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xm. Vikariát Libocký.

Vikariát Libocký má 12 far a 1 kuracii.
Obyvatelstva jest v tomto vikariátu: 49.984 katolíků, 366

akatolíků, 226 židů, 14 bez vyznání; celkem: 50.590.

1. Andělka, kuracie. *)

Duch ovní správu vedeadministrátor,knězzkanonie Strahovské.
Patron: opat kanonie Strahovské. _
Místa přifařená: Malovanka 64 katol., Sleiferka 93 katol., Pe

tinka 91 katol., Kajetánka Malá 96 katol., Kajetánka Velká 181 katol.,
Střešovice Velké &.Malé 1/4 h., 2933 katol., 6 akatol., 10 židů, 7 bez vy
znání; celkem: 3458 katol., 6 akatol., 10 židů, 7 bez vyzn.

V Šárce a Střešovicích bývaly v minulých stoletích hojně
a rozsáhlé vinice, v nichž roztroušeny byly osamělé domky vi
nařů, vinne lisy a letní sídla majitelův. Neěetně obyvatelstvo,
skládající se většinou z vinařů, náleželo pod správu fary Stra
hovské. Služby Boží konávaly se pro ně v kostele sv. Rocha.

Na počátku století XVIII. zbožný hospodářský správce
Strahovský František Leinhaus vystavěl na skále při cestě ve
doucí údolím ku Praze malou otevřenou polní kapli se sochou
sv.Jana Nep. Socha ta zvána byla »Sv.Jan v trní<<nebo »v tr
níěkácha. Tu obyvatelé Šárečti konávali modlitby, když buď do
Prahy šli anebo z Prahy domů se vraceli. Když roku 1713 zuřil
mor, zřízen byl v Šárce hřbitov, kdež pochováváni byli i morem
zemřelí řeholníci Strahovští a obyvatelé Pohořelečtí.

Brzo potom vystavěn byl péčí řečeného správce, za při
spění kláštera Strahovského a jiných některých ctitelů sv. Jana
Nepom. na skalnatém pahorku v Horní Šárce u cesty do Horo
měřic vedoucí malý kostelík, v němž řeholní kanovníci Stra
hovští sloužívali v neděle a svátky mši sv. a mívali tu i ká
zání. Ale křest a svátost sv. manželství udělovaly se i nadále
v kostele sv. Rocha. Mládež chodila buď do školy Pohořeleckě
anebo do školy Libocké.

Když roku 1784 vydala konsistoř nařízení, že vzhledem
k zavírání bran městských duchovní v Praze bydlící nemají vy
konávati nadále duchovní správu vně hradeb městských, usta
novil klášter Strahovský kněze, který by vně města bydlil a
duchovní správu vykonával.

*) Srvn. P. B. J. Holub, Odkryté poklady. Paměti děje- a místo
pisné vikariátního obvodu Libockého. V Praze 1893, 61.
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Roku 1785 obdržel kostelík Šárecky vlastního svého lokál
ního duchovního správce, pod jehož správu přikázány byly Ne
bušice, dvůr »Generálkaa, Duhový mlýn a vesnice Střešovice,
domky u hradeb porůznu ležící a zahrada Kajetánův.

Strahovský opat Václav Josef Mayer jakožto patron opatřil
kostel bohoslužebnymi rouchy a nádobami, jakož i každého roku
běžné potřeby mu poskytoval.

Bývalý farní, nyní hřbitovní kostel'v Horní Šárce.

Lokalisté bydlili ve dvoře na Andělce. Dvůr ten vystavěn
byl roku 1756 opatem Strahovským jednak pro potřebu hOSpO—
dářskou, jednak pro zotavení členů kanonie. Byla tu domácí
kaple zasvěcená ke cti sv. andělův, odkudž dvůr obdržel jméno
->na Andělcec. V kapli této lokalisté sloužili mši sv. ve všed—
ních dnech, jelikož kostelík byl 3/4hod. odtud vzdálen; tam ko
naly se bohoslužby jen v neděle a svátky.

Prvním lokalistou stal se kapitulár Strahovský Hugo Ignác
Beneš, mag. svob. umění a filosofie, jenž tu pobyl do r. 1803,3
kdy stal se farářem v Bohušovicích. Po něm následoval Sale—
sius Ulrich, dříve kaplan „v Mikulovicích na Moravě, 1804—10
(stal se farářem v Hodušíně).

Roku 1807 konána byla krajská komise, jež uvažovala
o tom, má.-li byti lokalie Sárecká ponechána anebo zrušena.
Opat Strahovský Milo Jan Nep. Grun navrhoval, aby lokalie byla
zrušena a osada aby připojena byla z části k faře u sv. Mar
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kéty, z části k faře u sv. Matěje v Dolní Šárce, z části (Ne
bušice) k Liboci. Poukazoval mimo jiné kitomu, že kostelík
Sárecký jest maličký, moha sotva 50 osob pojmouti, a pro po—
lohu svou rozšířen býti nemůže; lokalista že bydlí ve dvoře na
Andělce, 3/4 hod. cesty od kostela; při kostele proň příbytek
zbudovati že by nebylo radno, jelikož by budova ta naJmístě
tak osamělém snadno státi se mohla předmětem loupežných
útoků; mimo to že klášter Strahovský trpí nedostatkem kněží,
jelikož mnozí v duchovní správě a ve vojenských špitálech ná
kazou zemřeli. Ale ke zrušení lokalie nedošlo.

'R. 1810 vystavěna byla na Andělce veliká batterie, která
celý dvůr obkličovala. Od té doby bydlili lokalisté Šárečtí v klá
šteře Strahovském.

Pořad lokalistův od roku 1810—23: Emerich Petřík 1810
až 1812 (stal se katechetou a kaplanem v Milevsku), Florián
Kaufmann od 1812 (založil nejstarší pamětní knihu farní, vy
nikal horlivou činností v duchovní správě, jakož i neobyčejnou
znalostí polního hospodářství; r. 1815 stal se administrátorem
v Kmetňovsi), 'Adolf Jan Křt. Fischer od r. 1816 (býval dříve
po osm let professorem morálky a pastorálky na domácím uči—
lišti Strahovském; r. 1818 pro chorobu oční vzdal se duchovní
správy Sárecké), Lohel Žďárský 1818—23, Gabriel Muller 1823
až 1833.

Roku 1820 dne 25. července vloupal se svatokrádežník do
kostela a uloupil ciborium z roku 1705, nádobky se sv. oleji,
prádlo kostelní a j.; škoda však nahražena byla štědrosti opata
Strahovského Benedikta Pfeiffera. Roku 1822 přistavěna byla ke
kostelíku sakristie a,zřízena kazatelna. Téhož roku dne 14.května
byl ukraden zvon z věže. Lokalista Mííller žádal hrab. Kounice,
aby kostelu daroval zvon ze zbořeného jím kostela v zahradě
Kajetánské; ale byl odmrštěn, načež farář ze sbírky vykonané
mezi osadníky zakoupil nový zvon za 40 zl.

Lokalista Muller po celou dobu svého zde působení pečoval
o zvelebení kostela svého a o prospěch oveček jemu svěřených.
Bedlivě zapisoval do pamětní knihy vše, čeho se dopátral o pa
mětihodnostech na své osadě, jakož i některé události soudobé,
hlavně kláštera Strahovského se týkající. Roku 1833 stal se
farářem ve Velké Chýšce.

Pořad lokalistův od r. 1833—57: Prokop Dvořák 1833—
1837 (pro nemoc vzdal se svého místa), Gothard Holubář 1837
až 1847 (stal se provisorem kláštera Strahovského), Maximilián
Teyrich 1847—1855, Jakub Dvořák (dříve ředitel reálky rakov—
nické) 1855—57.

Aby duchovní správa úspěšněji mohla býti konána, upraven
byl roku 1843 pro lokalistu zase příbytek na »Andělcec; pro
stranný sál upraven byl za kapli.

Osamělý kostelík Sárecký byl ještě několikráte oloupen,
tak 28. října 1841 a 10. února 1869, kdy ukraden zase zvon.
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Roku 1857 byla lokalie Šárecká povýšena na faru.
Pořad farářů: Jakub Dvořák 1857—66, Eduard Heger 1866

až 1872, Thadeáš Jos. Kotzura (působil dříve dlouhá leta jako
učitel a ředitel na reálce v Liberci) 1872—1873, Theodorich
Hladik 1873—74, Erasmus Marčan 1874—85, Sarkander Zed—
níček 1886.

Již dávno jednalo se o to, aby na místě dosavadního ma—
lého kostela vystavěn byl kostel nový, ale pro vzdálenost od
Střešovic aNebušic bylo od úmyslu toho upuštěno, zvláště když
ku všeobecnému přání, vzhledem k rozsáhlosti a pro stálevzrů—
stající počet osadníků, osada rozdělena byla ve dva farní okresy:
Šárka-Nebušice a- Střešovice. Stalo se tak roku 1887 dnem
1. června.

Bývalý farní kostel sv. Jana v Šárce zůstal jako kostel
hřbitovní společným oběma osadám.

Dosavadní farář Sarkander Zedníček stal se farářem vNe
bušicích.

Na »Andělcea měl nově praesentovaný správce duchovní
z členů kláštera Strahovského konati farní funkce prozatímjako
exposita, dokud by nový kostel pro farní osadu střešovickou
vystavěn nebyl. Expositou stal se Norbert Horáček 1887, jenž
tu byl farářem do r. 1908, načež nastoupil Tomáš Trykar.

Kostel sv. Norberta vystavěn byl v letech 1890—1891;
dne 12. července 1891 benedikoval jej opat strahovský Zikmund
Stary'. Zároveň vystavěna i nová farní budova.

Kostel stojí na nejvyšší planině nad obcí střešovickou a
dominuje celému okolí. Vystavěn jest ve slohu románském; také
vnitřní zařízení provedeno jest v tomto slohu. Tři oltáře pro
vedl Josef Krejčík, obrazy na nich (»Sv.Norbertc, »Panna Maria
Sněžnáa a »Bl. Heřmana) maloval akad. malíř Heřman. Varhany
jsou od Schilfnera.

Zvony jsou tři: největší »Zíkmundc, menší »Joseic, třetí
jest »sanktusovýc; ulity jsou pražským zvonařem Diepoldem
roku 1891.

Klášter Strahovský vystavěl na Andělce opatrovnu »Nor
bertinumc, jejíž budova vysvěcena byla dne 13. října 1904,
načež uvedeny byly do ní dne 15. října tři sestry praemon—
strátky z mateřince na »Sv. Kopečkuc u Olomouce, jimž svě
řeno bylo vedení opatrovny. Průměrně navštěvuje opatrovnu
50—60 dítek. Roku 1905 zřízeny byly při této opatrovně tak
zvané »jeslea pro dítky nejmenší; bylo v nich 22 dítek.

Spolek sv. Vincence de Paula pro dobrovolné ošetřování
chudých usnesl se roku 1886, v desátém roce trvání svého, za
ložiti ústav podejménem »Vincentinuma, v němžby trvale
ošetřovány byly chudé, nevyléčitelně churavé osoby. Zprvu byl
ústav ten umístěn v Praze. Když však dosavadní místnost ne
dostačovala, zakoupena byla pro ústav r. 1899 villa »Petinkae
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Kostel sv. Norberta na „Andělce“.

ve Vel. Břevnově (č. 32). Jedna místnost byla adaptována. za
domácí kapli. Ošetřování nemocných svěřeno bylo milosrdným
sestrám z mateřince sv. Karla Borrom. pod Petřínem. První
nemocní umístěni byli v novém ústavu na počátku měsíce
června & prvá mše svatá sloužena byla v kapli dne 9. června
o slavnosti Nejsv. Srdce Páně.
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V ústavě tom zřízena byla r. 1905 pro chovance Družina
Mariánská *).

V údolí mezi Andělkou a silnici k Břevnovu vedoucí jest
zrušená kaple »Navštívení Panny Mariea, tak zvaná
»Kajetánkac**).

Hrabě Bernard Ignác Martinic, nejvyšší purkrabí, uvedl
theatiny, zvané jinak podle svého zakladatele svat. Kajetána
»Kajetányc z Italie do Čech a daroval jim roku 1666 rozsáhlou
zahradu před branou Strahovskou, a v ní vystavěl svatyni na
způsob kaple P. Marie ve Starém Oettingu v Bavořích. Byla to
dokonalá její napodobenina. Jelikož kaple v Oettingu skládá se

__„,-—.“... _,_.._„__„ .—. » , .' . 1
, , .

.;

Kaple v „Kajetánce“ roku 1820.

z prastaré románské kaple okrouhlé, nahoře osmiboké, asi
z IX. stol. pocházející, a z lodi gotické r. 1518 přistavené, sklá—
dala se i svatyně hr. Martinicem vystavěná ze dvou těch částí.

*) Srvn. Const. Al. Beránek O.Praem. ve „Sborníku mariánských
družin“ 1907, 46.

**) Srvn. Dr. A4Podlaha, Kaple v „Kajetánce“ u Prahy, v Pam.
arch. 389. :
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Do svatyně Leto konána bývala slavná processí za nesmír
ného účastenství šlechty a lidu. Roku 1672 dne 13. sxpna na
vštívil svatyni tuto císař Leopold, 1680 27. května císařovna
Eleonora, 1683 8. června kurňrst bavorský Maximilián Emanuel.

Ve svatyni této konali theatini služby Boží i pak, když
do nového kláštera .svého (nyníredemptoristského) do Ostruhové
ulice v Praze se přesídlili. Vždy několik řeholníků bydlilo za
tou příčinou při této svatyni. .

Zakladatel hrabě Martinic, jenž zemřel roku 1685 a po
chován byl v martinické kapli ve velechrámu sv. Víta v Praze,
poručil, aby třetina jeho srdce uložena byla ve svatyni na »Ka—
jetáncea *). '

Kaple v „Kajetánce“ u Prahy.

*) Nalézal se tu mramorový náhrobník označující místo, kde částka
srdce byla uložena, s latinským chronografickým nápisem, na němž rok
úmrtí hraběte Martinice 1685 desetkrát _seopakuje: HIC IaCet eIVs Cor,
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*Po zrušení kláštera Theatinů r. 1783 koupil baron Henett
zahradu i s kostelem. Od té doby p_okládánabyla svatyně tato
za filiálku kostela sv. Jana Nep. v Sárce. Lokalista Šárecky tu
sloužíval mši sv. a konal kázání čtyřikráte do roka, totiž ve
svátek Navštívení P. Marie, kdy slavilo se patrocinium kostela,
ve svátek Nanebevzetí, Narození a Jména P. Marie.

Později koupil zahradu Kajetánskou i se svatyní pražský
měšťan a pekař Natali a pečoval o zvelebení kaple. Dal ji opra—
viti a opatřil pro ni nová roucha bohoslužebná.

Roku 1821 na počátku měsíce ledna přešla »Kajetánkax
v majetek hraběte Kounice, jenž zahradu zřídil nádherně po
způsobu anglickém. Bohoslužby časem v kapli konané byly
manželce jeho proti mysli, a proto jal se svatyni bořiti. Zbo—
řena tedy nejprve loď její, ale další boření vyšší úřady zaká—
zaly, jelikož stalo se tak bez jejich svolení. Zvony nábožensky
fond prodal, ornáty dostaly se většinou do jiných kostelů na
patronátu hraběte Kounice, mešní nadace předány byly kostelu
v Bubenči.

Do našich dob zachovala se ona okrouhlá kaple, ale ve
stavu zpustlém. Pod kaplí jest sklenutá prostora, v níž při bo—
ření kaple nalezeny byly tři rakve. Mimo jiné byla tu pocho—
vána hraběnka Kateřina Barbora Gallasová (T 1667), jakž o tom
svědčil kámen do podlahy kaple vsazeny *).

