

oltářního obrazu sv. Petra a Pavla jej zdobí v nástavci reliéf P. Marie 

se zlacenými paprsky. Ten byl pravděpodobně objednán spolu 

s novou oltářní architekturou. 

                                                 
283 PETROVÁ, Eva. František Tkadlík. Praha: ČAV, 1960. 190 s. 
284 I 1819/22; I 1884-86/58. 
285 I 1896-98/74. 
286 Opakovaně je popisována jako Matka Boží „mit schwarzem Gesicht“. 
287 Kronika, s. 67. 
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V době velikonoční stavěla se patrně na hlavní oltář socha 

Vzkříšeného Spasitele doložená v první i ve druhé půli 19. století. 

Novější sochu věnoval kostelu pan Rindl z Čimic (před 1896).288  

Po evangelní straně (tj. pohledově vlevo) se od počátku uvádí 

oltářní tumba v podobě „pěkného Božího hrobu“ s vlastním 

portatilem. Byl na ní umístěn starý svatostánek, patrně z hlavního 

oltáře z let 1740-1790. Oltář přenesený pravděpodobně z klášterního 

kostela cisterciáků z Plas „zdobily nějaké sochy svatých“.289 Šlo 

pravděpodobně o sochy P. Marie Bolestné a sv. Jana Evangelisty 

spolu se dvěma anděly. Pravděpodobně již v první polovině 19. 

století  zde byl tehdy umístěn obraz Ukřižovaného Krista od Josefa 

Berglera z roku 1807, jak víme od Františka Pavana, který kostel 

navštívil krátce před přestavbou oltáře roku 1873.290 Pavan a po něm 

také August Sedláček uvádějí, že oltář byl znovu posvěcen roku 

1673, podle nápisu na oltářním kameni. Se vší pravděpodobností se 

ovšem jednalo o oltářní kámen přenesený z barokního hlavního 

oltáře bohnického kostela.291 Celá oltářní architektura byla tehdy 

vyměněna a ze starší výbavy se zachovala pouze oltářní tumba 

s mříží a socha Krista v hrobě.292 V centru retáblu zůstal také 

Berglerův obraz. Sochy P. Marie a sv. Jana byly při této příležitosti 

restaurovány, ale po dvanácti letech spolu s tabernaklem odstraněny. 

Roku 1913 byla vyměněna rovněž tumba oltáře a mříž je dodnes 

uložena na faře. 

Na oltář se znovu vrací při poslední úpravě, provedené 

v letech 1947-48 architektem Františkem Kotrbou a jeho manželkou 

Vilmou Vrbovou - Kotrbovou. Z uměleckohistorického hlediska patří 
                                                 
288 I 1819/21 , I 1884-86/78, I 1896-98/95. 
289 I 1819/10.  Podlaha 1907, s. 228, podobně Pavan srov. dále.  
290 Pavan 1870-73, sl. 701. 
291 Jak je uvedeno výše, portatil byl právě v tomto roce na náklady Nejvyššího purkrabství 

instalován a posvěcen (Liber memorabilium). Možnost přenesení oltářního kamene z jednoho 
oltáře do druhého si patrně neuvědomovala V. Remešová (s. 16). Jak ale vidíme z vývoje 
vybavení tohoto kostela, šlo o věc naprosto běžnou. 

292 Kronika, s. 42. 
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mezi nejkvalitnější plastiky současné výzdoby. Jejich typika ukazuje 

do okruhu Matěje Václava Jäckela.293 V jeho dílně bychom našli 

obdoby k tváři sv. Jana Evangelisty, stejně jako pro postoj P. Marie, 

kde pohyb sepnutých rukou vyvažuje charakteristický “twistový” 

postoj nohou. Jäckel ovšem pro plaský klášter pokud víme 

nepracoval, nicméně mezi léty 1724-1731 je doložen u premonstrátek 

v Chotěšově, jižně od Plzně. V této době měl již velmi početnou dílnu, 

která byla schopna realizace rozsáhlých zakázek a v jejíž produkci se 

někdejší Jäckelův osobní sloh stával postupně obecnou slohovou 

formulí.294 

Jiné provenience, jak slohové tak místní, je plastika 

Ukřižovaného, která od poloviny 20. století tvoří kompoziční střed 

levého bočního oltáře. Nelze vyloučit, že jde o některý ze tří krucifixů 

zmiňovaných v inventářích v 18. století.295 V detailu i v celkovém 

pojednání připomíná řezby Richarda Jiřího Prachnera, který v Praze 

tvořil od poloviny třetího desetiletí 18. století až do své smrti v roce 

1782. Expresívní tvář zemřelého Krista by ukazovala spíš k ranější 

dataci, nedlouho po roce 1730.296 

Velmi kvalitním dílem je také socha mrtvého Krista v hrobě. 

Obecné slohové rysy ji řadí do třetí čtvrtiny 18. století. Místem jejího 

původu by měl být podle A. Podlahy cisterciácký klášter v Plasích. 

Z inventáře pořízeného při rušení kláštera víme, že v konventu vedle 

severního rondelu v prvním patře v těsném sousedství kostela byla 

místnost (č. 60) k uskladnění dřevěných součástek Božího hrobu.297 

Je-li Podlahův údaj správný, pochází socha mrtvého Krista právě 

odtud. 
                                                 
293 Za konzultaci atribucí sochařské výzdoby kostela děkuji prof. Mojmíru Horynovi. 
294 BLAŽÍČEK, Oldřich J. Sochařství baroku v Čechách. Praha: Státní nakladatelství krásné 

literatury, hudby a umění, 1958, s. 102-103. 
295 V 18 století jsou v inventářích doloženy tři kříže. Uvádí je už P. Saursig v roce 1738 (I 1738/20); 

podobně I 1741/61; I 1744/33. Jeden z nich byl na hlavním oltáři, další na postranním. 
296 Blažíček 1958, s. 199-200. 
297 BUKAČOVÁ, Irena. Inventář plaského kláštera v době jeho zrušení 1785-86. Vlastivědný 

sborník. Čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska, 7, 1997, č. 1, s. 8-11, zde s. 11. 
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Pravý boční oltář, přenesený jak už bylo uvedeno, 

z paulánského kláštera na Starém Městě, tvořil po ikonografické 

stránce logický celek. Všichni znázornění světci, jak sv. Roch a 

Sebastián, tak i sv. Karel Boromejský v nástavci či sv. Rozálie nad 

oltářní menzou, patřili mezi tradiční protimorové patrony. Uprostřed 

retáblu byl umístěn obraz sv. Barbory, které byl také oltář zasvěcen. 

V této podobě zůstal na svém místě do roku 1883, kdy u příležitosti 

725 let od posvěcení kostela dostal Antonín Dornhaus zakázku na 

dva nové obrazy stejného formátu, totiž Immaculaty (90 zlatých) a sv. 

Barbory (20 zlatých).298  Obraz Neposkvrněného početí P. Marie 

vystřídal starý zvetšelý obraz sv. Barbory a tak bylo obnoveno 

tradiční zasvěcení pravého bočního oltáře P. Marii.299 Nový obraz 

svaté Barbory byl zavěšen ve slepém okně nad vchodem do 

sakristie. O tři léta později, v roce 1886, byla odstraněna skleněná 

rakev sv. Rozálie stejně jako sochy sv. Rocha a Sebastiána a 

kupodivu rovněž portatil oltáře.300 Tehdy anebo o něco později dostal 

oltář nový tabernakl.  

V roce 1904 u příležitosti 50. výročí vyhlášení dogmatu o 

Neposkvrněném početí P. Marie byla 8. prosince instalována na 

svatostánek tohoto oltáře socha P. Marie Lurdské, zhotovená firmou 

Petra Buška v Sychrově za 120 K (srov. obr. 30).301 

Při poslední velké rekonstrukci v roce 1947-48 byly sochy sv. 

Rocha a Sebastiána restaurovány a znovu se vrátily do kostela, 

tentokrát ovšem na hlavní oltář do nově komponované třídílné oltářní 

architektury. Formální analýza vede k domněnce, že pocházely 

z téže ruky jako dvojice andělů osazená dnes v paprscích kolem 
                                                 
298 Kronika, s. 47. 
299 Srov. II. kapitola, oddíl „Kostel sv. Petra a Pavla“ 
300 I 1884-86/13. Sochy byly umístěny na farní půdu. 
301 Podstavec zmíněné sochy sloužil v době nacistické okupace jako úkryt střelné zbraně Emila 

Zátky, jednoho z přátel faráře Nechybského, jak dokládá nikdy později nerestaurovaný 
rozříznutý sokl. 
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mariánského reliéfu v oltářním nástavci. Srovnání tváře sv. Rocha 

s plastikou téhož světce z oltáře sv. Doroty v kostele sv. Jiljí v Praze, 

případně sv. Jana Křtitele z téhož kostela (oltář sv. Václava) či sv. 

Sebastiána s alegorií Naděje z hlavního oltáře v kostele sv. Jakuba 

na Starém Městě, situuje bohnické sochy do blízkosti Matyáše 

Schönherra, který je doloženým autorem zmíněných plastik. V Praze 

působil tento v Mnichově vyučený Tyrolan patrně od roku 1734. Za 

necelých deset let, do své smrti v roce 1743, vytvořil řadu děl pro 

kláštery v Praze i na českém venkově (augustiniáni v Táboře, jezuité 

v Opařanech).302 

 

Oltářní tumby bývaly zakryty látkovými antependii. Na konci 

18. století nemáme žádná doložená, až v 2. polovině 19. století se 

dočítáme o antependiích z poměrně dobrých látek, věnovaných často 

místními farnicemi, které je zdobily a háčkovaly. Patrně už v roce 

1867 byly v kostele tři antependia z dvojitého perkalu, což je původně 

východoindické jemné bavlněné plátno blížící se batistu. Roku 1885 

věnoval pan Ptáček antependium háčkované s pistry, zřejmě 

s květinovým vzorem a červenou podšívkou.303 Jiné háčkované 

antependium věnovala paní Peskáčková v 90. letech 19. století. 

Svrchu byly oltáře kryty nadále trojitým lněným plátnem. Farář 

Sluka vykazuje tři ještě dobrá plátna, která patrně zakoupil roku 1806 

jeho předchůdce. Ostatní z celkového počtu devíti pláten byla podle 

záznamu  „krajně potrhaná”. Oltářní plátna se zpravidla zakupovala 

po třech pro každý oltář.304 

V 19. století, stejně jako dříve, se pořizovaly přehozy na oltářní 

plátna, mohly být plátěné, s krajkami nebo obyčejné šedivé 

z podšívkové látky. Naposled jmenované se používaly k přikrytí 

                                                 
302 Blažíček 1958, s. 196-197. 
303 I 1884-86/108; I 1896-98/130. 
304 I 1819/77; I 1884-86/106; 1896-98/136. 
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Božího hrobu. Mimo to fara disponovala modrými lněnými látkami na 

zakrytí oltářů v postním období.  V období během roku se oltáře a 

kazatelna přikrývaly rudými závoji.305 Podobně lze vyčíst z inventářů 

množství dalších podrobností o liturgické praxi v 19. století (srov. 

příloha C). 

 

 

5.4 Vývoj farnosti, zejména bohnické obce 

5.4.1  Duchovní život a bohoslužby 

Vnímání duchovních skutečností farníky a formy jejich 

zbožnosti se částečně udržely ve stejných intencích, částečně nabyly 

pod vlivem vnějších okolností nových forem. Je paradoxní, že 

josefínské reformy přispěly k tomu, že v místním kostele se začal 

strojit Boží hrob, který se sem dostal ze zrušeného kláštera v Plasích. 

Rovněž procesí s korouhvemi byla nadále frekventovanou formou 

zbožnosti, zcela jistě v první polovině 19. století. Nicméně ještě 

v druhé polovině století  byly pořízeny dvě korouhve pro děti.306  

Bohatě se slavilo také Boží tělo. Inventáře dobře dokládají, jak 

se výbava k těmto slavnostem neustále obnovovala. Až do 

současnosti se uchovalo povědomí, kde tehdy stávaly oltáře. Podle 

pamětnice paní Evy Dlouhé, která jako neteř faráře Petráčka 

vyrůstala ve farním domě, se jeden oltář nacházel před farou, druhý u 

Dolního statku, třetí před statkem Vraných a čtvrtý na jižním konci 

obce. Když místo velkostatku pozvolna vznikal „Ústav pro 

choromyslné“, došlo k dohodě, že bude jeden oltář pravidelně zdoben 

na účet Ústavu. K tomu účelu poskytoval faře každoročně 40 K 

splatných k 1. červnu. Pro dotyčný oltář byla v ústavní truhlárně 

                                                 
305 Kronika, s. 43; I 1883/106; I 1896-98/129. 
306 I 1884-86/120. 



 93 

vyrobena dřevěná kostra. Poprvé byl oltář vyzdoben 22. května 1913 

„u dolejších vrat Štrasburka“.307 

Od roku 1868 měl kostel rovněž vlastní křížovou cestu, 

darovanou panem Františkem Černým z Troje.  

Novou podobu získala také „poslední cesta“, když se farní 

hřbitov roku 1827 přesunul mimo obec. Průvody se často konaly 

s koňským spřežením a se svítilnami na tyčích. Zmínku máme 

například o pohřbu faráře ve výslužbě Antonína Hermanna, kterému 

byly po dva dny zvoněny hrany, ačkoli již ve farnosti nebydlel, a 

potom i v den pohřbu při průvodu.308 

Podobně prožívala farní obec úmrtí významných osobností. 

Připomínají se v tomto smyslu zádušní mše za arcivévodu Františka 

Ferdinand d´Este a vévodkyni Žofii, 8. července 1914. Mše byla 

oficiální záležitostí celé obce, zúčastnilo se jí ředitelství Ústavu, 

úředníci, lékaři, opatrovníci i nemocní a celá bohnická škola. O 

necelé dva měsíce později byla podobně prožívána mše za papeže 

Pia X., 28. srpna 1914.309  

Oproti 18. století se změnil způsob, jakým se lidé podíleli na 

údržbě kostelního interiéru. Ubylo nákladných darů motivovaných 

osobní zbožností a spolu s rozvojem občanské společnosti začal 

farář více apelovat na místní societu, ať už na obec nebo přímo na 

věřící. Stávalo se opakovaně, že obec obcházely od domu k domu 

pověřené osoby a  prosily o milodary k určitému účelu, 

motivovanému buď určitou konkrétní nezbytnou opravou nebo třeba 

blížícím se výročím či návštěvou významné osoby. 

Tak například, když farář Josef Mencl musel řešit značnou 

zchátralost vnitřního zařízení kostela i fary, poté, co se na věčnost 

odebral jeho starý a dlouho nemohoucí předchůdce, narazil na 

                                                 
307 Kronika, s. 78, 82. 
308 Ibid, s. 83. 
309 Ibid, s. 89, 94. 
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svízelný problém. Farní pozemky byly po dlouhých jedenáct let 

pronajaty neobratnému hospodáři, který z nich neplatil ani daně, 

natož pacht. Kromě řady praktických opatření a soudů se snažil P. J. 

Mencl podnítit k pomoci své věřící. Přednesl kázání na téma „Musí 

spolupracovat ten, kdo se chce radovat ze svého kostela“, kde 

naznačil, že zejména těm, kdo se pravidelně scházejí o nedělích a 

svátcích, aby v chrámu přijímali milost a požehnání od Hospodina 

(…), má záležet na tom, aby chrám byl důstojným místem setkávání 

s Bohem.  

Sbírka byla ustanovena tak, že dvě dívky v bílých šatech 

obcházely farnost „klepajíce na dveře každého příbytku, bohatého i 

chudobného,“ aby každý mohl přispět nějakým „dárkem či 

prezentem“. Dobrodinci zároveň vždy přiložili cedulku se jménem a 

výší svého příspěvku. Jak nás kronika zpravuje, sešla se značná 

částka postačující k nezbytným opravám a dokonce i ke koupi 

několika nových ornátů.310 Ve farním archivu se dochovaly seznamy 

dárců z obdobných sbírek ze začátku 20. století. 

K opravám přispívaly poměrně slušným obnosem i místní 

podnikatelé. Například roku 1887 přispěla majitelka velkostatku, paní 

Krausová, 20 zl., pan Schram, majitel továrny na superfosfát (rovněž 

na bohnickém katastru) 25 zl., a především továrna na dynamit Na 

Zámkách 100 zl.311 

Farnost si ráda připomínala různá výročí. Už v roce 1838 

svérázně okomentovala 100. výročí obnovení farní správy. Farář 

Vincenc Sluka tímto hexametrem: „Institit annus iens proprio 

Centenus ab ortu, Bohnicium parochos quo tenet inde suos“ 

(Nadchází stý rok od vlastního zrodu, kdy Bohnice drží své vlastní 

faráře).312 

                                                 
310 Kronika, s. 42-43.  
311 Kronika, s. 64. 
312 Ibid, s. 33. 
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Mezi nejlépe dokumentované patří slavnost 725 let od 

vysvěcení kostela. Farnost se na ni připravovala opravdu důkladně. 

Ostatně roku 1876 byl kostel vykraden a bylo potřeba některé věci 

nahradit a doplnit. Opět přispěla obec, takže byl do dnešní podoby 

upraven kůr a opravou prošly také varhany313. Došlo k restaurování 

oltářních obrazů sv. Petra a Pavla, Berglerova Ukřižování, ale i 

obrazu sv. Karla Boromejského v nástavci pravého bočního oltáře a 

dnes již ztraceného obrazu Korunování P. Marie, umístěného tehdy 

nad vchodem do sakristie. Přispěl rovněž Arnošt Windischgrätz, 

majitel Trojského zámku, a držitel statku Lumírka v Podhoří, JUDr. 

Vaníček, kteří darovali kostelu první dva skutečné lustry v jeho 

historii.314 Fasády kostela byly nově natřeny v bílo-zelené barevné 

kombinaci.315 Hlavním předmětem upomínajícím toto výročí měl však 

být nový obraz P. Marie Neposkvrněné od Antonína Dornhause.316 

Farář potom mohl z kazatelny podle textu Zjevení sv. Jana: „Hle 

činím všechno nové“ povzbuzovat lid ke stejné duchovní horlivosti, 

která vedla naše zbožné předky k založení kostela. Kronika připojuje 

poznámku o hojných slzích v očích věřících, s nimiž faráři za jeho 

slova děkovali.317 

O 25 let později si farář všímal dvou jubileí, z nichž se ani 

jedno kostela netýkalo: totiž 50. jubilea Svatého otce Pia X. (15. 

listopadu) a 60. výročí panování J.V. Krále a císaře Františka Josefa 

(2. prosince). Ve škole pan řídící František Žahátko přečetl knížku o 

životě Jeho Veličenstva, načež dítka k poctě panovníka zapěla a 

každé dítko obdrželo knížku pražské spořitelny s 1 K. Na 750. výročí 

                                                 
313 Varhany opravil varhanář Schiffner. Kronika, s. 44. 
314 I 1884-86/35-36; I 1896-98/44-46. 
315 Kronika, s. 44 „Vnější vzhled kostela hlásal slavnostnost jubilea: neboť byl oděn novým hávem 

zeleným a bílým, takřka svatebním, byl totiž nabílen vápnem a tu a tam pomalován zelenou 
barvou.“ 

316 Viz II, 3, F. Farní kostel sv. Petra a Pavla. 
317 Kronika, s. 47. 
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farního kostela si nikdo pro samou slávu nevzpomněl. Posvícení se i 

nadále slavilo druhou říjnovou neděli, jak svědčí kniha funkční.318  

Jinými výraznými slavnostmi, které zpestřovaly všední život 

bohnických obyvatel, byly návštěvy arcibiskupů či jejich auxiliářů, 

spojené zpravidla s biřmováním, svěcením nových bohoslužebných 

předmětů a vizitací. Jedna z prvních vizitací tohoto druhu proběhla 

roku 1880, kdy do farnosti zavítal kardinál Bedřich Schwarzenberg. 

Farář se opět snažil kostel k této příležitosti zvelebit (položení nových 

cementových dlaždic, nová kadidelnice). Zajímavé je, že farníci 

během návštěvy předali kardinálovi petici, v níž žádali o další 

rozšíření kostela, „což jeho eminence dobromyslně schválila.“319 

Nicméně od tohoto úmyslu bylo brzy upuštěno. Podruhé zavítal do 

Bohnic kard. František Schönborn, aby vykonal generální vizitaci a 

udělil svátost biřmování (13. června 1893).  

Další návštěva pražského arcibiskupa se uskutečnila 

v souvislosti se svěcením nového oltáře. Kard. Lev Skrbenský 

z Hříště byl prvním, kdo u nově instalovaného hlavního oltáře sloužil, 

za přítomnosti duchovních správců okolních farností (Šárka, Roztoky, 

Bubeneč) a jiné místní honorace. Oltáři bylo propůjčeno privilegium 

k získávání odpustků, které bylo po sedmi letech obnoveno na dobu 

neurčitou.320 Jeho eminenci přivítal starosta Karel Vraný. Po mši 

svaté následovala zkouška náboženství dětí a mládeže, která jeho 

eminenci „uspokojila úplně“.321  

Od roku 1903 se začalo realizovat rozhodnutí zřídit na území 

bohnického velkostatku nový komplex psychiatrické léčebny. Po šesti 

letech byly práce tak daleko, že ústavní kolonie byla prohlášena za 

                                                 
318 AHMP, Fond římskokatolický farní úřad u sv. Petra a Pavla v Praze 8 Bohnicích, Kniha funkční 

1843-1881, inv. č.11  
319 Kronika, s. 44. 
320 Dekret zachován v AFÚB, Duchovní život. 
321 Kronika, s. 68-70. Ve zprávě o vizitaci nechybí zmínka o jisté vzorné žákyni Anně Jandové, 

která vítala jeho eminenci básní, avšak o 7 let později „zradila svatou víru kvůli sňatku 
s evangelíkem.“ 
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samostatný Královský český zemský ústav pro choromyslné. V září 

1909 byl posvěcen nový ústavní hřbitov a v prosinci téhož roku byl 

ustanoven jako první duchovní správce Ústavu P. Otakar Hruška, 

který dříve působil v zemské donucovací pracovně v Pardubicích. 

Duchovní správa Ústavu nebyla vyňata z pravomoci faráře, takže P. 

Hruška byl de facto bohnickým kaplanem. Již v roce 1914 dostal 

povolení vést samostatné matriky pro „ošetřovance katolického 

náboženství“.322 Zaměstnanci Ústavu patřili nadále pod jurisdikci 

farářovu. 

Na přelomu listopadu a prosince roku 1912 přinesly regionální 

noviny zprávy o instalaci nových varhan v bohnickém kostelíku.323 

Varhany byly pořízeny z poloviny na náklad patrona a z poloviny 

nákladem Ústavu,  s ohledem na to, že kostel v té době navštěvovali 

rovněž nemocní Ústavu pro choromyslné. Svou úlohu sehrály rovněž 

dobré konexe ústavního duchovního správce P. Otakara Hrušky u 

Zemského výboru. První mše doprovázené novým nástrojem se 

v neděli 24. 11. zúčastnili oba duchovní správci. 

Slavné služby Boží se konaly také v souvislosti s novinkami 

rázu spíše technického, jako bylo zavedení elektřiny do kostela i fary, 

ke kterému došlo takřka v časové návaznosti. I zde hrála roli přímluva 

P. Hrušky u Zemského výboru. Světlo bylo poprvé použito o 

Velikonocích roku 1913 k osvětlení Božího hrobu a posléze bylo 

rozvedeno do celého chrámového prostoru. 

Počátkem 20. století se začala pořádat v bohnické farnosti 

duchovní cvičení. Měla spíše podobu lidové misie, nicméně šlo o 

duchovní program do té doby nebývalý. Pořádali je společně 

duchovní správce Ústavu a místní farář. Tak například v roce 1913 

program vedený libockým farářem Vlastimilem Hálkem probíhal od 

                                                 
322 Výnos C. K. Ministerstva vnitra  
323 Čech, 6. 12. 1912; Kladenské právo 29. 11. 1912. 
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čtvrtka do neděle, mimo pracovní dobu. Jeho součástí byla ranní a 

večerní kázání, zpovědi i eucharistické slavnosti. Zakončení proběhlo 

po nedělní ranní mši 16. března vysvěcením sochy Nejsvětějšího 

Srdce Páně, jemuž byla zároveň „zasvěcena celá osada”.324 Ke zdaru 

akce přispěly tištěné pozvánky doručené do všech domácností. 

Duchovních cvičení se podle zprávy v tisku zúčastnilo 375 dospělých 

a 300 dětí.325 

Hojné účasti se těšil také průvod uspořádaný při položení 

základního kamene kostela sv. Václava v Ústavu pro choromyslné. 

Přes 300 lidí pouze z léčebny,  návštěvníky z obce nepočítaje, vyšlo 

procesím z farního chrámu přímo ke staveništi, kde byla uložena 

zakládací listina a některé upomínkové předměty. Slavnosti se 

účastnili zástupci Zemského výboru, např. Dr. K. Španiel, vrchní 

zemský rada, představitelé kultury a místní obce: starosta Václav 

Chýle nebo Josef Veselý, první radní a kostelník v jedné osobě.326 

 

5.4.2  Bohnická škola 

Důležitým mezníkem pro vývoj školy byl požár, k němuž došlo 

roku 15. července 1827, který zničil budovy při západní straně 

náměstí, včetně fary. Stavba nové školní budovy se stále odkládala. 

„Chýlí se dvakráte čtvrtý rok od požáru, zdaližpak ustrnulo ubohé 

spáleniště školy bohnické,“ komentuje  farář Sluka ve svých 

hexametrech.327 Mezitím se žactvo učilo v místnosti  pronajaté od 

sedláka Antonína Vraného v čp. 1. Učitel Tomáš Linhardt koupil od 

Antonína Feyertaga domek zvaný „Na staré škole“, kde se vyučovalo 

v letech 1762-1788 a užíval ho jako soukromý byt. V červnu 1828 

konstatovala komise od krajského úřadu, že škola nemůže být na 

                                                 
324 Kronika, s. 80-82. 
325 Čech, 20. 3. 1913.  
326 Kronika, s. 91-92. 
327 Ibid, s. 53: „Labitur ad finem bis quartus ab ignibus annus, Bohniciae ne scholae tessera sistit 

inops.“ „Sum cinis et pulvis perstans  sub cespit deno, quae pro Bohnicio grata palaestra fui.“ 
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místě, kde původně stála. Zasahovalo příliš do náměstí a 

neumožňovalo větší stavbu, která byla pro vzrůstající počet mládeže 

zapotřebí.328 Po marném úsilí, aby se Sedlec a Troja podškolily, bylo 

zavedeno polodenní vyučování, které však bylo značně náročné pro 

děti i vyučující a obce se proti němu bouřily.  

Patron zakoupil pro budoucí školu parcelu č. 3 se spáleništěm 

o ploše 75 čtverečních sáhů od majitele Zacha a část parcely čp. 2, o 

ploše cca 20 čtverečních sáhů. Plán nové budovy vypracoval 

„stavební inspicient“ Wala (obr. č. 35). Stavba byla poměrně 

nákladná. Na naléhání patrona bylo proto na krovy užito dřevo 

z tribun postavených ke korunovaci císaře Ferdinanda českým 

králem v roce 1836. Celkový rozpočet zněl na 6551 zl. 19 kr. CM, 

včetně vnitřního vybavení. O náklady se měl dělit patron a obce podle 

počtu domů přiškolených do Bohnic.329 Stavbu vedl zednický mistr 

František Mirani, který vyhrál konkurz počátkem jara 1838 a na 

podzim následujícího roku byla stavba hotova. Budova počítala i 

s nezbytným hospodářským zázemím pro učitele (chlév, stodůlka, 

dřevník, studna). 

Budovu převzal nově nastoupivší učitel Tomáš Bolardt. 

Entusiasmus z nové školní budovy se nemohl neprojevit 

v hexametrech P. Sluky: „Regni Magnates fieri fecere puventae atria 

Bohnicii – rursus aducta cavent.“330  

Díky aktivitě libockého faráře, vikáře Františka Lampy, a V. 