2. Břevnov, u sv. Markéty, klášter a fara.**)

„ Dle starobylého podání sv. Vojtěch, vraceje se roku 992
z Bíma do ech, vedl s sebou z kláštera sv. Alexia aBonifacia
v Rímě dvanácté mnichů benediktinských, jež usadil nejprve
v Kostelci u Plzně***), dokud by pro ně uPrahy nezískal místa

per quM haeC eCCLesIafaVste sVrreXIt —BernarDVs IgnatIVs Boerta
& MartInltz VlrglneVs In VIta CLIens -- quD VIVens Delparae Dona
Verat Cor post fata ab Ipsa anerrI noLVlt. — FeLlX naM VbI thesaV
er IbI et Cor eIVs aDest. — eX Magno regnI ergraVIo parVa IstI
sepVLCro portIo Data non est, — LICet tertIa soLIVs CorDls pars hVIC

—tertlaeLegata anDatIonI haC rquIesCat In Vrna; Ingens qVIppe Ber
narDI Cor Vno CLaVDI non potVlt LoCo VeL LoCVLo. QVlsqVIs haeC
Legls, hVIC Vere ContrIto CorDl eX toto CorDe bene preCare — Vt VIrgo
sVIs pLantIs ststernentI Cor tVte aD astra VIaM stemat. — Cor Vero
st gLorIosae VIrgInIs De OettInga saCrosanCtIs peleVs IaCens re
qVIesCat In paCe.

*) Byl na něm nápis: „Siste Viator! Hic jacet cadaver D. Catharinae
Barbarae, 5. B. I. Com. Gallassianae, ducissae de Lucera, natae S. R. 1.
com. de Martinitz, quae obiit anno MDCLXVII die XV. mensis Octobris
aetatis flore anno XXV. nondum expleto. Miraris, sed quid niílorem suum
mors carpat in horto, cujus fructum culpa obligurivit in paradiso. Abi.
viator, et, piis manibus bene precare“.

**) Srvn. P. B. J. Holub, Paměti farnosti u sv. Markéty v Břevnově
& blízkého okolí. V Praze 1890. ——Týž, Odkryté poklady. V Praze 1893.
—-Krasl-Ježek, Sv. Vojtěch. V Praze 1898.

***) Viz „Posv. místa“ díl II., 260.
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vhodnějšího. K tomu došlo záhy, nebot hned po svém příchodu
do Prahy jal se světec za pomoci knížete Boleslava II. budo—
vati klášter a chrám vBřevnově. A již roku 993 dne 14. ledna
svatý Vojtěch chrám posvětil ke cti sv. Benedikta, Bonifáce a
Alexeje.

Pověst vypravuje, že sv. Vojtěch i kníže Boleslav byli na
rozpacích, kde by klášter měli zbudovati. Jedné noci měli oba
stejny sen. Zdálo se jim, že v krajině blíže Prahy vidí jelena
z čisté studánky pijícího, a že u této studánky klášter založiti
mají. Ráno, aniž by se byli umluvili, vyšli za město, a každý
z nich jinou cestou přišel ke studánce. Setkavše se tu mimo
nadání, zastihli tu jelena pijícího, právě tak, jak byli ve snách
viděli. I sdělili sobě navzájem podivny sensvůj, a vidouce vtom
řízení Boží, usnesli se na tom, poblíž tohoto místa klášter za
ložiti. A poněvadž ve studánce jakési břevno leželo, nazvali pry
budoucí klášter »Břevnovemx. '

Letohrádek nad studánkou „Vojtěškou“ v Břevnově.

Studánka ta, nazvaná po sv. Vojtěchu »Vojtěškouc, dosud
v zahradě kláštera Břevnovského se nalézá. Byla již v dávné
době překlenuta; opat Benno dal nad ní roku 1750 zbudovati
letohrádek a při studánce samé umístiti skupinu soch, předsta
vující ono setkání sv. Vojtěcha s knížetem Boleslavem.

Klášter Břevnovský obdařen byl štědře statky a důchody
jak od sv. Vojtěcha, tak i od knížete Boleslava.
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Prvním opatem stal se Anastasius, jejž někteří stotožňují
s Radlou, vychovatelem sv. Vojtěcha. Po záhubě rodu Slavní—
kova roku 995 opat Anastasius, obávaje se nepochybně také
pronásledování, odebral se s několika bratry do Uher, kdež od
knížete Gejzy s radostí byl přijat a dosáhl arcibiskupského stolce
Ostřihomského. Od Uhrů zván byl Astrik. Zemřel asi r. 1023.

Roku 1045 vystavěn byl při klášteře novy" větší kostel ke
cti sv. Vojtěcha, načež kostela staršího užíváno jakožto kostela
farního. Kníže Břetislav nový kostel hojně nadal. Učinil tak
z vděčné lásky k blahoslavenému Vintířovi.

Skupina soch nad studánkou „Vojtěškou“ v Břevnově:
Setkání se sv. Vojtěcha s knížetem Boleslavem.

Sv. Vintíř (vlastně Gunther) pocházel z panské rodiny du
rinské. Byl příbuzny' císaře Jindřicha II. a sestry jeho Gisely,
provdané za,-1uherského krále sv. Stěpána; ' seznámil se také
s knížecím rodem českým, a to nepochybně tehdáž, když Pře—
myslovci Oldřich a Jaromír uprchli před násilnickym Boleslavem
Ryšavcem z Čech a zdržovali se u tehdejšího vévody Jindřicha
v Bavořích. Dle starobylého podání byl blahosl. Vintíř kmotrem
při křtu synu Oldřichovu Břetislavovi. Kaje se ze hříchů mládí
svého pobyl blah. Vintíř nějaký čas v klášteře gelingenském &
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potom v klášteře dolnoaltaišském, načež jako poustevník žil.
v lesích šumavských. Zmíněné starobylé podání vypravuje o se
tkání knížete Břetislava a blah. Vintíře takto: Kníže Břetislav,
vrátiv se z vítězně výpravy proti Polákům, odebral se jednoho
času k vyražení svému do lesů prachenských. Když dlouho ni—
čeho nemohli uloviti, náhle objevil se jim jelen divné velikosti,
za nímž sám kníže rychle se pustil. Pojednou v lesní samotě
uzřel chýši, v níž nalezl ctihodného starce, jenž přívětivě jej
přivítal a jemu oznámil, že jest Vintíř, který jej při křtu na
rukou držel. I divil se kníže velice a přijav od něho nábožná
napomenutí a rozličná slova útěchy, do modliteb muže svatého
se poručil, i slíbil mu dávati, čeho by příště potřeboval. Ale
světec pravil: »Přišel-lís z lásky ke mně, synu, neprotivíž se
žádostí mé . . . Chci, aby tělo mé pochováno bylo v Břevnově . . .
Protož, synu nejmilejší, připrav nějakou podporu klášteru tomu,
aby zbyla po mně a po tobě a po tvých všech příště nějaká
památka, a pro lehké odpočinutí mé, kterýž tam soudný den
očekávati budu. Chceš-li uzříti konec mého života, ten bude
zítra o třetí hodiněc. To uslyšev kníže pohnut byl v duchu,
i líbaje starce a prolévaje hořké slzy s velikým nářkem zvolal:
»Rozmilý otče, proč mnou, třeba jsem pozdě přišel. povrháš?
O ctihodný starče, jejž jako anděla Božího já nehodný objímám,
proč mne, duchovního svého, jak pravíš, syna, tak brzy jako
sirotka opouštíš? . . . << Těmito nářky pohnut nábožný Vintíř
řekl plačícímu: »Přestaň, synu, přestaň tak si počínati, & dou
faje v Pána zanech bázně, ipřijmí ochotně žádost mou a opravdu
ji vyplň . . . Zítra nezmeškej, a budeš moci přítomen býti, dá—li
Pán Bůh, smrti méc. Tu vévoda velmí smuten a vzdychaje,
přijav požehnání odešel. Druhého dne potom kníže s biskupem
Šebířem přišli za šera ranního k chýši muže Božího, i nalezli
jej na modlitbách trvajícího a všemohoucimu Bohu žalmy pro
zpěvujícího. Po skončené modlitbě a po nábožném rozmlouvání
o životě budoucím, když byl biskup Sebíř mši svatou odsloužil,
Vintíř posilniv se přijetím těla a krve Páně o třetí hodině denní,
ani přítomní zpívali a plakali, mezi modlitbou neposkvrněnou
duši odevzdal Pánu (roku 1045, dne 9. řijna)*).

Kníže Břetislav splnil přání Víntířovo a pochoval tělo jeho
v klášteře Břevnovském. Hrobem sv. Vintíře byl chrám Břev
novský velice oslaven, neboť putovali k němu lidé netoliko
z celých Čech, nýbrž i z vůkolních zemí. U hrobu sv. Vintíře
ustanoven byl i zvláštní kaplan nebo almužník.

Od druhé polovice XIII. stol. Břevnovskému klášteru, dotud
»u sv. Benedikta a sv. Vojtěcha zvanému, počalo se říkati
»u sv. Markétyc'. Dle dávného podání zavdala podnět k pojme—
nování tomu následující památná událost: Přemysl Otakar II.,
hrdinský král český, válčil r. 1260 s králem uherským Belou IV.,

*) Prameny děj. čes. I., 343.
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i došlo dne 12. července, v předvečer sv. Markéty, u vesnice
Kressenbrunnu nad řekou Moravou k rozhodné bitvě, v níž
Čechové nad Uhry vítězství dobyli. Zmocnivše se táboru nepřá—
telského, nalezli mezi jinými skvostnými věcmi také ostatky
sv. Markéty, které Přemysl Otakar do Prahy přinesl a chrámu
sv. Víta daroval. Dle jiných obdržel král ostatek ten na památku
svého vítězství od papeže Alexandra IV. Dle Pešiny poslal král
Bela IV. králi Přemyslu Otakarovi ostatky ty r. 1262 darem.
Byly to: rámě, zub & dvě části z lebky*). Když r. 1262 uho—
dílo dlouhé sucho, nařídil biskup pražsky' Jan III. průvod pro—
sebný s ostatkem (ramenem) sv. Markéty do nedalekého chrámu
břevnovského. Jakmile prosebný průvod do Břevnovadošel, úrodný
dešť svlažil vyprahlou zemi. Na pamět toho darováno bylo rámě
sv. Markéty chrámu Břevnovskému, kterémuž od té doby lid
říkati začal »u sv. Markéty.

Břevnov.

Ostatek ten chová se nyní v deskovítém relikviáří na 01
táři Panny Marie Benediktinské. Deska ta, p'rovedená ve slohu
gotickém a ozdobená polovypuklými řezbami v perletí provede
nými (Zvěstování Panny Marie, Bičování Páně, Ukřižování, Na—
rození, Klanění se sv. Tří králův, čtyři svatí evangelisté), byla
původně zhotovena roku 14-06za opata Diviše péčí bratra Vá
clava, sakristána, na vazbu knihy evangelií (tak zv. »plenářec);
roku 1653 dal opat Augustin desku tu upraviti pro ostatek sv.
Markéty, jejž v křišťálové schránce umístiti dal v prostřední
části desky **).

*) Pešína, Phosphorus 513.
“) Šrvn. Pam. arch. II. 1857, 223,
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Jiste jest, že již roku 1342 konána byla v klášteře Břevnovském
slavnost sv. Markéty, podobně jako v den sv. Benedikta *).

Slavnost sv. Markéty konala se po způsobu poutí nejprve v okolí
kláštera jako slavnost církevní a snad i na památku vítězství Cechů nad
Uhry u Kressenbrunnu. Když však v okolí kláštera sv. Markéty světský
ráz pouti počal mohutnětí a byl na úkor duchu církevnímu, spolu i zá
tiší klášternímu, přenesly se hlučné oslavy do blízkého lesa „Malejova“
— později obory Hvězdy.

Les „Malejov“ stal se vítaným pro světskou slavnost, jež se od cír
kevní odloučila. Na tom místě založil král Ferdinand [. r. 1534, zakoupiv
od kláštera Břevnovskéhopotřebných k tomu pozemků, na severový
chodním svahu vysočiny bělehorské oboru. Lovgký letohrádek v podobě
šestihranné hvězdy v ní stojící byl zbudován r. 1555 od arciknížete Fer
dinanda, druhorozeného syna jeho a choti Anny Jagailovny.

Slavnost ve Hvězdě po sv. Markétě konaná lidu čím dál tím více
se líbila; proto rok od roku byla hojněji navštěvována, takže v letech
padesátých a šedesátých, kdy spojení Prahy drahami s venkovem bylo
skrovné a obyvatelstvo pražské na letní byty ještě málo vycházelo, stala
se slavnost ve Hvězdě nejčetnějším dostaveníčkem takřka celé Prahy.
Počet účastníků dostoupil mnoha tisíc; inejváženější rodiny pražské
slavnosti té se súčastňovaly.

Přihlédneme-li k významu slavnosti ve Hvězdě, shledáme, že v za
čátku spojena byla s poutní slavností sv. Markéty v klášteře Břevnovském.
Pozdější doba však, která nechala zmohutněti věci světské při této slav
nosti, setřela &ní po přenesení od kláštera Břevnovského do obory Hvězdy
ráz církevní, tak že tu zůstala pouhá lidová slavnost, s níž náboženská
stránka více nic nemá co činiti. Slavnost církevní obmezila se na klášter
Břevnovský, kdež se též slavně a důstojně na ten den koná za hojného
účastenství obecenstva domácího, pražského i okolního.

Před časem vzniklo klamné mínění proti této slavnosti ve Hvězdě
konané a nalezlo tu i tam ohlasu v nynější době, že prý je to slavnost
protinárodní, úmyslně německými kruhy udržovaná na oslavu zničení
samostatnosti království Ceského bitvou na sousední Bílé Hoře. Náhled
ten jest neodůvodněný a lichý. Nikde nenalézáme dokladů k němu. Po
dotknouti sluší. že i velmi málo známo jest širší veřejnosti vnitřní spo
jení této slavnosti s oslavou vítězství Cechů u Kressenbrunnu, takže pro
tu dobu celý význam slavnosti ve Hvězdě se stěsnává na obyčejnou lí
dovou slavnost, již udržuje a k níž táhne pouze příjemná lesnatá obora.
Ostatně i přesný název „lidové“ slavnosti je těžko jí přiřknouti, nebot
jeví se tu ponurý obraz mravní úrovně našeho lidu, jenž přece v jádru
svém jiný a lepší jest, než jak se při této příležitosti projevuje. Proto
snad nejvhodnější název, který i sám vyplynul z úst lidu, je „slavnost
ve Hvězdě“.

Po stránce morální dá se této slavnosti leccos vytýkati. Stávát se
mnohým příležitostí k nemírnému požívání nápojů a k jinému bezuzdnému
veselí, jež za noční doby 8 neděle na pondělí vyzní často i v orgie. Do
stavujít se sem i pochybné živly z velkého města, jež dobrého příkladu
nedávají. Hudby je zde hojnost, taktéž prodejů piva a lihovin. Zvláště
na mládež má tato slavnost škodný vliv, nebot nevidí zde nic dobrého,
jen lákadlo, předehru i dohru hříchu. Jinak přicházejí sem kramáří,
kolotoče, houpačky, fotografové, cirkusy, provazolezci, boudy se vším
zbožím, kavárny, zvěřince a značný počet potulných žebrákův a mrzáků.
Dozor nad slavností koná okr. hejtmanství Smíchovské & pak četnictvo
v počtu as 20 mužů.

*) Klášter Břevnovský, zakládaje zmíněného roku ves Trnovou, vy
mínil sobě mimo jiné z každého lánu 2 kuřata k slavnosti sv. Markéty
„ . . . duos etiam pullos de unoquoque laneo ad festivitatem beate Mar

garethe et per tres grossos pro juvamine ad diem s. Benedicti omni anno
in monasterio Břevnoviensi pro mensa domini abbatis et conventus prae
sentabunt . . . “) Emler, Reg. IV., 476.
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Charakteristické pro tuto slavnost, že není to jakási pqu, přípo—
jená k patrociniu chrámu, jest i to, že mezi sty různými prodeji všech
možných věcí není tu ani jediného prodeje obrázků svatých, ani jiných
devotionalií, jako na každé pouti bývá. Na všech místech obory prodá
vají se pouze „hvězdy“ všeho druhu, jež si účastníci jako ozdobu připínaji.

Pokud se týče obchodní stránky slavnosti, jeví se tu za příznivého
počasí čilý prodej i odbyt všelikých potravin a nápojův.

Bohužel, že obchodní zisk tento zaprodán bývá značnou mravní
pohromou pro všecky kruhy. Mimo to krásný les jest po slavnosti napolo
zpustošen. Místům, kde po dva dny veselí se ozyvalo, se od té chvíle
navštěvovatelé Hvězdy vyhýbají. Jak týden před-slavností, tak týden po
ní naplněna jest celá hrajina lidmi pochybné pověsti a obtěžována že
bráním potulných lidí. Lepší kruhy řádného obecenstva v posledních
letech se slavnosti podobného rázu vyhýbají a tak se stává, že návštěva
téže rok od roku klesá *).

Klášter Břevnovský působil blahodárně. Mnichově, vedouce
podle řehole své život přísný, konali bedlivě služby Boží, při—
sluhovali sv. svátostmi & hlásali slovo Boží. Mimo to zabývali
se pilně vědami. Kosmas, děkan kapitoly Pražské, věnoval druhou
knihu svého Letopisu českého opatu Klementovi (1110—1127).
Ve věnování svém vzdává muži tomuto velikou chválu. Praví,
že právem Klementem, t. j. Mírným se nazývá, jelikož jim
v pravdě jest; že »jemu tíže zlata a stříbra jsou smetím, a jen
to se mu líbí, co jest duchovnihOc, že »nepřestává vypíjeti pisma
Božská a neustále vyčerpává hluboké moudrosti pramenyc.
Mnich břevnovský Jan, později probošt Rajhradský (1327—39),
proslul znalostí práva a sepsal výklad k Dekretálům. Jan z Ho—
lešova sepsal r. 1397 pojednání o starobylé písni »Hospodine,
pomiluj nya (pojednání to vydal nejnověji Zdeněk Nejedlý., ve
spise »Dějiny předhusitského zpěvu v Čechách:, str. 314 n.), a
roku 1426 pojednání o Stědrém věčeru a jeho zvycích (»Lar
gissimus vesper seu colledae historiax, vydal A. Th. Fasseau
v Olomouci 1761).

Klášter měl také hojnou knihovnu. Opat Pavel Bavor
(1291—1332) zakoupil r. 1295 obrovský kodex tak zv. »Codex
giganteuSc, nalézající se nyní v král. knihovně Stokholmské, a
jiné ještě knihy. Klášteru Břevnovskěmu odkázal všechny knihy
své mistr Vojtěch Rankův, scholastik metrop. kapitoly Pražské
(zemřel 1388).
. Na rozsáhlých statcích klášterních mnoho lidí nalézalo
obživy. V klášteře bylo zvláštní stavení pro hosty (»domus ho
spitumc), kdež pocestní byli ubytování & hostěni.

V bouřích husitských ani klášter Břevnovský neušel zá
hubě. Mniši, tušíce nebezpečí, většinou v čas uchýlili se na
místa bezpečná: někteří s opatem Mikulášem do Broumova, jiní
do Rajhradu a někteří ke svým příbuzným; jen devět jich zů
stalo v klášteře. R. 1420 dne 22. května udeříli Táboři s Pra
žany na klášter, zapálili jej a odvedli mnichy, jež tam zastihli,
do zajetí, z nichž dva dne 6. června upálili na Pohořelci.

*) Srvn. „Farní věstník úřední“ roč. II. (1909), čís. 3.
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Od té doby zůstal klášter dlouho pustým. Teprve po ukon—
čení válkyhusitské několik málo mnichů usídlilo se v klášteře,
prozatím a z nouze jen opraveném. Opat Jan (1449—59) opatřil
větší kostel Břevnovský střechou a zřídil při něm proboštství
kolem r. 1450.

Jižní průčelí chrámu Břevnovského.

Také menší neboli farní kostel byl nepochybně v té době
Opraven, jelikož k němu roku 1497 učiněn byl odkaz a roku
1499 v něm byl pohřben opat Pavel II.

Ale oba kostely byly asi velice sešlé, neboť roku 1545 za
císaře Ferdinanda I. byl dole pod rozvalinami kláštera vystavěn
kostel nový.

V době povstání českých stavů nekatolických zakusil
klášter Břevnovský mnoho ůtiskův. Za bitvy na blízké Bílé Hoře
(8. listopadu 1620) byly klášter i kostely zpustošený a pobořeny.
Císař Ferdinand II. dal kostel novější (roku 1545 vystavěný)
opraviti a novou klenbou opatřiti. Oba starší kostely zůstaly ne
pochybně ve zříceninách, jelikož se onich žádné zmínky nečiní.

Klášter Břevnovský ve válce třicetileté mnoho trpěl, a to
i na stavbách, které sešly tak, že opat Tomáš Sartor r. 1674
ze zbytků starého kláštera postavil klášter nový. Konvent roz
množil téhož roku několika bratřími z Broumova sem přelože
nými a dal jim v čelo představeného s titulem »superiora. Ale
obnovený klášter požárem dne 13. července r. 1678 zničen byl
i s kostelem, načež jen nejnutnějším způsobem byl opraven.

\
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Výtečný opat Otmar Zinke (1700—1738) pojal hned při
svém nastoupení úmysl, v Břevnově nový klášter a kostel ve
větších rozměrech zbudovati a opatství téměř po 300 let za—
niklé obnoviti. R. 1708 položen byl od opata základní kámen
k novému klášteru za přítomnosti celého konventu. Stavbu ko
stela i kláštera vedl Krištof Dínzenhofer. R. 1712 nový' chrám
byl dostavěn až na presbytář; roku 1715 dokončena byla celá
stavba, na vnitřním zařízení však pracovalo se ještě několik
let. Budova klášterní dokončena byla rovněž r. 1715.

Ve válečných rocích 1741—42, 1744—45 a 1757 vytrpěti
bylo klášteru Břevnovskému svízele náramně, hlavně ubytováním
vojska i raněných a kontribucemi válečnými. Roku 1757 i ve
chrámě sv. Markéty byl po pět měsíců lazaret nemocných, načež
kostel byl vyčistěn a dne 9. října od světícího biskupa Příchov
ského konsekrován.

V klášteře Břevnovském jest 13 kněží a'5 klerikův.
O faře při kostele Břevnovském vyskytají se zprávy na

sklonku XIV. století. Duchovní správu vykonával vždy některý
člen kláštera. Roku 1380 byl tu farář jménem Kuník (Cunico),
r. 1385 Jan, r. 1419 Štěpán.

Záhubou kláštera v době husitské zanikla nepochybně
i duchovní správa; možno za to míti, že se jí klášter po svém
obnovení zase ujal, ale nejstarsí dochovavší se matriky jsou te
prve z roku 1652. Od té doby jde nepřetžitá řada duchovních
správců až do doby naší *). Nyní jest farářem P. Lev Mojžíš,
jenž za pomoci kaplana duchovní správu vede. Na školách pů
sobí katecheta., kněz světský.

Místa přifařen á: Břevnov (Velký) spolu s Malým Břevnovem a
Tejnkou 7985 kat., 75 ak., 15 ž., 4 bez vyzn., šk 19tř., Bílá Hora 3/4 h.,
131 k., Císařka 1/; h., 15 k., 2 ak., Híibschmanka % h.. 27 k.. 7 ak.,
Kneislovka 1/2h , 52 k., Ladronka 1,'2h., 19 k., Spiritka 1,12h., 42 k., 2 ak.,
Safránka 1/2 h., 23 k.; celkem: 8174 k., 85 ak., 15 ž., 4 bez vyzn,

Chrám sv. Markéty jest prostorná, vysoká a světlá bu
dova barokní.

Vnější stěny rozčlánkovány jsou pilastry s jonskými hlavicemi, ne
soucími vysoké římsoví.

Presbytář, stejně široký jako loď, jest na straně východní
v půdorysu polokruhově zakončen. Nad průčelím jest rozložitý
barokní štít, po jehož stranách jsou sochy sv. Vojtěcha a kní
žete Boleslava, zakladatelů kláštera Břevnovského.

Okna v lodi jsou polokruhově zaklenutá, v presbytáři elliptická.
Jižní průčelí jest nejozdobnější, oživené mimo zmíněné pilíře ještě mo
hutnými oblými sloupy s jonskými hlavicemi. Nad středem jeho jest ve
liký barokní štít s hodinami, po stranách dva menší štíty vykýřovité.
Nad bočním vchodem jest nápis latinský, týkající se založení a nadání
kláštera roku 993, ztroskotání jeho r. 1420 a opětného vystavění r. 1715.

Při severním boku presbytáře stojí věž s cibulovitou střechou a
hodinami. Severní průčelí kostela jest zcela jednoduché.

*) Viz ji ve spise Holubově výše citovaném na str. 26 a 27.
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Uvnitřjest chrám jednolodní. Stěny rozčleněny jsou pilastry, klenba
jest plochá.

Freskové malby nástropní provedl Jan Jakub Steinfels, malíř
pražský (zemřel roku 1730). Malba na klenbě presbytáře představuje
„Oslavení sv. Benedikta“. Klenba lodi má čtyři pole s těmito malbami:
1. Sv. Vojtěch a sv. Pět bratří, 2 Zářící kříž, k němuž s levé strany se
blíží sv. Alexius & Bonifacius, jimž původní chrám Břevnovský byl za
svěcen, s pravé stranstv. Markéta, nynější patronka kostela a kláštera;
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Oltář P. Marie „Benediktinské“.

3. Sv. Anastasius, první opat Břevnovský a později arcibiskup Ostři
homský v Uhrách, maje vedle sebe. znak uherský, sv. Gaudentius, bratr
sv. Vojtěcha, arcibiskup Hnězdenský, maje znak polský, blahosl. Vintíř
poustevník, sv. Prokop poustevník, sv. Vojtěch, zakladatel kláštera Břev
novského, 4. Sv. Vojtěch, sv. Václav, sv. Lidmila a Boleslav Zbožný.
Mezi těmito malbami po stranách nad okny nalézají se podobizny nej
hlavnějších dobrodinců kláštera s příslušnými letopočty; jsou to: 1. papež
Jan XV., jenž založení opatství Břevnovského potvrdil, 2. papež Boni
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facius IX., jenž mnohé výsady klášteru udělil, 3. Boleslav II., spoluza
kladatel kláštera Břevnovského r. 993, 4. Břetislav I., jenž nový kostel
ke cti sv. Vojtěcha v Břevnově vystavěl r. 1045, 5. Přemysl Otakar I.,
jenž opatství Břevnovskému daroval Polici r. 1213, 6. Jan Lucemburský,
který navrátil opatu Bavorovi Broumov a jiné statky r. 1331, 7. Rudolf II.,
ochránce opata Wolfganga Selendra roku 1602, 8. Ferdinand II.,jenž po
bitvě bělohorské klášteru statky navrátil r 1622*).

Oltářů jest osm, vesměs barokních: 1. Hlavní oltář svaté Markéty,
s pozlacenou sochou téže světice mezi anděly, 2. Oltář P. Marie „Bene
diktinské“, zřízený roku 1757. Pod oválovým obrazem Madonny jest za
sklem zmíněný relikviář s ostatkem sv. Markéty. 3. Oltář sv. Vojtěcha;
na něm jest obraz: Svatý Vojtěch setkává se s knížetem Boleslavem na
místě, jež jim ve snách bylo označeno za vhodné k založení kláštera.
Obraz tento maloval Petr Brandl**). 4. Oltář blah. Vintíře, jehož ostatky
pod tímto oltářem odpočívají. Za tímto oltářem zazděna jest ve vnější
zdi jižního průčelí stará náhrobní deska bl. Vintíře 5. Oltář svat. Kříže
neb Bolestné Panny Marie, 6. Oltář sv. Benedikta, 7.Oltář sv. Václava,
8. Oltář sv. Otmara. Také obrazy na pěti posléze uvedených oltářích po
cházejí od Brandla.

U oltáře sv. Václava
stojí křtitelnice s nápi
sem: „Leta Páně 1637
tato křtitelnice jest udě
lána nákladem mnoho
vzácné matrony slovutné
paní Suzany Klobícové
jinak Pernštejnské, sou
sedky Starého Města
pražského, a jest od ní
darována k zaduší klá
štera sv. panny Markéty
na Břevnov. Pán Bůh
račiž za tento časný dar
zde časná & v nebeském
království věčná odplata
býti. Kteřížkoliv v této
křtitelnici budete z vody
a z Ducha sv pokřtěni,
modlete se za její milou
duši, aby Pán Bůh ráčil
přijíti ji v počet vyvole
ných a svých věrných.
Amen“.

„,„_ máta,. Uprostřed chrámu
' v lodi nalézá se veliká

krypta, v níž duchovní
bývali pohřbíváni, až
dvorním dekretem roku
1787 pohřbívání v koste
lích z ohledů zdravotních
bylo zakázáno.

Ve věži visí čtyři
Kříž v klášterní zahradě Břevnovské. nevqliké zvony r- 1817

prelité.

*) Holub, Odkryté poklady, 23 a 24.
**) Viz reprodukci obrazu toho v „Albu Svatovojtěšském“, list 27.
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Do nádvoří klášterního, hospodářskými budovami obklopeného,
vede ozdobná barokní brána. Klášterní budovy rozkládají se na východní
a severní straně chrámu. V klášteře jest bohatá bibliothéka, čítající asi
18.000svazků. Letní refektář má štukovou klenbu, v přiléhajícím k němu
refektáři opatském jest nástropní malba, kterou r. 1728 provedl bavorský
malíř Kosmas Damián Asam.

Na západním konci klášterní zahrady nalézá se hřbitov,
založený roku 1739 opatem Benonem Lóblem. Pěknou barokní
hřbitovní kapli sv. Lazara dal zbudovatiroku 1762 opat
Bedřich Grundmann; rozšířena byla r. 1778.

Desku na mense oltářní tvoří náhrobní kámen opata Oldřicha, ze
mřelého roku 1381, s nápisem latinským. Pod kaplí jest krypta bratří
klášterních, kteráž roku 1869 byla zazděna. Na tomto hřbitově odpočívají
někteří členové v. v. metropolitní kapitoly pražské (děkan metrop. kapi—
toly světící biskup Kiiffer rytíř z Asmannsvilly T 1891, Karel Schwarz
1“1891, Dr. Kl. Borový 1'1897 a j.). V zahradě klášterní vede ke hřbitovu
stromořadí, na jehož konci na zdi hřbitovní jest kříž a významný nápis:
„Quo vadis?“ („Kam jdeš?“).

Kostel Panny Marie na Bílé Hoře *), na bojišti, kde
svedena byla osudná bitva roku 1620 dne 8. listopadu.

Nedlouho po bitvě vystavěli neznámí dobrodincové na bo
jišti nad svahem k Motolům a Ruzyni malou kapličku.