Sluky byla bohnická škola přeměněna od 7. 6. 1841 na dvoutřídní, 

jakkoli šlo o změnu již pouze formální.331  

                                                 
328 Komise vytvořila plánek spálené budovy, který je uložen v archivu Královského zemského 

výboru (NA). 
329 Paměti škol okresu karlínského, s. 135. 
330 Kronika, s. 53: „Magnáti království dali zbudovat pro mládež bohnickou sály – a dávají pozor, 

aby znovu nevyhořely.“ 
331 Již dříve se v rámci jedné třídy rozdělovali žáci na dvě oddělení.  Paměti škol okresu 

karlínského, s. 146. 
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Od roku 1869 přestala být nazývána školou farní a získala 

přívlastek „obecná“. Farář měl od té doby vůči ní postavení dozor 

vykonávajícího orgánu.332 Roku 1873 pak byla zřízena v Troji 

expozitura bohnické školy pro nejmladší děti. Tehdejší farář, Josef 

Mencl, to nesl s nevolí, protože se tím mládež odcizovala kostelu. Je 

pravda, že děti začínaly běžně v pondělí školu v kostele společnou 

modlitbou za manžele Neffovy, kteří poskytli v 18. století prostředky 

k pořízení první školní budovy právě s touto podmínkou.333 Šlo o 

zvyk, z něhož musel mít duchovní správce jen dobré pocity. 

K dohodě mezi trojskou obcí a farářem o vyučování náboženství 

nedošlo. Farář tak chodil z vlastní vůle, když bylo příznivé počasí.334 

Roku 1885 byla zavedena třetí třída. Přesto počátkem 20. 

století kvůli stálému nárůstu obyvatelstva přestávala škola dostačovat 

a začínalo se uvažovat o stavbě nové školy. V roce 1907 se odškolil 

Sedlec, kde byla zřízena samostatná dvoutřídní škola s řídícím 

učitelem Václavem Bohdaneckým ze Šárky Nebušic. Další problémy 

tohoto druhu přehlušil spor o nástupnictví v úřadu řídícího učitele 

bohnické školy. Dramatické výběrové řízení, které se neobešlo bez 

excesů, nakonec vyhrál František Žahátko. V důsledku této volby byl 

po určitou dobu farář Sobotka bez varhaníka, neboť mu Žahátkův 

konkurent Josef Matějovský zazlíval, že se za něj výslovně 

nepostavil.335 

V září 1913 byly se svolením C. K. Zemské školní rady 

odděleny od bohnické školy některé domy z Podhoří a z Farek a 

přiškoleny k Troji. Obce Troja a Čimice protestovaly stále proti 

přiškolení k Bohnicím, takže se stavba nové školy zdržovala. Dětí 

bylo v jedné třídě 120, v druhé kolem 100 a ve třetí 80. Nezbývalo 

než žádat o povolení čtvrté třídy. To se také stalo 1. prosince téhož 
                                                 
332 Tamtéž. 
333 AFÚB, Liber persolutionis, 1838. 
334 Kronika, s. 61. 
335 Farář na hlasovací lístek napsal, aby se stalo dle spravedlnosti. Kronika, s. 71. 
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roku. Novou třídu na základě dohody hostil pan Alois Láska ve svém 

domě. V březnu následujícího roku byly Čimice odškoleny a děti měly 

navštěvovat v budoucnu školu v Chabrech, kde měla být zřízena také 

nová budova.336 

 

5.4.3  Faráři 

P. Vincenc Sluka (1819 - 1867) 337 

Patřil bezesporu mezi nejvzdělanější faráře na bohnické faře. 

Narodil se 1. ledna 1789 v Praze. Studoval na Karlo-Ferdinandově 

univerzitě, kde byl žákem profesora Bernarda Bolsana. Měl velmi 

dobré jazykové znalosti. Vyučoval latině na jednom z pražských 

gymnázií a soukromě dával hodiny hebrejštiny. Na kněze byl 

vysvěcen 12. srpna 1814 a o pět dnů později nastoupil jako kaplan u 

bubenečského faráře, Franze Kautského, kde zůstal až do svého 

odchodu do Bohnic roku 1817. Když pater Gregor 13. června 1819  

zemřel, byl P. Sluka po krátké době, 7. září, jmenován farářem na 

jeho místo.  

Sluka byl jako městský člověk pořádkumilovný a velmi 

důkladný ve vedení úřední agendy. Díky šťastné shodě náhod bylo 

právě v jeho době předepsáno zavedení celé řady farních knih, jako 

Ordo divinorum, tj. pořad bohoslužeb, Knihy funkční, Knihy ohlášek a 

prohlášek, Kniha fundací a jejich persolucí, Jednací protokol, Kniha 

evidence židů a v neposlední řadě Kniha pamětní. Kromě toho vedl 

zpočátku (cca 20 let) z vlastní vůle knihu desátků a knihu setí; vše 

v dokonalém pořádku a úpravě. 

Slukou založené knihy však vynikají i po stránce estetické a 

literární. Téměř všechny uvozuje jedním i více latinskými hexametry 

či distichy, jejichž text tvoří zároveň chronogram. P. Sluka je tedy 

                                                 
336 Kronika, s. 85. 
337 P. Sluka nastoupil do Bohnic jako administrátor už v roce 1817, když předcházející farář, Karel 

Gregor, značně zeslábl a nemohl vykonávat své povinnosti. 
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zvláštní postavou na rozhraní věků, v němž se snoubí barokní rozlet 

s úřední precizností pojosefinské doby. 

Farní kroniku založil Sluka vskutku velkoryse. Zabývá se 

dějinami Nejvyššího purkrabství jakožto svého patrona od nejstarších 

dob. Zmiňuje v hrubých rysech dějinný vývoj, cituje Balbína i jiné 

dějepisce, snaží se vyložit místní název „Bohnice“, apod. Za jeho 

zásluhu lze považovat také první otištění a vědecké pojednání nálezu 

autentiky a ostatků s ní vložených do oltářní tumby (1830, Maxmilián 

Millauer). Nevyvaroval se nicméně věcných chyb, a tedy i jeho 

informace je nutné prověřovat.338 

K majetkovým otázkám přistupuje a priori podezřívavě: 

opakovaně vyjadřuje domněnku, že farní pozemky bývaly daleko 

rozsáhlejší, poukazuje na různé indicie kontinuity vývoje s dobou 

předhusitskou, apod. Je s podivem, kolik energie vynaložil, aby 

milému čtenáři přiblížil, jak zcela a naprosto nedostatečné je vylíčení 

relevantních skutečností o bohnické farnosti z pera prvního 

bohnického faráře v jeho majetkové fassi. I k jednořádkovému 

záznamu faráře J. I. Saursiga píše komentáře na dvacet i čtyřicet 

řádků, ve kterých nás informuje, co by záznam měl správně 

obsahovat a proč. Zejména skutečnost, že Saursig nepořídil pro farní 

archiv opis listiny, kterou se obnovuje samostatná farní zpráva 

v Bohnicích a která stanovila rovněž majetkové zajištění bohnických 

farářů, jakož i jiné liknavosti prvního faráře v přístupu k majetkovým 

věcem (desátky), ho přivádí k neuvěřitelným stylistickým 

akrobaciím.339 Bohužel se psaním poznámek tohoto druhu natolik 

                                                 
338 Kronika, s. 8: P. Sluka píše, že Třicetiletá válka skončila Šmalkaldským mírem. 
339 Na ukázku jedna věta z příslušného komentáře (Kronika, s. 18): Denn gerade ihm, als dem 

Erstlingspfarrer lag es am meisten ob, die unlobenswerte trotzige Eigensinnigkeit oder träge 
Sorglosigkeit des Libotzer Pfarrers  Lukas Stadelmayer, der die Abstatung der erhaltenen 
Zehendgiebigkeit von dem Gallasischen Hofe zu Vorderowenetz lieber zu verschmerzen 
wählte,als dass er, was ganz recht und billig war, die Quittung über den Empfang der 
geleisteten Zehendgiebigkeit auszustellen willig geworden wäre, zu verbessern und ebenso 
kam es ihm, dem Erstlingspfarrer, am meisten zu, beiden Griegelsteinerischen Hofe zu 
Vorderowenetz die errektionsmäßige Zehendgiebigkeit in angesum(m)te Ausübung bringen 
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vyčerpal, že zanechal poměrně málo informací o své době a své 

vlastní činnosti. Vděčíme mu ovšem za detailní popis fary před 

požárem roku 1827 a cenné popisy kaplí sv. Kláry v Troji a 

Nejsvětější Trojice v Sedlci. 

Sluka byl rovněž přičinlivý v přípravě kázání a katechezí. 

Dochovalo se velmi mnoho příprav, které psal drobným, špatně 

čitelným písmem na staré úřední listiny. 

 

Mezi všemi pražskými učenci proslavily prý P. Sluku jeho 

verše.340 Neulevoval si jimi pouze při svých úředních povinnostech, 

ale glosoval dle chuti veškeré drobnější i významnější události života 

společnosti i soukromého. Ke korunovaci Ferdinanda V. českým 

králem bohnický farář například píše: Fedinandi capiti sacra regis 

avita corona/ ponitur, exsuperat vota Bohema Praga.341 Překlad by 

mohl znít: Posvátná koruna po dědech zděděná je kladena na hlavu 

Ferdinandovu, překonává v Praze české tužby. 

O slavnosti tisíciletí sv. Cyrila a Metoděje, v roce 1883, P. 

Sluka poznamenává: 

Digno Cyrillo millenius floreat annus, / clarior hinc consors 

sorte Methodius est. Tedy v překladu: Ctihodnému Crhovi nechť 

vzkvete tisící rok, slavnější je jeho souosudník Strachota. 

 O synodu v roce 1860 píše: 

Septembri synodus celebratur in urbe Pragena /excitat, ut 

vigeat suave salutis opus. Čili: V září se konal ve městě pražském 

synod, / povzbuzuje, aby se dařilo libému dílu spásy.  

                                                                                                                                                    
zulassen, weil wenn auch die Gebäude des besagten Hofes in einem elenden Zustande 
befindlich, oder wohl gar in Ruinen verfallen waren, doch die Feldgründe, an welchen eigentlich 
die Zehendgiebigkeit gegründet und sesshaft war, ihre Bebauung erhielten und in Folge dieser 
Benutzung den entfallenden Nutzabwurf lieferten; wesswegen auch die radizierte 
Zehendgiebigkeit abgefordert und abgeheischt werden konnte. 

340 Podle Podlahy „… byl (Sluka) muž učený, výborný znalec latiny, hebrejštiny a počtářství“. 
Zejména chválí jeho latinské chronogramy skládané v hexametrech. Podlaha 1907, s. 227 

341 Kronika, s. 33-34.  
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V těchto hexametrech se poměrně zřetelně ukazuje jeho 

národní cítění. Zdá se ovšem, že nepatřil k významným buditelům. 

Zcela jistě se staral o dobré vzdělání dětí ve farní škole, nemáme 

však indicií, zda byla k dispozici nějaká knihovna, jakkoli je to 

poměrně pravděpodobné. Slukova literární ambice se projevila i 

v jeho přebásnění většiny žalmů do češtiny, pravděpodobně i 

s ohledem na hebrejský originál. Uveďme jako příklad alespoň první 

z nich:342 

Žalm 1 

1. Kdož neodchází v radu bezbožných 
a nekráčí cestou nešlechetných, 
 Jenž se nesází spolu s posměvači, 
 V zákoně Páně maje chuť největší, 
V něm se cvičí po veškerý svůj věk, 
Tenť  jest jistě přeblažený člověk. 
 
2. Nebo jest připodobněný stromu 
Při vodách živých štěpovanému, 
 Jenž časem zdárně ovoce vydává, 
 Zelenati se nikdy nepřestává. 
Cíl takového člověk prácí, 
Ve vše dobré vždycky se obrací.  
 
3.Nejsou jistě tak lidé bezbožní 
Ale jako prach a plevy všickni, 
 Jimiž tácí vítr na tváři země 
 Protož na soudu to bezbožné plémě 
Neobstojí, an zde jest věc jistá 
V spolku spravedlivých  nemá místa. 
 
4. Neb tyto Pán má v dobré známosti  
I všelijaké jejich snážnosti, 
 Protož s doufáním před Bohem obstojí, 
 Ale kteříž se bezbožnostmi kojí, 
Jejich věc nijaký státi nemůže, 
Bůh je na věky zavrže.  
 
Přestože autor neuvádí melodii, zdá se, že český překlad 

žalmu byl určen ke zpěvu. 
Veršíky byly Slukovi útěchou i v situacích velmi těžkých: 

                                                 
342  AFÚB, Sluka – osobní . 
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Consolare Deus, quos captat moeror acerbus/ Fraudamur 

lucro, parta capace bona/ despoliat Cohn divitiis nactoque decore/ 

sistito scurra ciens, permaledictus abi. 

Volně přeloženo: Utěš, Bože, ty, jež postihuje trpký zármutek: 

přišli jsme o jmění získané dobrým hospodařením. Okradl Kohn o 

bohatství a získanou chloubu, stůj pobudo a vypadni, třikrát 

zlořečený. 

Ke konci života měl vícero důvodů k zármutku. Kromě hmotné 

nouze zemřela nedlouho před ním jeho sestra Anna, která s ním 

nesla při jeho působení vše dobré i zlé. 13. prosince 1866 navíc 

vyhořela stodola. Sluka potom zemřel na Dušičky o rok později. 

Pohřben byl 3. listopadu do kněžského hrobu nedaleko vchodu do 

kostela po pravé straně.343 Náhrobek mu věnovala vděčná obec 

bohnická a nese nápis: Odpočívejte tu sladce / uprostřed oveček 

svých,/ až Pán pastýře i stádce / svolá v stanech nadhvězdných.344 

 

P. Josef Mencl (1868-1885) 

Narodil se r. 1823 v Dřínově u Slaného. Obecnou školu a 

gymnázium studoval v Litoměřicích, filosofii a teologii v Praze. Rád 

cestoval po Evropě. Roku 1858 se stal kaplanem v Liboci, o pět let 

později působil v Bubenči jako farář a roku 1868 se stal konečně 

farářem v Bohnicích. Podobně jako jeho předchůdce i on byl vzdělán 

v klasických jazycích a navíc ve staroslověnštině. Měl dokonce i 

vědecké ambice. Podle nekrologu v dobovém tisku sepsal  28 knih, 

z nichž byla publikována pouze jedna: „Evangelium S. Joannis 

secundum codices vetero-slavicos characteribus  glagolicis et 

cyrillibus unacum textu graeco et latino exaratum“, tedy čítanka 

hlaholských a cyrilských textů.345 Na rozdíl od německé kroniky P. 

                                                 
343 Kniha ohlášek a prohlášek „Dominica XXI. Post Pentecostes die 3 Novembris 1867“ 
344 Kronika s. 5 
345 Jde o blíže neurčený výsgtřižek vlepený do Kroniky. Nekrolog mu nechalo otisknout družstvo 
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Sluky  zapisoval Josef Mencl své podrobné zprávy o životě farnosti 

latinsky. Psal méně zeširoka, uváděl víc faktů a přehledů. 

Systematicky se zabýval přesnějším vymezením pravomocí farářů 

vůči kostelním pozemkům od 18. století až po svou dobu. 

Nevynechal ovšem ani své snažení ve farnosti a informuje nás o 

veškerém svém úsilí o povznesení kostela a farního beneficia. 

Ke konci své služby v bohnické farnosti těžce onemocněl dnou 

a pakostnicí. Odešel proto do výslužby.346 

 

Další z bohnických farářů P. Antonín Hermann (1885-1903) 

pocházel z Horažďovic. Gymnázium navštěvoval v Klatovech, kde jej 

učili benediktini z kláštera Na Slovanech. Po ukončení teologických 

studií v Praze stal se roku 1864 kaplanem v Hostivaři.347 O sedm let 

později, tj. v roce 1871 uspěl v konkurzu na místo kooperátora 

v Bubenči, kde si na materiální poměry jistě nemohl stěžovat. Ačkoli 

měl možnost žádat o uvolněné místo v Liboci nebo v Kovárech, o nic 

podobného se nepokusil. Nakonec nicméně v roce 1885 nastoupil na 

faru v Bohnicích. Duchovní správa tak, jak ji vykonával, nevykazuje 

nic mimořádného. Staral se řádně o údržbu kostela i fary. Na základě 

dochovaných zpráv lze jen dodat, že měl jakousi slabost pro cínové 

svícny, kterých mezi léty 1895-99 pořídil  jistě přes dvacet, všechny 

pro tři oltáře kostela.348 

P. Hermann nedožil na bohnické faře. V roce 1903 odešel do 

Bubenče na odpočinek „kvůli silné nervóze“. Zemřel 7. srpna 1913. 

Malou kuriozitou je, že v tisku (Čech) byl chybně uveden čas konání 

                                                                                                                                                    
„Vlasť“, protože od něj dostalo nedlouho před jeho smrtí nemalý dar, 10 000 K.  

346 Kronika, s. 60. Uvádí se, že dostal jen nevysoký důchod 400 zl. na rok. 
347 Materiální podmínky kaplanů v době, kdy jejich zajištění záviselo čistě na příjmech konkrétní 

farnosti bývaly často nevalné. Antonín Hermann pobíral pouhých 60 zl. ročně.  
348 Kronika, 65: 12 svícnů pro hlavní oltář, o tři léta později 6 pro postranní oltáře (45 zl.); poslední 

údaj mluví pouze obecně o dalších svícnech „pro druhý postranní oltář“(45 zl.), z ceny lze 
usoudit, že jich bylo rovněž 6. 



 107 

pohřbu, takže podle Kroniky v kostele sv. Gotharda v Bubenči, kde se 

konala zádušní mše, „též byla malá účast kněží“, totiž celkem šest.349 

 

3. února 1904 vybral Zemský výbor království českého na 

uprázdněnou bohnickou faru P. Josefa Sobotku (1904-1911),  zprvu 

do funkce administrátora. Úřad převzal 15. března toho roku, po 

jedenáctiletém působení v Bubenči, kde kaplanoval vedle děkana „a 

vpravdě otcovského spolubratra“ Antonína Malce.350 

Ze záznamů P. Sobotky lze usoudit, že vyrůstal na venkově. 

Všímá si velmi podrobně farního hospodářství a zkušeným okem 

hodnotí vliv počasí na úrodu.351  Jako poslední z farářů se také 

odvážil obhospodařovat veškeré farní pozemky ve vlastní režii. 

Stejně jako jeho první předchůdce o 160 let dříve konstatuje, že „pole 

byla vyhladovělá, po předchůdci nezbylo žádné mrvy a vůbec ničeho 

pro dobro hospodářství“.352 

Sobotka si počíná jako kronikář celé vsi. Kromě již zmíněného 

počasí popisuje všechny děje související se zakládáním Ústavu, jako 

výkup pozemků, stavbu nové silnice, ale také „první volby 

s všeobecným rovným tajným hlasovacím právem“, a v neposlední 

řadě nás zpravuje, jak spolu s obecními zastupiteli a školními dítkami 

pozdravil u Tříkrálky Jeho Veličenstvo, které si 28. dubna 1907 vyjelo 

lodí po Vltavě až k Roztokám. 

 

S výstavbou areálu Ústavu pro choromyslné souvisí zprávy o 

bourání hospodářských budov Hořejšího dvora. 29. listopadu 1909 se 

začalo se špýcharem starým prý asi 700 let, který stál naproti faře 

poněkud výše nad kostelíkem. V záznamu čteme, že je upraven 
                                                 
349 Ibid, s. 83. 
350 Ibid, s. 66. 
351 Víme od něj například, že hned té noci, co nastoupil, se nad Bohnicemi strhla „děsná bouře a 

průtrž mračen. Kovárna a domky dolejší byly zatopeny, některá menší zvířata domácí zahynula 
a lidé byli v nebezpečenství života.“ (Ibid) 

352 Ibid, s. 67. 
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v barokním slohu. Říkalo se prý o něm, že býval kostelem či 

klášterem, ale jak P. Sobotka dodává, „není na tom pravdy.“353  

Bohužel se nám nezachovaly zprávy o tom, proč z Bohnic 

v roce 1911 odešel a vrátil se na své někdejší působiště do 

Bubenče.354  

 

P. František Petrá ček (1911-1944)  se narodil 8. března 1874 

v Kouřimi. Po studiích na C.K. Akademickém gymnáziu v Praze žil od 

třetího ročníku v Knížecím arcibiskupském konviktu v Příbrami a 

navštěvoval tamní C.K. Vyšší reálné gymnázium. Teologii vystudoval 

v Praze a poté nastoupil nejprve jako kaplan v Liboci, s malou 

přestávkou v roce 1902, kdy byl od dubna do srpna administrátorem 

ve Stodůlkách a zároveň prozatímním katechetou v Košířích. Rád 

vzpomínal na svého faráře, Vlastimila Hálka, zasloužilého spisovatele 

a „pracovníka na poli sociálním“. 

Slavnostní instalace P. Petráčka v Bohnicích 8. prosince 1911 

je bohatě dokumentována v místním tisku.355 Přítomni byli ředitel 

Ústavu MUDr. Hraše, další primáři a lékaři, bohnický starosta Hoser, 

trojský starosta K. Hájek, čimický starosta V. Bohuslav, četnictvo atd. 

O Petráčkově spolupráci s ústavním kaplanem Otakarem Hruškou a 

o činnostech dokumentujících jeho práci jako faráře jsme promluvili 

již dříve. 

V Kronice Petráček pokračuje v Sobotkových zápisech v ještě 

větší šíři a doplňuje je množstvím výstřižků z novin a jiných tiskovin. 

Dozvídáme se často i o dění v mezinárodní politice a v obecné církvi. 

Zajímavá je například jeho interpretace 1. balkánské války roku 1912, 

v níž „Spojenci slovanští: Černohorci, Bulhaři, Srbové a Řekové 

společně vyšli proti odvěkému nepříteli křesťanstva, Turkovi“. 

                                                 
353 Ibid, s. 72. 
354 Ordinariátní list Pražské arcidiecéze na r. 1911, s. 113. 
355 Naše listy, 16. 12. 1911. Táž zpráva vyšla i v Kladenském právu 15. 12. 1911. 
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Informuje nás, že vítězství spojenců bylo na mnohých místech 

v Čechách veřejně slaveno průvody, osvětlením a hudbou, a konaly 

se sbírky na vdovy a sirotky „pozůstalé po chrabrých vojínech“.356 

 Z místních událostí zmiňme, jak na bohnickém obecním úřadě 

byly v roce 1914 zjištěny „veliké nepořádky a … pokladniční schodek 

… asi kolem 7000 korun.“357 Spolu s ostatními zprávami o životě 

bohnické obce jde o poměrně cenné informace, protože fond 

Obecního úřadu v Bohnicích v Archivu hl. m. Prahy disponuje jen 

velmi malým množstvím relevantních písemností. 

S počínající 1. světovou válkou se P. Petráček věnuje velmi 

intenzívně hospodářským i sociálním událostem v obci a jejich širším 

souvislostem. Jeho informace a pohledy by si zasloužily samostatné 

pojednání, to ovšem překračuje rámec této práce. 

 

6. Závěr 

Kostel sv. Petra a Pavla nebyl po Třicetileté válce v žádném 

vzduchoprádnu, nýbrž byl živým centrem duchovního života osady. 

Jak předložená práce ukazuje, měl vždycky dva až tři kostelníky, kteří 

o něj pečovali, a duchovní správce, kteří se starali o jeho inventář. 

Podařilo se z větší části rekonstruovat, kdo vykonával duchovní 

správu od 70. let 17. století až do roku 1738, kdy farnost znovu 

dostala vlastního faráře. Překvapením je zejména působení 

misionářů z řad světských kněží ve 20. a 30. letech 18. století. Úloha 

patrona resp. vrchnosti při péči o udržení pozemkového zádušního 

jmění se ukázala jako nezastupitelná, byť svazovala do jisté míry 

ruce farářům, jimž záduší sloužilo. Patronova péče však nešla o 

mnoho dále a mnohé záviselo na invenci a osobních kvalitách 

duchovní správce. 
                                                 
356 Kronika, s. 76. 
357 Ibid, s. 86. 
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Práce dále ukazuje, jak se místní lidé podíleli na fungování 

kostela, ať už dary různých předmětů či peněžními fundacemi. 

Důkladný rozbor inventářů vedl rovněž k upřesnění resp. určení stáří 

a původu jednotlivých součástí vybavení a výzdoby kostela. V tomto 

směru uváděla starší literatura říkala málo, nebo mlčela. Ukázalo se, 

že vývoj kostelního interiéru měl své etapy, z nichž do současnosti 

přetrvalo pouze to nejhodnotnější. Podařilo se také rekonstruovat 

podobu kostela a fary v 18. století, o níž starší literatura uvádí málo 

nebo nic. Ve starším období dostával kostel většinu umělecky 

cenných součástí svého vybavení od dobrodinců, motivovaných 

jednak zbožností a vztahem k místu či prostřednictvím  kontaktů 

faráře s významnými osobnostmi své doby. Je zajímavé, i když nikoli 

neběžné, že velká část donací pocházela od majetnějších ovdovělých 

žen.  

V 19. století hraje při finančním krytí různých fází výstavby a 

rekonstrukcí kostela stále větší úlohu patron, totiž Zemský výbor.   

Farnost měla štěstí na vzdělané duchovní správce, kteří 

zpravidla uměli rozlišit, co v kostele zachovat a co nikoliv. Kostelní 

inventář míval značnou setrvačnost. Vyřazené předměty se nadále 

uchovávaly, většinou na půdě kostela či fary. Nejednou se tak 

zachovaly umělecky cenné předměty, které se do kostela později 

vrátily. Nechybí ale ani případy těžko pochopitelné. Nevíme 

například, kam a kdy zmizely ostatky světců uložené v kostele od 12. 

století, podobně nezvěstný zůstal portatil instalovaný na hlavím oltáři 

roku 1673, o němž jsou dodnes záznamy jmenující ostatky světců 

tam uložené. V tomto směru musíme konstatovat určitou diskontinuitu 

v povědomí duchovních správců a nepřímo to dokládá, že v tomto 

období již nepřikládali těmto věcem velký význam. 

Na druhou stranu nález autentiky vždycky vzbuzoval zájem 

duchovních i laiků o historii tohoto místa, který v poslední době ožil 



 111 

v obnovené  tradici lokálních oslav vysvěcení kostela a prohlídky jeho 

interiéru pro veřejnost a školní mládež. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 112 

 

Zkratky: 

AFÚB - Archiv Římskokatolického farního úřad u sv. Petra a Pavla v Praze 8  

AHMP – Archiv Hlavního města Prahy 

fol. - foliant 

FÚ – Římskokatolický farní úřad u sv. Petra a Pavla v Praze 8  

I – inventář 

Kronika – Kronika bohnické farnosti, AHMP, fond Římskokatolický farní úřad u sv. 

Petra a Pavla v Praze 8 Bohnicích, inv. č. 1. Rakonitzer Kreis. 

Landständlich Oberstburgrafliche Amtsgüter. Chronik für den 

Bohnitzerpharrbezirk vom 1. Jänner 1836 anfangend.  

NA – Národní archiv 

NP – Nejvyšší purkrabství 

sl. - sloupec 

 

 

Prameny: 

Archiv Hlavního města Prahy (AHMP), fond Římskokatolický farní úřadu u sv. 
Petra a Pavla v Praze 8 Bohnicích: 

Kronika bohnické farnosti: Rakonitzer Kreis. Landständlich Oberstburgrafliche 
Amtsgüter. Chronik für den Bohnitzerpharrbezirk vom 1. Jänner 1836 
anfangend., Inv. č. 1.  

Kniha funkční, Inv. č. 
 
Archiv Římskokatolického farního úřad u sv. Petra a Pavla v Praze 8  Bohnicích 

(AFÚB): 

Liber memorabilium 1744 

Inventáře:1738, 1741, 1744, 1762, 1774, 1819, 1844, 1883, 1884-86, 1896-98 

Statuta animarum 

Ordo divinorum, tj. pořad bohoslužeb 

Knihy funkční 

Knihy ohlášek a prohlášek 

Kniha fundací a jejich persolucí 

Jednací protokol 

Kniha evidence Židů  

Kniha desátků 

Kniha setí 
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Dějiny kostela a farnosti u sv. Petra a Pavla v Bohnicích v letech 1738 – 1918 
 
Cílem práce je představit život malé vesnické obce ve vztahu k místnímu kostelu resp. 
k Bohu, ke kterému se v tomto kostele obracela. Popisuje přitom základní obrysy 
fungování této místní farnosti po materiální stránce (materiální zabezpečení faráře a 
kostela, způsoby, jak se farníci podíleli na chodu kostela) i po stránce duchovní (různé 
formy a projevy zbožnosti) a lidské (oslavy, radosti a starosti duchovních správců a 
obyvatel). Prostředkem k tomuto cíli podrobný rozbor inventářů kostela, v něm každý 
předmět vypovídá svým způsobem o svém účelu, stejně jako farní kroniky, souvisejících 
knih duchovní správy. Tento malý svět je zároveň zarámován širšími souvislostmi, které na 
něj působily a se kterými se museli místní lidé vyrovnávat. Práce chce přispět k tomu, aby 
kameny a předměty místního chrámu mohli promluvit o svých dějinách a bohatství osudů, 
které se zde od křtu až po hrob odvíjely.  
 
 

Die Geschichte der Kirche und der Pfarrei des hl. Petrus und Paulus 
im  Zeitraum zwischen 1738 – 1918 

 
Durch diese Arbeit wird eine kleine Dorfgemeinde und ihre Beziehung zu der dortigen 
Kirche dargestellt, die im angegebenen Zeitraum als Zentrum des geistlichen Lebens 
inmitten der Dorfbevölkerung  anzusehen ist. Dabei wird ein Grundriss der Funktion dieser 
Lokalpfarrei vom materiellen, geistlichen und menschlichen Standpunkt aus dargelegt. 
‚Materiell’ umfasst  die Versorgung des Pfarrers sowie der Kirche, und das Wie und Was 
der Teilnahme der Pfarrgemeinde am täglichen Pfarrgemeindeleben. Als ‚geistliche’ 
Funktion werden die verschiedenen Formen und die Art der Frömmigkeit beschrieben. Als 
‚menschliche’ Funktion möchten wir  Feierlichkeiten, tägliche Freuden und Sorgen der 
Geistlichen sowie der BewohnerInnen aufzeigen. Dazu konnte ich eine sorgfältige  
Analyse des Inventars bzw. der Bestandaufnahmen  als ein wichtiges Mittel benützen, 
wobei praktisch jeder Gegenstand  auf seine Weise seine je eigene Aussagekraft besitzt. 
Eine weitere wichtige Rolle spielten beim Studium die Pfarrchroniken und die damit 
zusammenhängenden Bücher der dortigen seelsorglichen Verwaltung. Diese kleine Welt 
muss jedoch auch im Rahmen breiterer historischer Zusammenhänge gesehen werden, die 
das Leben der Pfarrgemeinde beeinflussten und mit denen sich die Pfarrgemeinschaft auch 
auseinandersetzen musste. Diese Arbeit soll einen Beitrag dazu leisten, dass die Steine  
und Gegenstände des dortigen (??? Tempels) Gotteshauses Zeugnis von ihrer Geschichte 
sowie von der Vielfalt der Schicksale ablegen, wie sie sich von der Taufe bis zu dem Grab 
ergeben hatten. 
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A. Osoby významné pro chod farnosti: 

 
1. Nejvyšší purkrabí 
Zdeněk Lev z Rožmitálu 1506 1528 
Jan z Vartenberka 1528 1544 
Wolfgang Starší Krajíř z Krajlu 1544 1554 
Jan Popel Mladší z Lobkovic 1554 1570 
Vilém z Rožmberka 1570 1593 
Adam z Jidnřichova Hradce 1593 1608 
Adam ze Šternberka 1608 1628 
Adam z Valdštejna 1628 1638 
Jaroslav Bořita z Martinic 1638 1685 
František Libštejnský z Kolovrat 1685 1703 
Heřman Jakub Černín z Chudenic 1703 1710 
Jan Josef z Vrtby 1710 1721 

Jan Arnošt Schaffgotsch na Sadové, 
Kunčicích a Třemešné 1721 1747 
Filip Krakovský z Kolovrat 1748 1771 
Karel Egon z Fürstenbergu  1771 1782 
František Antonín z Nostic - Rhinecku  1782 1791 
Jindřich František z Rottenhanu 1791 1792 
Prokop Lažanský z Bukové 1792 1794 
František Václav Kager ze Štampachu 1794 1802 
Jan Nepomuk Rudolf  Chotek z Vojnína 1802 1805 
Josef Wallis z Karinghmainu  1805 1809 
František Antonín Libštejnský z Kolovrat 1809 1826 
Karel František Chotek z Vojnína 1826 1848 

JENŠOVSKÝ, Bedřich. Patrimoniální archiv 
nejvyššího purkrabství pražského. Zprávy 
zemského archivu. 1906, sv.VII, s.125-130; 
Ottův slovník naučný, hesla z Nostic, 
Schaffgotsch, z Martinic, z Kolowrat, Černín 
a Chotek; Kronika 1836 s.     
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2. Duchovní správci 
Administráto ři:     
Jan Václav Olomúcký, farář týnský 1688 1695 
františkáni od P. Marie Sněžné 1695   
Blažej Franta, kanovník vyšehradský 1695 1709 

Josef Nager, misionář 1726 
1736 
(?) 

Libo čtí fará ři do obsazení bohnické fary: 
Jiří Josef Saar 1702 1716 
Karel Matěj Christen 1716 1720 
Maxmilián Florentín Staroměstský 1720 1726 
Jan Lukáš Stadlmayer 1726 1754 
Bohni čtí fará ři:     
Jan Ignác Sauersig 1738 1740 
Jan S. Frisch 1740 1744 
Václav Leopold Sitter 1744 1762 
František Kratochvíl 1762 1772 
Jan Kubeš 1772 1799 
Karel Gregor 1799 1819 
Vincenc Sluka 1819 1867 
Josef Mencl  1867 1885 
Antonín Hermann 1885 1903 
Josef Sobotka 1903 1911 
František Petráček 1911 1944 
František Nechybský 1944 1970 
Václav Duchek  1970 2002 
Ing. Radomír Kuchař 2002 2006 
Pavel Klimovič 2006   

Podle: Podlaha 1907, s.227 a 1913, s.47; Kronika 
1836, s.26, 30; Matriky (AHMP, SM, Boh N1O1Z1, 

N2O2Z2); Liber memorabilium 1744,  
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3. Učitelé 
Učitelé období Podu čitelé období   
Josef Luver           
Tomáš Linhart 1785-1841         
    Ferdinand Frey      Svratka 
    Antonín Kváča     Kornhaus 
    Tomáš Bauer     Voliňovse 
    Josef Vlasák 1812 1814 Řetovice 
    Jan Petřík 1814 1815 Třemošná 
    Antonín Profous 1815 1816 Minice 
    Václav Bidlo 1816 1818 Budenice 
    Matěj Šebek  1818 1.6. 1818 Dublovice 
    Framtišek Pech  1.6. 1818 1.1.1824 Slabce 

    
Dominik Bílý z 
Klubkova 1.1.1824 2.9.1825 Klubkov 

    Josef Helebrant  2.9.1825 4.10.1826 Podmoky 
    František Veselý 4.10.1826 26.9.1827 Lhota 
    Jan Hálek 26.9.1827 16.2.1829 Minice 
    Antonín Just 16.2.1829 8.3. 1835 Minice 
    Jan Vorlíček  8.3. 1835 1837 Kosoř 
    František Vacek 1837 1841 Michle 

1841*-1875 Farní škola dvojt řídní (od r.1841)   
  Václav Kramata 1841 1855   

Tomáš Bolard, od 
roku 1871 řídící 

učitel    Vojtěch Bolard 1855 1859   
    Josef Maděra 1859 1872   
    František Spal 1872 20.6.1874   
    Josef Moravec 20.6.1874 15.7.1874   
    Arnošt Schneider 26.9.1874 1876   
Jan Šťastný 1876-1908         
    Antonín Pušbauer 1876 1877   
    Josef Hanykýř 1877 1879   
    Josef Fleischmann 1879 1.9.1883   
    František Matějovský 1.9.1883 9.9.1883   
    Josef Matějovský 9.9.1883     
    Obecná škola trojt řídní (od r.1885)   
    učitelé       
    František Žahátko 1.9.1887     
    Josef Matějovský 1893 1908   
    Jindřich Lang 1908     
    podu čitelé       
    František Zachov 1885     
    Josef Matějovský 1887 1893   
František Žahátko od r. 1908         
*Bolard působil první dva roky jako provizor, po Linhartově smrti r.1843 učitel, po r.1871 jako 

řídící učitel. 
Podle knihy Paměti škol okresu karlínského, 1898. s.147-149 a Kroniky 1836, s.71 
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B. Vybírání desátk ů a počet duší schopných svátostí 
 

1. Plátci desátk ů libockému fará ři podle vesnic a hospodá řství 
r. 1702 podle Kroniky 1836-1945, s.9 

  S
to

dů
lk

y 

R
uz

yn
ě

 

Li
bo

c 

P
od

ba
ba

 

Ly
so

la
je

 

S
ed

le
c 

T
ro

ja
 a

 
B

ub
en

eč
 

K
oš

íř
e 

B
oh

ni
ce

 
V

el
es

la
ví

n  C
el

ke
m

 

statky 11 10 3   6 1     3 1 35 
svobodné 
statky 2   1     1 5 4   2 15 
chalupy 8 4 3 8 1   2 10 3 6 45 
 
 
 
2. Plátci desátk ů bohnickému fará ři 

v 18. století                        a v 1. polovin ě 19. století 
  1738 1772   1820 
  Bohnice      Bohnice   Jiní osadníci: 
  statky:   čp. statky:  čp. V Podho ří 
1. Daniel Ecker Koucký 1 Antonín Vraný 1 Jan Miňovský 
2. Tvrzník  Koucký 2 Jan Heřík 2 Jakob Sanitz 
3. Houdek Houdek 12 Karolina Osborn 3 Martin Plzák 
4. Sichr Sichr 14 Karolina Osborn 4 Jakob Schischal 

  
usedlosti 
(gazaria):     usedlosti: 5 Jakub Chmelík 

1. 
Bělohlávek čili 
Perman 

Bělohlávek 
čili Perman 5 František Fanta 6 Martin Červenka 

2. 
Březňovský čili 
Kutina 

Březňovský 
čili Kutina 15 Josef Tichovský 7 Josef Černý 

3. Jaroš čili Srbek     16 Pavel Březňovský 8 Josef Linek 
  Zadní Ovenec      Zadní Ovenec  10 Karel Červenka 
  statky:     statky: 11 Antonín Kolář 

1. 
hr. Paar, později 
J. Leveneur 

kníže 
Fürstenberg 7 Václav Riegger 12 Jan Tůma 

  
usedlosti 
(gazaria):     usedlosti: 13 Jan Korbel 

1. Špaček  Šinpaček 9 Matouš Černý 15 Pavel Čadek 
2. Kubelík Kubelík 10 Jan Čáslavský 16 Matouš David 
3. Červenka Válek 15 Wenzl Khindl 16 Martin Bludský 
4. Rohan Rohan 18 Václav Hájek 18 František Záruba 
          20 Josef Březňovský 
  Sedlec       21 Jakub Černý 
  statky:   statky: 24 Václav Podhorský  

1. Karove 
Karel 
Lounský 7 Johann Labler 24 Václav Raboch 

  usedlosti     usedlosti (gazaria): 25 Jan Červenka 



 122 

(gazaria): 

1. Miňovský Miňovský 2 Josef Válek 27 Václav Loskot 
2. Válek Válek 3 Jan Válek   Podbaba 
3. Zlosejn Zlosejn 4 Matouš Pokorný 1 Matouš Černý 
4. Hodek Hodek 5 Václav Miňovský 2 Josef Miňovský 
5. Řehák Řehák 9 František Hodek 4 Pavel Smaha 

6. 
Pavel Loskot čili 
Červenka 

Pavel Loskot 
čili Červenka     5 Jan Havlíček 

  Přední Ovenec       6 Martin Červenka 
  statky:     statky: 7 Jan Panek 
1. hr. Martinic hr. Martinic 1 Mořic Buček 7 Josef Černý 
2. Holovec  Holovec  13 Anton Herget 8 Jakub Staněk 

3. Jaroš Jaroš 1 
Jakob Wimmer     
Malá Bubeneč 9 Josef Miňovský 

4. 
Lautenberkova 
voda  Lautenberg   Jiní osadníci: 10 Josef Červenka 

5. Giegelsteinský (…) 4 Jan Hájek 11 
Matouš 
Podhorský 

6. hr. Gallas hr. Gallas 18 Tomáš Soukup 12 Jiří Smaha 
      23 František Dejml 14 Václav Miňovský 

      12 
Tomáš Pavlík 
Holešovice 24 Václav Král 

        
Veronika Plichtová 
Holešovice 25 Josef Podhorský 

  Lysolaje       29 Jan Miňovský 
  statky:     statky: 49 Martin Shon 

1. 
Birl  
"Villa Birliana"  

Birl "Villa 
Pirliana"  1 Franz Čadský     

2. Tůma Tůma 4 Josef Houdek   

3. Radostný Radostný 5 
Joseph und Franz 
Fuchs   

4. Houdek Houdek 6 František Srb     
5. Václav Václav 15 Anton Tůma     
6. Hořejší Hořejší         
7. Čatský Čatský         
  usedlost:     usedlosti:     

1. 
Dorn (dříve 
Pavlík) Dorn 3 Mathias Torn     

      14 Václav Kulhavý     

  
Podbaba a 
Podho ří      Z Podho ří     

  usedlosti (gazaria):   usedlosti:     
  asi  5  (…) 9 Pavel Loskot     
      17 Jiří Miňovský     
      19 Wenzl Löw     

Prameny v 18. století (fasse 1738 podle: Kronika 1836, s.12; fasse 1772 v Liber 
memorabilium 1744) uvádí většinou někdy název hospodářství, ne název konkrétního 

rodu, který zde v době placení skutečně bydlel. Výjimkou jsou svobodné statky šlechticů, 
kde jméno odpovídá vždy skutečnosti. Některá jména upravena podle Zádušní knihy 

(NA, NP, inv.č.1600). V 19. století Vincenc Sluka zapisoval plátce již podle čísla 
popisného a rozšířil  patrně povinnost platit desátky ze své iniciativy i na osoby značně 
nemajetné, v této tabulce označené jako „jiné osoby“. Desátek v těchto případech byl 
vždy v penězích a patrně se blížil jakési roční sbírce na potřeby faráře. Příspěvky byly 

většinou ve výši několika krejcarů. ( AFÚB, "Zehend. Pflichtichkeitregister bei der 
Bohnitzer Pfarei 1819-29")  
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3. Počet duší schopných svátostí  
Ke sv. Petru a Pavlu pat řily vesnice: r. 1738 r. 1772 
Bohnice 79 116 
Troja 136 193 
Podhoří 84 89 
Sedlec 26 53 
celkem 343 451 
Ke sv. Gothardu v Buben či pat řily vesnice:     
Bubeneč 143 157 
Podbaba 63 55 
Lisolaje 89 135 
celkem 296 451 
K oběma kostelům 641 798 

Podle: Kronika 1836 s.12; Liber memorabilium 1744, fasse z r. 1772 
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C. Inventá ře kostela sv. Petra a Pavla  
a seznam jeho dobrodinc ů 

 
Velká písmena na počátku jednotlivých položek inventářů jsou v zájmu jednotné 
úpravy velká. Čísla v levém krajním sloupci jsou přidána dodatečně pro snažší 
orientaci. V originále jsou položky číslovány až u inventářů 1884-86 a 1894-96, 
kde je přirozeně zachováno toto původní číslování. 
   
Pozdější vpisky autora jsou uváděny ve složených závorkách {}. 
Text škrtnutý autorem je ohraničen lomenými závorkmi <>. 
Editorské zásahy (rozvinutí zkratek, doplnění textu  chybějícího kvůli poškození 
archiválie atp.) jsou v hranatých závorkách []. 
 
Zkratky ponechané v textu: 
B.V.M. - beata Virgo Maria (v příslušném pádě) 
Ao - Anno 
 
1. Inventá ř 1720 
 
 
  

Inventarium rerum mobili[um] eccle[si]ae 
Bohnice[n]sis   Inventář movitých věcí bohnického kostela 

1. 
Calix argenteus inauratus magnus cu[m] 
patena et futrali 1 

Kalich stříbrný pozlacený velký s patenou a 
pouzdrem. 

2. 
Monstarantia ex lamina inaurata cu[m] 
argentea lunula 1 

Monstrance z pozlaceného plechu se 
stříbrnou lunetou  

3. Casulae cum stolis et mani[puli]s 6 Kasule se štólami a manipuly 
4. Alba cu[m] cingulo et humerali 1 Alba s cingulem a humerálem 
5. Strophia su[per] calice[s] 6 Kalichová véla 
6. Bursae 3 Burzy 
7. Pallae cum lineis 2 Paly se lněnými (krajkami?) 
8. Corporalia 2 Korporály 
9. Purificatoria 4 Purifikatoria 
10. Sup[er]pelliciu[m] 1 Seperpelice 
11. Biretum 1 Biret 
12. Missale majus 1 Misál větší 
13. Tabullae [!]  4 Tabely 
14. Antipendia 2 Antependia 
15. Mappa pro mé[n]sa com[m]unicantibus 1 Přikrývka na stůl přijímajícím 
16. Ampullae cu[m] orbiculo ex stanno 3 Konvičky s táckem z cínu 
17. Campanae 3 Zvony 
18. Scyph[um] pro com[m]un[icantibus] ex stanno 1 Kalich (pohár) pro přijímající z cínu 
19. Candelabra ex aurichalco 6 Svícny z pozlacené mědi 
20. Effigies Crucifixi 3 Podoby Ukřižovaného (kříže) 
21. Pulvillu[s] 1 Polštářek 
22. Thurib[ulum] ex aurichalco 1 Kadidelnice z pozlacené mědi 
23. Vexilla 3 Korouhev 
24. pelvis pro aqua benedicta ex stanno 1 Kotel na svěcenou vodu z cínu 

25. 
<lapis> baptisteriu[m] lapideu[m], q[uo]d 
habet[ur] in Libo[tz] 1 

kámen Kamenná křtitelnice, která je vlastněna 
v Liboci 
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26. Effigies Resurectionis D[omini] ex ligno 1 Socha vzkříšeného Pána ze dřeva 
27. Imagines pictae 2 Obrazy malované 
28. Feretru[m] 1 Máry 
29. Cancionale 1 Kancionál 
30. Cista pro rebu[s] eccle[si]ae 1 Skříň na věci kostela 
31. Lapis portatili[s] 1 Kámen přenosný oltářní 
32. Libellu[s] evang[elii] Boh[emici] 1 Kniha českého evangelia 

33. 
Coena D[omi]ni, Evang[elium] s[ecundum] 
Joan[nem], p[ost] s[criptum] lavabo in tabulis 1 

Večeře Páně, evagnelium podle Jana, později 
dopsáno lavabo na tabelách 

34. Tintinnabulu[m] 1 Zvonek 
35. Emunctoriu[m] 1 Ručníček 
36. Effigie[s] Crucifixi minoris 2 Kříž menší 
37. Crux longior pro funeribus 1 Kříž delší pro pohřby 
38. Effigies Crucifixi major pro process[ionibus] 1 Kříž větší pro procesí 
39. Pixis pro hostiis 1 Ciborium  
 
2. Inventá ř  1738 
 

  

[Inventarium] ecclesiae sanctorum Petri et 
Pauli Bohniciensis […..] completum [?] á Patre 
Joanne Ignatio Sauersig, curato loci, anno 
1738   

(Inventář) farního bohnického kostela svatých Petra a 
Pavla (…) dokončený Paterem Janem Ignácem 
Sauersigem, místním (duchovním) správcem roku 
1738 

  

In depositione apud curatum cum sacrarium 
misere p[ro]visium [esse] inveniat[ur], sunt 
sequentia:   

V úschově u správce, protože se shledává, že kostel 
byl uboze zabespečen, jsou následující: 

1. Calix argenteus inauratus cum patena 1 stříbrný kalich pozlacený s patenou 
2. Monstrantia ex aurichalco inaurata nova 1 monstrance z mosazi nově pozlacená 
3. Pixis stan[n]ea cum sacris liquoribus 1 pixida cínová na svaté tekutiny 
  In ecclesia:   V kostele 

4. 
Ciborium cum coopertorio ex aurichalco 
inauratum, in quo S[anctissi]mum asservat[ur] 1 

ciborium z mosazi pozlacené …, ve které se 
přechovává Nejsvětější svátost 

5. 
Candelabra majora in altari  exstantia hujus 
materiae 4 

větší svícny mosazné postavené na oltáři ze stejného 
materiálu 

6. Minora candelabra hujus ma[teri]ae 2 menší svícny  mosazné (ze stejného materiálu) 
7. Tabella evangelii, lavabo et coenae Domini 2 Tabela (s textem) evangelia, lavaba a večeře Páně 
8. Baldachinum parvum attritum pendens in altari 1 Baldachýn malý otrhaný, visící na oltáři 
9. Imagines picturae exiguae 4 Obrazy malované malé 
10. Vexilla rubra lacera 2 Korouhev rudá otrhaná 
11. Feretrum 2 Máry 
  In sacristia:   V sakristii: 
12. Ex aurichalco thuribulum cum navicula 1 Kadidelnice s lodičkou z pozlacené mědi 
13. Pelvis pro aqua benedicta ex stanno 1 Kotel na svěcenou vodu 
14. Ampullarum cum discis paria 2 Konvičky s tácky dva páry 
15. Lampas stannea parva pendula in ecclesia 1 Lampa cínová malá, visící v kostele 
16. Poculum pro communicantibus 1 Kalich (pohár) pro přijímající 
17. Cantharelli stannei pro floribus par 1 Vázy cínové na květiny pár 
18. Effigies Resurectionis Domini 1 Socha vzkříšeného Pána 
  Ornatus seu casulae   Ornáty čili kasule 

19. 
Primae classis pro majoribus festi abs[que] 
dalmaticis 1 První třídy pro větší svátky bez dalmatiky 

20. 
Reliquae casulae coloris varii valde attritae 
sunt n[ume]ro 5 Zbylé kasule různé barvy odrané jsou v počtu 

21. Albae ex tela ordinaria factae sunt 3 Alb z pravého plátna udělané jsou 
22. Cingula habent[ur] n[ume]ro 2 Cingula jsou vlastněna v počtu 

23. 
Campanula, qua pulsat[ur] ad missae 
sacrificium 1 Zvonek, kterým se zvoní k mešní oběti 
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24. Superpellicia ex tela, quae sunt exigua 2 Superpelice z plátna, které jsou malé 
25. Mappae pro altaribus sunt numero  4 Pokrývky na oltáře jsou v počtu 
26. Strophia super altaria habent[ur] numero 2 Plátna na oltáře jsou vlastněny v počtu  
27. Strophia super calices varii coloris sunt 10 Kalichová véla různé barvy jsou 

28. 
Mantilia pro abstergendis manibus ad missae 
sacrificium 4 Ubrousky na osušení rukou k mešní oběti 

29. Portatile habet[ur] 1 Portatil je vlastněn 
30. Bursae diversi coloris  4 Burzy různé barvy 
31. Pallae 4 Paly 
32. Corporalia 4 Korporály 
33. Purificatoria 6 Purifikatoria 
34. Effigies  […..] habet[ur] [.] Socha (…) je vlastněna 
35. […]   (…) 
36. Biretum [.] Biret 
37. Antipendium nulius valoris 1 Antependium žádné ceny 

38. 
Missalia unum melius, alterum lacerum, 
majora 2 Misály, jeden lepší, druhý odraný, větší 

39. Missale pro defunctis 1 Misál pro zádušní mše 
41. Evangelium Bohemicum 1 Evangeliář český 

42. 
Cantionale, quod asservat[ur] in choro pro 
cantu populi 1 Kancionál, který se uchovává na kůru pro zpěv lidu 

43. 
Pannus pro tegenda cista, quid vulgo appellat 
příkrov 1 

Látka na přikrytí rakve, která se lidově nazývá 
"příkrov" 

44. 
Altare magnum tantum sub titulo s[ancto]rum 
Petri et Pauli unum.   Oltář velký jen jeden zasvěcený svatým Petru a Pavlu 

45. 

De capitali ecclesiae de facto nihil constat, 
cum nullam notitiam, vel consignatione[s] a 
meo antecessore Luca Stadelmajer, curato 
Libocensi, acceperim, siquid tamen habuisset 
ex mobilio, id in aedificium parochiae 
impensum cum scitu r[everend]issimi archi-
episcopalis officii fuit.   

O kapitálu kostela de fakto není nic známo, protože 
jsem žádnou poznámku nebo záznam od mého 
předchůdce Lukáše Štadlmajera, správce libockého, 
nepřijal, jestliže by něco přece z movitého majetku 
byl měl, bylo to vynaloženo s vědomím 
nejdůstojnějšího arcibiskupského úřadu do farního 
stavení. 

46. Agri parochiales habentur nulli.   Farní pole nejsou vlastněna žádná. 

47. 

Ecclesiae vero demensurati inveniuntur modii 
105 glebae misserrimae, ubi esseminato 
modio, pro nunc vix aquiritur mandolio duplex, 
obveniente vero siccitate nec semen 
recuperatur ut contigit mihi infra scripto, anno 
1738, quo beneficium assupsera[m]. Ex his 
autem agris pertinentibus ecclesae curatus 
tanquam usufructuarius tenet[ur], reddere 
sextum modium v[el]) partem, servato ex 
integro pro usu domestico stramina, ingrano 
tantum, ut habet tenor instrumenti erectionis 
parochiae.   

Shledává se 105 měřic velmi špatné půdy 
vyměřených kostelu, kde je-li vyseta měřice, získá se 
nyní sotva dvojitá měřice, přijde-li sucho, nezíská se 
ani semeno, což padlo na mne níže podepsaného 
roku 1738, v němž jsem přijal toto beneficium. Z 
těchto polí patřících (vztahujících se ke) kostelu 
správce jako pouhý poživatel je zavázán dát šestou 
měřici nebo část kostelu, zachovávaje si ze všeho 
pro  užití v domácím hospodářství slámu, jak 
zavazuje znění zřizovací listiny farnosti. 

48. 

In aedificio parochiali praeter illud, quod per 
me renovatum fuere, ut quid speciale vel pro 
usu parochi, de mobilibus habent, facta 
diligenti inquisitione inveni nihil.   

Ve farním domě jsem po pečlivém zkoumání nenašel 
nic, co mají z movitých věcí kromě onoho, co bylo 
mnou obnoveno, jako něco cenného nebo k užívání 
faráře.  

49. 

Ita testor se non aliter habere, ac has a me 
consignatas res ecclesiam tantum possidere 
fide sacerdotali, propriae manus subscriptione, 
sigilique ordinarii appressione corroboro. 
Joannes Ignatius Suersig, protocuratus 
Bohnicensis et Přední-Ovenecensis.   

Tak svědčím, že se (věci) nemají jinak a že farní 
kostel vlastní pouze tyto mnou zaznamenané věci, 
potvrzuji svou kněžskou ctí, podpisem vlastní ruky a 
otisknutím řádné pečeti.  Jan Ignác Sauersig, 
prvofarář bohnický a předněovenecký.   
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50. 

N[ota]B[ene] anno Domini 1740 die 9na 
mensis octobris in ecclesia Bohnicensi 
erectum tabernaculum cum duobus reliquiariis 
a praenobili domino Francisco Damm, 
expeditore pro tunc Regiae Locumtenentiae.   

Nota bene léta Páně 1740 dne 9. měsíce října (byl) v 
bohnickém kostele vztyčen svatostánek se dvěma 
relikviáři velmi urozeným pánem Františkem 
Dammem,  kancléřem tehdy královského 
místodržitelství.  

51. 
Anno 1737 die 14a Feb[ruarii] baptisterium 
comparatum stan[n]eum pretio 36 fl.   

Roku 1737 dne 14. února koupena cínová křtitelnice 
za cenu 36 zl. 

 
3. Inventá ř 1741 
 

  

Inventarium earum rerum, quae et prout sub 
ingressum parochiae Bohnitzensis in ecclesia 
Parochiálí S[anctorum] Petri et Pauli a me 
inventae sunt.    

Inventář těch věcí, které byly mnou nalezeny 
za příchodu do bohnické farnosti ve farním 
kostele Petra a Pavla. 