Císař Ferdinand II. dovolil roku 1627 generálnímu vikáři
řádu servitů P. Sosteneu Odoneu Alexandrinovi, aby na Bílé
Hoře servíté mohli si vystavěti klášter a kostel P. Marie Vítězné,
na jehož stavbu byli sebrali 16.816 zl. almužen. Místo ke klá
šteru“ zvolili sobě několik set kroků na východ od zmíněné
kapličky. Dne 25. dubna roku 1628 sám císař za velikého úča
stenství lidu položil ke kostelu tomu na Bílé Hoře základní
kámen **). Ale Servitům znelíbilo se brzo místo to, že bylo od
lehlé a vody postrádalo, pročež neukončivše stavbu kláštera,
usadili se raději při kostele sv. Michala na Starém Městě, a pro
dali se svolením císaře Leopolda roku 1673 nehotové budovy
na Bílé Hoře za 100 dukátů hraběti Maximilianu Valentinu hra
běti z Martinic ***).Budova klášterní upravena byla v hospodu.
V čas nakažlivých nemocí a válek sloužlvalo toto stavení za
špitál. .

Zdivo započatého kostela upraveno bylo r. 1719 v kapli
s v. Martina. Tato kaple byla v době války o dědictví rakouské
vyloupena a profanována ubytováním raněných „vojínů fran—
couzských a jiných. Roku 1751 dne 13. dubna znovu ji. bene
dikoval farář Libocky Stadlmayer. Za cís. Josefa byla zrušena
a nyní za obytné stavení slouží-r).

*) Srvn. P. Cyr. Fr. Kaněra, Bílá Hora. V Praze 1884. — P. B.
J. Holub, Odkryté poklady. V Praze 1893. — Jul. Košnář, Poutnícká
místa, str. 135—42.— Jan He rain v díle „Na Bílé Hoře“ (1910) str.
67 - 87

**) Krásl, Kardinál Harrach 265—6.
***) Srvn. Ekert, Posv. m. II., 366.

T) Holub, Odkryté poklady, 29, 30. — Viz vyobrazení její ve spise
„Na Bílé Hoře“, jejž společnou prací vydali Dr. Jos. Teige, Hanuš Kufi'ner
& Jan Heraín, str. 71.



'WOH?HH

'npvdvzpopomoa

22 Vikariát Libocký:

Zmíněná, původně na bojišti postavená kaplička, zpusto
šena byla od Švédů. Dle starého vyobrazení bylo. to staveníčko
obdélníkové, sklenuté. Uvnitř prý ukládány byly kosti při orání
na bojišti nalezené.

Zpustlé kapličky ujal se roku 1704 zedník Michael Hagen,
z Bavor pocházející, jenž ji opravil a rozšířil. Konsistoř dne
20. listopadu r. 1704 dala dovolení, aby tato kaple byla bene
dikována, & aby v ní farář Libocký nebo jiný řádný kněz slou



Bílá Hora. 23

žiti mohl časem mši sv. na oltáříku přenosném (»altare porta
tilec); po každé takové mši sv. však aby paramenty i »altare
portatilec přeneseny byly do farního kostela Libockého. Z do—
volení tohoto se dovídáme, že kaplička ta byla tehdáž zasvěcena

Bílá Hora. Dle rytiny z r. 1720.
(Dole v levém rohu původní kaplička, v rohu pravém táž kaplička

Hagenem upravená.)
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ke cti svatého Václava *). R. 1706 dáno bylo faráři Libockému
Jiřímu Josefu Saarovi dovolení, aby kaple, tehdáž již kaplí P.
Marie Vítězné zvaná. přístavbou mohla býti zvětšena. Tehdáž
k původní obdélníkové kapličce přistavěn byl na straně východní
nynější osmiboký střed svatyně s kopulí. Rozšířenou kapli kon
sekroval téhož roku světící biskup Pražský Vít Seipl.

Roku 1708 přinešena byla z Říma kopie obrazu »Panny
Marie Vítěznéc, jež dotýkána s originálem v Římě chovaným **).

Dle podání karmelitán P. Dominik a Jesu Maria, rodilý Španěl,
jenž doprovázel vojsko bavorské do Čech, nalezl ve Strakonicích
obraz představující »Narození Páněa. V jeskyni na způsob zří—
cenin nějaké stavby znázorněné spatřuje se Jesulátko na plen—
kách na zemi ležící; před ním Panna Maria se sepjatýma ru
kama. Za P. Marii sv. Josef. držící v jedné ruce lucernu, druhou
o hůl se opírající. V pozadí viděti dva pastýře a průhled do
krajiny. Obraz tento pocházel nepochybně z druhé polovice XV.
století. P. Dominik nalezl jej zneuctěný od nekatolíků: oči všech
osob na obraze kromě Jesulátka byly vypíchány. Obraz ten
vzal s sebou, a před bitvou na Bílé Hoře jím povzbuzoval
vojsko k srdnatosti. Když pak r. 1622 do Říma se odebral, ode—
vzdal obraz ten papeži Řehoři XV., jenž jej umístiti dal k veřej
nému uctívání v chrámu »Santa Maria Maggiorec, z něhož pak
dne 8. května 1622 ve slavném průvodu přenésti jej dal do
karmelitského »chrámu Matky Boží Vítěznéc. Pohříchu však
obraz ten vzal za své. když oltář, na němž se nalézal, dne 29.
června roku 1833 shořel. Na novém oltáři, jejž nákladem svým
zříditi dal kníže Al. Torlonia, nalézá se nyní kopie obrazu toho.

R. 1709 zbudován při středu svatyně na straně východní
souměrné k "obdélníkové části západní přístavek obsahující
kruchtu s varhanami.

Roku 1710 byla přistavěna k jižnímu boku svatyně kaple
sv. Rosalie a roku 1712 souměrné k boku severnímu kaple za—
svěcená sv. Hilariovi, muč. římskému, jehož ostatky hraběnkou
Marií Josefou z Martinic, roz. Šternberkovou, z íma přinesené
zde téhož roku dne 21. srpna ve slavném processí uloženy byly.

V kopuli střední části svatyně provedl bavorský malíř
Kosmas Damián Asam r. 1728 malbu »Církev vítěznác; v kopuli
kaple jižní jest malba Václ.Vavř.Reinera z r. 1718 »P. Dominik
kleče modlí se v čele císařského vojska, v kopuli kaple severní
spatřuje se malba staroměstského malíře Jana Schůpfa »Utěk
stavovského vojska po bitvě bělohorskéc.

V letech 1710—13 vystavěn byl ambit, jenž obkličuje pro
stranné obdélníkové nádvoří rozkládající se kolem kostela.
V rozích ambitu zbudovány byly kaple: 1. sv. Vojtěcha r. 1710
nákladem Jeronýma hraběte Colloreda z Walsee, pána na Opočně

*) Protokol kons. z let 1704—06 v arc. arch. ]. 80.
'") Protokol kons. z let 1707—08 v arc. arch. |. 183b.
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(v rohu severovýchodním), 2. sv. Jana Nep. r. 1712 nákladem
Frant. Václ.- hraběte z Trautmannsdorfu, pána na Litomyšli
(v rohu jihovýchodním), 3. nejsv. Trojice roku 1713 nákladem
Leopolda Václava rytíře z Mohrenfelsu, císařského rady, příse
dícího dvorských lén české komory (v rohu severozápadním),
4. sv. Václava roku 1714 nákladem Václava Arnošta ryt. Mark—
varda z Hrádku, cís; rady, místodržícího, zemského soudce a
podkomořího král. Českého (v rohu jihozápadním).

Ve svatyni Bělohorské konána byla péčí faráře Libockého
Jiřího Josefa Saara od první neděle v květnu do poslední neděle
v říjnu (později od svátku sv. Vojtěcha do svátku sv. Václava)
každou neděli pobožnost za požehnání zbraním císařským a za
dosažení pokoje. Pobožnost ta záležela ve mši sv., zpívaných
při ní litaniích a požehnání nejsv. Svátosti.

Bílá Hora. Pohled od jihu.

Roku 1710 vznikl spor o právo patronátní nad kaplí mezi
dobrodinci a zádušníky jejími s jedné a hrab. Karlem Jáchimem
z Bredy, jakožto majitelem panství Tachlovického, se strany
druhé. Hrabě Breda osoboval si právo vlastnické k půdě, na níž
svatyně stála. Spor byl rozhodnut ve prospěch dobrodinců azá
dušníků svatyně císařským diplomem ze dne 25. srpna 1711,
vydaným císařovnou vdovou Eleonorou, matkou zemřelého cís.
Josefa, jako Vladařkou, jímž právo patronátní vyhraženo bylo
panovníkovi.

Správa jmění svatyně Bělohorské svěřena byla pěti nej
zasloužílejším mužům ze zmíněných dobrodinců a zádušníků.

Posvátná místa V. 2
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Byli to: Kristián Luna, měšťan a malíř na Hradčanech (patřil
mu pěkný dům v Uvoze č. 160, na němž dosud jest obrázek
Bělohorský a sošky představující »-Lunu<<a »Sluncex), Jan Jiří
Possl, měšťan & sklenář, Ignác Wolf, měšťan a sedlář, Ondřej
Gelenk, měšťan a hodinář, vesměs z Menšího Města Pražského,
a Jindřich Klingenleitner, měšťan a stavitel na Starém Městě
Pražském. Mužové ti nazývali se »představení (»Vorstehera)
kostelac.

Kristián Luna zhotovil r. 1723 kresbu k zajímavé rytině,
kterou provedl rytec Birckart. Na rytině té spatřuje se nahoře
mezi válečnými trofejemi obraz Bělohorský anděly nesený, vlevo
list s historickými poznámkami BíléHory se týkajícími, v pravo
půdorys svatyně Bělohorské a dole pohled na tutéž se strany
jižní. Nejníže v orámování podány vysvětlivky k jednotlivým
částem rytiny, spolu s letopočty, kdy která část stavby byla
zbudována. Po stranách tohoto orámování spatřují se dvě menší
vyobrazení, jedno znázorňující původní kapličku, druhé tutéž
kapličku Hagenem upravenou.

Bílá Hora. Pohled od východu.

Jindřich Klingenleitner nepochybně pracoval plány a vedl
stavbu svatyně.

Roku 1716 zřízena byla v jihovýchodním rohu nádvoří
studně 73 loktů hluboká.

Jmění svatyně Bělohorské zbožnýmí dary & fundacemi
vzrůstalo, takže roku 1716 mohlo býti pomýšleno na to, aby
při svatyni ustanoven byl kněz administrátor.
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Na západní straně ambitu vystavěn byl roku 1717 jedno
patrový dům, určený za jeho příbytek. Budova ta přiléhá k ám
bitu tak, že její první patro částečně spočívá na klenbách am
bitových. Ve štítě jejím byvaly hodiny, umístěné tu r. 1721.

Kolem kostela stálo roku 1723 osm soch, ostatní prostora
nádvoří pak posázena byla stromy kaštanovymi. Sochy ty se do
našich dob nedochovaly.

Bílá Hora. Hlavní oltář.

Roku 1729 ozdoben byl jižní vchod do ambitů, jakožto
vchod hlavní, pěknym barokním štítem. Po stranách tohoto
vchodu stojí kamenné sochy »Sv. Rocha a »Sv. Šebastiána.

Roku 1720 dne 21. července slavilo se na Bílé Hoře stě
výročí dosaženého tu vítězství. K slavnosti té byly zbudovány
vítězné brány. Slavnost konala se za zvuku trub a bubnů a za
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střelby z děl. Pobožnosti konaly se po celý oktáv; věřící mohli
dosíci plnomocných odpustků *).

R. 1720 tři ze zmíněných »kostelníkůa navrhli na místo
administrátora Jana Girtha, dva ostatní však Jana Frant. Alt
manna, ale posléze přičiněním konsistoře sjednotili se na kan
didátovi prvnim, jelikož znalý byl češtiny i němčiny, kdežto
kandidát druhý nebyl češtiny dosti znalý **). Kandidát presen
tován císaři, jemuž náleželo právo administrátora jmenovati.
Administrátorovi vykázán plat 280 zl. ročně, dokud by nadační
jmění nevzrostlo. _

Ale, jak se zdá, ke skutečnému obsazení místa toho tehdáž
ještě nedošlo.

Teprve r; 1724 byl císařem presentován'za administrátora
Jan Stoyber, jenž zastával úřad ten až do své smrti r. 1735.

Ku pomoci administrátorově bývali dva kaplani.
Po Stoyberovi následoval P. Frant. Wangler 1736.
Roku 1785 byl kostel Bělohorský zrušen; spolu zrušeno

i místo administrátorské. Posledním administrátorem byl Fran
tišek Reintsch, jenž dán do výslužby. Starší kaplan Adam Jelínek
stal se prvním duchovním správcem ve Stodůlkách, kdež tehdáž
lokalie byla zřízena, a Bílá Hora k ní přidělena. Do kostela
Stodůleckého dán byl ze svatyně Bělohorské hlavní oltář s ob
razem Mariánským. Kostel prodán byl se všemi budovami a
pozemky v dražbě Jos. Ulrichovi, sládku v Motole.—Jměni v ob
nosu 9380 zl. rýnských připadlo matici náboženské ***).

Roku 1811 zakoupil opuštěný kostel Josef Čapek, kanovník
kollegiátni kapitoly u Všech svatých, a dosáhnuv r. 1812 po
volení ke znovuzřízeni jeho, dal jej značným nákladem opraviti,
načež oltář s Mariánským obrazem ze Stodůlek zase do něho
byl přenesen ý). _,

Po smrti Čapkově (zemřel r. 1828 a pohřben u kostelíka
Bělohorského) přešel následkem smlouvy učiněné mezi ním a
opatem břevnovským Placidem Benešem kostel Bělohorský se
vším příslušenstvím ve vlastnictví kláštera u sv. Markéty, jenž
tím nabyl také práva ustanovovati při něm administrátOry.

Pořadí administrátorů od r. 1835: Jos. Mixánek Od 1835,
Method Faster 1863, Otmar Roštlapil 1869, Leander Hubený
1888, Celestin Salůcký 1906, dr. Augustin Jan Jannal 1907.

* Dle nápisu na zmíněné rytině Birckartově.
** Konsistoř píše dne 14. května 1720 o té věci arcibiskupovi. dá

vajíc přednost Girthovi, takto: „ . . . quam (P. Girth) etiam utpote utrum
que idioma Bohemium, et Germanicum callentem, in concionibus bene
exercitatum, jamque dudum jurisdictione pro sacro poenitentiae tribunali
provisum pro hac administratura prae altero concurrente P. Joanne Fran
cisco Altmann, linguae Bohemicae non adeo gnaro, magis idoneum esse
existimamus, qualis utraquista ob homines Boěmoset Germanos ad dictam
ecclesiolam mixtim coníluentes (inter quos tamen Bohemi Germanis nu
mero excedere assolent) necessario inibi requiritur“.

***) Bílek, Statky a jmění, 389.
'i') Viz obšírnější zprávy v díle Košnářově „Poutnická místa“, 1413
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V zahradě bývalé vinice „Kneislovky“ v severozápadním rohu
stojí pěkná barokní kaple sv. Jana Nep. Kapli tuto dal vystavěti
roku 1724 tehdejší majitel vinice Zdeněk Chřepický z Modliškovic, metro
politní kanovník u sv. Víta v Praze, později probošt a od r. 1743 světící
biskup. Až do roku 1873 slouženy tu bývaly mše sv. od kněží z kláštera

Kaple. sv. Jana Nep. v zahradě bývalé vinice „Kneislovky“.

Břevnovského, a to ke zvláštnímu požádání tehdejších majitelů vinice
Jakuba a Anny Wildnerových. Pan Wildner skonal roku 1873, založiv
fundaci 5 mší sv. v chrámu Páně u sv. Markéty. Vdova, opouštějíc vinici,

rozbdala;nešní roucha a náčiní, takže od té doby mše svatá tam slouženane yla* .