  De Auro, Argento, Aurichalco.   Ze zlata, stříbra a pozlacené mědi: 
1. Calix argenteus cum patena 1 Stříbrný kalich s patenou  
2. Monstrantia ex aurichalco 1 Monstrance z pozlacené mědi 
3. Ciborium cum cooperculo ex aurichalco 1 Ciborium s víkem z pozlacené mědi 
4. Candelabra majora et minora ex aurichalco 6 Svícen větší  menší z pozlacené mědi 
5. Thuribulum cum navicula ex aurichalco 1 Kadidelnice s loďkou z pozlacené mědi 
  De Stan[n]o   Z cínu: 

6. 
Fons baptismalis comparatus an[n]o 1739 
triginta sex fl. 1 

Křestní pramen koupený roku 1739 za třicet 
šest zlatých 

7. Pixis pro sacris liquoribus 1 Pyxida na svaté tekutiny 
8. Candelabra minora 2 Svícny menší 
9. Pelvis pro aqua benedicta 1 Kotel na svěcnou vodu 
10. Lampas pendens ante majorem aram  1 Lampa visící na před větším oltářem 
11. Poculum pro com[m]unicantibus 1 Kalich pro přijímající 
12. Cantharelli pro floribus 2 Vázy na květiny 
13. Pyxis pro ablutione in altarí 1 Nádoba na omývání na oltáři 
  Ex materia linea   Ze lněného materiálu: 
14. Corporalia 3 Korporály 
15. Alba ex tela ordinaria 3 Alby z pravého plátna 
16. Superpel[l]icia 2 Superpelice 
17. Map[p]ae pro tegendis altaribus 4 Přikrývky na zakrytí oltáře 
18. Strophia super altaria 2 Plátna na oltáře 
19. Humeralia 3 Humerály 
20. Purificatoria  6 Purifikatoria 
21. Palla 4 Paly 
22. […..]     

23. 
<Antipendia valde attritas Mantilia quae 
adhibent´ pro Missa>   

Antependia značně otrhaná. Ubrousky, které 
se užívají při mši 

24. <Humeralia>   Humeraly 
25. <Pallae>   Paly 
26. <Purificatoria >   Purifikatoria 
27. Cingula 2 Cingula 

  De materia´serica vel semi[serica]   
Z materiálu hedvábného nebo 
polohedvábného: 

28. Casulae versí coloris, universim 6 Kasule různých barev, vůbec 
29. Stolae et manipuli´ 6 Štoly a manipuly 
30. Strophia super calices varii coloris 10 Kalichová véla různé barvy 
31. Bursae varii coloris 4 Burzy různé barvy 

32. 
Bursa cum Pixide et patenula inaurata ad 
deportandu[m] S[anctissimum] viaticum 1 

Burza s pyxidou a malou zlacenou paténou k 
donášení viatika.  

33. Pallae 4 Paly 
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34. Antipendia valde attrita 2 Antependia velmi otrhaná 
35. Pulvilli pro missalí 1 Polštářky pod misál 
36. Baldachinum pro processionibus 1 Baldachýn k procesí 
37. Velum pro monstrantia 1 Vélum na monstranci 
38. Velum super ciborium 1 Cibóriové vélum 
39. Vexilla rubra lacera 2 Korouhev červená otrhaná 
  De ferro vel similí   Ze železa či podobného materiálu: 
40. Campanae mediocres in turrí extra ecclesiam  2 Zvony střední ve věži mimo kostel 
41. Super ecclesiam parva 1 Nad kostelem malý 
42. Pro missae sacrificis 1 K oběti mše 

43. 
{Instrumentus [!] pro candelis emptis a 
fidelibus 1} Nástroj na svíčky koupené věřícími 

  De ligno   Ze dřeva: 

44. 
Chorus {Organum a quodam benefactore 
An[n]o 1744 emptum} 1 

Kůr. Varhany koupené jakýmsi dobrodincem 
roku 1744 

45. Depositorium pro recondendis casulis 1 Úložný prostor na uchvání kasulí 
46. Ambona pro Noc[...]ndo 1 Kazatelna (…) 
47. Feretrum 1 Máry 
48. Oratorium [?] […..] 1 Klekátko (…) 
49. […..]     
  Miscellanea   Různé: 
50. Missalia unum melius, alterum lacerum  2 Misály, jeden lepší, druhý otrhaný 
51. Missale pro defunctis 1 Misál pro mše za zemřelé 
52. Agendae 2 Agendy (knihy obřadů mimo mši) 
53. Evanglium Boëmicum 1 Český evangeliář 
54. Cancionale pro choro 1 Kancionál pro kůr 
55. Pan[n]us pro tegenda tumba 1 Příkrov na zakrytí rakve 
56. Portatile 1 Portatil 
57. Biretum 1 Biret 
58. Aspergillum 1 Aspergil 

59. 

Altare majus et in tota ecclesia unicum sub 
tit[ulo] S[anctorum] Apost[olorum] Petrí et 
Paulí, in quo erectum est tabernaculum 
novum, An[n]o 1740, cum duobus 
Reliquiaribus; sumptibus praenobilis domini 
Francisci Damm, expeditoris pro tunc Regiae 
Locumtenenciae.   

Větší oltář je v celém kostele jediný zasvěcený 
sv. Petru a Pavlu, na němž byl roku 1740 
vztyčen nový svatostánek se dvěma relikviáři 
na náklady velmi urozeného pana Františka 
Damma, tehdy kancléře královského 
místodržitelství  

60. Tabellae evangelii, lavabo, et caenae Dominí 1 
Tabely (s textem) evangelia, lavaba a večeře 
Páně 

61. Imago Crucifixí lignea 1 
Dřevěný obraz Ukřižovaného (kříž s 
korpusem) 

62. Imago Resurgentis Salvatoris lignea 1 Dřevěný obraz vzkříšeného Spasitele (soška) 
63. Imagines in muro pendulae antiquae 4 Obrazy staré visící na zdi  

64. 
Nova Imago Joan[n]is Bapti[s]tae [a]d 
baptisterium 1 Nový obraz Jana Křtitele u křtitelnice 

65. Imago parva lignea B.V.M. 1 Obraz malý dřevěný bl. Panny Marie 

66. 

De capitali Ecclesie nullam notitiam habeo, 
neq[ue] aliquam notitiam a meo antecessore 
aquirere potuí.   

O kapitálu kostela nemám žádnou poznámku, 
ani nemohu připojit nijakou poznámku od 
mého předchůdce.  

67. Agrí parochiales habent[ur] nulli.   Farní pozemky nejsou žádné. 



 129 

68. 

Ecclesiae vero dinumerati inveniunt[ur] modii 
105 glebae miserrimae, ubi esseminato 
modio, pro nunc vix aquirit[ur] mandelio 
duplex, obveniente siccitate nec semen 
reccuperat[ur], quod meus d[ominus] 
antecessor ex[pertus est.?] Ex his autem 
a[gr]is [….. ………....]  Ecclesiae curatus 
tanquam usufructuarius  tenet[ur] reddere 
sextum modium seu partem, servato ex 
integro pro usu domestico stramen ut habet 
tenor instrumenti erectionis parochiae.   

Shledává se 105 měřic velmi špatné půdy 
vypočítaných kostelu, kde je-li vyseta měřice, 
získá se nyní sotva dvojitá měřice, vyskytne-li 
se sucho, nezíská se ani semeno, což můj 
pan předchůdce zakusil. Z těchto pak polí (…) 
správce jako pouhý poživatel je zavázán dát 
šestou měřici čili část kostelu, zachovávaje s z 
celku pro  užití v domácím hospodářství 
slámu, jak zavazuje znění zřizovací listiny 
farnosti. 

69. 

In aedificio parochialí, praeter illud quod 
renovatum est  per meum antecessorem, nihil 
repertum est.   

Ve farním domě, kromě toho co bylo 
obnoveno mým předchůdcem, se nic 
nenalézá.  

70. 

Ita testor, se non aliter habére, ac has á me 
consignatas res, ecclesiam parochialem 
tantum pos[s]idere fide Sacerdotalí, propriae 
manus subscribtione, sigilliq[ue] ordinarij 
ap[p]ressione corroboro. Statu[tu]m Bohnitii 
die 13 Jannuarii A[nno] 1741 Joan[n]es Frisch, 
curatus Bohnicensis.   

Tak svědčím, že se (věci) nemají jinak a že 
farní kostel vlastní tyto mnou zaznamenané 
věci, potvrzuji svou kněžskou ctí, podpisem 
vlastní ruky a otisknutím řádné pečeti. 
Ustanoveno v Bohnicích dne 13. ledna roku 
1741. Jan Frisch, bohnický správce.   

 
4. Inventá ř 1744 
 
  

Inventarium rerum Ecclesiae Parochialis 
Bohnicensis Sub Titulo SS. Apostolorum Petri et 
Pauli prout Sub ingressu meo ad hoc 
Beneficium Bohnicense  A[nno] 1744 die 14 
Mensis Aprilis á me partim reperta, partim 
tempore jam meo comparata sunt et huic 
Ecclesiae accesserunt. 

Inventář věcí farního kostela bohnického 
zasvěceného  sv. Petrovi a Pavlovi, podle toho 
jak byly při mém příchodu na toto bohnické 
beneficium roku 1744, dne 14. dubna z části 
mnou (zde) nalezeny, zčásti již koupeny v mém 
období a přidávají se tomuto kostelu. 

1 Quod ipsam Ecclesiam attinet, satis antiqua ita 
ut vestigia non exstent, a quo et quando 
aedificata, et quomodo dotata, compendiosa 
cum sacristia et ibi altare lapideum, almare 
ligneum pro rebus et casulis Ecclesiae et 
scamnum unum longum, Crux cum scabello 
oratorio, et tabernaculum antiquuum quod 
subinde stetit in Altari Ecclesiae. 

Pokud jde o samotný kostel, je poměrně starý, 
takže nejsou stopy po tom, kým a kdy byl 
vystavěn; vybavená sakristií  a tam kamenným 
oltářem, dřevěnou almarou na kostelní věci a 
kasule a (je tu) jedna dlouhá lavice, kříž s 
modlitebním klekátkem a starým tabernaklem, 
který stál čas od času v kostele. 

2 Cemeterium satis compendiosa cinctum muró. Hřbitov je dostatečně obehnán zdmi. 
3 Ossarium satis miserum. Kostnice je dosti bídná. 
4 Turricula super ecclesiam cum una parva 

capana. 
Věžička nad kostelem s jedním malým 
zvonkem. 

5 Alia turris major ab irruente milite  Borussico 
Anno 1757 suo thorace asserico pauló ex toto 
spoliata, in eáq[ue] campanae majores duae. 

Jiná větší věž okradena vtrhnuvším pruským 
vojákem roku 1757 téměř zcela o svůj laťový 
plášť, ve které jsou dva větší zvony.  

6 In Ecclesia ejusq[ue] ingressu á parte dextrae 
vasculum lapideum pro aqua benedicta in muro 
positum. 

V kostele a jeho vchodu na pravé straně byla 
do zdi umístěna kamenná nádobka na 
svěcenou vodu. 

7 Altare Majus sub titulo S[anctorum] Apostolorum 
Petri et Petri [!] et cum imagine illorum, et nunc 
pro omni [?] die privilegatum pro defunctis ad 
annos septem. Suprá  imaginem baldachinum 
attritum dependulum dono accepi. 

Větší oltář zasvěcený sv. apoštolům Petru a 
Petru (sic!) a s jejich obrazem a nyní na sedm 
let pro všechny dny nadaný získáváním 
odpustků za zemřelé ; nad obrazem  vetchý 
visící baldachýn, který dostal darem. 

8 Tabernaculum ligneum versatile suprá parvum 
tabernaculum cum statua  B. V. M. , ex parte 
duo angeli tenentes candelabra, ex parte duo 
[…]ca reliquiaria. 

Dřevěný otáčivý/pohyblivý tabernakl, nad ním 
malý tabernakl se sochou B.P.M., po stranách 
dva andělé držící svícny, po stranách dva … 
relikviáře. 
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9 Antipendium ligneum per […..]ore expensis 
nobilis Domini Wenceslai Schramek de Freifeld 
subinde possesoris villae inferioris Bohnicensis. 

Dřevěné antependium  … na náklady 
urozeného pána Václava Šrámka z Freifeldu 
někdy držitele dolního bohnického statku.  

10 Ante altare majus lampas decens stannea 
comparata meo tempore, et in altari 6 stannea 
candelabra meo tempore dono a d[omi]na 
Appolonia Twrznikiae ex villa inferiori [...] quae 
sepulta jacet in Ecclesia infra chorum e regione 
in gressus Eccl[esi]ae. 

Před větším oltářem je slušná cínová lampa 
koupená za mého času  a na oltáři 6 cínových 
svícnů darované za mého času paní Apolénou 
Tvrzníkovou z dolního bohnického statku, která 
leží pohřbena kostele pod kůrem ze strany 
vchodu do kostela. 

11 Alterum altare ex parte e regione sacristiae cum 
decenti et pretiosa imagine Jesu Christi 
Salvatoris nostri crucifix[i] cum cista decenti, 
quam mihi donavit Prenobilis domina Anna 
superstes vidua post defunctum praenob[ilem] 
ac generos[um] d[ominum] Josephum Scharm 
civem Antiquo- Urbensem et ad  tabul[as]  
Regni registratorem. 

Druhý oltář částečně z oblasti sakristie s 
slušným a cenným obrazem Jezu Krista 
Spasitele našeho ukřižovaného s pěkným 
rámem, který mi darovala přešlechetná paní 
Anna pozůstavší vdova po přešlechetném a 
velkodušném pána Josefu Šarmovi občanu 
staroměstském a písaře u Zemských desek.  

12 In eodem Altari invenita statua B.V.M.  von 
Altötting meo tempore donata á d[omi]no 
Francisco Neffe et Eleonora conjuge quondam 
possesoribus vineae Lissek  et "U Třech králků" 
dictae. Hanc statuam decenti vesticulae cum 
argenteis fimbriis, corolla, septro ornavit 
perillustris domina Eva Francisca Ottenfeldiana 
nata Feldekiana. 

Na tomtéž oltáři je socha P.M. z Alltötingu za 
mých časů darovaná panem Františkem 
Neffem a jeho chotí Eleonorou, kdysi držitelů 
vinice Lísek a "u Třech Králků" řečené. Tuto 
sochu ozdobila pěknými šatečkami se 
stříbrnými třásněmi, věnečkem a žezlem 
přešlechetná paní Eva Františka Ottenfeldová 
rozená Feldeková. 

13 In altari quatuor parva stannea candelabra. Na oltáři jsou čtyři malé cínové svícny. 
14 Ante altare pendet decens lampa stannea meo 

tempore dono´ data á Catharina Joannis 
Wraney, incolae et judicis Bohnicensis 
conthorali. 

Před oltářem visí pěkná cínová lampa v mé 
době darovaná Kateřinou, manželkou obyvatele 
a soudce bohnického rychtáře. 

15 Antipendium ligneum. Antependium dřevěné. 
16 Baptisteriium staneum in Ecclesia cum vesticula 

viridis coloris, supra picta in muro imago s[ancti] 
Joannis Baptistae Christum D[omi]num 
baptisantis. 

Cínová křtitelnice v kostele s oblečkem zelené 
barvy, nad ní  je na zdi namalovaný obraz sv. 
Jana Křtitele křtícího svého Krista. 

17 Campana ad sacristiam pendens una. Zvon visí jeden u sakritie. 
18 Campanae aliae major et minor ad usum 

missae sacrificii. 
Zvony jiné  - větší a menší - k použití při oběti 
mše. 

19 Lampas fundata ante Sanctissimum non est, 
optarem esset tamen [.....] tempore divi […] et 
missae sacrificii ardere solet, expensis 
Ecclesiae et subinde dono´benefactorum cum 
particula butyri comerentium [?]. 

Lampa před svatostánkem není nadána, přál 
bych si, aby byla, přece … …alespoň v 
svátečním čase a při mešní oběti je 
zapalována, na náklady kostela a dále z daru 
mecenášů, kteří přispívají částí oleje (másla). 

20 Vexilla in Ecclesia viridis coloris cum imaginibus 
s[anctorum] apostolorum Petri et Pauli ex una 
parte et S. Andreae et S. Catharinae ex altera 
parte duo meo tempore dono et expensis pie in 
domino defuncti Andreae Suchey et Catharinae 
cunjugis,  opilionis subinde in villa superiori 
Bohnicensi. 

V kostele je zelený prapor s obrazy sv. apoštolů 
Petra a Pavla z jedné strany a sv. Ondřeje a 
Kateřiny z druhé strany ( dva?) darované za 
mého času na náklady zbožně v Pánu 
zesnulého Ondřeje Suchého a jeho manželky 
Kateřiny, ovčáka někdy na horním bohnickém 
statku 

21 Alia vexilla rubri cloris jam bene attrita duo. Jiný prapor rudé barvy slušně omšelý - dva.  
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22 Scamna in ecclesia ex parte dextrae nova 
quatuor meo tempore dono et expensis 
perillustris d[omi]na Evae Franciscae 
Ottenfeldianae natae Feldekianae et illustrissimi 
d[omi]ni baronis Leveneur existentibus, et illae 
possidente villam Zadni Ovenetii. 

V kostele na pravé straně jsou 4 nové lavice, 
které za mých časů darovala za života 
přešlechetná paní Eva Františka Ottenfeldová 
rozená Feldeková a nejjasnější pan baron 
Leveneur, držitel statku Zadního Ovence. 

23 Scamna alia ex parte sinistra aliquot antiqua. Lavice na levé straně jsou poněkud postarší. 
24 In parietibus ecclesiae inveniuntur imagines 

spetiales dua mojores, Sancti Viti martyris et 
patroni regni  ad ingressum Ecclesiae, meo 
temore dono dato a pie defuncta Domina 
Zastieriana Cive Antiquaurbensi.  

Na stěnách kostela se nacházejí dva velké 
oddělené obrazy. Sv. Víta mučedníka a patrona 
království u vchodu do kostela, který za mého 
času byly darovány zbožně zesnulou paní 
Zástěrovou, občankou staropražskou.  

25 Altera imago X[ris]ti Domini de cruce depositi 
mea tempore donata á d[omi]na viduata 
Schubertowa nata Pokorniana Vetero- Praga. 

Druhý obraz Pána Krista z kříže sňatého, 
darovaného za mého času ovdovělou paní 
Šubertovou rozenou Pokornou ve Staré Praze. 

26 Alia imagines. Nativitis Christi Domini.    Jiné obrazy: Narození Pána Krista 
27 Imago parva cum vitro et cista nigra Christi Jesu 

Crucifixi.  
malý zarámovaný a zasklený obraz Jezu Krista 
Ukřižovaného 

28 Alia s[ancti] Joannis Nepomuceni parva. jiný malý obraz sv. jana Nepomuckého; 
29  Alia antiqua s[anctorum] Apostolorum Petri et 

Pauli. jiný starý sv. apoštolů Petra a Pavla 
30  Alia s[ancti] Joannis Baptistae. jiný sv. Jana Křtitele 
31 Alia parva s[ancti] Antonii Paduani. jiný malý sv. Antonína Paduánského 
32 [.....] duae [?] majores antiqu[ae] [.....] Christi 

D[omi]ni Crucifixi 
(…) dva větší staré (…) Krista Pána 
Ukřižovaného 

33 Cruces ligneae cum imagine Crucifixi duae, una 
in [majo]ri Altari, altera in minori donata á 
d[omi]na vidua[ta] Schubertowa. 

Dva dřevěné kříže  s podobou Ukřižovaného, 
jeden od ovdovělé Šubertové. 

34 Pulvilli pro missali in majori ara duo. Dva polštářky pro misál na větším oltáři. 
35 In minori ara duo labore et dono virginis Annae, 

filiae pr[a]enob[ili] gen[erosi] d[omi]ni Andreae 
Beda, possesoris villae inferioris Bohnicii. 

Na malém oltáři dva (polštářky) námahou a 
darem panny Anny, dcery velmi urozeného a 
šlechetného pána Ondřeje Bédy, držitele 
dolního statku bohnického. 

36 Agnellus ligneus colore argenteo pictus cum 
radiis inauratis et […] subinde in ara majori 
locandus, meo te[m]p[o]re donatus a p[ie] 
defuncto n[o]b[i]li d[omi]no Jo[ann]e Sausik  [!], 
curato Bohnicensi et predecessore meo. 

Beránek dřevěný barvy stříbrné, malovaný, s 
paprsky zlacenými a (…) potom měl být za 
mého času umístěn na větším oltáři, darovaný 
zbožně zesnulým vznešeným pánem Janem 
Sausikem (Sauerzigem), správcem bohnickým 
mým předchůdcem. 

37 Ambona lignea nigra meo tempore noviter 
coloribus picta. 

Ambon dřevěný černý, za mého času nově 
natřen barvami. 

38 Chorus cum organo a benefactoribus 
comparato. 

Kůr s varhanami koupennými dobrodinci. 

39 Gradus lignei pro necessario ascensu. Schůdky dřevěné pro potřebu vystoupení. 
40 Scamnum aliud ligneum apud altare majus. Lavice jiná  dřevěná u většího oltáře. 
41 Monstrantia decens cum radiis inauratis et 

lunula.  
Monstrance pěkná s paprsky a s lunetou. 

42 Alia monstrantia cum lunula, est a[nti]qua et 
simplex. 

Jiná monstrance s měsíčkem, stará a prostá. 

43 Pixis seu ciborium inauratum cum vesticula rubri 
coloris pro servandis sacris particulis. 

Pixida čili ciborium pozlacené  s "šatečkami" 
rudé barvy na uchovávání svatých částek 
(partikulí). 

44 Calix argenteus inauratus cum patena in futrali 
ligneo, serula occlusus. 

Kalich stříbrný pozlacený s patenou v 
dřevěném pouzdru, uzavřenou závorou. 
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45  Alius calix pariter argenteus inauratus cum 
futrali nigro, et patena meo te[m]p[o]re donatus 
eccl[e]siae Bohnic[ensi] a d[omi]no Joanne 
Nequein [!] Pragensi sub ingressu suo ad 
monasterium ad s[anctum] Jacobum Vetero-
Pragae in signum gratitudinis, quod dum 
d[omi]na mater ipsum in vinea tunc Lisek  in 
vineatione [?] existens peperisset, in hac 
ecclesia baptizatus fuerit. 

 Jiný kalich rovněž stříbrný a pozlacený s 
černým pouzdrem a patenou za mého času 
darovaný bohnickému kostelu Pražanem 
panem Janem Nequeinem při příležitosti jeho 
vstupu do kláštera na znamení vděčnosti, 
protože když ho jeho paní matka byvši tehdy na 
sklizni ve vinici Lísek porodila, byl v tom kostele 
pokřtěn. 

46 Thuribulum cum navicula ex aurichalco 
antiquum unam. 

Kadidelnice s lodičkou z mosazi, stará jedna. 

47 Aliud thuribulum novum cum navicula 
t[em]p[o]re meo dono pr[a]en[obillis] gen[erosi] 
d[omi]ni Andreae Beda, pos[sessorris] villae 
inf[erioris] Boh[nicensis] 

Jiná kadidelnice nová s lodičkou, za mého času 
darem velmi vznešeného a šlechetného pána 
Ondřeje Bédy, držitele dolního bohnického 
statku (obdržená). 

48 Pixis stannea pro sacris liquoribus in scatula 
inclusa. 

Pixida cínová na svaté tekutiny zavřená do 
krabičky. 

49 Alia pixis stannea minor pro sacris liquoribus. jiná pixida cínová menší na svaté tekutiny. 
50 Item pixis alia stannea pro olea infirmorum […] 

in futrali ligneo. 
Též jiná pixida cínová pro olej na pomazání 
nemocných […] v dřevěném pouzdře. 

51 Alia pixis inaurata pro deportando Sanctissimo 
Eucharistiae sacramento ad infirmos. 

 jiná pixida pozlacená k donášení svátosti  
nejsvětější eucharistie  k nemocným. 

52 Alia pixis stannea in altari majori pro digitis 
abluendis. 

Jiná cínová pixida na větším oltáři na omývání 
prstů 

53 Pelvis stannea t[em]p[o]re meo renovata et 
noviter fusa. 

Nádoba cínová za mého času obnovena a … 
přelita. 

54 Poculum stanneum in sacristia pro digitis 
abluendis. 

Cínová číše  v sakristii na umývýní prstů. 

55 Aspergilla duo. Dva kropáče, 
56 Ampullarum stannearum cum novo disco ad 

majorem aram par unum. 
Jeden pár cínových ampulí s novým talířkem na 
větším oltáři. 

57 Ampulla alia stannea nova cum disco pro ara 
minori expensis et dono supra nominatae 
perillustris d[omi]nae Ottenfeldianae. 

Jiné ampule cínové s podnosem pro menší 
oltář na náklady svrchu řečené  velmi vznešené 
paní Ottendorfové. 

58 Candelabra antiqua ex aurichalco majora 
quatuor, minora duo. 

Starý mosazný svícen - větší čtyřikrát, menší 
dvakrát. 
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59 Casula pretiosa cum stola et manipulo, pro qua 
materiam accepi dono speciali Dresda pro 
baldachino Przedni-Ovenecium, dum ibi 
processio semel infra octavum Theophaniae 
habetur comparando, dum autem vidissem, 
quod pro hoc materia et ex illa comparari reliqua 
alia difficilia possent, et processio aliunde semel 
intra annum ibidem ducitur, ergo cum scitu illius 
virginis Theresiae ad aulam saxonicam jam in 
D[omi]no defunctae fieri, curavi casulam partim 
expensis ecc[le]siae Bohnicensis, partim 
additamentis saepe nominatae perilusstris 
d[omi]nae Ottenfeldianae cum hoc promisso, 
quod dum processio Przedni- Ovencii ducitur, 
baldachinum accepturus sim et successores 
mei pariter Bohnicio, autsi non vellent, 
baldachinum pro eccl[esi]a Przedni-Oveneansi 
comparare debent aut casulam ei dare, ut 
voluntas benefactoris et intentio adimpleatur 
[…..][?] Strophium supra calicem ad hanc 
casulam nullum est, quod extat a me curato 
donatum est. 

Cenná kasule se štolou a manipulem, na které 
jsem získal material zvláštním darem z 
Drážďan určený na zakoupení baldachýnu pro 
Přední Ovenec, když je tam procesí jednou v 
oktávu Zjevení Páně. Když jsem ale viděl, že 
materiál a jiné věci (? pro baldachýn, pro 
procesí) je obtížné koupit, a konec konců tam 
procesí jde jednou za rok, jsem tedy s vědomím 
oné panny Terezie od saského dvora, již v 
Pánu zesnulé, jsem nechal zhotovit kasuli na 
náklady z části bohnického kostela, zčásti z 
příspěvků často jmenované převznešené paní 
Ottenfeldové, s tím slibem, že když bude 
průvod v Předním Ovenci, vezmu baldachýn z 
Bohnic já i moji nástupci. Nebo kdyby nechtěli, 
musí pro kostel v Předním Ovenci koupit 
baldachýn, nebo mu dát kasuli, aby byla 
naplněna vůle dobrodince. Kalichové strophium 
k této kasuli není žádné, to které existuje, je 
darované mnou, správcem. 

60 Quod attinet baldachinum Bohnicense certo 
certius decens, alius hic erat miserum et attritum 
illudq[ue] sump[si] proinde hoc quod nam 
invenitur ex holosserice viridi illud impetravi ab 
illustrissima ac eccellentissima d[omi]na 
d[omi]na Barbara conjuge illustrissimi ac 
eccellentissimi d[omi]ni S[ancti] R[omani] 
i[mperii] comitis Kollovrat, supremi Burggravii 
Regni Bohemiae, hujus eccl[esi]ae et mei 
patroni gratiosissimi. 

Pokud jde o bohnický baldachýn, je zcela jistě 
pěkný, jinak tu byl ubohý a omšelý, a proto 
jsem nabyl onoho, který je ze zeleného čistého 
hedvábí. Ten jsem vyzískal od nejslavnější a 
nejvznešenější a nejvýtečnější paní paní, 
Barbory, manželky nejvznešenějšího a 
nejvýtečnějšího pána, pana hraběte S.Ř.Ř. 
Kolovrata nejvyššího purkmistra království 
českého, nejštědřejšího patrona tohoto kostela i 
mého. 