*) P. Bonifác Jan Holub, Paměti farnosti u sv. Markéty v Břev
nově (1890), 119—120.
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3. Hostivice, fara.*)

Duchovní správu obstarává farář s kaplanem.
Patron: J. V. císař František Josef.
Místa přifařená: Hostivice 1205katol., 5 ak., 20 ž., šk. 7třídní;

Břve 114h, 285 k.; Jenč Velký 3/4h . (se samotami Dolík a Koníček Ill;
hodiny), 1043 k., 2 ak., 2 ž.; Jeneček 1/, h., 303 k., 2 ž; Iiitovice 1/, h.,
475 k., 3 ak., 3 ž., Sobín l/Šh ,134 k., 5 ž celkem. 3'444kat., 15 ak.,
27 židů.

Farní kostel sv. Jakuba v Hostivicích připomíná se již
roku 1277. Tehdáž klášter křižovnicky vykoupil desátky, jež
z Kralup kostelu Hostivickému dávati byl povinen, tím způsobem,
že zavázal se platiti faráři Hostivickému ročně 2 hřivny “stříbra.
Farářem v Hostivicích byl toho času Abel, bratr pražského
metropolitního kanovníka Trojana **). R. 1313 byl v Hostivicích
farář jménem Kříž***).

Ve století XIV., od r. 1350, působil v Hostivicích drahnou
dobu, déle třiceti let, farář Jiří, jenž zemřel roku 1380, načež
následoval Pavel, dotud plebán ve Strakonicích. R.1394 zemřel
farář Pavel, načež místo uprázdněná obdržel Čeněk, kněz z Prahy,
jenž tu působil ještě r. 1407.

Mimo faráře by'val v Hostivicích ještě vikarista; do r. 1360
byl jím Mikuláš z Holubic, po něm Jiří z Bydžova, roku 1380
Petr z Unhoště, r. 1382 Jan.

ZHostivic měla kapitola Mělnická důchody pro jednu pre
bendu kanovnickou; patronátní právo vykonával kanovník, jenž
prebendy té byl držitelem.

R. 1407 založil konšel malostranský Přibík spolu 3 man
želkou svou Dorotou a švakrovou Annou při kostele Hostivickém
nadání mešní s ročním důchodem 1 kopy grošů.

Z pozdějších let stol. XV. dovídáme se pouze jména dvou
farářů: Martina r. 1456 a Jana 1473.

Roku 1483 král Vladislav dal podací právo v Hostivicích
Bohuslavovi ze Svinařj'

Ve století XVI. vedli duchovní správu v Hostivicích kněží
utrakvističtí. Z těch připomíná se r. 1512 Jan, r. 1525 Václav
z Hostivic, roku 1530 Jiřík, r. 1537 Duchek, r. 1550 Tomáš ji),
roku 1564 Petr. Na toho stěžoval si kollátor u konsistoře utra—
kvistické, že mění pořádky církevní. Farář, byv před konsistoř
obeslán, pravil, »že všecky pořádky, které tam prvé byly, za—
chovával, & páni tu že jsou mnozí a on kollátor nejchatrnější,
a tak sedláci oznámí pánu, co chtějí, a žádný kněz před nimi
práv býti nebude moci: H+). Na jeho místo, když v Hostivici

*) Holub, „Odkryté poklady1“8,3104—120, Frant. Melichar, „Paměti okresu Unhoštského“ (1890),1
**) Emler, Regesta II.. 1183.

***)Emler, Regesta III., 54.
'i') Winter, Zivot círk. 513.

“H) Borový, Akta kons. utrakv. 17, 52, 279.
TW) Pažout, 91.
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zůstatilnechtěl, podán byl roku 1565 kněz Václav, kaplan od
sv. Havla v Praze, ale místo to asi nenastoupil, jelikož téhož
roku byl tu farářem Václav Neveklovský *).

V době katolické reformace zanikla fara v Hostivici pro
nedostatek kněžstva.

Majitel panství ,Florián Jetřich Žďárský ze Žďáru, pán na
Kladně, Červeném Ujezdci, Jenči, Hostivici a Tachlovicích, byl
r. 1628 jmenován reformačním komissařem v kraji Slánském,
i prováděl bedlivě reformaci na svých panstvích, pozvav k tomu
kněží z Tovaryšstva Ježíšova.

V dobách válečných kostel Hostivický zpustl, takže dlouhou
dobu stál »v ruiněa. V »knize zádušnía z roku 1662 čte se
o něm, že »jest velice opuštěný, & Opravy, aby k předešlému
způsobu přiveden byl, potřebujea. Dále se tu dovídáme, že zvony
pobrány byly roku 1639 »od soldátův J. M. Císařskée.

0 kostel Hostivický ucházel se 21. dubna 1659 strahovský
opat Vincenc Frank, oznamuje arcibiskupovi Harrachoyi, že by
ho se Svárovem a Hořelicí přijal za filiálky k faře Uhonické,
kdyby kollátor pan hrabě Frant. Adam Eusebius Žďárský ze Žďáru
obročí pro ty duchovní dal. Když pak se hrabě od arcibiskupa
o tom dověděl, odpověděl listem dne 13. května 1659, že se mu
snad brzo prostředků dostane, by řečené chrámy Páně aspoň
v něčem opravil, a pak že se o dosazení duchovního k nim
zasadí, zatím že se o to postará, aby »těch několik lidí:, kteří
se v osadách těch zdržují, duchovní útěchy nepostrádali. A vskutku
brzo potom hrabě dal upraviti kostel Hostivický k službám Božím
a odevzdal jej pod správu farářů Kladensky'ch.

Ve zmíněné staré zádušní knize nalézáme tyto zápisy, jež
zmiňuji se o opatření nutných věci k službám Božím: »Leta
Páně 1662 dne 18. Maii vyplacen zvon v Praze skrze pana
Matesa Maximiliána Prince, hejtmana panství Kladenského, od
pana Fridricha Šenfelda, zvonaře Pražského, kterýž se k témuž
chrámu Páně Hostivickému udělati dal. Vážil [ centnýř 52 libry
po 30 kr.; učinilo 86 fl.**) Na to zvonaři dáno metálu, cejnu a
mědi — libra po 15 kr. — 264 libry (v penězích za 66 ll.), a
na hotově mu dodáno 20 fl. Pán Bůh všemohoucí rač dáti všem
křesťanským dušem, aby se jim tím zvonem k spasení a slávě
věčného života zvoniti mohlo. Na kterémžto zvonu tento text
se nachází: ,Tento zvon jest ke cti a slávě Boží a svatému
Jakubu za šťastného a vzácného panování J. V. H. M. pana pana
Františka Adama Eusebiusa, svaté Rímské říše hraběte ze Žďáru
péči a starosti slovutného muže pana Matěje Maximiliána Prince,
hejtmana panství Kladenského udělán leta 1662“<<.— »Téhož
leta 1662 dne 29 Maii, to jest v pondělí svatodušni Jeho hraběcí
Milost ráčil s celým dvorem svým do vsi Hostivice, do pustého

*) Ibidem, 265.
**) Tehdáž počítalo se 60 kr. na 1 fl.
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chrámu Páně sv. Jakuba přijetí, a tam v témž kostele první
mši sv. (kdežto od 45 let žádných služeb Božích se nevykoná
valo) ráčil jest dáti sloužiti a milostivě se zakázati, že do toho
chrámu Páně pěkný vornát*) a antipendium na svůj náklad
udělati dáti ráčí. Pan Mates Princ konvičky s šálkem na víno,
paní manželka jeho zvoneček k oltáři, pan Peer krucifix, Mates
Krajsík s Václavem Rovenským 6 loket plátna na komži, Jin
dřich Richter, důchodní písař, ručníček maličký koupiti a od—
vésti připovědělc.

Nejstarší matrika Hostivická má nápis: »Kniha, do kte
réžto dítky pokřtěné s rodiči a kmotry svými, osoby v stavu
svatého manželství v přítomnosti svědkův potvrzené, a věrní
v Pánu odpočívající z osady farního kostela Hostivického zapi
sování býti mají, založená od dvojí cti hodného a vysoce uče
ného kněze pana patera Rudolfa Adalberta Leopolda Radnickýho
ze Slanýho, v ten čas faráře Kladenského, Hostivického a Svá
rovského, leta Páně 1684 12. Januariia

Dle téže zádušní knihy měl- kostel Hostivický roku 1662
»oltář velký beze všeho obestření s archom a »dva oltáře menší,
též beze všeho obestřenía; stříbrných kalichů 8 (z nichž však
5 bylo »rozděláno na monstrancic; jeden ze zbylých kalichů
byl »rejsovaný, kamínky okolo vysázený, vnitř zlacenýc; dole
bylo na něm »znamení: klíč 5 mečemc), »stříbrnou škatuli vnitř
izevnítř pozlacenouc, svícnů cínových pět, z nichž dva tak
veliké, »že sotva silný člověk jeden vyzdvihnec.

Když roku 1697 panství Tachlovické s Červeným Újezdcem
a Hostivici koupil hrabě Karel Jáchym z Bredy, oddělena byla
farnost Hostivická od Kladna & dána pod správu faráře Tachlo
vického.

Roku 1700 byl počet obyvatelstva v osadách ke kostelu
Hostivickému náležejících tento: Sobín 40, Malý Jenč 15, Lito
vice 100, Jenč Veliký 100, Břve 30.

Panství a tím i patronát přešly roku 1732 v držení arci
knížecího rodu Toskánského. První majitelka velkovévodkyně
Anna Marie Františka, roz. vévodkyně sasko-lauenburská, často
dlela na zámku Hostivickém.

Roku 1734 obdržela osada Hostivická zase vlastního svého
duchovního správce. Prvním farářem stal se Norbert Jan Nep.
Ignác Benedikt Kříž z Rosenfeldu. Jelikož farní budova byla
ve zříceninách, musil z počátku bydliti ve škole; brzy však po
staral se o to, aby vystavěna byla fara i s hospodářskými sta
venimi.

*) Zajímavo jest, co látek a v jaké ceně spotřebovalo se na ten
,vorná „Za 71/2lokte stříbrohlavu po 39 kr. =4 fl. 54 kr., za 11'12lokte
květovaného cajku po 24 kr.: 4 il. 36 kr., za 5 loket červeného plátna
po 13 kr. .: 1 fl. 5 kr., za 30 loket stříbrných kalounův po 4 kr. ——_2 fl.
nitek žlutých koupeno za 3 kr., za 5loket štajflagmetu po 12kr. :] il.“
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Roku 1736 přivezen byl nový hlavní oltář ze Zákup, roku
1737 byl kostel zevně i uvnitř opraven, okna zvětšena, nová
kruchta zřízena, rOku 1738 věž opravena a novou střechou o
patřena — vše to nákladem velkovévodkyně. Roku 1787 dne
5. listopadu byly v přítomnosti velkovévodkyně umístěny na
hlavním oltáři ostatky sv. Simplicie, mučednice.

Farní kostel v Hostivicích.

Farář Kříž z Rosenfeldu působil v Hostivici do roku 1739,
kdy stal se superiorem arcibiskupského domu v Klatovech,
kdež i zemřel. _

Na uprázdněnou faru presentován byl Jan Platzer, Jenž
však zemřel dříve než v držení fary se uvázal, načež místo to
obdržel Ant. Ign. Proquedl.
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Panství 'l'achlovické a spolu i patronát přešly roku 1741
dědictvím na dceru velkovévodkyně Toskánské Marii Annu
Karolinu ovdovělou vévodkyní bavorskou, po níž přešly r. 1751
dědictvím postupně na syny její Klementa Františka vévodu
bavorského, a Maximiliána Josefa kurfirsta bavorského. Tento
zemřel roku 1777 bez potomstva; dědicem jeho stal se Karel
August, vévoda ze Zveibrůckenu.

Farář Proquedl vedl duchovní správu v Hostivici do roku
1753, kdy obdržel faru Tachlovickou. Nástupcem jeho stal se
Jan Vojtěch Metta, jenž horlivě pečoval o blaho svy'ch osad—
níků, jakož i o výzdobu chrámu Páně*).

Za něho konány byly roku 1755 v Hostivici slavné missie
_kající. Za tou příčinou zbudováno bylo vedle sýpky zámecké
lešení pro kazatele. Missie trvaly od čtvrté neděli po velikonoci
po osm dní. Konali je kněží z Tovaryšstva Ježíšova: Ant. Koniáš,
Jos. Kegler, Martin Krzal a Filip Kulka. Účastenství bylo veliké,
a to nejen lidu domácího, nýbrž i okolního, ano i z Prahy;
kommunikantů bylo 2742.

Roku 1757 pruští husaři Hostivici, zvláště však zámek a
faru vyplenili, pole zpustošili, a ikostel by byli vyloupili, kdyby
důstojníci jim byli nebránili.

Farář Metta obdržel roku 1773 faru Kácovskou; jeho ná—
stupcem v Hostivici stal se Jan Nep. Jos. Grim, dotud farář ve
Svárově.

Když r. 1778 pruské vojsko vtrhlo do Čech, často vojsko
císařské táhlo Hostivicemi; na faře by'val ubytován polní kaplan.
Roku 1779 v sobotu před pátou nedělí postní přivezeno bylo
z Tuchoměřic do zámku Hostivického na 24 vozech mnoho ne
mocných vojínů císařských; v následujících dnech ještě mnoho
jich bylo přivezeno, takže cely zámek jimi byl naplněn. Spitál
ten zůstal v Hostivicich do měsíce května. Pro zemřelé vojíny
posvěceno bylo pohřebiště v místě řečeném »u dubua.

Z pozůstalosti plenipotentáře patronova Filipa Bennona
z Wůnckerů dostal se roku 1778 kostelu k žádosti farářově
pěkny obraz sv. Anny, jejž byl řečenému majiteli odkázal Hoře
licky farář Ham.

Roku 1779 štědrosti úřednictva a osadníků zjednány od
pražského varhanáře Jana Matse nové varhany s pedálem a
7 rejstříky za 175 zl.

Roku 1779 obdržel farář Grim faru Tachlovickou, načež
na jeho místo nastoupil Karel Weis.

Po smrti vévody Karla Augusta ze Zweibrůckenu r. 1795
dostalo se panství jeho bratru Maximilianovi Josefovi, pozděj
šímu kurfirstu bavorskému, jenž je měl v držení až do r. 1805,

*) Mimo jiné dostalo se jeho péčí kostelu několik paramentů, nové
lavice, nová zpovědnice; r. 1773 daroval kostelu obraz P. M. Klatovské.
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kdy, stav se králem, veškera panství svá v Čechách státní
smlouvou postoupil arciknížeti Ferdinandovi, pozdějšímu velko
vévodovi Toskánskému. Roku 1848 připadla toskánská panství
c. k. patrimoniálnímu rustikálnímu fondu.

Pořad farářů od roku 1779 až do roku 1877: Karel Weis
(T 18.12),Jos. Foyta 1813—1814 (odešel na faru Tachlovickou),
Jan Bezděka 1814—17 (stal se farářem v Lidicích), Pavel Haas

185721850 (odešel na faru Tachlovickou), Jiří Rohlena 1851
| : 

__ Roku 1794 dne 19. dubna na Bílou sobotu vyhořela věž,
pri čemž zvony se rozlily.

Hostivice. Vnitřek kostela.

Jelikož kostel byl malý, dal farář Haas r. 1818 vyprázd
niti kostnici a udělal z ní sakristii; sakristii spojil s kostelem
a dal vystaviti oratoř pro úřednictvo. Kosti z kostnice zakOpány
byly v šachtě při zdi farní zahrady.