61 Dependentia circa baldachinum ex viridi 
bombyce aur[is] mixtis filis, susuetura [?] circa 
circum ex tapheta [?] viridi, item in medio cor 
auro textum. Hac dono et expensis saepe 
nominate  perillustris d[omi]nae Ottenfeldianae 
parite[r] illustrissimi d[omi]ni Joannis baronis 
Leveneur 

Závěs kolem baldachýnu ze zeleného hedvábí 
smíchaného se zlatými nitěmi, podšitý kolem 
dokola ze zelené krycí látky, uprostřed rovněž 
utkáno srdce ze zlata. Tento (jsem obdržel) 
darem a na náklady často jmenované  velmi 
vznešené paní Ottenfeldové a rovněž 
nejvznešenějšího pana Jana barona 
Leveneura.    

62 Casula altera cum stola manipulo, strophio, 
bursa et palla, variis mix[is] coloribus 
bombycinis, item cum casula alba donata 
eccl[esi]ae a supra dicto d[omi]no Joanne 
Nechaim pariter meo tempore. 

Jiná kasule se štolou, manipulem, strofiem, 
burzou, palou ruznými smíšenými hedvábnými 
barvami (zdobenou), věnovaná  též s bílou 
kasuli kostelu rovněž od svrchu řečeného pana 
Jana Nechaima za mého času. 

63 Alia casula cum stola manipulo et strophio, 
bursa et palla nigri coloris et pretiosa materia 
precibus a me impetrata et donata a supra dicto 
illustrissimo d[omi]no Jo[ann]e Bapt[ista] barone 
Leveneur. 

Jiná kasule se štolou, manipulem, vélem, 
měšcem/pixidou a pallou černé barvy a 
cenného materiálu …  … a věnovaná svrchu 
řečeným velmi šlechetným pánem Janem 
Křtitelem baronem Leverearem. 

64 Alia casula variorum colorum, pro qua materiam 
accepi a pie defuncta d(omi)na Dorothea 
Warzeschiana ex Caesarey molis. 

Jiná kasule různých barev, na kterou jsem 
dostal látku od zbožně zemřelé daní Doroty 
Vařešové z císařských mlýnů. 

65 Aliae adhuc casulae nigre simplices duae. Ještě jiné dvě kasule černé prosté. 
66 Aliae adhuc casulae variorum colorum tres. Ještě jiné tři kasule rúzných barev. 
67 Alia casula nova cum stola manipulo bursa et 

palla […..] 
 Jiná kasule nová se štolou, manipulem, bursou 
a pallou (…) 

68 […..] (…) 
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69 Cingula tria. Cingula tři 
70 Strophia super calices […] novem strophia nad kalichy  (…) 9 
71 Bursae octo. burzy 8 
72 Pallae totidem. pally 8 
73 Corporalia septem. korporály 7 
74 Albae quatuor. Alby 4 
75 Humeralia quatuor. humerály 4 
76 Purificatoria 12. purifikatoria 12 
77 Superpelliciae duo. superpelice 2 
78 Aliud attritus ad infirmos jiné omšelé k nemocným 
79 Mantilia pro abstergendis manibus quinque. ručníčky na utírání rukou 5 
80 Strophia super altaria tria. strophia nad oltáři  3 
81 Mappae pro majori, minori et sacristia ex tela 

crassa tres.  
Přikrývky (mappae) na větší, menší (oltář) a 
sakristii  ze silné látky 

82 Mappa pro tegendo majori altari rubro bombyce 
texta donata a defuncta Ludmilla uxore Joannis 
Beneschovskej, sartoris in pago Lisolaj pro 
eccle[si]a Bohnicensi, altera similis pro 
Eccl[es]ia Przedni Ovenecensi. 

Přikrývka (mappa) na přikrytí většího oltáře, z 
rudého hedvábí utkaná, darovaná zemřelou 
Ludmilou, ženou Jana Benešovského, krejčího 
ve vsi Lisolej pro bohnický kostel, jiná podobná 
(přikrývka) pro kostel v Přednoovenecký 

83 Alia mappa pro altari minori. Jiná krycí látka na menší oltář.  
84 Mantile pro com[m]unicantibus. Ručníček pro přijímající. 
85 Vela ad benedictionem adhibeda tria, unum 

album, rubrum  alterum,  tertium aliqualiter 
antiquum albi coloris. 

Vélum určené k požehnání - jedno bílé, jiné 
rudé, třetí poněkud staré bílé barvy 

86 Vesticula rubri coloris meo t[em]p[o]re 
comparata cum superpelliciis pro duobus 
ministris due. 

Roucha (vesticula) rudé barvy, koupené za 
mého času, se superpelicemi pro dva 
ministranty 

87 Aliae duae nigre. Jiná dvě černá. 
88 Candelabrum ferreum pro ponendis a fidelibus 

oblatis candelis stans unum. 
Svícen stojicí železný na umísťování svíček 
obětovaných věřícími. 

89 Alia candelabra ferr[ea] […..] duo. Jiné svícny železné (…) 
90 Missalia majora duo. Větší misály dva. 
91 Aliud pro defunctis unum. Jiný (misál pro mše) za zemřelé 
92 Bireta duo. Birety dva. 
93 Agenda Agenda. 
94 Evangeliarum liber unus. Evangeliář jeden. 
95 Cancionale pro choro bohemicum unum. Český kancionál pro kůr/sbor 
96 Tabellae in uno et altro altari tres. Tabely na jednom a druhém oltáři 
97 Statua resurgentis Salvatoris. Socha vzkříšeného spasitele 
98 Antipendium pictum cum a'abus [?] purgatorii in 

Sacristia. 
Antependium malované s (? - mukami) očistce 
v sakritstii 

99 Cruc[ic]ula lignea ad tumbam adhiberi solita. Křížek dřevěný užívaný obvykle u rakve. 
100 Sacculus pro elemosina a fidelibus petenda. Sáček na žádání almužny od věřících 
101 Feretrum, Crux preferenda, pannus niger pro 

tegenda tumba. 
Máry, kříž, který se před nimi nosí, látka černá 
na přikrytí rakve  

102 De capitali eccl[esi]ae nullam notitiam habeo, 
neque a meis praedecessoribus notatum quid 
inveni. 

O penězích kostela nemám zpráv, ani jsem 
nenašel ni poznamenáno od mých předchůdců. 

103 Hortulus apud domum parochialem novo cinctus 
item adjacenti parvo agro ita medii modii aut 
trium quadrantium, de quo fuerat aliquod 
disputatio, sed accepto loco hujus ab 
eccelentis[sim]o d[omin]o d[omin]o sup[re]mo 
burggravio alio agro,contentata lis est, quod 
nunc bona vide spectet curato. 

Zahrada u farního domu je spolu s přilehlým 
malým polem (tak na půl měřice nebo tři 
quadranty) nově oplocená; Bylo o něj 
dohadování, ale když bylo přijato jiné pole 
místo něj od  nejvýtečnějšího pána pana 
Nejvyššího purkrabího, byl spor, jak správce 
nyní v dobré víře očekává, skončen.  
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104 
Agri quibus utites curatus centum duorum 
modiorum, sunt ecclesiae ex quibus curatus 
ecclesiae dare debetur sextam partem in grano, 
et sunt sequentes:  

Pole užívaná správcem jsou o velikosti 102 
měřic. Patří kostelu a správce je z nich 
povinován dát šestý díl v zrnu. A jsou to 
následující: Když se jde ze vsi Bohnice do Tróje 
na pravo 

105 dum itur ex pago Bohnictz Trojam versus a 
dextris penes agrum Joannis Wranej vulgo 
Haudka est unus ager in continuo circa [?] 26 
modiorum,  

při poli Jana Vraného volgo Haudka, je jedno 
souvislé pole s výměrou přibližně 20 měr, 

106 ex parte sinistra penes agrum Joannis Lebetz 
seu Nowey ager 3 modiorum 

z levé strany při pozemku Jana Lebce čili Novej 
– pole o výměře 3 měřic. 

107 Ulterius in hac parte sinistra versus Trojam ager 
11 aut 12 modiorum.  

Poslední na této levé straně proti Tróji je pole o 
11 či 12 měřicích (u Pazderek), 

108 
Alter "Nad Hlinišťaty" 4 modiorem  

druhý nad hlinišťaty  4 měřic (nyní “v 
Kokličkách”) 

109 Ager versus Trojam ex parte dextra penes 
campum Trojensem et villae Bohnicensis 11 
modiorum ("U Louže") 

Pole směrem k Tróje z pravé strany při trójském 
poli a poli statku bohnického 11 měřic. 

110 Ager "Nad Viničkou" dictus 8 modiorum  Pole “nad viničkou” řečené – 8 měřic 
111 Ager "Na Větru" dictus duorum modiorum.                                            Pole “ Na Větru" o 2 meřicích. 
112 Ager quo itur ad aquam /arvam/ inter campos 

villae superioris et Jo[ann]is Lebec duorum 
modiorum.                                                                  

Pole, kterým se jde k vodě (louce) mezi poli 
horního statku a Jana Lebce o 2 měřic 
/Bendovka/ 

113 Ager "Na Písku" /Na Pískách/dictus undecim 
modiorum. 

Pole “Na Pískách” řečené – 11 měřic 

114 Ager post horreum parochiale octo modiorum.                                Pole za farní stodolou  8 měřic 
115 Ager  "V Kostoprdech" dictus quinque 

modiorum.                              
Pole "V Kostoprdech" řečené – 5 měřic 

116 Ager post villam superiorem unius modii.                                              Pole za horním statkem – 1 měřice 
117 Ager "Za Křížem" dictus versus silvam 

Libnensem trium modiorum et duorum 
quad[ratorum]. 

Pole „Za Křížem“ řečené, proti lesu Libeňskému 
3 měřice. a půl 

118 Ager "Na Kráčatech" dictus 7 modiorum. Pole „Na Kračatech“ řečené  - 7 měřic 
120 In domo parochiali praeter aedificium 

parochiale, horreum, unam antiquam mensam, 
et cistam negri coloris {+deest} aliis nihil.  

Ve farním domě kromě farního stavení, stodoly 
jednoho starého stolu a černé skříně (+ není) 
není nic. 

121 Receptandum pro curru et aliis ad 
oecconomiam spectantibus meo tempore 
aedificatam.  

Má být přijato za vůz a jiné věci sloužící k 
vybudování hospodářství za mého času.  

122 Schola meo temore edificata expensis et 
manificentiae pie in D[omi]no defuncti d[omi]ni 
Francisci Neffe possesoris Vineae "U třech 
králků" dictae et d[omi]nae conjugis Eleonore, 
qui 100 fl. pro edificanda hac schola donavit, qui 
etiam exiverunt et neq[ue] adhuc sufficerunt. 

Škola vybudována za mého času nákladem a 
velkodušností zbožně v Pánu zemřelého pána 
Františka Neffeho, držitele vinice "U třech 
králků" řečené a paní manželky Eleonory, kteří 
darovali na školu, která měla být vybudována, 
100 zl., které také byly vydány a ani 
nepostačily. 

 
 
 
5. Inventá ř 1762 
 

Části psané kurzívou jsou přepsány resp. doplněny podle přepisu ve P. 
Mencla v Kronice 1836, s.54. 
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Inventarium Rerum Ecclesiae Parochialis 
Bohnicensis sub Titulo S[anctorum] 
Apostolorum Petri et Pauli, pro ut sub ingressu 
meo ad hanc Parochiam Bohicensem An[n]o 
D[omi]ni 1762 Die 8 mensis Aprilis á mé 
repertae sunt.   

Inventář věcí farního kostela bohnického 
zasvěceného  sv. Petrovi a Pavlovi, podle toho 
jak byly při mém příchodu do této bohnické 
farnosti roku 1762, dne 8. dubna z části mnou 
(zde) nalezeny. 

1 

Quod ipsam Ecclesiam attinet haec satis 
compendiosa cum sacristia, et caemeterio 
muro cincto.   

Pokud jde o samotný kostel, je dobře vybaven 
sakristií  a hřitovem obehnaným zdí. 

2 
In caemeterio Locus tectum pro componendis 
ossibus de mortuorum, seu ossarium.   

Na hřbitově je kryté místo na skládání kostí 
mrtvých čili kostnice. 

3 

Turris major lignea, in qua campanae pendent 
major et minor, quae vero An[n]o 1757 die 
quinto Maji á militibus Borussicis Bohnicium 
transeuntibus fermé ex toto spoliata, per me 
vero An[n]o 1762 ad pristinum státuum 
Restaurata. 2 

Větší dřevěná věž, ve které visí zvonyvětší a 
menší, která však roku 1757 dne 5. května 
byla pruskými vojáky, kteřá tudy táhli, téměř 
úplně obrána o prkna, ale r.1762 byla mnou 
obnovena do původního stavu. 

4 
Suprá Ecclesiam turris parva lignea, in qua 
pendet campana parva 1 

Na kostelem je malá dřevěná věž, ve které visí 
malý zvon.  

5 

In Ecclesia Altare majus sub titulo S[anctorum] 
Apostolorum Petri et Pauli cum ipsorum 
imagina cum tabernaculo cum duplivi ex parte 
reliquiario et una parva statua B[eatae] 
V[irginis] M[ari]ae in parvo tabernaculo ligneo.  2 

V kostele je větší oltář se zasvěcením sv. 
apoštolům Petru a Pavlu s jejich obrazem, s 
tabernaklem se z části dvojitým reliquiářem a 
jednou malou sochou B.P.M. na (in) malém 
devěném tabernaklu.  

6 

Alterum Altare minus ex parte sinistra cum 
imagine pretiosa Crucifixi quam do<no 
accepi> to á praenobili D[omi]na […] viduata  
Scharmin Cive Vetero-Pra[gensi] et ant[...] 
[.........] statua B[eatae] V[irginis] M[ariae] Von 
Öting, qua[m] […] huic [?] Eccl[esiae] do[navit] 
D[omi]nus Franciscus Neffe et d[omin]na 
conjux ejus Eleonora possesores vineae „U 
trech Kralku“ dicta. quam pretiosa rubri coloris 
vesticula argenteis cum  fimbriis ornata 
decenti corolla perill[ustris] […..] d[omi]na Eva 
Francisca de Ottenfeld. Portatile ad majus 
altare […..] Eccle[si]am spectans in alt[erum]. 
Altare […............] nullum, quod inveni 
[….......................................................] 
Ovenetium.   

Jiný oltář, menší z levé strany, s cenným 
obrazem Ukřižovaného, který vyl darován 
převznešenou paní … ovdovělou 
Scharmovou, občankou staropražskou … 
socha B.P.M. öttingenské, … František Neffe 
a jeho choť Eleonora, držitelé vinice "U třech 
králků" řečené, která je ozdobena cennými 
šatečkami rudé barvy se stříbrnými třásněmi, 
pěknými … Eva Františka z Ottenfeldu. 
Portatil k většímu oltáři (…) 

7 […..]   (…..) 
8 Alia minora 4 Jiné menší (svícny?) 
9 Alia antiqua ex aurichalco majora 4 Jiné starší větší z mosazi 

10 Minora 2 Menší  

11 

Lampas stannea ante aram majorem donata a 
D[omi]na Dorothea Wačzesskin [!] ex Molis 
Caesareis 1 

Cínová lampa  před větším oltářem darovaná 
paní Dorotou Wacžesshovou z císařských 
mlýnů  

12 

Altera lampas deicas [?] etiam stannea ante 
minus altare B[eatae] V[irginis] Mariae donata 
a Catharina Joannis Wraney incolae 
Bohnicensis conthorali. 1 

Jiná pěkná lampa před oltářem B.P.Marie, 
darovaná Kateřinou, (ženou) Jana Wraného, 
obyvatele a rychtáře bohnického. 

13 

Antipendium ante majus altare ligneum 
expensis D[omi]ni Wenczesslai Schramek von 
Freiefeld tunc possessoris [v]illae inferioris 
Bohnicensis pictum.   

Dřevěné Antipendium před větším oltářem 
namalované na náklady pana Václava 
Schramka von ?Freiefeld, tehdy držitele 
dolního bohnického statku. 
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14 
Alterum antiendium pariter ligneum ante minus 
altare. 1 

Jiné antipendium rovněž dřevěné před 
menším oltářem.  

15 Pulvillus pro missali ad majorem aram 1 Pultík na misál u většího oltáře 

16 

Alter pulvillus ad altare minus donatus et 
elaboratus a virgine Anna filia D[omi]ni 
Andreae Beda possesoris villae inferioris 
Bohnicensis  1 

Jiný pultík u menšího oltáře, darovaný a 
udělaný pannou Annou, dcrou pana Ondřeje 
Bédy, držitele dolního bohnického statku 

17 Ambona lignea et picta   Dřevěný a malovaný ambon  

18 Fons baptismalis stanneus viridi praetexta 1 
Křestní pramen cínový, zelenou (látkou) 
povlečený 

19 
Supra in muro pictura S[ancti] Joannis 
Baptistae Christum Salvatorem baptisantis 1 

Nad ním na zdi obraz (pictura) sv. Jana 
Křtitele křtícího Krista Spasitele. 

20 

Aliae effigies in moro hinc inde pendentes 
specialiter imago magna cum decenti et 
inaurata cista S[ancti] Viti Martyris donata a 
d[omi]na Zastieriana Cive Vetero-Pragensi.  1 

Jiná podoba na zdi potom visící (je) zejména 
velký obraz (imago) sv. Víta mučedníka s 
pěkným a pozlaceným rámem, darovaný paní 
Zástěrovou občankou staropražskou;  

21 Altera decens imago Nativitatis Christi Domini,    jiný pěkný obraz Narození Krista Pána 

22 
et super hanc imago minor cum vitro et nigra 
cista Crucifixi.    

a nad ním menší obraz Ukřižovného se sklem 
a černým rámem, 

23  Imago parva s[ancti] Joannis Nepomuceni.   obraz sv. Jana Nepomuckého, 
24 Major s[ancti] Jo[ann]is Baptista,    větší sv. jana Křtitele, 

25 
alia S[anctorum] Apostolorum Petri et Pauli 
antiqua   jiný, starý sv. apoštolů Petra a Pavla 

26 uti et ad hanc duae magnae antiquae.   a rovněž u něj dva velké staré (obrazy). 

27 

Agnellus cum radiis inauratis subinde supra 
altare majus locandus cum vexillo donatus a 
praedecessorae Jo[ann]e Saursikem (!) 
Bohnicensi curato.   

Beránek s pozlacenými paprsky umísťovaný 
čas od času s vexilou na  větší oltář, darovaný 
předchůdcem Janem Sauezigem bohnickým 
správcem. 

28 Vexilla  [...…...] attrita. 2 Vexila … omšelá 

29 

Alia vexilla [...] viridis […..] expensis Andreae 
Suchej [o]pilionis ex villa D(omi)ni Leiner 
comparata et donata, qui ad hanc ecclesiam 
sepultus est. 2 

Jiná … zelené … na náklady Ondřeje 
Suchého  komorníka (?) domu pana Leinera 
koupená a darovná, který je při  tomto kostele 
pohřben. 

30 
Chorus compendiosus ligneus cum organo a 
benefactoribus comparatus   

Dřevěný kůr opatřený varhanami pořízenými 
dobrodinci. 

31 

Sedes in eccle[si]a nova ex parte dextra 
expensis perillustris d[omi]nae Ottenfeldianae 
[com]pa[ra]ta et donata 3 

Nový sedes v kostele na pravé straně, 
koupený na náklady nejskvělejší paní 
Ottenfeldové 

32 Alia antiqua [….] sinistra 7 Jiná stará … darovaná 
33 Gradus pro […..]   Schůdky na  
34 […..]     

35 

Calix argenteus inauratus cum patena in 
fut[e]rali nigro novo Eccl[es]iae bohnicensi 
donatus a quodam D[omi]no Jo[ann]e 
Necheim Pragensi, qui in hac Eccle[si]a 
baptisatus fuerat, et religiosus ad S. Jacubum 
Vetero-Pragae factus est, dum anno 1751 
literas baptismales levasset, huic legavit 
calicem. 1 

Kalich stříbrný pozlacený s patenou v novém 
černém pouzdře darovaný bohnickému 
kostelu kdysi od Pražana pana Jana 
Nechaima, který byl v tomto kostele pokřtěn a 
byl učiněn u sv. Jakuba na Staré Praze 
řeholníkem, když si vyzvedával roku 1751 
potvrzení o křt 

36 
Ciborium cum cooperculo in auratum cum 
rubra vesticula 1 

Ciborium s víčkem pozlacené s rudou 
plachetkou  

37 Thuribulum cum navicula ex aurichalco. 1 Kadidelnice s lodičkou z poylacené mosazi 
38 Pixis stannea pro sacris liquoribus 1 Pixida cínová na svaté tekutiny 

39 
Pixis paror [?] stannea p[ro] oleo infirmorum in 
futrali ligneo. 1 

Pixida menší (?) cínová na olej nemocných v 
dřevěnném pouzdře 

40 Pelvis pro aqua benedicta stannea 1 Mísa na svěcenou vodu cínová 
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41 Aspergillum 1 Kropáč 
42 Ampullae cum disco stannearum par 1 Pár ampulí na podnose 

43 

Aliae ampullae novae cum disco donatae 
B[eatae] V[irginis] Mariae a perill[ustri] 
d[omi]na Ottenfeldiana par. 1 

Pár nových ampulí s podnosem darované 
B.P.Marii nejvznešenější paní Ottenfeldovou 

44 Poculum stan[n]eum 1 Číše cínová 

45 
Pixis pro ablatione digitorum in majori ara 
stannea. 1 

Dosa (pixis) cínová na mytí prstů na věttším 
oltáří 

46 Campanula pendens ante sacristiam. 1 Zvonek visící před sakristií 
47 Altera ad aram. 1 Zvonek jiný u oltáře 

48 
Capsula cum pixide ex aurichalco inaurata pro 
deportando Sanctissimo ad infirmos 1 

Schránka s pixidou z pozlacené mosazi/mědi 
na donášení nejsvětější svátosti nemocným. 

49 

Casula pretiosa cum stola, manipulo, strophio 
supra calicem, bursa et palla, alba et amcitu 
[?] calice  et patena argentea, ut supra dixi 
donata a d[omi]no Jo[ann]e Necheim sub 
ingressu suo ad religionem ad S[anctum] 
Jacobum Vetero Pragae. 1 

Kasule cenná se štolou, manipulem, 
kalichovým vélem, burzou a palou, albou a 
(…) kalichem a stříbrnou pozlacenou patenou, 
jak jsem řekl výše, drovaná panem Jane 
Necheimem při opuštění a vstupu ke sv. 
Jakubu ve Staré Praze. 

50 

Alia Casula variorum colorum cum stola et 
manipulo ex materia a d[omi]na Dorothea 
Warzeschiana ex Molis caesariis donata. 1 

Kasule jiná různých barev se štolou a 
mnipulem z látky darované  paní Dorotou 
Vařešovou z císařských mlýnů. 

51 

Casula nova pretiosa nigri co[lo]ris donata[.....] 
ab illustrissimo d[omi]no Joanne Baptista 
L[….]one cum stola et manipulo, strophio, 
bursa et palla. 1 

Kasule nová cenná černá … darovaná … 
nejvznešenějším panem Janem Křtitelem 
L…ne … se štolou a manipulem, strophiem, 
bursou a palou  

52 Aliae antiquiores casulae nigrae 2 Kasule jiné starší černé 
53 Aliae casulae cum stolis et manipulis 6 Kasule jinu se štolami a manipuly 

54 

Una casula nova cum stola et manipulo, bursa 
et palla atque strophio comparata albi ex parte 
rubri in medio coloris […….] 1 

Kasule nová koupená se štolou a manipulem, 
bursou a starou palou i strophiem koupená … 
bílé z části rudé ve … barvy … 

55 Cingula 3 cingula 
56 Stropia […..] 8 Strophia … (konec stránky) 
57 Albae 4 Alby 
58 Humeralia 4 Humerály 
59 Purificatoria 12 Purifikatoria 
60 Superpellicia 2 superpelice 
61 Mantilia pro abstergendis manibus 5 ručníčky na utírání rukou 
62 Strophia super altare 3 Strophia na (super) oltáři 

63 
Mappa pro utroque altari inferiores ex tela 
crassa.  2 

Oltářní pokrývka pro oba nižší oltáře  ze 
silného plátna. 

64 

Mappa pro tegendo Majori altaris rubro tecta 
donata a Ludmilla uxore Joannis 
Beneschovskey ex pago Lissoley post mortem 
suum hui eccle[si]ae legata et donata. 1 

Plachetka (mappa) na zakrytí většího oltáře 
rudě tkaná, darovaná Ludmilou ženou Jana 
Benešovského ze vsi Lisolej, kterou po své 
smrti odkázala a darovala 

65 Mantile pro com[m]unicantibus 1 Ručníček pro komunikanty 

66 
Vesticula rubri coloris cum superpelliceis pro 
duobus ministrantis 2 

Oblečení rudé barvy se superpelicemi pro dva 
ministranty 

67 
Candelabrum ferreum pro ponendis a fidelibus 
candelis. 1 Svícen železný na umístění svíček věřícími 

68 Misalia 2 Misály 
69 Missale ro defunctis 1 Misál za zemřelé 
70 Bireta 2 Birety 
71 Agenda 1 Agenda 
72 Evangelium Bohemicum 1 Evangeliář český 
73 Cancionale pro choro 1 Kancionál pro kůr 
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74 Velum album 1 Vélum bílé 
75 Tabellae pro utroque altari  6 Tabely pro oba oltáře 
76 Statua resurgentis Salvatoris. 1 Socha vzkříšeného spasitele 

77 

Baldachinum pro processionibus ex 
holosserico viride praetiose ornatum <ad prius 
mens donatura> donatum ab excellentissima 
comite Barbara de Kollowrat, excell[entissimi] 
d[omi]ni suppremi burggravii conthorali, 
exornatum vero partim a perillustri[ssima] 
[......] Ottenfeldiana, partim ab illustriss[im]o 
[...... ...... ........]   

Baldachýn pro procesí z čistého zeleného 
hedvábí, draze zdobený () nejskvělejší 
hrběnkou z Kollowrat chotí nejskvělejšího 
pana soudce nejvyššího purkrabí, vyzdobený 
však z části nejvznešenější paní 
Ottenfeldovou, z části nejvznešenější … 

78 

Sca [………..…….......] majori crucifixo et 
duobus [.......]  post S[anctissimae] Missae 
sacrificium.    

Lavice (?) (…) větším ukřižovanem a dvěma 
…po oběti Nejsvětější mše.  

79 Antiquum tabernaculum in sacristia prostans.   Starý tabernakl postavený v sakristii  

80 
Antipendium cum pictura animarum in 
purgatorio in sacristia   

Antipendium s obrazem (pictura) duší v očistci 
v sakristii.  

81 Crux lignea ad tumbam adhiberi solita. 1 Dřevěný kříž používaný u rakve. 
82 Sa[cc]ulus pro petenda ellemos[ina] 1 Sáček na žádání almužny  

83 Depositorium pro […..] 1 Úschova na ….. 
84 Feretrum, […..]   Máry …..  
85 Crux [?] […..]   Kříž ?..... 
86 […..] pro tegen[…]   … na zakry… 

87 
[…..] mihi disputare volebant, verum accepto á 
dominis loco huius alio agro contentuti sunt.    

… chtěli se dohadovat, avšak když bylo přijato 
jiné pole na tom místě, byli upokojili se. 

88 

Praeterea est quaedam vineola eccl[esi]ae 
Bohnicensi legata á quadam d[omi]na 
defuncta Raineriana ad usum parochi 
Bohnicensis, quae potissimum á malevolis 
hominibus ex toto destructa et devastata est 
itá quod coactus fuerim ex villa partem 
agrifacere, et pro ea tot quot possum annue 
missae sacrificiae persolvo pro defuncta hac 
d[oni]na et familia eius, prout á reverendissimo 
Archi- Episcopali officio vic[ario] resolutum et 
mihi innutum fuerat.     

Kromě toho byla bohnickému kostelu 
odkázána jakási vinička jakousi zesnulou paní 
Rainerovou k dispozici bohnickému faráři, 
kterážto byla velmi pravděpodobně nějakými 
zlomyslníky zcela zničena a zplundrována a to 
tak, že jsem byl donucen z ní učinit pole a za 
ni a její rodinu ročně odsloužit tolik mší, kolik 
jen mohu, jak bylo nejdůstojnějším 
arcibiskupským úřadem vik. rozhodnuto 
a mně odsouhlaseno. 

89 

 Reliqui agri 105 modiorum ut notatum invenio 
sunt ecclesiae ad usum parochi, ex quibus 
sextam partem in grano parochus tenetur dare 
ecclesiae.   