V době cholery roku 1831 zemřelo na osadě Hostivické
60 osob.

Věž r. 1794 vyhořevší byla pokryta jen střechou z nouze.
Tak stála až do roku 1857, kdy dostavěna v nynější podobu.
Kostel opraven byl roku 1870 a při tom rozšířen neforemny'mi
přístavky po obou bocích presbytáře.

U příležitosti této opravy ukázala se nutná potřeba, aby
ostatky sv. Simplicie, jež chovány byly za oltářem ve zvláště
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upravené prostoře, oblečeny byly v nový skvostný šat. Uprava
nového roucha svěřena byla milosrdným sestrám v Replch. Dne
19. listopadu 1871 konala osada Hostivická zvláštní a řídkou
slavnost, totiž přenešeni ostatků těch z kláštera Řepského do
kostela farního.

Pořad farářů od roku 1876: Václav Čiška 1877—88 (ode
bral se na odpočinek), Jos. Sirůček 1888—1908 (zemřel na od
počinku r. 1909), Jan Novotný.

Farní kostel sv. Jakuba Většího *) stojí na východní
straně vsi na malém vršku, na nějž vede několik schodů. Dříve
býval obklopen hřbitovem, jenž původně sahal až k samé farní
a školní budově. R. 1839 přestalo se zde pochovávati a hřbitov
přeložen byl za ves k Litovicům.

Kostel jest nevysoká, ale široká stavba, v podstatě gotická, hoj
nými přístavky pozdějšími, obklopená.

Kněžiště, zakončené třemi boky, téže šířky jako lod', má dvě pole
žebrové klenby s hladkými svorníky; žebra vybíhají zjednoduchých konsol.
Okna jsou nízká, široká, hrotitá, později v nynější podobu rozšířená.

Vítězný oblouk polokruhový. Loď jest obdélníková a má strop rovný.
Hlavní oltář barokní; na něm obraz „Sv. Jakub klečící v oblacích

nesených anděly“ (XVIII. stol.).
Při bočních stěnách lodi naproti sobě stojí barokní oltářiky s hlad

kými sloupky po stranách; na nich jsou obstojně obrazy „Sv. Prokop“ a
„Sv. Vojtěch“.

V průčelí stojí rozložitá, nízká věž šířkou lodi se rovnající, s je
hlanovou, břidlicí krytou střechou a hodinami.

K severnímu boku presbytáře přistavěna jest obdélníková kaple
s rovným stropem, dvěma velikými otvory do presbytáře otevřená. V ní
na straně k presbytáři jest pavlačovitá, na dvou oblých sloupech spoči
vající oratoř, jež má do presbytáře dva hrotité otvory s balkonky málo
povystupujícími.

Zvony: ]. s nápisem: „Za panování Jeho Osvícenostipana pana
Maximiliána Jozefa, svaté římské říše volence Bavor-Pfalzu stitý 1802 ná
kladem záduše za administrace p. Antonina ze Sindelářů, pana vrchního
Hynka Štibice, p. faráře Waisa. Johann Wenzel Kiihner goss mich in der
k. k. Neustadt Prag“; 2. „Slitý 1802 nákladem osadníků“; 3. „Za patrona
císaře a krále Františka Josefa I., zastupitele patron. Filipa Linka, faráře

' Vác. Číška zvon tento přelit ]. P. 1882 od Jos. Diepolda v Praze“.
Při zámku bývala kaple, roku 1756dne 8. listopadu benedikovaná

vikářem Janem Adamem Svobodou, farářem Zlonickým.
Na návsi jest sloup z pískovce tesaný. Na nárožích čtyrhranného

spodku stojí čtyry sochy; sloup sám jest hranolový, nahoru se súžující;
na jeho vrcholu jest plochá deska, na jejíž jedné straně spatřuje se
P. Maria v širokých šatečkách se sepjatýma rukama, na druhé straně
napodobení obrazu Bělohorského v reliefu.

4. Jinonice, fara. **)

Duchovní správu vede farář.
P a tr on : Adolf Josef kníže ze Schwarzenbergu.

*) Viz Zd. Wirth, Soupis polit. okr. Kladenského, 53—58.
**) Smíchovsko &Zbraslavsko (spoleznou prací učitelstva 1899), 188;

P. B. J. Holub, Odkryté poklady, str. 199—214; na str. 208 vyobrazení
kostela, jak vypadal před rokem 1894.
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Mfí'sta při_'l'£a_řená: Jinonice 1/4h., 774 k., 1 ž.; Butovice & Dalejc
1297 k, 3 ž, 8 ak., šk. 6tř.; Klukovice !/2 h., 130 k.: Nová Ves 1/2 hod.,
8 k., 6 ž.; sv. Prokop 66 k.; celkem: 2240 k., 10 ž., 8 ak.

Kostel Butovicky připomíná se v rejstříku desátků papež
ských r. 1355; odváděl tehdáž 7 grošů.

Pořad nejstarších farářů: Petr 'I- 1362, Ješek z Chrudimi
1362, Svatoslav n. Svachoň 1-1400, Mikuláš, klerik z Butovic 1400 1-1425,
Velík 1425.

Za převratů náboženských v Čechách fara v Butovicích
zanikla.

Roku 1676 byl v Jinonicích administrátor; tehdáž bylo na
osadě 267 duší; r. 1689—1700 přisluhovali tu missionáři zTo
varyšstva Ježíšova *).

Farní kostel jinonický v Butovicích.

Roku 1698 obdržel malíř Jan Sauer za malbu >Poslední
soudu na klenbě v kostele Butovickém, 15 zl. ryn., za »Kruciňx
se sv. Janem a P. Mariíc 5 zl. ryn. Malby ty se nezachovaly;
při bílení kostela r. 1894 nalezeny zbytky jejich, ale byly opět
zabíleny.

Nějaký čas byl kostel Butovicky' ňliálkou kostela svatého
Václava v Menším Městě Pražském. R. 1714 bylo zřízeno při
kostele místo administrátorské. Příbytek vykázán administráto

*) Srvn. Sborník hist. kroužku IV., 125.
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rovi však nikoliv poblíž kostela v Butovicích, nýbrž v zámečku
v blízkých Jinonicích, jakž tomu dodnes jest.

Pořad administrátorů od r. 1714—51: Jan Jos. Rosendorn
1714—1718 (stal se farářem v Hosíně), Josef Kirchner 1718
(obdržel téhož roku farní beneficium ve Smolnici), Florian Václav
Mónner 1718—1719 (obdržel faru Mladé Buky na panství Vlči—
ckém), Augustin Josef Springer 1719—1720 (stal se farářem ve
Skočicích), Josef Schneltzer 1720—1723 (obdržel faru v Hůrkách
na Třeboňsku), Josef Viktorin Strniště 1723 1- 1729, Vojtěch
Blažej Aleš (Allesch) 1729 1“ 1751.

Administrátor Aleš, jenž působil v Jinonicích téměř 22 let
až do své smrti, vytrpěl mnoho v tehdejších dobách válečných,
kdy okolí Pražské bývalo zhusta jevištěm bojů. Roku 1742 za
operací rakouského vojska proti Francouzům, kteří Prahu měli
obsazenu, dán byl rozkaz, aby veškero obyvatelstvo Jinonice
vyklidila. Tehdáž administrátor dva měsíce dlel v Kornouze.

Pořad administrátorů od r. 1751: František Pohl 1751—53
(přestál mnoho nesnází, háje práva svá; odešel na faru do
Strunkovic), Leonard Stógbaur 1753—56 (ten dle pamětní knihy
byl postavy tak malé, že musil sobě opatřiti vlastní svůj pluviál
i jiná roucha bohoslužebná, a že na kazatelně musil míti sto—
ličku, aby ho bylo viděti, ale hlas měl velice silný; byl to muž
ctnostný a horlivý; stal se f. v Červené u Písku), Frant. Schober
1756— 1759 (mnoho vytrpěl za války s Prusy roku 1757, ale
vytrval srdnatě ve své osadě; r. 1759 obdržel faru v Elhenicích),
František Karel Kříž 1759—1762 (stal se f. v Červené; o něm
zaznamenáno jest v pamětní knize, že byl neunavným pracov
níkem na vinici Páně, a že vyznal se výborně vehře na kytaru *);
Kašpar Vimberský 1762—1766 (stal se f. v Stěpánově), Jan
František Kouba 1766 T 1767, Jan Nep. Stohl 1767—69 (stal
se f. v Ledenicích), Jan Jakub Naxer 1769—1771, Bartoloměj
Pilat 1771—1774, Josef Pauernepl l774—1775, Josef Zechel
1775—77, Vojt. Tomšy 1777—82. Václav Pakosta 1782—85,
Frant. Vaněk 1785—88, Josef Marek 1788—90, Václav Mandlik
1790—95, Frant. Krnovský 1795—98, Jos. Kurs'a 1798—1803,
Antonín Puchmayer 1803—1805 (spisovatel český*), Jos. Kraus
1805—11, Jan Kvadrat 1811—12 (zemřel v 34. roce svého věku;
na kříž náhrobní dán byl nápis: »Mladý ve věku, ale starý ve
ctnostech a v horlivosti usnul v Pánu dvojíctihodný duchovní
pastýř osady Jinonické Jan Kvadráte), Jan Zeman 1812—1824,
Ant. Richter 1824—29.

Tehdáž žil v letohrádku na »Cibulcea poblíž Smíchova
biskup pasovský Leonard Leopold Thun (T 1826), upřímný
přítel duchovenstva, veliký dobrodinec kostelů a chudých lidí.

*) „ . . .laudabilís specialiter &cythara, qui praeclaro instrumenti
hujus pulsu melancholicos exhilarare novit“.

**) Pamětní kniha praví o něm, že byl „unus ex collegio doctorum
ideomatis bohemici“.
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Ten farářům Zemanovi i Richterovi jakož i kostelu jim svěře—
nému přemnohá prokazoval dobrodiní.

Farář Richter zasazoval se usilovně o vystavení nové školy
triviální v Butovicích. _

Pořad administrátorů od roku 1829—1852. Ant. lludloil
1829—1836, Karel Sťastný 1836—43, Prokop Seill'ert 1843 —52,
Josef Calas. Chýžský 1852.

Roku1853 adininistraturaJinonická povýšenabyla na faru.

Vnitřek kostela v Butovicích.

Pořad farářů: Jos. Calas. Chýžský 1853—1855, František
Farář 1856—66, Jan Cenefels 1867—77, Václ. Slavík 1877—84,
Adam Šavel 1884—1888, Jan Ondok 1888—1896 (odešel na
faru do Vinařic), Frant. Stibor 1896— 1908 (odešel na odpoči—
nek), Ferdinand Zuna.

Farní kostel sv. Vavříncď) stojíosamotěna návršívýchodně
nad Butovicemi, ne uprostřed, nýbrž na východním kraji far
nosti; Butovice & Jinonice leží západně, Klukovice daleko na jih
od něho. Obýdlí farní v Jinonicích jest od něho vzdáleno více
než 1/4 hodiny.

Jest to malá svatýňka původně románská asi ze stol. XIII.,
ale kromě prosté polokruhové sklenuté apsidy nic nepřipomíná
starobylý ten původ*).

*) Srvn. M. Liissner v časop. „Method“ X., č. 9, str. 98 a 99.
*) Srvn. Lehner, Děj. umění nár. čes. I., 253
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Roku 1894 byl kostelík přístavbou na straně západní pro
dloužen téměř o polovici původní délky a celá svatyně v ny
nější podóbu upravena, načež byl dne 21. října 1895 benediko
ván vikářem Karlem Otmanem.

K opatření potřebného nákladu na toto rozšíření kostela
zřízen byl péčí faráře Ondoka roku 1893 »Spolek pro rozšíření
a ozdobu farního chrámu Páně v Butovicícha. Náklad obnášel
asi 5000 zl., jež sebrány a věnovány od osadníků a dobrodinců

.během dvou “let. Kníže Schwarzenberg jakožto patron věnoval
stavební hmotyvceně kolem 1000 zl. R. 1901 byl kostel uvnitř
vymalován nákladem 350 zl., sebraných z dobrovolných příspěvků.

Hlavní oltář barokní (zjednodušený při opravě roku 1894), dobrých
forem, ozdoben jest vyřezávanými festony a vaječníky; na něm malý obraz

na lplš'ttně „Sv. Vavřinec“ (v pozadí drobný výjev jeho umučení) z XVIII.sto et .
Loď jest dlouhá, obdélníková s obdélníkovým stropem. Při severní

boční stěně její jest barokní kazatelna; na. stěně pod stříškou zavěšen
jest obraz „Ježíš, dobrý pastýř“, jejž maloval a roku 1897 sem daroval
Josef Svandrlík, c. k. nadporučík a professor na e. k. vojenské reálce ve
Sv. Hypolitě v Rakousích.

Při jižní boční zdí lodi stojí oltářík Panny Marie Lourdské z roku
1901 zřízený nákladem Josefa Jurise, domkáře a mlékaře v Jinonicích, &
manželky jeho Anny, zhotovený firmou Krejčíkovou v Praze. Dříve stával
tu barokní Oltářík s obrazem „Sv. Vincenc Fererrský“.

Pod hlavním oltářem jest krypta, uzavřená kamenem zhotoveným
ze Slíveneckého mramoru; na něm jest nápis: „Leta Páně 1680 dne 23
Augusti zde odpočívají v pánu slovutný a opatrný Pán Jan Kerssner,
měštěnín Menšího města Pražského, spolu s dcerou svou milou, bohabojnou
pannou Dorotou. Těla jejich v chrámu Páně založení svatého Vavřince
nade vsí vrchu vButovicich pohřbenijsou, očekávajíce veselého z mrtvých
vstání“. Pod tímto kamenem shledán byl při otevření roku 1894 sklípek
pěkně klenutý, 4'50m dlouhý, 2'bOm široký, více než 2m vysoký, v němž
leží několik rakví ve třech řadách. V pravo jsou na sobě 3 velké rakve,
ještě dosti dobře zachované. Na nich leží dvě malé rakvičky, na nichž
posud znáti jest malbu květinovou. Uprostřed leží 2 rakve velké, téměř
úplně setlelé. Na levo v třetí řadě jsou také tři nebo čtyři rakve, téměř
úplně setlelé. V rakvích bylo lze rozeznati šat spráchnivělý, tmavý, ně
které kosti lebky & bělavý prach.

Dříve nalézaly se ve dlažbě dva náhrobní kameny z červeného
mramoru: 1. s nápisem: „Leta Páně 1619 v neděli den památný početí
Panny Marie mezi 5. a 6. hodinou na půl orloji usnul v Pánu urozený &
statečný rytíř pan Albrecht Pfefferkorn z Ottopachu*) na Jinonicích a Bu
tovicích, J. M. královské krále Fridricha v komoře české . . . “ (ostatek
ošlapán); na okraji výrok z Písma sv.: „Vím zajisté, že Vykupitel můj
živ jest . . .“

2. nahoře s kartuší bez nápisu, který nepochybně ošlapáváním úplně
byl setřen, dole se znakem Pulbriců z Pulbric: štít rozpoltěný, jehož
první polovice jest prázdná, levá obsahuje šachovnici; nad přilbou spa
třuje se kotouč a nad ním dvě péra pštrosí **).

Kolem kostelíka rozkládá se hřbitov, v jehož jihovýchodním rohu
stojí na podezdívce nízká dřevěná zvonice.

*) Alfred Pfefferkorn z Ottopachu byl r. 1615 radou královské ko—
mory české a komisarem pro obranu země; r. 1618 jmenován byl direk
torem země české ze stavu rytířského. Byl tudíž jedním ze vzbouřivších
se stavů českých; nešťastné bitvy na Bílé Hoře se nedožil.