Zbývající pole 105 měřic, jak poznamenáno, 
shledávám, patří kostelu k užívání faráře, z 
nichž jsem zavázán dát šestou část kostelu.  

90 

 In domo prochiali p[rae]ter aedificium 
parochiale et horeum et in domo unam 
antiquam mensam et cistam pro farina nigram, 
inveni nihil.   

Ve farním domě kromě farního stavení a 
stodoly a v domě jeden strý stůl a černou skřín 
na mouku jsem nic nenašel. 

91 

 Super his omnibus á me specificatis fide 
sacerdotali necnon manus propriae 
subscriptione, usitatiq[ue] sigilli appressione 
testor. Actum in domo parochiali Bohnicensi 
die  8 Junii Anno 1762   

O tom všem mnou popsaném svou kněžskou 
ctí .. svědčím. Učiněno ve farním domě 
bohnickém 8.6. roku 1762 

 
6. Inventá ř 1772 
 Text uvedený kurzívou byl doplněn z konceptu inventáře z r.1772, 
obsaženého  rovněž v Liber memorabilium 1744 
Inv.č.                                                                                                    počet    marginálie 
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Inventarium earum rerum, quas sub 
ingressum parochiae Bohnicensis in 
Ecclesia Parochiali S[anc]torum Petri et 
Pauli inveni, quasq[ue] á die 
Confirmationis á 22 Junii usq[ue] ad 22 
Sept[embris] infra scriptus comparavi et 
restauravi.     

Inventář těch věcí a které jsem  při 
příchodu do farnosti bohnické našel v 
kostele sv. Petra a Pavla, které jsem ode 
dne potvrzení 22.6. až do 22.9. sepisuje 
koupil a opravil.  

  De Argento et Auro     Ze zlata a st říbra: 

1 
Calices duo cum suis patenis argentei 
deaurati 2   

Dva kalichy se svou patenou, stříbrné 
pozlacené 

2 

Monstrantia argentea parva, quam 
abjecctam et pro nihilo habitam, itiam a 
nullo praedecessore in inventariis 
consigntam inveni, lustravi, sumptibus 
Ecclesiae noviter deaurari lapidibusq[ue] 
exornari permisi. 1   

Monstrance stříbrná malá, kterou jako 
bezcennou a pro nic vhodnou také 
žádným mým předchůdcem v inventářích 
zaznamenanou nenašel, jsem očistil, na 
náklady kostel nechal nově pozlatit a 
ozdobit kameny. 

  De aurichalco     Z pozlacené m ědi resp. mosazi: 
3 Calix de [aurichalco]  1   Kalich 
4 Monstrantia magna, aliaq[ue] parva 2   Monstrance velká, a jiná malá 
5 Ciborium cum co[o]perculo 1   Ciborium s krytem 
6 Candelabra Majora 4 et minora 2 6   Svícen větší 4 a menší 2 
7 Thuribulum cum navicula  1   Kadidelnice s lodičkou 
8 Pacificale 1   Pacifikál 

  De Stanno 1   Z cínu: 

9 

Fons babtismalis jam comparatus Ao 
1739. 36f hujus omnes tres pedes fractos 
reparari permisi sumpt[i]b[us] Ecclae 2fl. 1   

Křestní pramen koupený již r. 1739 za 35 
zl., jehož všechny tři zlomené nohy jsem 
nechal na náklady kostela opravit za 2 zl. 

10 Pixides duae pro s[anctis] liquoribus 1   Pyxidy na svaté tekutiny 
11 Alia parva pro oleo infirmorum 1   Pyxida jiná na olej nemocných 
12 Candelabra majora  et minora  10   Svícen větší a menší  
13 Pelvis pro aqua benedicta 1   nádoba na svěcenou vodu 

14 
Lampades duae Major una, altera minor 
ad aram B.V.M. 2   

Lampy -jedna větší a druhá menší u oltáře 
B.P.M. 

15 Poculum pro com[m]unicantibus 1   Číše pro komunikanty 
16 Pixis pro ablutione digitorum in Majori Ara 1   Pyxida na omývání prstů na větším oltáři 

17 
Urceoli paria 2, tertium par novum 
comparavi 2fl.30x 3 2 

Konvičky dva páry, třetí nový jsem koupil 
za 2zl.30x 

  De materia Linea.     Z plátna: 

18 Humeralia 4 
{20} 

[..]  Humerály 

19 

Albae ex tela 4, quintam Praen[obilis] 
D[omina] D[omin]i uxor Wenceslai Sacher 
dedit 5 4 

alby z plátna 4, pátou daroval 
převznešený pan ředitel Václav Sacher  

20 Superpellicia 3   Superpelice  
21 Strophia supra altaria 4 {starý} Strofia na oltářích … 

22 Purificatoria 4 et 6 á me comparata 10   
Purificatoria 4  a 6 mnou koupených                           
….. 

23 Corporalia 4 et 6 á me comparata 10   Korporály 4 a 6 mnou koupených 
24 Pallae 10   Paly 
25 Manutergia 4 et alia 4 á me comparata  8 7 […] Utěrky na ruce - 4 a 4 jiné jsem koupil 
26 Mappae 4   Plachetky (mappae) 
  De materia serica vel semi[serica]     Z hedvábí a polohedvábí: 

27 
Casula 1ae clasis cum stola, manipulo, 
bursa et strophio 1   

Kasule první třídy jedna se štolou a 
manipulem, bursou a strofiem 

28 
Duae 2ae classis alba et rubra cum stolis, 
mani[pulo], stro[phio], bur[sa] 2   

Kasule  dvě druhé třídy bílá a rudá se 
štolami, manipuly, strofii a bursami 

29 7 casulae diversi coloris ultimae classis 7   Jedna černá první třídy  
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30 Una nigra 1ae classis 1   Dvě černé nejnižší kvality  
31 D[u]ae nigrae ultimae classis 2   Dvě černé nejnižší kvality  

32 
Bursa 1ae classis rubra nova ad portare 
S[anctissimo] ad infirmos cu[m] pate[na] 1   

bursa první třídy rudá na nošení 
Nejsvětější svátosti k nemocným … 

33 Alia atrita sine patena <1>   jiná (bursa) omšelá bez pateny 

34 
Pulvilli pro missali duo á me noviter 
obducti rubri 2   

Pultíky pro mysály 2 mnou nově rudě 
potažené 

35 Alii duo in ara B.M.V. albi etiam á me facti 2   
jiné dva na oltáři B.P.M. rovněv mnou 
učiněny lílé 

36 
Baldachinum viride holosericum pro 
processionisbus 1   

Baldychýn zelený z čistého hedvábí pro 
procesí 

37 
Vela 4, unum rubrum, duo alba, quartum 
ceruleum  4   Pala rudá malá na ciboriu  

38 Rubrum palliolum super ciborium 1   Pala rudá malá na ciboriu  

39 

+ <Rubrum baldachinum novum á me 
coparatum 10fl. supra imaginem 
S[anctorum] Apost[olorum] P[et]ri et P[au]li 
in majori ara 1>   

Baldychýn rudý nový, mnou koupený  za 
10zl.nad obrazem sv. apoštolů Petra a 
Pavla na větším oltáři 

40 
Vexilla duo paria, unum ceruleum, alterum 
viride 2   

Korouhve (vexilla) dvě stejné, jedna 
červená, druhá zelená 

  De ferro vel simili     Ze železa a podobných materiál ů: 

41 
Campanae mediocres in turri extra 
ecclesiam 2   

Zvony prostřední/nevelké (mediocres) ve 
věži mimo kostel 

42 Una parva supra ecclesiam 1   (Zvon) jeden malý nad kostelem 
43 Ad sacristiam 1   (Zvon) u sakritie 

44 
Ad altaria 2, tertiam dono accepi á Joanne 
Haudek  3   

(Zvonky) u oltářů 2, třetí jsem přijal darem 
od Jana Houdka 

45 <Candelabrum ferreum pro parvis candelis 1>   Stojan na svíce železný na malé svíčky 
  De ligno     Ze dřeva: 
46 Chorus 1   Kůr 
47 Organum sine pedalibus 1   Varhany bez pedálů 
48 Ambona 1   Ambon 
49 Scamna in ecclaesia 10   Lavice (scamna) v kostele 
50 Feretra 1   Máry 

51 
Gradus pro ascend[endo] iet 
descend[endo] cum Sanctiss[im]o ad aram 1   

Schůdky k vystupování a sestupování s 
Nejsv. (svátostí) k oltáři 

52 In sacristia oratorium Crucifixi scamna 1   Oratorium v sakristii 

53 
Almare pro recondendis casulis et albis 
vestibus 1   Almara na uschovávání kasulí a alb 

54 

Tabernaculum antiquum nigrum quod erat 
in majori ara, num [……..] die magno Iovis 
ad recond[um] S[anctissimum] 
S[acramentumy] 1   

Tabernakl starý černý, který byl na větším 
oltáři, nyní … na velký den k uchovávání 
Nesv.  (svátosti) venku 

55 <Crucifi[…..] 1>   Ukřižova… 
56 <Longum scamnum 1>   Lavice dlouhá 
  Miscellanea     Různé: 

57 

Missali tertia. Unum rubrum noviter 
compactum, et alii duo etiam noviter per 
me compacta 3   

Misály tři. Jeden rudý, nově svázaný a jiné 
dva, o kterých rovněž mnou nově 
svázané. 

58 Missale pro defunctis 1   Misál za zemřelé 
59 Agenda magna 1   Agenda velká 

60 
Evangelium bohemicum á me noviter 
compactum     Evangeliář český mnou nově svázaný 

61 Cancionale pro choro […..]     Kancionál pro kůr (…) 

62 
Pannus  pro tegenda tumba á me novus 
comparatus 10fl. 1772 + 2   

Látka na přikrývání rakve/hrobu, kterou 
(je) koupena nová za 10zl. 

63  [..…]     … 
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64 Portatile 1   Portatil 
65 Biret<a> <2 et tertium á me emptum > 1   Birety 2 a třetí mnou koupený 

66 Aspergilla majus et minus  
<1> 
2   Kropáč větší a menší 

67 
Altare majus [!] s[anctorum]  Apost[olorum] 
P[et]ri et P[au]li sola imago 1     

68 Reliqiaria 2   Relikviáře 

69 
Tabernaculum {extra aram in muro 
ecclesiae} 1   Tabernakl mimo oltář ve zdi kostela 

70 Effigies sculpta X[ris]ti D[omi]ni lignea 1   Podoba Krista Pána vyřezaná ze dřeva 

71 Item resurgentis D[omini] cum vexillo 1   
(Podoba) taktéž vzkříšeného Pána s 
korouhví 

72 
Angeli 2 supra tabernaculum tenentes 
candelabra ex ligno 2   

Andělé 2 nad oltářem držící svícny ze 
dřeva 

73 Oculus D[omi]ni cum radiis ex ligno 1   Oko Páně s paprsky ze dřeva 
74 Agnellus ex ligno cum vexillo 1   Beránek ze dřeva s korouhví 
75 Flores ex pennis 6   Květy z peří 

76 

Altare minus [!] penes ambonam B.V.M. 
hac statua ex ligno habet vesticulas 
deversi coloris,  4   

Menší oltář na straně ambonu, ta socha 
B.P.M. ze dřeva má šatečky různé barvy, 

77 margaritas et adamantes non bonos fila  2   
šňůry z nedobrých perel a drahých 
kamenů  

78 
Imago Crucifixi D[omi]ni supra Beatam 
cum sculptura 1   

Obraz Pána ukřižovaného nad 
Blahoslavenou se sochou 

79 
Imagines pendulae majores, s[ancti] Viti, 
et depositio de cruce  2   

Obrazy visící větší sv. Víta a Snímání z 
kříže 

80 
Imagines minores, Nativitatis D[onimi] sub 
vitro,  4   

Obrazy menší, Narození Páně - pod 
sklem,    

80 s[ancti] Joannis Nepo[uceni],      sv. Jana Nepomuckého, 
80 s[ancti] Joan[nis] Babtistae,      sv. Jana Křtitele 
80 s[anctorum] P[et]ri et P[au]li     a sv. Petra a Pavla 

81 Tabellae in majori ara 3, in minori totidi 6   
Tabely na větším oltáří 3, na malém právě 
tolik 

82 Statua B.M.V. sub vitro 1   Socha B.P.M. malá za skem 
83 Reliquiaria parva in minori ara 2   Relikviář malý na malém oltáři 

84 
Figurae parvae duae sculptae s[ancti] 
Joa[nnis] N[epomuceni] et s[ancti]ignatii 2   

Sošky vyřezávané dvě sv. Jana Nep. a sv. 
Ignáce 

85 
Imgo magna B.V.M. sine labe conc[epti] 
sub choro 1   

Obraz velký B.P.M. Neposkvrněné pod 
kůrem 

86 Sedes pro urceolis ad cornu epistolae     Stolek na konvičky při epištolní straně 

87 
Stanneum vasculum parvum pro sale 
bened[icto] á me donatú 1   

Nádobka cínová malá na požehnanou sůl 
mnou darovaná 

88 Vesticulae rubrae pro duobus ministris 2   Oblečení rudé pro dva ministranty 
89 Nigrae jam attritae 2   alby  
90 Albae 2   Birety pro ministranty rudé  
91 <Bireta pro ministris  rubra> 2   Birety pro ministranty rudé  

 
7. Inventá ř 1799 
 

  

Inventarium carum rerum, quas sub 
ingressum ecclesia Parochiae Bohniczensis 
S[anctorum] Petri et Pauli post diem 15 Aprilis 
Anno 1799 Confirmationis   

Inventář těch věcí, které jsem nalezl při 
přichodu do kostela sv. Petra a Pavla 
bohnické farnosti po dni potvrzení 15.dubna 
1799 

  De Argento et Auro:   Ze stříbra a zlata: 

1 
Calices due cum suis patenis argentei 
deaurati: {apud unum pes ex cupro} 2 

Dva kalichy se svou patenou, stříbrné 
pozlacené - u jednoho je měděná noha  
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2 

Monstrantia argentea parva. {Anno autem 
1810 debuimus hanc argenteam 
monstrantiam 1 

Monstrance stříbrná malá. Roku 1810 jsme  
… tuto stříbrnou monstranci a jeden 
celostříbrný kalich s patenou prodat vládci. 

  De aurichalco: 1 Z mosazi: 
3 Ciborium deauratum 1 Ciborium pozlacené  

4 
et unum calicem totum argenteum cum 
patena Imperatori vendere} 1 Kalich pozlacený 

5 Calix deauratus  1 Ciborium s krytem 
6 Monstrantia magna 1 Monstrance velká 
7 Candelabra majora 4 et minora 2 6 Svícen větší 4 a menší 2 
8 Thuribulum cum navicula antiquum 1 Kadidelnice stará s lodičkou 
9 Pacificale 1 Pacifikál 

10 Ciborium cum cooperculo  <1> Cibórium s krytem 
  De stan[n]o:   Z cínu: 

11 
Fons Baptismalis comparatus Anno 1739. 36 
fl 1 Křestní pramen koupený již r. 1739 za 36 zl. 

12 Pixis pro sacris liquoribus 1 Pyxidy na svaté tekutiny 
13 alia parva pro S: oleo infirmorum 1 Pyxida jiná na olej nemocných 
14 Candelabra majora et minora 6 Svícen větší a menší  
15 Pelvis pro aqua Benedicta 1 nádoba na svěcenou vodu 

16 
Lampades duae major una altera minor ad 
aram BVM 2 

Lampy -jedna větší a druhá menší u oltáře 
B.P.M. 

17 Poculum 1 Číše  
18 Pixis pro ablatione digitorum in Majori Ara 1 Pyxida na omývání prstů na větším oltáři 
19 Urceoli paria duo [.] Konvičky dva páry 
  De materia linea:   Z plátna: 
20 Humeralia 4 Humerály 
21 Albae laceratae [.] Alby rozedrané (?) 

22 
Strophia supra altaria antiqua lacerata et 
mappae 4 Plátna na oltářích stará a odraná a pokrývky  

23 
Strophia supra altaria An[no] D[omini] 1806 
comparata 3 Plátna na oltáře L.P. 1806 koupená 

24 Purificatoria  6 purificatoria   
25 Corporalia 6 korporály 
26 Pallae 10 paly 
27 Manutergia 4 Utěrky 
  De materia serica:   Z hedvábí: 

28 
Casula primae classis cum stola et manipulo 
et stropio sed ex alia materia 1 

Kasule první třídy se štolou a manipulem a 
strofiem ale z jiného materiálu 

29 
Aliae secudae classis satis pulchrae cum 
o[mn]ibus appertinenti[bu]s  

<7> 
6 

Jiné druhé třídy dost pěkné se vším 
příslušenstvím 

30 Aliae ultimae classis laceratae 
<7> 

5 Jiné otrhané nejnižší kvality 
31 Casula 2ae classis n[i]gri coloris 1 Kasule druhé třídy černé bratři 
32 Nigri coloris lacerata 1 černé barvy otrhaná 
33 Pluviale rubri coloris 1 et dalmaticae 2   Pluviál rudé barvy  a dalmatiky 2 
34 Bursa atrita cum patena 1 Bursa omšelá s patenou 
35 Pulvilli pro missali 4 Polštářky na misál 

36 
Baldachinum viride holosericum pro 
processionibus 1 

Baldachýn zelený z čistého hedvábí pro 
procesí 

37 
Vela 4, unum novum, 3 attrita, rubrum, alba 2 
et ceruleum 4 

Véla - jedno nové, tři omšelé rudé, bílé 2 a 
červené 
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38 
Vexilla duo <paria> attrita <unum ceruleum 
alt[erum] viride> 2 

Korouhve omšelé, jedna červená, druhá 
zelená 

  Campanae:   Zvony: 
39 Campana mediocres in turri extra Ecclesiam 2 Zvon nevelký ve věži 
40 Duae parvae supra Ecclesiam 2 Zvony) malé nad kostelem 
41 Ad sacristiam 1 Zvon) u sakristie 
42 Ad altaria 2 et ad infirmorum 1 3 Zvon) u oltářů 2 a k nemocným 

  De ligno:   Ze dřeva: 
43 Chorus   Chorus 
44 Organum sine pedali[bus] 1 Varhany bez pedálů 
45 Ambo 1 Kazatelna 

46 Schamna 
7 

[?]  Lavice 
47 Sacristia flectorium   V sakristii klekátko  
48 Cista pro recondendis casulis et albis vestibus   Skříň pro uložení kasulí a alb, pláten 
49 Tabernaculum antiquum   Tabernakl starý 

  Miscellanea:   Různé: 
50 Missalia   Misály 
51 Missale pro defunctis   Misál za zemřelé 
52 Agenda magna   Agenda velká 
53 Evangelium Bohemicum   Evngeliář český 
54 Cancionale pro choro   Kancionál pro kůr 
55 Agenda Franciscanorum   Agenda fratiškánská 
56 Pannus niger pro tegenda tumba   Látka na přikrytí rakve/hrobu 
57 Portatilia   Portatily 
58 Aspergillum noviter comparatum a me   Kropáč mnou nově koupený 

59 
Altare majus S[anctorum] Apost[olorum] Petri 
et Pauli reliquiaria duo magna et 2 [?] parva   

Větší oltář sv. apoštolů Petra a Pavla, 
relikviáře dva velké a dva malé 

60 Effigies Christi Domini sculpta et jam fracta   Podoba vyřezávaná Krista Pána zlomená 

61 

Altare minus S. Barbarae in quo est Statua B. 
V.M. ex ligno sculpta  et habet diversi coloris 
vesticulos   

Menší oltář sv. Barbory, na němž je socha 
B.P.M. vyřezaná ze dřeva a má šatečky různé 
barvy. 

62 Imagines majores S. Viti et depositio de cruce   Obrazy sv. Víta a Snímání z kříže 
63 Imago B. V: M. Sub vitro in Majori ara   Obraz B.P.M. zasklený na větším oltáři 

64 
Vesticulae rubrae antiquae et detritae pariter 
cum tot albis et pro cedituis v sacristis [.] Odění (vesticula) rudé staré … 

  
Bohniczii die 27 Majos 1799 Carolus 
Gregor(?) Curatus   

V Bohnicích 27. května 1799 Karel Gregor, 
(duchovní) správce 

 
8. Dobrodinci kostela sv. Petra a Pavla v 18. století  

Z území spravovaného fará řem: 
František a Eleonora 
Neffeovi 

Vlastníci vinice „Lísek“ a „U třech 
králků“ I1744/12 

Socha Panny Marie 
Altöttingské 

Apolena Tvrzníková z Horního statku I1744/10 
cínová lampa a 6 cínových 
svícnů 

Václav Šrámek z Freifeldu někdy držitel Dolního statku 
I1744/9; 
I1762/13 

antependium k hlavnímu 
oltáři 

Kateřina manželka Jana 
Vraného rychtáře  Houdkův statek I1744/14 cínová lampa 

Ondřej Suchej a jeho žena 
Katetiřna ovčák z horního statku I1744/20 zelené korouhve 

Jan Sauerzig farář I1744/36 
postříbřený beránek s 
korouhví 

Ondřej Béda držitel Dolního statku I1744/47 kadidelnice 
Anna dcera Ondřeje Bédy I1762/16 polštářek 
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Dorota Vařešová Císařské mlýny I1744/64 látka na kasuli 
    I1762/11 cínová lampa 

Ludmila Benešovská 
manželka Jana, krejčího v 
Lisolajích I1744/82 

přikrývka na oltář, rudé 
hedvábí 

anonym   I1741/44 kůr, varhany 
manželka Václava Sachera   I1772/19 4 alby  
Jan Houdek    I1799/44 zvonky 

Odjinud: 

František Damm 
úředník královského 
místodržitelství I1738/50 nový svatostánek 

Anna,  

vdova po Josefu Scharmovi, 
staropřažském měšťanu a 
písarem u Zemských desek I1744/11 

obraz Ukřižovaného na 
postranním oltáři 

Eva Františka Ottenfeldová 
rozená Feldeková   I1744/12 

šatičky na sochu P. Marie 
Altöttingské 

    I1744/22 lavice 
    I1744/57 konvičky 
    I1744/60 závěsy k baldachýnu 
Jan baron Leveneur držitel statku v Tróji I1744/22 lavice 
    I1744/60 závěsy k baldachýnu 
    I1744/63 kasule 
Zástěrová staroměstská měšťanka  I1744/24 obraz sv.Víta 
Šubertová roz. Pokorná staroměstská měšťanka  I1744/25 obraz Snímání z kříže 

Jan Nechaim Pražan 
I1744/45; 
I1762/35 stříbrný kalich 

    I1744/62 kasule 
panna Terezie drážďanský dvůr I1744/59 látka na casuli 
Barbora z Kolovrat manželka nejvyššího purkrabí  I1744/60 baldachýn 
 
 
9. Inventá ř 1819 
  
  Verzeichnis Seznam 

  

der Kirchensaachen bei der Pfarrkirche zu 
Bohnitz Wie solche nach dem Ableben ders 
letztweiligen Herren Pfarrers P. Karl Gregor 
befungen worden. 

kostelních věcí farního kostela v Bohnicích, jak 
se nacházely po skonu posledního faráře pana 
P. Karla Gregora. 

  Beschreibung Popis 

1. 

Die Bohnitzer Pfarrkirche steht mitten im Dorfe 
Bohnitz auf einer erhabenen Stelle gegen 
Morgen in Gestalt eines Kreuzes gebaut, und ist 
ganz mit Schindeln gedeckt /welche schon 
schadhaft zu werden anfangen/ 

Bohnický kostel stojí uprostřed vsi Bohnice na 
vyvýšeném místě proti východní straně 
postavenýna půdorysu kříže a je celý kryt 
šindelem (který již začíná být poškozen). 

2. 

Die Kirche hat zwei Eingangsthüren: eine große, 
zweiflügelichte Hauptthüre an der Abendseite, 
und eine kliene einflügellichte Seitenthür  an 
dem mittäglichen Kreuzquertheile; dann fünf 
größere Fenster und ein kleines rundes 
Chorfenster. /zwei Galsscheiben sind 
zerbrechen/ 

Kostel má dva vchody: Jedny velké dvoukřídlé 
hlavní dveře na západní straně a jedny malé 
dveře na jižní straně u příčné části křížení; 
potom pět větších oken a jedno malé kulaté 
chórové okno (dvě skleněné tabule jsou 
rozbité). 

3. 

Ober dem Hupteingenge ragt der Kirchenthurm 
empor, auf wechem sich zwei größere und zwei 
kleingere Glocken befinden. /die Eine der 
größeren Glocken ist schon vor zwei Jahren 
gesprungen/ 

Nad hlavním vchodem ční do výše kostelní věž, 
na níž se nacházejí dva větší a dva menší 
zvony (jeden z těch dvou větších zvonů je již 
dva roky prasklý). 
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4. 

Neben dem Kirchenhaupteingange ist der 
Wendeltreppengang auf das Chor und den 
Thurm angebracht, und mit einer einflügellichten 
Thüre  versehen. 

Vedle hlavního vchodu do kostela je umístěno 
točité schodiště na kůr a kostelní věž a je 
opatřena jednokřídlými dveřmi. 

5. 

Der obere Kreuzquerwinkel an der Mittagsseite 
füllt die Sakristei aus, welche ein Fenster mit 
eisernem Gegitter und zwei einflügellichte 
Thüren hat, die Eine von Außen, und die Andere 
von Innern. 

Na jižní straně vyplňuje horní roh křížení 
(půdorysu) sakristie, která má jedno okno s 
železným zamřížováním a dvěma dveřmi, 
jedněmi zvenku a druhými zevnitř. 

6. 
Die Kirche ist gewölbt, und mit Ziegeln 
gepflastert. Kostel je klenutý a dlážděný cihlami. 

7. 

Um die Kirche geht ein kleiner, ovalrunder, mit 
Mauer eingeschlossener Kirchhof, der die 
Begräbnißstätte der Kirchenkinder ausmacht. 
/das Malter von der Kirchhofmauer ist stark 
abgelöst/ 

Kolem kostela je malý oválný hřbitov, který 
slouží jako pohřebiště farníkům (Kirchenkinder). 
(Omýtka hřbitovní zdi je velmi oprýskaná.) 

8. 

Eine Stachetenthur und nuen Steinstaffeln 
bilden den Eingang in den Kirchhof und zur 
Kirche. 

Vchod na hřbitov tvoří plaňkové dveře a devět 
kamenných stupňů ke kostelu. 

  Altäre und Kirchenbilder. Oltá ře a obrazy v kostele 

9. 

Das Hochaltar sub patrocinio SS. Apostolorum 
Petri et Pauli, mit einem Portatil, einem 
Tabernakel und zwei Seiten-Engeln. 

Hlavní oltář se zasvěcením sv. apoštolům 
Petrovi a Pavlovi s portatilem, tabernaklem a 
dvěma anděly po stranách. 

10. 

Zur rechten Seite ein Seitenaltar des 
Gekreuzigten Heilands mit einem Portatil, einem 
alten Tabernakel, und mit einigen 
Heiligenfiguren geziert. Die Altartumba ist ein 
schönes Grabmahl Jesu. 

Na pravé straně bořní oltář ukřižovaného 
Spasitele s portatilem a starým tabernaklem a 
ozdoben sochami několika svatých. Oltářní 
tumba je pěkný Boží hrob. 

11. 

Zur linken Seite ein Seitenaltar  der h. Barbara, 
mit einem Portatil, statt des Tabernakels mit 
einem Kastel der h. Rosalia versehen, und mit 
zwei Heiligenstatuen geziert. 

Na levé straně je boční oltář sv. Barbory s 
portatilem, opatřený schránkou sv. Rozálie 
místo tabernaklu a ozdobený dvěma sochami 
svatých. 

12. 

Rahmenbilder sind in der Kirche mehrere 
ausgehängt, von welchen aber nur Eines: der 
h.Apostel Petrus und Paulus der Kirche, die 
übrigen Privten angehören sollen. 

V kostele je pověšeno více zarámovaných 
obrazů, z nichž jen jeden sv. Petra a Pavla je 
kostela, ostatní prý náležejí soukromým 
osobám.   

  Kirchengerätschaften Vybavení kostela 

13. 

An der rechten Seite des Hochaltars eine 
Predigkanzel vom Holz, dem Altare gleich 
stafirt. 

Na pravé straně hlavního oltáře je kazatelna ze 
dřeva zdobená podobně jako oltář. 