**) Method X., 98—99. Jest to nepochybně náhrobní kámen Eufemie
Pfefferkornové, roz. Pulbricové z Pulbric.
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Osamotnělý kostelík byl několikráte oloupen svatokrádežníky, ač
kořist jejich v chudičkém kostele nebyla valná. Také zvonice navštivena
byla zlosyny. R. 1840 v noci z 23. na 24. června ukraden byl ze zvonice
menší zvon. Zlodějové byli sice polapeni, ale ze zvonu shledáno bylo
pouze několik kusů, nebot zlosynové jej roztloukli.

R. 1841 v noci ze 14. na 15. červenec dobývali se zlodějové do zvonice
i do sakristie. byli však zpozorování a zaplašeni.

Největší zvon, pěkně litý, ozdoben jest polovypuklým obrazem sv.
Vavřince; po obou stranáchtohoto reliefu jest nápis: „S povolením uro
zené paní Marty Ottové ze Stoješic a na Zbuzanech smluven tento zvon
skrze urozeného pana Bartoloměje Panvice z Lomnic na Jinonicích a slo
vutného pana Ondřeje Pořičského, měštěnína na Novém městě Pražském
a udělán ke cti a chvále jména Božího do Butovic k svatému Vavřinci
skrze práci a umění Brikcího zvonaře z Cynperku v Novém Městě Praž
ském pro poctivost a potřebu té obce nákladem předně Kateřiny Součkové
vdovy a při tom všech osadních k témuž kostelu přináležejících. Stalo
se leta 1574.“ Na druhé straně zvonu jsou dva znaky; nad jedním jest
nápis: „Fridrich Ott z Dalmannhorsstu“, nad druhým: „Marta Ottova
z Stoješic“.

Menší zvon byl velmi pěkně litý; měl na jedné straně nápis: ..Leta
Páně 1615 slit jest tento zvon nákladem z druhé strany poznamenaného
pánaaosadních zevsi Jinonic a Butovíc k kostelu sv. Vavřince nade vsí
Butovicemi ku cti a chvále P. B. Všemohoucíhok ponoukání lidí k shro
máždění k slyšení slova Božího, k činění modliteb svatých a k rozpomí
nání se na smrt. Udělán jest ode mne Baltazara Hofmana, zvonaře na
Novém Městě Pražském v Slovanech“; na druhé straně: „Albrecht Pfeifer
korn z Ottopachu, na Jinonicích a Butovicích, J. M. cís. radda při komoře
v král. eském. — Euffemia Pfefferkornová rozená Pulbricová z Pulbric
na Jinonicích a Butovicích“ Tento zvon byl, jak již řečeno, r. 1840 od
zlosynů ukraden a rozbit: znovu b_vlulit r. 1847; měl nápis: „Chválu
Bohu vzdávám. lid, kněžstvo svolávám. zemřelých lituji. svátky zvelebuji.
Nákladem osadníků Jinonických a patrona slit jest od Karla Bellmann.,
c. k. dvorního zvonaře v Praze 1874.“ R. 1878 pukl, i byl přelít r. 1889
od J. Diepolda v Praze.

Umíráček má nápisy německé nahoře kolkolem: „Christoph Ulman
gos mich auf der Kleinseite“, dole kolkolem: „Anno 1733 ist dieses
Glócklein zur Ehre Gottes und unserer lieben Frau und deren drei Hei
ligen Laurentius, Prokopius und Simon gegossen worden mit Beihilfe des
Simon H'óhních, zur Zeit des Administrators Adalbert Allesch zu Jinonitz
und Sct. Prokop und Burggrafens H. Joh. Hochensteigers.“

._ V Dalejském údolí, táhnoucím se jižně od Jinonic, byla
uprostřed svahu strmé vápencové skály dlouhá jeskyně, v níž
dle pověsti žil sv. Prokop. Ke cti tvhoto světce zbudován byl
na temeni skály v letech 1711—1712 kostel nákladem knížete
Adama ze Schwarzenberku. Dne 27. června 1712 zplnomocnila
konsistoř faráře u sv. Václava v Menším městě Pražském k be—
nedikování dostavěného kostela. Před jeskyní na strmé skále na
zděné terasse stávala poustevna, k níž vedly schůdky ve skále
vytesané a dřevěným zábradlím opatřené.

Poustevna ta vystavěna byla r. 1715; téhož roku usídlil
se v ní první poustevník, trater Jakub Posnansky, terciář řádu
sv. Františka.

Jeskyně Svatoprokopská*) byla jednouz největších
v Čechách. Délka její obnášela asi 120 metrů. Vchod'do sluje

*) Srovn. Jul. Košnář. „Svatoprokopskájeskyně u Prahy“ v časo—
pisu „Cech“ 1895 číslo l64; „Smíchovsko & Zbraslavsko“ 55 —60, 644.



42 Vikariát Libocký:

této byl z počátku dosti pohodlný á. jasný; vedlť nejprve do tak
zvané »čertovy síně», do níž nahoře širokou skalní trhhnou pa—
dalo světlo denní.

Kostel sv. Prokopa u Butovic.

O »Čertově sínia, která byla dosti prostranná (9 m vys.,
71/2m šir.) vypravoval lid, že v ní sv. Prokop překládal Písmo
sv., leč že ďáblové často mu tu shasínali kahanec, aby ho po
koušeli. — Ale když míra trpělivosti velikému světci překypěla,
křížem prý je zažehnal od sebe. Východ z jeskyně byl však "za
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tarasen, a ďáblové nevidouce jiné spásy, aby mocí sv. kříže
udoláni nebyli, vyrazili hlavami svymi skalní strop a uprchli,
nevrátivše se už nikdy víc.

Od té doby nepotřeboval už sv. Prokop kahánce, mělť tu
světlo denní.

Z »Čertovy síně“ vedlo několik ve skále vytesaných schůdků
do jeskyně dál; její dno bylo po většině šikmé, od pravé strany
k levé silně nakloněné; na straně té zříti bylo tak zvanou
»Čertovu strouhue místy více než metr hlubokou. Na jaře po
dešti by'vala tu chůze dosti obtížná a nebezpečná, poněvadž ka
meny byly slizké & mokra bylo tu víc než dost. Sluj brzy se
užila, brzy šířila; hnědé, vlhké stěny její rděly se v září po
chodní, lesknouce se jako by byly vytepányz měděného plechu.

Věru, divny to pocit ovíval srdce návštěvníka, ktery dosti
namahavě a opatrně musil se ubírati ku předu. Konečně jeskyně
rozšířila se naposled & pak náhle súžila se opět končíc kolmou
stěnou, ve které byl otvor jen asi metr vysoky.

Tím plížiti se bylo do poslední části jeskyně, trochu níže
položené, která tvořila, jakési malé, nízké sklepení, od ostatní
sluje oddělené. Tu přebýval pry sv. Prokop v době modliteb a
postu a tu na tvrdém kamení se i k spánku ukládal v době
noční

V jeskyni v pravém koutku stál kámen, podobny starému
náhrobku, na kterém vytesán byl světec náš, jak klece k Bohu
se modlí.

Dnes po jeskyni není ani památky. Skála, v níž se nalé
zala, byla bohatým ložiskem vápence. I byly tu zřízeny lomy,
jež vždy hlouběji vnikaly do skály, až r. 1890 celá jeskyně zmi
zela a kostel octl se až nad samy'mi srázy skalního lomu. Jen
stěží bylo zabráněno tomu, že také on nebyl zbořen, aby skály,
na nichž stojí, mohly býti vykořistěny.

Krása údolíSvatOprokopského byla také značně poškozena
železniční tratí dráhy Pražsko-Duchcovské, r. 1873 dokončenou.

Za dřívějších dob bývalo údolí Dalejské neboli Svatopro
kopské místem velice půvabny'm, a proto bylo také oblíbeným
cílem vycházek Pražanův. _

Zpěv ptactva, vonny' vzduch luhůiháje, tiché bublání po
tůčku, milý vy'hled se strání nad údolím — to vše lákalo sem
obyvatele královského města, kteří rádi zde pobyli po celotý—
denní lopotě nejednu chvíli, hledajíce tu zábavy i milého po
bavení

Pouť Svatoprokopská, jež slavila se v neděli po svátku
sv. Prokopa, považována byla za slavnost národní.

A dnes? Ach, kterak změnily se ty časyl Pustoaprázdno
'všade! Místo vonného vzduchu naplněno byvá údolí dymem a
kouřem z četných pecí vápenny'ch. Místo zpěvu ptáků slyšeti tu
chvíli co chvíli dunivé, až ohromující výstřely, jež trhají balvan
za balvanem, bušení kladiv a výstražné signály, které utichají
jenom v neděli, kdy tu by'vá pusto &mrtvo.
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Poetická „krása údolí zničena na dobro!
Kostel míval hojné dobrodince mezi Pražany. Poustevník,

a později po zrušení poustevny kostelník chodíval do Prahy po
zámožnějších domech sbírat příspěvky na mše sv. zejména
bohatí kupci každého roku dávali příspěvek.

Kostel sv. Prokopa jest zbudován v prostém ale úhled
ném slohu barokním. R. 1893 bylo k intervenci J. E. kardinála
Schoenborna knížetem Adolfem Josefem ze Schwarzenberka roz—
hodnuto, že ohroženy' kostel má byti zachován, 1 byl pak štěd
rosti téhož velmože opraven nákladem asi 2000 zl.

Vnitřek kostela sv. Prokopa u_Butovic.

Presbytář jest v půdorysu čtvercový se sešikmenými rohy a má
klenbu plackovou.

Hlavní oltář jest barokní; svršek jeho tvoří velmi pěkně _řezaný
oválový rám, skládající se z pentlových a lupenovitých rozvilin; nejvýše
jest sousoší „Nejsv. Trojice“, níže dvojznak pod společnou korunou.
V rámci jest obraz na plátně „Sv. Prokop“, kopie obrazu Sázavského,
kterouž na rozkaz knížete, když se kostel stavěl, vymaloval Pražský
malíř Jan Schummer za 40 zl. rýnských.

Na boční stěně presbytáře zavešen malý, pěkný obraz představující
P. Marii Ježíška kojící; na straně protější obraz stejné téměř velikosti
P. Marie s hvězdou na prsou; oba obrazy jsou zajímavé malby z XVIII.
století.

Při pilíři vítězného oblouku na straně evangelijní jest barokní ka
zatelna se soškami na řečništi a se soškou žehnajícího Krista Pána a
Boha Otce na stříšce. Na straně epi'štolní stojí barokní oltář se střídmou
architekturou sloupovou, plochým nástavcem a obrazem sv. Jakuba.
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Loď má dvě pole křížové klenby ajedno pole, v němžjest kruchta.
Při bočních stěnách stojí naproti sobě dva barokní oltáře stejné úpravy
5 rozvilinovými bohatě,řezanými rámci; v nich dobré obrazy na plátně :
„Sv. Eustach“ a „Sv. Jan Nepomucký“.

Na stěnách lodí rozvěšeny jsou čtyřiveliké, pěkné obrazy na plátně
formátu příčného obdélníka. Pocházejí nepochybně z některého zruše—
ného kláštera .lesuitského. Jsou to zdařilé práce malíře Jana Jiřího
Heintsche ('i' 1713); představují výjevy ze života sv. Ignáce, sv. Fratiška
Xav., sv. Františka Borg. a sv. Aloisia.

Pod dvěma ; těchto obrazů zavěšeny jsou dva malé obrazy na
plátně malované: Zehnající Spasitel s koulí jakoby skleněnou; naproti
P. Maria se sepjatýma rukama. Obrazy tyto prý maloval a sem daroval
r. 1829 Michal Weiss v Praze.

Dříve tu býval také starobylý obraz na dřevě černé Panny Marie,
jenž však r. 1885 dán byl do knížecí kaple v kníž. Schwarzenberském
paláci ve Vídni.

Ve stříšce umístěné na střeše nad presbytářem jsou dva malé
zvony.

Při cestě z Radlic ke kostelu sv. Prokopa byla r. 1753 postavena
socha sv. Prokopa péčí administrátora Aleše; socha ta byla r 1855opra—

veáía nákladem pražského měšťana a kupce Prokopa Ratzenbecka mlads1 o.

5. Liboc, fara.

Duchovní správu obstarává_farářza pomoci kaplana.
Patron: Zemský výbor král. Ceského.
Místa přifařena: Liboc Dolní 881 k., 31 ak.,_ šk. 6tř.; Liboc

Horni 1/4h., 366 k., 14 ak.; Ruzíň 1/4h., 1120 k., 27 ak.; Repy lh., 626 k.,
2 ak., šk. 3tř.; Veleslavín l/2h., 857 k., 3 ak.; Vokovice l/gh., 676 k., 4 ak.,
šk. Stř.; Zlejčín 11/4h., 519 k., 3 ak., 3 ž.; Petřina 1/„h., 115 k.; celkem:
5160 k., 84 ak., 3 ž.

Kostel Libocký by dle zprávy nespolehlivého ovšem kro—
nikáře Hájka z Libočan počítati bylo k nejstarším svatýním naší
vlasti. Kníže Boleslav II. prý r. 992 založil kostel ten na místě,
kdež pohanský Vršovec Hradoboj, pán na Ruzyni, ze vzdoru
proti knížeti zabiti rozkázal nábožného kněze Prostivoje, jenž
zde lidu pohanskému hlásal evangelium Kristovo. A na tom
místě kázal prý kníže k poctivosti P. Marie a svatých mučed
níků Fabiana a Sebastiana vystavěti kostel kamenný nade vsí,
kteráž slula Liboc.

Ves Liboc '—spříležícím lesem Malejovem darována byla
knížetem Boleslavem II. r. 993 klášteru Břevnovskému hned
při jeho založení.

Ve XIV.století byl tu farní kostel, jehož podací právo ná
leželo opatům.

Kostel patřil tehdáž do dekanátu Ořešského a odváděl r.
1352 i v letech následujících desátku papežského 12 gr.

Pořad farářů známých z dob nejstarších: Vavřinec do 1355, Protiva,
dříve f. v Lukavicích, sm. 5,před., od 1355 1- 1380; vykonavatel poslední
vůle jeho Konrád, f. u sv. Petra na ostrově v Praze daroval kostelu li
bockému knihu Zvanou „viaticus“ & statut'a provinciální; Henzlín 1“1380,
Kříž, dotud kaplan neboli almužnik bl. Vintíře v klášteře Břevnovském,
1380—1383, Jacha, prve f. ve Svojšíně, směnou 5 před., 1383, Ctibor 1397,
Řivín (Rivinus), mnich kláštera Břevnovského, 1403—1407, Duchek do
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1417, Vilém, prve f. V Krtni, směnou s před., 1417, Jakeš (Jaxo), prve f.
v Dřínově, sm. s před., 1418, Prokop 1418, Jan, f. v Hloupětíně, směnou
s před., 1419.

Při visitaci konané r. 1380 bylo shledáno, že kostel Libecký má
missál, knihu zvláštních mší, dva.stříbrné kalichy, pětíornátů dosti dobrých
s příslušenstvím, a knihu zvanou „viaticus“.

PohlednaLiboc.

R. 1421 obec Pražská odňala klášteru Břevnovskému Liboc,
kterouž pak později postoupila k purkrabství hradu Pražského.

Po válkách husitských působili v Liboci nepochybně kněží
strany pod obojí. Ale není o nich zpráv; teprve r. 1536 doví
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dáme se z Akt konsistoře utrakvistické *) o jednom z nich, totiž
o knězi Janu, jenž tehdáž byl obviněn, že s velebnou svátostí
při procesí neuctivě zacházel & jiných přehmatů se dopustil.