14. 
Zwei große Chorbethstühle vom harten Holz, 
sieben kleine Bethstühle und eine Kniebank. 

Dvě velké chórové modlitební lavice z tvrdého 
dřeva, sedm malých modlitebních židlí a jedna 
klekátko. 

15. 
ein Beichtsessel, und zwei dazu gehörige 
Knieschemmel. 

Zpovědní křeslo (Beichtsessel) a dvě k němu 
náležející stoličky na klečení (Knieschemmel). 

16. 
Ein kleines Staffelgestell zum Aussetzen des 
Hochwürdigsten. 

Malé schůdky k vystavení (Aussetzten) 
Nejvelebnějšího. 

17. 
Ein Paar alte Kirchenfahnen von grünen Farbe. 
/sind äußerst schlecht und abgenutzt/   

Jeden pár starých korouhví zelené barvy (jsou 
krajně opotřebované a špatné). 

18. Drei Paar hölzerne Leuchter um Hochaltar. 
Tři páry dřevěných svícnů kolem hlavního 
oltáře. 

19. 
Zwei hölzerne Stangen mit Quereisen und vier 
hölzernen rothen Kuglen zum Himmeltrag. 

Dvě dřevěné tyče s příčným železem a čtyřmi 
červenými koulemi na nesení nebes. 

20. Ein Prozessionskreuz. Procesní kříž. 

21. 
Eine Statue der Auferstandenen Heilands /hat 
einige kleine Beschädigungen/ 

Socha vzkříšeného Spasitele (má několik 
malých poškození). 
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22. 
Eine Mutter-Gottesstatue mit schwarzen 
Gesicht. 

Socha Černé Matky Boží (mit schwarzem 
Gesicht). 

23. 
Eine Krucifix und eine Mutter-Gottesstatue zum 
Anschlagen auf den Todtensarg. Kříž a socha Panny Marie k přibíjení na rakev  

24. 
Eine große und eine kleine Todtenbahre /die 
kleine ist schon ganz morsch, unbrauchbar/. 

Jedny velké a jedny malé máry (malé jsou už 
zcela trouchnivé a nepoužitelné. 

25. 
Ein Tragkreuz bei Begräbnißen /ist schon 
gebrochen/ Procesní kříž k pohřbům (je již zlomený). 

26. 
Ein Sprengwedel /die Borsten sind zum großen 
Theile schon ausgefallen/ Kropáč (Štětiny jsou již většinou vypadané.) 

27. 
Ein kleines Krucifix mit Postament zum 
Gebrauche beim Krankenbesuche. 

Malý kříž s podstavcem k použití při návštěvách 
nemocných. 

28. 
Ein hölzernes Postament für den 
Taufbrun´kessel. Dřevěný podstavec pod křtitelnici. 

29. 
Ein kleines Schränkchen zum Abtrocken  der 
Purifikatorien. Malá skříňka na sušení purifikatorií. 

30. 

Ein hölzernes Kasten auf die 
Kirchenapparamente /ist schon ganz  
eingegangen/. 

Dřevěná komoda (Kasten) na kostelní 
paramenta (je už úplně zničená). 

31. Ein Orgelpositiv /sehr morsch und faul/ 
Varhaní pozitiv (je velmi ztrouchnivělý a 
plesnivý). 

32. 

Zweierlei Kanontafeln; die Einen in Holzrahmen 
am Hochaltar; Anderen in Spiegelrahmen /die 
ber schon schadhaft sind/ 

Dvě tabely (Rahmentafeln); jedny jsou v 
dřevěném rámečku na hlavním oltáři, druhé v 
rámečku od zrcadla (ty jsou ale již poškozené). 

33. 
Zwei Paar Spiegelreliquiarien /sehr schadhaft 
und zerschlagen/ 

Dva zrcadlové relikviáře (velmi poškozené a 
rozbité). 

  Kirchengefäße Liturgické nádoby 

34. 

<Eine alte Monstranzen von Blech, an der kaum 
einige Spuren der Vergoldung udn Versilberung 
mehr sehbar sind./sehr unansehelich und 
schadhaft> Ein Monstranzenfuteral aus 
welchem die silberner Mostranz in das 
k[aiserlich] k[öniglichen] Münzamt eingeliefert 
worden ist. 

Stará monstrance z plechu, na kterém 
jsou sotva vidět stopy po zlacení a 
stříbření (velmi nevzhledná a 
poškozená) Pouzdro na monstrance (z 
něj byla stříbrná monstrance dodána 
c.k. Mincovnímu úřadu. 

35. 
Ein Kelchfuteral aus welchem der silberne Kelch 
mit der Paten eben dahin abging. 

Pouzdro na kalich (ze kterého odešel stříbrný 
kalich s patenou tamtéž). 

36. 

Eine alte Monstranzen von Blech, an der kaum 
einige Spuren der Vergoldung udn Versilberung 
mehr sehbar sind. Noch ärger ist das Futeral 
beschaffen. 

Stará monstrance z plechu (na kterém jsou 
sotva viditelné stopy po zlacení a stříbření. 
Ještě ubožejší povahy je pouzdro.) 

37. 
Ein Ciborium von Kupfer /mit abgenutzter 
Vergoldung/ Ciborium z mědi (s opotřebovaným zlacením) 

38. 
Ein silberner Kelch /mit abgenutzter Vergoldung 
/und einem alten Futeral/ 

Stříbrný kalich (s opotřebovaným zlacením a 
starým dřevěným pouzdrem) 

39. 

Ein Kupferner Kelch mit einem noch guten 
Ledrfuteral /die Vergoldung in der Kupfer ist 
schon schadhaft/ 

Měděný kalich s ještě dobrým koženým 
pouzdrem (zlacení je již poškozené). 

40. 

Eine silberne Kapselpaten zum 
Krankenbesuche /ganz unansehlich und die 
Vergoldung abgenutzt/ 

Stříbrná pyxida (Kapselpaten) k návštěvám 
nemocných (zcela nevzhledná a zlacení 
opotřebované) 

41. 
Ein altes Pazifikal von Blech mit einem 
schadhaften Lederfuteral 

Starý pacifikál z plechu s poškozeným koženým 
pouzdrem. 

42. 
Drei Glöckel: Einer  bei der Sakristei 
angebracht, und zwei beim <Altar> Hochaltar. 

Tři zvonky: Jeden umístěný u sakristie a dva u 
hlavního oltáře. 

43. 
Zwei Rauchgefäße mit Schiffeln /sehr abgenutzt 
und schadhaft/ 

Dvě kadidelnice s lodičkami (velmi 
opotřebované a poškozené) 
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44. Vier große und zwei kleine meßingene Leuchter Čtyry velké a dva malé mosazné svícny 

45. 
Ein zinnerner Taufbrun'nkessel, mit dem Dekel, 
und einem kleinen Becher Cínová křtitelnice s víkem a malým pohárem. 

46. Sechs zinnene Leuchter Šest cínových svícnů. 
47. Eine zinnene Lampe Cínová lampa. 

48. 
Zwei Paar zinnene Meßkan<d>nel mit einem 
Teller 

Dva páry cínových mešních konviček s talířem 
(staré, pokřivené a poškozené děravé). 

49. 
Ein zinnener Sprengkessel /alt, verbogen und 
löchrich/ Cínový kropáč (starý, pokřivený a děravý) 

50. 
ein dreikapselichtes zinnernes Gefäß auf h. 
Oele. Cínová nádoba se třemi schránkami se sv. oleji. 

51. 
Ein kleines zinnenes  Gefäß zur Abspülung der 
Finger am Hochaltar /schadhaft/ 

Malá cínová nádoba  na omývání prstů u 
hlavního oltáře (poškozená). 

52. 

Zwei kleine zinnene Büchsen zum 
Krankenbesuche, eines aufs h. Oel, und das 
andere auf Weihwasser. 

Dvě malé cínové schránky k návštěvám 
nemocných; jedna na sv. olej a druhá na 
svěcenou vodu. 

53. Eine Laterne zum nächtlichen Krankenbesuche. Lucerna k nočním návštěvám nemocných. 

54. 
Eine blecherne Hostienbüchse /äußerst häßlich, 
verbogen rostig und löchericht/ 

Plechová schránka na hostie ( krajně ošklivá, 
zprohýbaná, rezavá a děravá). 

55. 
Eine runde Holzspanschachtel für 
Aufbewahrung dr Hostien /abgerieben/ Dřevěná krabice k uchovávání hostií (odřená) 

56. 
Eine kleine länglichte Pappenscha[ch]tel 
<zu>auf die Büchse mit h[eiligen] Oehlen. 

Malá podlouhlá lepenková krabice na schránky 
se sv. oleji 

  Kirchenapparamente. Kostelní paramenta. 

57. 

Ein Meßkleid mit dazugehörigen Stücken, vom 
<r/weichen mit Goldblumen gestick[t]en Stoffe>  
<Gold und silber Stoffe mit Blumen gestickt> 
reichen Portär mit Goldpo[r]ten besetzt und 
rother Taften unterfuttert. /<Das … /Unterfutter 
ist ganz zerrissen/> Der Stoff und Porten sind 
stark abgenutzt. Das Unterfutteraber ganz 
zerrissen. 

Kasule Jedno mešní roucho s příslušnými kusy, 
z měkké/lehké látky vyšívané květinami zlaté a 
stříbrné látky vyšívané květinami  bohatého 
porteru se zlatými … … (… látka a … jsou silně 
opotřebované, … ale zcela roztrhané. 

58. 

Ein Meßkleid von rothem <?Kreditm mit 
silbernem> gewirktem <Aksamit> 
schwarzegestreiften <Aksamit> Samet. Der 
mittler Spiegel ist von Silber Portär mit kleinen 
Seidenblumen gestickten Partie. Hat Goldporten 
und weisen Krieset zum  
Unterfutter /Der Spiegel ist an der Vorderseite 
der Kasel stark durchgewetzt, die Partie 
abgenutzt. Der Unterfutter  
stark geflickt./ 

Jedno mešní roucho z červeného Kretitur, se 
stříbrným tkaného aksamitu černě 
proužkovaného aksamitu sametu. Prostředek je 
ze stříbrného ?porteru s částí vyšívanou malými 
hedvábnými kytkami. Má zlaté borty a bílý krizet 
jako podšívku. (Prostředek je na přední straně 
kasule silně prodřený, část opotřebovaná. 
Podšívka velmi spravovaná.) 

59. 

Meßkle[i]d v[o]m rothen ausgeklum[p]ten 
Samet. Die Spiegel ist vom grünen glatten  
Samet. Hat Silberporten u[n]d <Das Unterfutter> 
rosenfarben[e] Leinw[a]nd. /<Die ro> zum 
Untrfutter. /<das Unt[e]r> Die Rosenfarbe d[e]s  
Unterfutt[e]rs ist stark ausgezogen und fleckicht. 

Mešní roucho z červeného vypelichaného 
sametu. Prostředek je ze zeleného hladkého 
sametu. Má stříbrné borty a jako podšívku 
růžové plátno. (Růžová barva  podšívky je ? 
vybledlá a flekatá.) 
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60. 

Ein Meßkleid vom <gelben> 
pomerantschg[el]ben <und gold Gold>  Mohr. 
Der Spiegel ist von perel 
farben Silbermohr. Hat Silberporten u[n]d 
rosenf[a]rbe[ne]  st[a]rk ausgezogene 
Le[i]nw[a]nd zur Unt[e]rfuter /Der Sp[i]egel ist an 
der Vorderseite der Kasel durchgewetzt, die 
Pbeten 
abgenutzt, der Kelchtüchel, die Palla u[n]d 
Bursa ist vom andere Stoffe/  

Mešní odění z pomerančově žlutého móru. 
Prostředek je ze stříbrného móru perleťové 
barvy. Má stříbrné porty a silně opotřebované 
plátno jako podšívku. (Prostředek  je na přední 
straně kasule prodřený, … opotřebovaný, 
kalichové vélum, pala a bursa jsou z jiné látky.) 

61. 

Ein Paar Dalmatiken zur diesem M[es]skleide 
von einerlei Stoff. /Sind aber schon  
stark gepflickt, u[n]d und die Manipl u[n]d Stola 
si[n]d nicht gleichartich/ 

Dvě dalmatiky k tomuto mešnímu oděvu z jedné 
látky (jsou ale už silně spravované a manipus a 
štola nejsou stejného druhu. 

62. 

Ein Messkleid vom weisen geblumten 
Seidenportär. Der Spiegel ist von rosafarben  
geblumten Seidenportär. Hat Goldporten und 
blaßroten Leinwand zum Unterfutter. 
/Das  Messkleid ist stark abgewetzt. Das Manipl 
ganz zerrissen./ 

Mešní roucho z bíle květovaného hedvábného 
portéru. Prostředek je z růžově květovaného 
hdvábného portéru. Má zlaté borty a bledě 
červené plátno jako odšívku. (Toto mešní odění 
je silně odřené. Manipul je roztržený.) 

62. 

Meßkleid vom kuriosem rothen 
weißausgeblumten Atlas. Hat Silberporten u[n]d  
grüne Lei[n]wand  zum Unterfutter /Auch 
d[i]eses Meßkl[ei]d ist stark abgewetzt/ 

Mešní roucho ze zvláštního červeného atlasu 
pokrytého bílými kvítky. Má stříbrné borty 
zelenavé plátno jako podšívku (I toto mešní 
odění je silně obroušené) 

63. 

Ein Messkleid vom rothen geblumten Portär. 
Der Spiegel ist von weißem geblumten Potär 
hat Goldporten und rothe Lei[n]w[a]nd zum 
Unt[e]rfutter. /D[i]eses Meßkleid ist kaum zu[m] 
Alttagsgebrauche noch anwe[n]dbar/ 

Mešní roucho z červeně květovaného portéru. 
Prostředek je z bíle květovaného portéru(,) má 
zlaté borty a červené plátno jako podšívku. 
(Toto měšní odění je ještě stěží použitelné ve 
všední den.) 

64. 

Ein Meßkleid vom himnelbblauen Kriset der 
Spiegel ist weiß mit Seidenblumen 
ausgestickt. Hat Silb[e]rporten, blaue Leiw[an]d 
zu[m] Unterfutter /auch d[i]es[e]s Meßkle[i]d 
ist nur zur Alltagsgebr[au]che in der Fastenze[i]t 
anwe[n]dbar./ 

Mešní roucho z nebesky modrého krisetu, 
prostředek je bílý s vyšívanými hedvábnými 
květy. Má stříbrné borty, modré plátno jako 
podšívku (i toto měšní odění je použitelné jen ve 
všední den v postě) 

65. 

Ein Meßkleid  v[o]m schwarzen Damask u[n]d 
we[i]ß[e]n damaskene Spiegel. Hat Silberporten 
u[n]d schwarze Leinw[a]nd zun Unt[e]rfutter. 
/Auch d[i]eses Neßkle[i]d braucht schon eine 
starke Reparatur./ 

Mešní roucho z černého damašku a bílého 
damaškového prostředku. Má stříbrné porty a 
černé plátno jako podšívku. (Také toto mešní 
roucho potřebuje již těžkou opravu.) 

66. 

Ein M(e)ßkleid von schwarzen Komerhol [?] und 
weißen damaskene Spiegel. Hat halb- 
seidene gelbe Porten u[n]d rothe Leinwand zum 
Unt[e]rfutter. /Das M[e]ßkle[i]d ist 
schon zerrissen und nur zur Natch gebrauchbar. 

Mešní roucho z černého k ?kamerhalu a bílého 
dmaškového prostředku. Má polohedvábné 
žluté borty a červené plátno jako podšívku. 
(Mešní odění je již roztrhané a použitelné jen v 
noci)  
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67. 

Viererley ganz unbrauchbare zerrissene u[n]d 
mangelhafte Meßkleider, die kaum 
Beschreibung <würdig> wert s[i]nd. 

Mnoho zcela nepoužitelných roztrhaných a 
nedostatečných měšních rouch, která sotva má 
cenu popisovat.  

68. 

Ein Pluvial von weißem Pontus u[n]d 
rosenfarben geblumten Spiegel. Hat Goldporten 
[un]d 
rothe Leinw[a]nd zum Unterfutter /d[i]eses 
Pluvial ist schon sehr eingegangen u[nd 
k[a]um zum Gebr[a]uche./ 

Pluviál z bílého pontu a s růžově květovaným 
prostředkem. Má zlaté borty a červené plátno 
jako podšívku (Tento pluviál je už zničený a 
sotva k použití.) 

69. 

Viererlei Vela. Ein h[i]mm[e]lblaues, ein 
weißge[?]blumtes, ein rothes, ein gelbes, ein 
weises ein feigelblumes [?]. 
/Das erstere ist <nue, schön u(n)d> gut. Die 
übrigen aber si[n]d  äußerst schlecht, zerrißen  
u[n]d eingeschnitť folglich auch n[i]cht mehr 
zug[e]brauchen./ 

Mnohá vela. Nebesky modré, bíle květované, 
červené, žluté, bílé, … (První je nové, pěkné a  
dobré. Ostatní ale jsou krajně špatná, roztrhaná 
a nařízlá, pročež také již k nepoužití. 

70. 
Ein sogenannter Himmel zur Prozession von 
grüne[m] glatten Samet 

Takzvaná nebesa k procesí ze zeleného 
hladkého sametu. 

71. 
Zwei Birete, ein neues u[n]d ein alt[e]s 
zerrißenes, unbrauchbares. 

Dva birety, jeden nový a jeden starý roztrhaný, 
nepoužitelný. 

72. 
Sechs Alben, […] Zwei neue sind, die übrigen 
aber ältlich. Šest alb, … dvě jsou nové, zbylé postarší. 

73. 
Vier Humeralien, alle schon abgenutzt u(n)d 
durchgewetzt. 

Čtyři humerály, všechny již opotřebovné a 
prodřené. 

74. 

Zwei  Rocheten, eine von … u(n)d die andere 
von Leiw(a)nd. /Beide sehr elend u(n)d 
eingegengen./ 

Dvě rochety jedna  z … a druhá z plátna (obě 
velmi ubohé a zničené/ 

75. 
<Zwölf> Dreizehn Korporalien /Einige schon 
angerissen./ 

Dvanáct Třináct korporálů (některé už na 
tržené) 

76. 
Zweiundzwanzig Purifikatorien /Von rothen 
Wein sehr fleckicht/ 

Dva a dvacet purifikatorií (velmi flekatá od 
červeného vína) 

77. 
Neun weise Altartücher /drei si[n]d gut, die 
übrigen äußerst zerrissen/ 

Devět bílých oltářních pláten (tři jsou dobrá, 
ostatní krajně potrhaná). 

78. 

Drei gedrückte Altarenbezüge u' Decktücher 
/eines ist sehr durchgebrannt, die anderen 
ältlich/ 

Tři potištěné oltářní povlaky a krycí látky (jeden 
je velmi propálený, ostatní postarší) 

79. Vier Handtücher /sehr elend/ Čtyři ručníky (velmi ubohé) 

80. 
Drei Cingula, ein weisrothlichtes, ein 
schwarz[e]s, und blaues. /Alle sehr zerrißen/ 

Troje cingula, jedno bíločervené… , jedno černé 
a modré (všechny velmi otrhané). 

81. Zwei Paar Altarpolster /Beide sehr elend/ Dva páry oltářních polštářků (oba velmi ubohé). 

82. 
Eine Krankenburse /äußerst verrissend und 
elend/ Bursa pro nemocné (krajně otrhaná a ubohá) 

83. Zwei rothtuchene Rocke für die Sakristane Dva kabáty z červeného sukna pro kostelníky. 

84. 
Acht rothtuchene Rocke für die Ministranten 
/Vier von diesen si'd äußerst schlecht/ 

Osm sukní z červeného sukna pro ministranty 
(čtyři z nich jsou nejvýš špatné). 

85. 
Drei leinwandner Rocheten fur den Meßner 
/Eine sehr alt und durchgewetzt/ 

Tři rochety z plátna pro kostelníky (jedna velmi 
stará a prodřená.) 

86. 

Acht leinwander Rocheten für die Ministranten 
/Vier sind noch ziemlich gut, mit Ausnchneder 
[?] Spitzen, die übrigen alle elend./ 

Osm plátěných rochet pro ministranty (čtyři jsou 
ještě sami o sobě velmi dobré). 

87. Zwei rothe Krägen für den Meßner. Dvě červené límce pro ministranty 
88. Vier rothe Krägen für die Ministranten. Čtyři červené límce pro ministranty 
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89. 
Ein Stück blaue Lei[n]w[an]d zur Bedeckung des 
Hochaltars in der Faste  

Jeden kus modrého plátna k přikrytí hlavního 
oltáře v postu. 

90. 

Fünferlei Kleider auf die Statue der Mutter 
Gottes mit schwar[em] Gesichte /Alle sehr elend 
u[n]d abgestanden/ 

Patero oblečení na sochu Černé Matky Boží 
(všechny velmi ubohé a zvětralé)  

91. Eine lederne Tasche zum Krankenbesuche. Kožená taška k návštěvám u nemocných. 

92. 
Ein rothes u[n]d ein schwarzes Stafeltuch /Beide 
elende Lappen/ 

Jedno červené a jedno černé sukno na stupně 
(oba bídné hadry) 

93. Ein Bursatuch /Sehr elend./ Bursa ze sukna (velmi ubohá) 

94. 
Sechs Stück Lodtenstiptschilde [?] /Äußerst 
schlecht und unbrauchbar/ 

Šest kusů stínítek na svíčky (?) (krajně špatné a 
nepoužitelné). 

95. Eine eiserne Licht[…] Železná… 
 
10. Inventá ř 1884-86 (výtah) 
 Kde chybí v počtu kusů hodnota, znamená to, že zůstává nezměněn 
údaj z předchozího roku resp. let. Kde údaj v originále chybí, je v této tabulce nula. 

P
ů
v.

 č
ís

lo
 

(?
18

67
) 

N
ov

é 
 č

ís
lo

 
(1

88
4)

 

  18
67

 (
?)

 

18
84

 

18
85

 

18
86

 

Poznámky 
    Kirche und Thurm           

    
Die Kirche wurde im Jahre 1158 erbaut ist 
mit dopplten Tachen gedeckt.         

Zřizovací 
instrument je ve 
farním archivu. 

    Dabei befinden sich           

1 1 
zweiflüg´ Thoreingang verschalt mit 
Beschlag 1      

2 2 Eingangsthür zum Chor mit Beschlag 1      

3 3 Ob dieser Thür ein ovales Fenster 1      

4 4 Kirchenfenster 4 … 5      

5 5 Thurm mit kleinen Fenstern 3      

6 6 Im Thurm Jalousienfutter 4      

7 7 Thurmuhr mit Zifferblatt         

unbrauchbar am 
Boden des 
Pfarrhauses 
deponiert 

8 7 zur Sakristei Thür mit Beschag 2      

9 8 Gitterfenster 1      

10 9 
Mauerschießen von Eisen in der Kirche 5 
neue und 2 alte a 100 Ktn 7         

11 10 

das Presbyterium und der 
Kerchenfußboden mit Cementplatten 
gepflastrt 1         

                

12 11 

Das Hochaltar sub patrimonii sti Petri et 
Pauli mit einem Tabernakl /zun Seiten 
engeln/ samt Renovirung das Bild vom 
Kadleček 1   1   

Die Engel am 
Pfarrboden 
deponiert 

13 12 

zur rechten Seite ein Seitenaltar des 
gekreuzigten Heilandes <mit einem alten 
Tabernakl (und einigen Holzfiguren 
>geziert.) Die Altartumba ist ein schönes 
Grabmal Jesu 1    

vom Maler Berger 
(sic!) 1807 Tabern. 
je na chodbě na 
faře 

14 13 

Zur linken Seite ein Seitenaltar mit einem 
Portatil, <statt des Tabernakl ein Kastel 
der h. Rosalie mit 2 heiligen Statuen 
geziert Sebastian und Rochus> Altarbild 
der h. Madona Imaculata,  1     

Portatil na chodbě 
farní. Madona 
renov.? 1886 Skříň 
se sv. Rosalií a 
sochy sv. Seb. a 
Rocha uloženy na 
půdu far. 
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    oben bild des h. Karl Boromeus.           

    Bethstühle           

15 14 
An den rechten des Hochaltars eine Kanzl 
von Holz dem Altar gleich stafirt. 1      

16 15 Große Chorsthühle vom habten Holz 2      

17 16 Kleine Bethsthühle 9      

    

<1Stüctl geschaft n´ 2 … unterm Chor> 
Ein Stühl […] in zwei Theile geschnitten 
unter dem Chor           

                

19 17 Kniebank 1      

20 18 
Sessel beim Hochaltar - <(neu uberzogen 
und angestrichen 5)> 1    nicht mehr neu 

21 19 Komunionsbank marmori[e]rt 1      

    Beichtstühle          

22   Vom weichen Holz <1 1 1>   
nur ein Stück 
versonden 

23 20 eichenartig angestrichen und lakirt 1      

    Orgel        

24 21 

Von weichen Brettern mit Holz und 
Zinnpfeifen […] mit Bildhauerarbeiten 
verziert mit Ohlfarben angestrichen 1      

  22 
Almer samt Anstrich, Beschlag und 
Schlüssel auf Instrument           

25   

Pauken überzogen mit 13 Schrauben - 
Pauken mit Genehmigung des Patronatamtes von 18 
2/7 86 verkauft u. der Erlös zur Anschaffung von 
Gesangbüchern Kancionalen aufs Chor durch den 
Regenschori T. Stastný benutzt. <1 1 1 1>   

26   Paukengestell <1 1 1 1>   

27 23 Zughörner samt Bogen 2         

28 24 Trompeten samt Stimmzug [?] 2         

29 25 Klarinetten mit Mutationer 2         

    Glockenthurm           

30 26 Große Gloke [!]  1869 nun per 278 h  1         

31 27 Zweite Glocke 280h 1         

32 28 Dritte [Glocke]  50h 1         

33 29 Vierte [Glocke]  15h 1         

34 30 Altarglocklein 3 3 2 2 
ein Stück  
zerschlagen (1884) 

35 31 Sakristeiglöckl  1         

36 32 Swenglriemen 1     2 zerschlagen (1885) 

37 33 Strike zu den Glocken 2         

38 34 Strik zum Lustr 1         

  35 Lustr vom Holz vergoldet 0 0 1 1 
geschenkt von 
Dr.Waniček (1885) 

  36 Lustr von Glas samt [S]trick 0 0 1 1 

geschenkt vom 
Fürsten 
Windischgrätz 
(1885) Tassen zum 
Luster 

    {Tasse zum Luster       10} 
Ein Glokenriemen 
viz dodatek 

    {Ein Glockenriemen       1}   

    Taufstein Post <49>,  63           

    
Kirchengeräthe von Gold, Silber, 
Kupfer und Blech           

39 37 Monstranz von Blech vergoldet und 1         
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Versilbert 

40 38 
Ciborium von Kupfer mit abgenützter 
Vergoldung 1         

41 39 
Kelch von Kupfer ergoldet samt <futeral 
und>Patena 1         

42 40 <Ledernes Futeral dazu> 1         

43 41 
Kupferner Kelch abgenützt im ledernen 
Futeral 1         

44 42 
Silberne Patena zum Krankenbesuch ohne 
Vergoldung 1         

45 43 Pacifical vom Blech mit futeral.  1         

46 44 Ruchfaß mit Schüssel 1         

47 45 Leuchter von Messing - groß 4         

                     "              - klein 2         

48 46 Rauchfaß von Blech im feuer versilbert 1         

    b) von Zinn, Blei, Eisen und Holz           

49 47 Taufbrunnen Kastel von Zinn 1         

50 48 Taufbecher 1         

51 49 Altarleuchter von Zinn 4         

52 50 Altarlampen 3         

53 51 dreikopfiges Gefäß mit h. Öhle 1         

54 52 
Büchse von Zinn zum Krankenbesuch auf 
h. Öhle 1         

55   <Laterne zum nächtl Krankenbesuch> 1         

56 54 Hostienbüchse von Zinn 1         

57 55 
Staffeln von weichem Holz zum Aufsetzen 
des Hochwurdigsten 1       unbrauchbar 

58 56 Leuchter hölzern am Hochchaltar 6         

59 57 

hölzerne Stangen <mit einsernen 
Querstangen 4>holzernen Kugeln zum 
Baldachin von Seidenstoff roth mit 
Goldbort[e]n 4 4 4 1 

samt 
Bestandtheilen ein 
Stük 

60 58 
Hölzerne Mutter Gottes mit schwarzen 
Gesicht am Hochaltar 1         

61 59 Bahre alt 1   1   groß, BN28 

62   [Bahre] grün     1     

  60 
Krucifix klein mit Postament zum 
Kranenbesuch 1         

63 61 Postament hölzernes zum Taufbrunnen 1         

64 62 Kleiderrechen in der Saktistei 1         

65 63 Schnarre řechtačka für Karwoche 1         

66 64 Aufteiltstufen in der Sakristei Podium 1         

67 65 Bahre neu 1       klein 

69 66 Messkandln von Zinn samt Tasse 2   2 2 BN 8 unbrauchbar 

70 67 Handbretwisch  2     1 BN 13 

71 68 Stangenbretwisch 1     1   

68 69 
Stamp [?], ein, </samt Polster/> ohne 
Zugehör 1         

72 70 
dtt mit böhmischer Umschrift samt Polster 
un[d] blechener Büchse <4 4> 1 1 

samt Zugchör nur 
ein Stück 

73 71 Leiter 2°3´ lang mit Eisensprossen 1        beim Kirchendiener 

74 72 dt 1°9´ lang 1          

75 73 
Kanonentafeln somit Goldrahmen und 
Verglasung 5   9   umso vorhanden 6 

76 74 Weihwasserkassel von Zinn samt Aspergil 2         

77 75 Büchse auf h. Öhle 1         
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78 76 Altarstein samt Religuien 2     3   

  77 Messkandln von Glas     2     

  78 Auferstehungs Christi Statue       1 
  79 Begräbnislaterne mit Stangen       2 
  80 Begräbniskranz mit Christus Korpus       1 

  80b 
Bandalier zum Tragen der 
Begräbnislaternen       2 

geschenkt auf 
Kosten der Renten 

BN13 

    Kirchengewände           

79 81 

Meßkleid von weiß geblümten Stoff mit 
rothen Unterfutter samt Zugehör an´o 
1671 1         

80 
<82 
81> 

Meßkleid von roth und blaugeblümten 
samt grünen Mittelstük mit Silberund 
seiden Blümen gestickt mit Goldborten im 
Stoff schlecht 1         

81   

<Meßkleid aus rothweis geblümten Sam´t 
das Mittelstück vom grünem Sam´t und 
Silberborten rothes Unterfutter> 1       

im Abfall 
unverwnedbar 
(1885) 

<82> 
83 83 

Meßkleid roth geblümt mit grünem 
Samtmittlstük (N85b) 1         

<83>   

<Meßkleid vom schwarzen Damask 
dasMittlstück mit weißen Seidenblumen u. 
Seidenborten mit schwarzen Leinwand 
gefuttert.> <1 1>     

unbrauchbar, 
zerrissen 

84 84 
Meßgewand von weißem Seidenstoff für 
feste mit Lioner Borten sam´t Zugehör N84 1         

85 85 

Messgewnd von rothem Sam´tmit weißen 
Borden sam´t Zugehör Mittlstück weiß 
geblü´t  KI86 1         

86 86 
Meßgewand vom blauen Manschester mit 
Lioner silberborten u Zugehör (N82) 1         

87 87 

Meßgewand vom grünen halbseidenem 
Damask mit breiten Lionborte samt 
Zugehör N85a 1         

88 88 
Meßgewand vom schwarzen Manschester 
lioner Borten samt Zugehör N88 1         

    Pluviale           

89 89 

Von weißgeblümtem Seidenstoff mit 
breiten Borten und im Feuer vergoldeten 
Schließe 1         

90 90 
Von rothem Manschester breiten Borten 
Quasten und vergoldeter Schließe 1         

91 91 
Von grünem halbseidenem Damask mit 
Lioner Borten und bronzeter Schließe 1         

92 92 
Von blauem  Manschester mit Lioner 
Silberborten 1         

93 93 
Pluviale von schwarzen Manschester und 
Lioner Borten 1         

    Alben           

94 94 Von Leinwand für tägl´ Gebrauch 1       gut 

95 95 
Alba samt Humerale von Leiwand mit 
Spitzen 1       gut 

96 96 dtt für Festtage 1       gut 

<97 97 "           " 3 3 0 0 
schlecht (1884) 
zerrissen (1885)> 

    Rocheten           
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98 98 Von Leinwand mit Spitzen 1       2 Stük für Priester 

99 99 [Von Leinwand mit Spitzen] für Festtage 2       
für Kirchendiener 
gut 

100 100 Dtt. für Ministranten von Leinwand 3 3 5 5   

101 101   "  von Leinwand für Meßner 1       
unbrauchbar, für 
Ministranten gut 

102 102 
Velum von weißen Kro de Kapl [?] rothes 
Unterfutter  1         

103 103 Humeralien 4         

104 104 Corporalien 5 8       {sedm dobrých} 

    {Purific       3}   

  105 Bursa gestickt       1 

dar od sl. 
industri´alta B. 
Polákové 

    Altartücher           

105 106 Weiß von Leiwand 3 3 5 5   

106   
Blaue Leiwand zur Bedekung des 
Hochaltars in der Faste. 1 1 0 0 in der Pfare 

107 107 
Antipendium dopplt die Unterlag von 
Perkal 3       3 Stück alt 

  108 Antipendium  gehäklt von Pistra     1 1 
Geschenkt von P. 
Ptáček. (1885) 

  109 Birette für Ministranten, 4 roth, 4 schwarz       8   

108 110 Alterpolster           

    roth 2 roth, 2 grün 4         

109 111 blau mit rothem futter 2         

  112 Altarpolster vom rothen Samt …       2   

  113 Tücher zur Bedeckung der Altare …       3   

    Chorröke           

110 114 für Ministranten vom schwarzen Tuch 2   5     

111   dtt von schwarzen Tuch  4 4 0 0 

sind 5 Stück 
schwarz 5 roth 
samt Krägen, 
geschenkt 

    von rothen Tuch samt Krägen     5     

    Vorhänge mit Spitzen           

    Vorhänge zum NB Altar vm Wollstoff roth 7         

112 115 dtt für Kirchdiener vom rothen Tuch  1       5 roth  

113 116 Krägen für Meßner und Ministranten 4 4 0 0 schlecht 

114 117 Bahrtuch 1         

115 118 Cingulum schwarz 1   2 2   

116 119 <Fanen vom rothen Damask 2 2 2> 0 
schlecht, Abfall zu 
bringen (1884) 

117 120 dtt von blauen Merino 2       
80 f., nicht um 8f. 
1886 

118   Lederne Tasche zum Krankenbesuch 1 1 0 0 Abfall 

119 120 dtt dtt 1         

120 121 
Ciboriummäntelchen von weißen 
Seidenstoff mit Goldstikenem 1         

121 122 Schwartzseidenes Biret 1       alt! 

  123 
Kirchensachen vom rothen Tuch mit 
vergoldete Kreuzen        2   

122   
Paramentenschranen samt Aufsatz weiß 
angestrichen in der Sakristei <2  2 2> 1   

123 124 Pfararchivschreine angestrichen 2         

124 125 
Paramentenschranken angestrichen im 
Pfarrhaus im Gange 2         
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125 126 
Tisch in der Sakristei zu Tauffukntionen 
(mit einem Stuhl) 1         

    Bilder           

126 127 
der heil. Barbara u´n Madona samt 
Rahmen 130° hoch 95° breit <2  2  2> 1 

Madona am 1. 
Seitenaltar behanl 

127   
Heiland samt Rahmen vom Berger 
renoviert von Dornhaus r.(sic) 1883 1       

am 2 Seitenaltar 
einbegriffen 

    Bücher           

128   Missale 3 3 0 0 unbrauchbar 

129 128 Rituale Romane Bohemicum 1         

130 129 Missale 2 5 2 5 2 5 2 5   

131 130 Agenda  groß 1         

132 131 [Agenda]   klein 1         

133 132 Evangeliunbuch 1         

134 133 Gesangbuch aufs Chor 1         

135 134 Ritualienbuch 1 0 1 1   

136 135 Pfarrbücher anno 1688 5 5 2 2   

137 136 Sterbenmatrik 1         

138 137 Trauungsbücher 5 5 5 5 nur 4 Stük 

139 138 Aufgebotbuch 1         

140 139 Prewininzialconcilienbuch 1         

141 140 Ordinariatsblatt v J. 1864-86 20 21 22 23 BNg 

142 141 Kirchenrechnungsbuch 1         

143 142 Taufmatrik 1         

144 143 Chronikbuch vom J. 1835 1         

145 144 Curendenbuch 1         

146 145 Messenpersolvierungsbuch 1         

147 146 Examen sponsorum 1         

148 147 Consignation laborum spiritualium 1       … 3 Stük 

149 148 Gestionsprotokol 1         

150 149 Taufmatriken 4         

151 150 Sterbenmatriken 2         

152 151 Index alter Matrika 1         

153 152 Verkündbuch 1         

154 153 Firnungsbuch 1         

155 154 Religionsveränderungsbuch 1         

156   Große Agenda 1 1     dopplt angestellt 

157   Kleine  [Agenda] 1                    " 

158   Missale 5                    " 

159 155 Requiemmissale 1         

160 156 Trauungsbuch 8 Buch stark 1         

161 157 
Renbulierte KatastralMappe von Bohnic 
beim Patronatsamt 1         

162 158 Geburtsmatrik 10 Buch stark 1         

163 159 Ordo Divinorum 1         

164 160 Trauungsmatrik 1         

164 160 Gestionsprotokoll 3 Buch stark gebunden 1         

  161 
Erektionsinstrument der Kirche in einer 
Büchse aufbewahrt im Pfarrarchiv 1 1   1   

  162             

  163             

  164             

    
Leichenhof. Im Jahre 1827 außerhalb des 
Ortes errichtet.           
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165   

Thor samt Engangsthür halb verschaltete  
obere Theil von Latten mit 
Ohlfarbenanstrich, Schloß und Schlüssel 
gehorigen Beschlag, steinerne 
Thürschwelle 1         

166   
Thür bei der Requisitenkammer mit 
Beschlag 1         

167   Gittersensteladen 1         

    Vorhängeschloß zur Thür 1         

168   Kreuz von Holz mit Krucifix 1 1     
… Kreuz von 
Holzbalken 

    Summa 299 300 291 303   

 
11. Inventá ř 1896-98 
 

inv.č.   ks zl. kr. poznámka 

  Kostel a v ěž         

  Kostel byl vystaven r. 1158 jest kryt dvojitými taškami u něho se nalézají:         

1 
Dvoukřídlové vchodní dveře z fošen 5 cent. silných se 6 panty, 6 háky, 2 
zásubkami, zamkem 2 klíče a klikou na dubovo natřené 1 51 80   

2 <plátěné záclony>   16     
3 Vchodní dveře ke kůru s kovaním, 1 5 25   
4 nad těmito dveřmi oválné okno. 1 3 15   
5 Kostelní okna 4 křídlove 5 15 75   
6 Okna va věži 3 2 36   
7 Ve věži žaluzová okna 4 1 68   
8 Dveře do sakristie s kovaním zámkem a klíčem 2 11 80   
9 Okenní mříže         

10 Kleště do zdi železné 5 nových 2 staré </po 100 lib/> 7 206     
11 Presbytář a kostel je dlážděn cementovými plotnami 1 180     
12 žlaby ve střeše 7 m dlouhé 1 10 50   
13 žebřík ke zvonici 4,3 m dlouhé 1 4 30   
14 hromosvod s  ochranou rourou a zemním vedením na věži 1 62 20   
15 hlavní oltář sv. Petra a Pavla od Tkadlíka s tabenakulem 1 602 17   

16 
Po pravé straně oltáře postranního: obraz Ukřižovaného Spasitele od 
Bergra (!)anno 1807. Tumba oltářní je hrob Boží         

17 
Po levé straně postranní oltář: Madona imaculata, rovněž i obraz sv. Karla 
Boromejského         

  Kostelní lavice         
18 Popravé straně. hl. oltáře kazatelna zlatem zdobená 1 206 72   
19 Velká žídle na kůru z z tvrdého dřeva 2 10 50   
20 Malé lavice jedna rozříznutá na dvě části 9 133 52   
21 Klekátko 1 2 5   
22 Židle u hl. Oltáře 1 4 10   
23 Mramorová lavice k sv. Přijímání 1 9 87   
24 Křížová cesta 14 obrazu 14 28     

  Zpovědnice         
25 Z měkkého dřeva na dubovo natření lakované 1 99 32 na kůru 

  Varhany         

27 
Z měk[k]ých prken s dřevěnými a cínovými píšťalami s mosaznými pery 
prací … zdobené s olejovým nátěrem 1 442     

  Hudební nástroje         

29 Skříň s nátěrem kováním, zámkem a klíčem na nástroje 1 10 50 
na kůru 
(1898) 
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30 Trumpety s 3 klapkami 2 24     
31 Klarinety s 8 klapkami 2 24     
32 Lesní [rohy] 2 36     
33 Klarinety s mutacemi 2 28     
34 Pulty na noty na kůru 3 9 75   

  Zvonice         

35 

Velký zvon z r. 1869 nový 278 lib.= <155kg 68dkg> 142.90 kg [Pozn. 
Zhotovitel Anna dcera Karla Bellmanna. Obrazy sv. Petra a Pavla. Nápis. 
Tento zvon jest lit jest ke cti a chvále Boží a sv. apoštolů Petra a Pavla 
nákladem důchodu zemských statků. Přelit v slévárně dcery Karla 
Bellmanna Anny v Praze 1869] 1 157 93 

Ladění: des 
průměr 
okraje 
dolejšího 6. 
výška 48 
cm. 

36 Druhý zvon 200 lib. = <112 kg> 102.80 kg   168   

Ladění: g. 
průměr 50 
cm, výška 3. 

37 Třetí zvon 50 lib = <28,6 kg> 25,70 kg 1 42   

Ladění: ges, 
průměr 
36cm, výška 
2[9] 

38 Čtvrtý zvon 15 lib. = <8kg 40dkg> 7,71kg 1 12 60 

Nápis. IOOAN 
KVBES;Ladění: 

d. průměr 15 
cm výška [.] 

39 Oltářní zvonky 2   70   
40 Zvon u sakristie 1 5 88   
41 Řemeny u srdce 2 1 85   
42 Provazy ke zvonu  4 9 10   

43 Provaz k lustru 1 3   

odstraněn 
zároveň s 
lustrem 

44 Lustr dřevěný pozlacený od Dr. Vaníčka 1 10   

nepořebný 
čís 32 Patro 
1898 

45 Tácy k lustrum 10 1 50 
v zakristii 
uloženy 

46 Lustr skleněný s provazem 1 50   

číslo 32 Patr 
z 98. 
nepotřeb.. 

47 Řemeny ke zvonu 1 2     
48 Trojcimbal u hl. Oltaře 1 2     
49 Provaz k lampě u hl. Oltáře 1   60   
50 Pa středše kostelní dvě nová okna 2 2     

  Křtitelnice         
51 Cínový kotel 1 3 15   

52 Ku křtitelnici dřevěný podstavec 1 
17 
½     

  Kostelní ná řadí         
  zlaté a st říbrné         

53 Monstrance plechová  pozlacená a postříbřená 1 24 15   
54 Ciborium měděné pozlacené 1 1 5   
55 Kalich měděný pozlacený s patenou a pouzdrem 1 20     
56 Měděný kalich uptřebovaný 1 4 20   
57 Stříbrná patena k návštěvě nemocných bez pozlacení 1 63     
58 Pacifikál plechový s pouzdrem postříbřený  a pozloacený 1 1 5   
59 Kaditedlnice s loďkou 1 43     
60 dtt plechová v ohni postříbřená s loďkou 1 10     
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  Svícny mosazné velké 4 8 40 

vyměněné 
za nové 
(1897) 

61 [Svícny mosazné] malé 2 1 5   

62 Cínové svícny       
Z důchodů 
(1898) 

63 Cínové svícny       
sbírkou 
pořízeny 

  dtt Cínové olověné železné skleněné a dřevěné         
64 Křtitelní konvička 1   35   
65 Svícny oltářní cínové 4 10 54   
66 Oltářní lampy 3 1 5   
67 Nádoba na sv. Oleje třídílní 1 70     
68 Schranka na sv. Oleje pro navštěvu nemocných  1   14   
69 Svítilna k hl. Oltáři cínová s provazem 1 21 80   
70 Schránka na hostie cínova 1 2 10   
71 Schůdky dřevěné k vystavení Sanctissima 1   42   
72 Dřevěné svícny na hlavním oltáři 6 6 30   

73 
Baldachýn hedvábný červeně kvítkovaný se zlatými bortami 4 dřevěnými 
tyčemi a 4 koulemi 1 4 10   

74 Dřevěná Matka Boží s černým obličejem na postranním oltáři 1 42     
75 Máry černé 1 4     
76 [Máry] zelené 1 3     
77 Krucifix malý s podstavcem pro návštěvu nemocných  1   21   
78 Věšák na šaty v sakristii 1   26   
79 Řechtačka 1   42   
80 Podium v sakristii 1 1 36   
81 Cínové mešní konvičky s tacem 2 1 68   
82 Ometak ruční 2 1 30   
83 Smeták na tyči 1 2 20   
84 Velký svícen dřevěný 1   50   

85 Štampilie latinská 1 4 
72 
1/2   

86 Nový cínový ovalový talířek       Nr.141/1898 
87 Razítko české s polštářem a plechovou skřínkou 1 5     
88 Řebřík 2°3´ sdubovými spryšlemi 1 3 75   
89 dtt 1° 9´ dlouhý  1 1 75   
90 Kanonické tabulky se zlatým rámem a zasklením  9 11 90   
91 Cinový kotel na svěcenou vodu a 2 aspergily 2 5     
92 Schránka na sv. Oleje   1 2 50   
93 Kameny oltářní s ostatky  3 14 6   
94 Mešní konvice skleněné 2   30   
95 Socha Vzkříšení Páně, dar od p. Rindla z Čimic 1 10     
96 Svítilny s tyčemi  2 15     
97 Kříž ku procesí s tělem P. Krista /v sakristii 1 8     
98 Bandalíry k noení svítilen prohřebních 2 1 60   
99 Schůdky prkenné u hlavního oltáře 1 4     

100 Tácy k svícnum u křížové cesty 4   40   
  Kostelní roucha         

101 
Mešní roucho z červeného manšestru bíle kvítkovaného středu se zlatými 
bortami de anno 1671 1 10 50   

102 

Mešní roucho <z červeně a hnědě kvítkovaného sametu zeleného 
prostředku> stříbrnými a hedvábnými květinamy vyšívane se zlatými 
bortami 1 8 40 

střed roztrh 
nahraže latkou 
… …... 

103 Mešní roucho červeně kvítkované se zeleným středem 1 1 5   
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104 
Mešní roucho z bílé latky hedbavné pro slavnosti s lionskými bortami a 
přísl. 1 33 36   

105 
Mešní roucho <z černého> {urvaného} sametu prostředkem bíle 
kvítkovaným se zlatými bortami a přísl. 1 21 11 spraven 

106 Mešní roucho z modrého manšestru s lionskými stříbrnými bortami a přísl. 1 22 13   

107 Mešní roucho ze zeleného damašku se širokými lionskými bortami 1 22 47   

108 Mešní roucho z černého manšestru sametu, lionské borty i s přísl. 1 17 42   
  {bílé roucho se žlutou podšivkou}         
  Pluviály         

109 
Z bílé kvítkované hedvábné latky s širokými bortami a v ohni zlacenou 
sponkou 1 62 16   

110 Z červeného manebstru se širokými bortami s trapči? A zlacenou sponou 1 37 37   

111 
Ze zeleného polohedbabného damašku s lionskými bortami a bronzovou 
sponou 1 40 29   

112 Z modrého manšestru lionskými stříbrnými bortami 1 37 22   
113 Černý z manšestru a lionskými bortami 1 30 6   

  Alby         
114 Plátěná k denní potřebě 1 10     
115 Plátěná s krajkami a humerálem 1 10     
116 Pro dny sváteční 1 16     
117 Cingulum bilé 1   70   

  Rochety         
118 Plátěné s krajkami 1 5     
119 dtt pro dni svateční 2 17     
120 [Rochety]  plátěné pro ministranty 5 7 50   
121 [Rochety]  plátěná pro kostelníka 1 1 50   
122 Velum z bílé látky Cros de Naple s bílou podšivkou 1 12     
123 humeralie 4 1 88   
124 korporalie 7 3 22   
125 purifikatoře 3 1 50   
126 bursa vyšívaná 1 1     

  Oltářní pokrývky         
127 Antipendium z podlozeníme z pergalu 3 15     
128 Antipendium hačkované pí Peskáčkovou 1 1     
129 Oltářní pokrývky plátěné s krajkami 3 15 40   
130 Antipendium s háčkovanými květinami s červenou podšívkou 1 5     
131 Oltářní polštáře oltářní pokrývky plátěné 6 6 50   
132 Birety pro ministranty, 4 červené, 4 černé 8 10 40   
133 Oltářní pokrývky červené a zelené 4   70   
135  dtt z červeného sametu od Ha… Šťastné 2 4     
134 dtt s cervenou podšívk (!) 2 4     

136 Pokrývky na oltář z šedivé podšívkové látky 3 5   
těmi hrob 
Boží zastřen 

137 Oltářní polštář bíly s cervenou podšívkou 2 1   

polštářů je 
celkem 
pouze 6 

  Komže         

138 Pro ministram z černého sukně 5 7 12 
jsou pouze 
4! (1898) 

139 dtt z červeného sukna s límcem 5 5     
140 dtt z cerveného suka pro kostelník 1 10     
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141 Příkrov pohřební 1 52     
142 Cingulum 1 50     

143 
Korouhve 2 z modrého merínu pro děti {Již před davnými lety co úplně zetleli a 
roztrhane odstraněny a novými červenými nahraženy.} <2 82>     

144 Kožená taška pro návštěvu nemocích 1 6     

145 Pláštíček na ciborium z bílé látky hedvábné se zlatým vyšíváním 1 18     
146 Kostelní korouhve z červeného sukna se zlacenými kříži 2 20     
147 Skříň na paramenty s násadou bíle natřená v zakristii 1 6     
148 Skříně na farní archív natřená ve faře na chodbě 2 14 55   
149 Skříň na paramenty natřená ve faře na chodbě 2 12 5   
150 Stůl v sakristii pro obřady křestní 1 4     

  Obrazy         
151 Sv. Barbory s rámem dvojdílný na levém oltáři 1       
152 Rituale Romanum Pragense 1 2 50   
153 Missale romanum  /v kůži vázané/         
154 Missál 2 14 36   
155 Agenda velká 1 3 15   
156 dtt mala 1   35   

157 Zpěvník na kůr  1   
38 
½   

158 Farní knihy z r. 1688 2 7 
45 
½   

159 Matrika umrtní  1 4 
11 
½   

160 Kniha oddavací 5 4 41   
161 Kniha ohlášek 1   70   
162 Provinzial Concilienbuch 1 1 50   
163 Ordinariátní list od r. 1864 32 43 40   
164 Kniha kostelních účtů 1 2 60   
165 Matrika křtěnců 1 6 90   
166 Kniha kronik 1       
167 Kniha běžná / Kurenden Buch 1       
168 Kniha o sloužení mí sv. 1       
169 Examen sponsorum 1       
170 Consignatio laborum spiritualium 1       
171 Protokol jednací 1       
172 Matriky křtěnců 4       
173 Matriky umrtní 2       
174 Index všech matrik 1       
175 Kniha oznamovací 1       
176 Kniha biřmovanců 1       
177 Kniha o zmeně náboženství 1       
178 Requiem missale 1       
179 Kniha snubní 8 knih silné vazaná r. 1875 1 9 83   
180 Reambulační mapa katastralní Bohnic u patronatního úřadu 1 6 48   
181 Matrika narozenců 10 knih 1 6 80   
182 Ordo divinorum 1 2 60   
183 Matrika oddávací z r. 1882 1 9 70   
184 Protokol jednací tři knihy silně vazaný 1 3 50   

185 
Erekční insrument der Kirche (nesprávně der Pfarrei) ve schránce 
uschovaný 1       

186 Hlas varhan vazaný čis I a II 1 9 50   
187 Kancionál I a II 1 2     
188 Tota statuta synody 1 50     
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189 Zkušební protokol snoubenců 1 3 90   
  Hřbitov V roce 1827 mimo osadu zřízený         

190 
Vrata z pola přepažená hořejí část z latí olejovým nátěrem se zámkem a 
klíčem náležitým kovaním kameným práhem 1 71 64   

191 Dveře u komory requisitní s kováním 1 6 30   
192 Okenice mřížovaná 1 1 26   
193 Visací zámek ku dveřím 1 30     
194 Kříž s krucifixem 1 5 25   

  V Praze 1. prosince 1898          
  P. Ant Herrmann farář         
  Karel Kloboučník Patr komisař         
  Beneš kontr. oficial.         

 
 

D. Knihy farní správy 
 

Archiv farního ú řadu u sv. Petra a Pavla v Praze 8 - Bohnicích Fond téže farnosti v AHMP 
kart. inv.č. kniha období inv.č. kniha období 

1. 1. Mše na díkuvzdání 1832 1856         
1. 2. Založení fundací 18.st. 1868         

1. 3. Fundace a jejich persoluce 1838 1949  13. 

Seznam desátků, které má 
děkan dostávat každý rok 
od osadníků obcí patřících 
bohnické farnosti. 1798 1805 

1. 4. Kniha biřmovanců 1843 1949         
2. 5. Kniha funkční 1831 1834 11. Kniha funkční 1843 1881 
2. 6. Ordo divinorum 1882 1901 12. Kniha funkční 1902 1909 
2. 7. Ordo divinorum 1909 1930         
2. 8. Ordo divinorum 1931 1949         
3. 9. Kniha ohlášek a prohlášek 1912 1922 10. Kniha ohlášek 1843 1880 
3. 10. Kniha ohlášek   1923 1942         
3. 11. Kniha prohlášek 1923 1942         
3. 12. Kniha ohlášek   1957 1961         
3. 13. Kniha ohlášek   1965 1966         

4. 14. Status animarum 1800 1840 9. 
Kniha nalezenců bohnické 
farnosti 1897 1939 

4. 15. Kniha evidence Židů 1838    13. Seznam duší  1797 1805 

4. 16. 

Abc.seznam 
arcibiskupských dekretů 
cca 1780 1800  2. Kniha opisů nařízení 1711 1790 

4. 17. 
Abc.seznam 
konsistoriálních patentů 1750 1795  3. 

Kniha opisů nařízení 
arcibiskupské konsistoře 1738 1763 

4. 18. 
Abc.seznam císařských 
dekretů   1780  4. 

Kniha opisů nařízení 
arcibiskupské konsistoře  1763 1772 

     5. 
Index arcidiecézních 
nařízení 1662 1772 

     6. 
Kniha opisů cís.-král. 
Nařízení 1780 1807 

     7. Kniha cís.-král nařízení 1814 1839 

     8. 
Kniha opisů konzisotiálních 
kurend 1838 1868 

5. 19. Jednací protokol 1843 1879         
5. 20. Jednací protokol 1879 1904         
5. 21. Jednací protokol 1955 1972         
5. 22. Liber memorabilium 1738 1805 1. Pamětní kniha 1835 1947 
6. 22. Obrázky  1937 1948         
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6. 23. Tiskoviny  1820 1840         
6. 24. Pachty 1944 1945         

6. 25. 
Inventáře kostela a 
kostelních věcí 1884 1898         

6. 26. 
Inventáře kostela - 
předměty, aktiva a pasiva 1933 1940         

6. 27. Vyúčtování kostela 1883 1901         
6. 28. Vyúčtování kostela 1904 1940         

7. 29. 
Přehled materiálů ke 
kázáním cca 1750 1800         

7. 30. Jednací protokol 1939 1949         
7. 31. Kniha změn náboženství 1903 1950         

7. 32. 
Zkušební tabela pro 
snoubence 1893 1903         

7. 33. 
Výběrové duplikáty z knih 
narozených a zemřelých 1944 1950         

7. 34. Kniha zemřelých  1950 1968         
7. 35. Kniha zemřelých  1968 1972         

Podle BRÁTKOVÁ, Zlata. Římskokatolický farní úřad u svatého Petra a Pavla v Praze 8 - Bohnicích. 
Inventář. Praha: Archiv Hl. m. Prahy 1999, s.12-13. 

 
 
 

 