Duchovní správu na statcích purkrabských **),a tudíž iv Li—
boci vykonával od r. 1671 Bartoloměj Matěj Hallo z Hallenbergu.

Nejstarší matrika má nápis: »Liber baptizatorum baptiza—
tarumque a Patre Bartholomaeo Matthia Hallone ab Hallenberg,
tum temporis administratore ecclesiarum spectantium ad Burg
graviatum, inchoatus est anno 1671 3 Mensis Juniia.

Nejvyšší purkrabí Bernard hrabě Martinic (T 1685) dal
kostel Libocký nákladně obnoviti.

Roku 1688 svěřeno bylo obstarávání duchovní správy faráři
chrámu Páně Matky Boží před Týnem v Praze Janu Václavovi
Olomúckému, roku pak 1695 františkánům u Matky Boží Sněžné
v Praze. Před r. 1702 mnohé dítky z osady Libocké křtěny byly
ve velechrámu sv. Víta a v kostele u sv. Tomáše na Malé Straně.

Posléze roku 1792 zřízena byla v Liboci fara, k níž ná—
ležely i Bohnice.

Pořad farářů od r. 1702 do r. 1807: Jiří Josef Saar 1702
—1716, Karel Matěj Christen 1716, Maximilián Florentin Sta

ropraský 1720 T 1726, rodilý z Pelhřimova; v matrice ten, jenž
úmrtí jeho poznamenával, dodal: » .. . před oltářem pochován.
Dej mu P. Bůh lehké odpočívání a věčnou radost; ode všech
osadních oželen, že dobrý a milosrdný a bedlivý byl v svých
duchovních službácha, Jan Lukáš Stadlmayer 1726—1754, Jos.
Petr Stadlmayer, synovec a býv. kaplan předešlého 1753—1784,
Antonín Lebeda 1785—1807.

Poněvadž farnost Libocká byla velice rozsáhlá, tak že
farář nemohl dostatečně působiti, zejména v místech, »kdež
ještě kacířství pod popelem silně doutnalo<<, učinil nejvyšší
purkrabí hrabě Jan Josef z Vrtby (1712 ý 1734) »reservato sibi
jure praesentandia zvláštní nadání pro missionáře, jemuž vy
kázal z vrchnostenských důchodů nejvyššího purkrabství 150 zl.,
k čemuž arcibiskup přidal 50 zl. Nejvyšší purkrabí Jan Antonín
hrabě Schaffgotsch nejen toto nadání potvrdil, nýbrž pro lepší
výživu missionářovu svolil, aby za přiměřené množství ječmene
& za pivní dávku (tác) mohl sobě přivařiti 6 sudů piva. Po
něvadž však missionář ještě nevystačil, farář pak Libocký všech
pozemků zádušních užíval a jenom šestý mandel ke kostelu
odváděl, měla visitační komisse za to, že by faráři Libockému
nestala se ujma, když by kostel Bohnický byl odloučen a zvláštní
farář tam ustanoven. Nejvyšší purkrabí jednal o tom s arci
biskupem, načež r. 1738 fara v Bohnicích byla zřízena.***)

*) Borový, 115.
**) V archivu arcibiskupském jest nedatovaná listina asi z druhé

pol. XVII. stol., v níž se vypočítává, co se dává „panu pateru purkrab
skému z důchodu Jeho Ex. purkrabského“.

***) Jul. Pažout, „K dějinám statků dříve purkrabských, nyní zem
ských“ ve „Zprávách zemského archivu“ I. (1906), 146—147.
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Z válečných příběhů r. 1742 zaznamenal farář Stadlmayer
do matriky zemřelých toto: »Leta běžícího 1742 dne 9. Sep
tembris při obležení proti nepřátelskému lidu francouzskému
od královského vojska měst Pražských přišlo na nás okolo Prahy

FarníkostelvLiboci.

míli bydlící'obyvatele od arciknížete Františka z Lothrinku skrze
vyslané vojáky, jenž commenda slouly, přísné pod hrdla ztra
cení poručení, bychom se za dva dny se vším dobytkem, čeledí
i hospodářstvími, opustivše příbytky, na míli dále vystěhovali,
což státi se muselo & stalo. Též i já farář po všech mých
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osadních vyhnaných dne 16 Septemb. s nemalou žalostí neřku-li
z fary, i od chrámův mých, mně na ten čas svěřených, vyhnán
jsem byl. Pro krátkost pak času stěhování toho mnoho obilí,
nábytku a rozličného zboži jsme zanechali; však vše do nepřá
telských a zbujnických rukou přišlo, anobrž neřku-li vojáci, ale
i domácí, též i pocestní ižebráci rabovali, plundrovali a kradli,
polámali, roztloukli nač přišli aco popadli, z čehož velká zkáza,
ohavnost & zpuštěni statkův následovalo, pro kteroužto zahoře—
kujíce mnozi osadní moji u vandru neb vyhnání tom vzděšeni
jsouce netoliko do těžké nemociupadli, ale také kvapně umírali
v tom zděšení. Ačkolivi mnozí smutně a žalostivě příbytky naše
často jsme navštěvovali, však žádný, dle toho přísného vyda—
néhu poručení, do příbytku svého navrátiti sobě netroufal. Až
dne 10. Octobris, když jsem v tom strachu a pronásledování,
poroučejíce se v ochranu Nejvyššího, do fary se navrátil a v ní
skutečně přebýval, jedna po druhé ovčička moje mne následo
vala a do příbytku svého se navracovala, očekávajíce a vinšujíce
sobě svatý pokoj. Dejž Bůh, by moji velební páni potomcii je
jich osadní nikda takového strachu, drancování, slovem vojen—
ského nepřátelského pronásledování neokusili. Poněvadž pak
inemocní do příbytkův svých se navracovali, též jeden od
druhého nakazivše se umírali.:

Dle zprávy faráře Libockého z r. 1753 náležely tehdy pod
správu jeho Liboc s Ruzíní, Nebušice, Vokovice. Veleslavín, obora
Hvězda; dále filiální kostel v Řepích, Bílá Hora 5 hospodou a
nemocnicí, fil. kostel v Stodůlkách s král. kapli sv. Kříževlese
Stodůleckém s hospodou u bílého beránka; til. kostel v Koší—
řích *) s vinicemi.

Roku 1769 přibyla ještě vesnice Motol na základěsmlouvy
s převorem a konventem maltézským, kteří uvolili se dávati
faráři Libockému za vykonání správy duchovní 4 sudy piva a
2 zl. koledy, ponechavše mu mimo to nárok na štólu.

Roku 1785 dne 31. ledna noční dobou vnikl oknem do
kostela Libockého zloděj a uzmul ciborium z pozlacené mědi
i s konsekrovanými hostiemi, melchisedech, dvě malé stříbrné
paténky k nosení Nejsv. Svátostiknemocným, pokrývky oltářní
a jiné kostelní prádlo, cínové svícny a lampy, voskové svíce a j.

R. 1785 byly od farnosti Libocké odděleny Nebušice a
přikázány pod správu lokalisty na Andělce, roku pak 1787 od
loučeny Stodůlky, kdež ustanoven lokalista.

*) R. 1751vystavěna.byla vKošíříchukostela nová kostnice, kterou
dne 21. června. farář Libocký Jan Lukáš Stadlmayer benedikoval. Péčí
téhož faráře opraven byl r. 1752 kostel Košířský, jenž tehdáž byl již na
spadnutí. Jelikož jmění kostelní na opravy nestačilo, bylo nutno učiniti
sbírku, k níž přispěli obyvatelé Košířští i majitelé okolních vinic; mimo
to daroval nejvyšší purkrabí hrabě Filip Krakovský z Kolovrat jakožto
patron 100 zl. a arcib. Jan Mořic Gustav z Manderscheidu z kassy farářů
(.,cassa parochorum“) 150 zl. Dne 15. srpna 1752 ve svátek Nanebevzetí
P. Marie opravený kostel Košířský byl benedikován.

Posvátná místa. V. 0
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Pořad farářů Libockých od r. 1808“ do 1851: Jos. Kubík
1808 1'1823, Frant. Kautský1823—24, Frant. Lampa 1824—51,
dříve f. v Hostivaři, získal si o Libockou osadu velikých zásluh,
zvláště tím, že po 17letém usilování dosáhl postavení nového ko—
stela a systemisováuí kaplauského místa; stal se kn. arcib. vi
kářem a školdozorcem pro pražský obvod venkovský, r. 1851
sídelním kanovníkem v Hradci Králové, kdež 1- 1859.

Dřívější kostel Libecký byl malý, moha pojmouti 250 až
300 lidí, nadto byl tmavý a vlhký, jelikož ležel hlubokov zemi:
čtyři stupně vedly dolů do lodi kostela a ještě dva do sakristie,
kteráž byla naproti oltáři v klenutém přízemí věže v průčelí
kostela stojící, a podobala prý se spíše vlhkému sklepu. Okna
v presbytáři byla úzká nahoře zahrocená. Zvony umístěny byly
v dřevěné podezděné zvonici; zvonek sanktusový visel nad hlav
ním oltářem v železné vidlici plechovou stříškou kryté.

Farář Lampa vida kostel svůj ve stavu stále se horšícím
a těžce nesa, že maličký kostel nemůže osadě stačiti, zasazoval
se o stavbu nového kostela. Prozatím, aby potřebě věřících vy
hověl, vydržoval si na svůj náklad osobního kaplana, tak aby
dvojí služby Boží konány býti mohly. Potom vypracován byl
plán na “nový, prostrauný kostel, jenž by pojmouti mohl 2300
osob a jehož stavba rozpočtena byla na 50.000 zl. Jelikož však
nebylo naděje ku krytí tak velikého nákladu, byl vypracován
a r. 1841 schválen návrh na kostel menší, asi na 20.000 zl.
konv. m. rozpočtěný, jenž by pojmouti mohl 620 věřících, za to
však bylo jaksi v náhradu — aby umožněny byly dvojí služby
Boží — zřízeno téhož r. 1841 v Liboci stálé místo kaplanské,
dotované jednak z fondu náboženského, z fondu domestikálního
a z části i z příjmů beneňcia Libockého. Náklad na stavbu měl
uhrazen býti ze stavovského fondu domestikálního.

Dne 18. dubna 1842 započato s bouráním starého kostela.
V době bourání starého a stavby nového kostela konány služby
Boží všedního dne v přízemním pokoji farního domu, upraveném
v domácí kapli; ve dny nedělní a sváteční v kostele epském.

Dne 9. května bylo bourání dokonáno, načež započato se
“stavbou základů. Dne 28. května posvěcen slavnostně základní
kámen světícím biskupem Vilémem Tippmannem *).

Stavba svěřena byla pražskému staviteli Karlu Brustovi.
Provedena byla ve střízlivém slohu tou dobou obvyklém. Hlavní
oltář zhotovil pražský truhlář Rixi. Obraz na hlavním oltáři
»Sv. Fabián & Šebestiána provedl Jos. Hellich.

Již r. 1832 zhotovil Hellich k vyzvání stavů českých skizzy ne'en
tohoto obrazu, nýbrž dvou obrazů na oltáře boční („Kristus na kříži ' a
„Sv. Juda Thad.“), žádaje za veliký obraz 300 zl. konv. m., za oba menší
obrazy po 150 zl. konv. m.; jelikož však k stavbě kostela teprve po 10
letech došlo, prohlásil Hellich r. 1842, že nemůže obrazy ty provésti za
cenu původně ustanoveuou, nýbrž za cenu dvojnásobnou, a to jednak proto,
že během času v umění svém se zdokonalil &jednak proto, že živobytí

*) Slavnost ta ůtgmána v „Casopise pro katolické duchovenstvo“roč XV., sv. IV., str. .
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se zdražilo. Jelikož však kostel dle nařízení dvorní stavební rady měl
míti pouze jediný oltář, byl u Hellicha objednán obraz „Sv. Fabian a Še
bestian“ za 600zl. konv. m. Když byl obraz hotov, dali jej stavové před .
přijetím posouditi řediteli akademie Rubenovi, jenž práci té vytýkal ně
které vady. jež však Hellich popíral. Jelikož nebylo tehdáž v Praze kom—
petentního soudce, který by spor rozhodl, protože Hellich a Ruben platili
za největší umělce pražské, a povolání znalce odjinud bylo by bývalo
spojeno se značným nákladem, přijali stavové obraz a poukázali ujednaný
obnos k výplatě, avšak malbu obrazů pro boční oltáře, jichž zřízení bylo
r. 1845 povoleno, již nezadali jemu, nýbrž Václ. Markovskému. Při tom
k žádosti farářověustanoveno, aby druhý místo zprvu navrženého obrazu sv.
ap. Judy Thad. vymalován byl obraz P. Marie. Markovský byl již stár &
churav, provedl sice obraz „Kristus na kříži“, ale zemřel před dokončením
druhého obrazu P. Marie, takže dokonání této malby jinému malíři svě
řeno býti musilo. Truhlářskou a řezbářskou práci obou postranních oltářů
provedl zmíněný truhlář Rixi.

Varhany zhotovil dvorní varhanář Gartner z Prahy za 1400zl. konv. m.
Nově zbudovaný kostel, ač ještě úplně nedokončený byl benediko

ván v neděli dne 20. října 1844 od místního faráře a spolu knížecího arci
biskupského faráře Frant. Lampy, načež první mše sv. v něm sloužena.

Nové paramenty z látek zakoupených na pražském trhu 0 Hrom

Pileíclllir. 1845 od vídeňských obchodníků zhotovil františkán Edmundog ar.
Obrazy křížové cesty maloval dle Fiihricha malíř Augustin Hiibner

v letech 1846—1847.
Pořad farářů od r. 1852: Karel Uhlik od 1852; sestárnuv

v Liboci umřel náhle, raněn mrtvicí, dne 2. listopadu 1871 vn001
na Dušičky, hodlaje na tento den ještě kázati o posledním soudu;
Karel Hausmann 1872 T 1883, Václav Čáp 1884—92 (odebral
se na odpočinek a 1—v Praze 1893), Vlastimil Hálek od 1893,
horlivý pracovník na poli literárním, křesťansko-sociálním a
charitativním.

Roku 1861 odloučeny byly od farnosti Libocké Košíře,
kdež zřízena byla vlastní duchovní správa jakožto expositura
fary Smíchovské.

V pamět 501etého panování J. V. císaře a krále Františka Josefa ].
zříditi dal JUDr. Julius Nejedlý obraz v lodi chrámové. Na oltáři tom,
zhotoveném v závodě Jos. Krejčíka, jest uprostřed socha Nejsv. Srdce
Pána Ježíše, po stranách pak sochy sv. Františka a sv. Josefa, patronů
Jeho Veličenstva.

Když roku 1863dne 3. července při vypuknutí požáru ve Vokovicích
bylo šturmováno. byl přílišným úderem uražen kus velikého zvonu, takže
od té doby křapěl a nebylo naň zvoněno; teprve r. 1898 byl přelit od
Arnošta Diepolda v Praze. Před přelitím byl na něm tento nápis: „Josef
Mik. Loew. Slit jest tento zvon v Praze 1663 ke 'ctiachvále Pánu Bohu,
blahoslavené Panně Marii, svatým Fabiana a Šebestianukzáduší kostela
Libockého za J. Excellence vysoce urozeného hraběte a pána, pana Ber
narda Ignáciusa sv. Římské říše hraběte z Martinic, jakožto toho času
nejvyššího purkrabí Pražského, nákladem téhož záduší, a přelit byl od
Karla Bellmanna v Praze 1. P. 1843“ Na přelitém zvonu jest na jedné
straně relief „Sv. Václav“ a pod ním prosba: „Svatý Václave, nedej za
hynouti nám i budoucím“, na druhé pak straně nápis: „K jubileu 60 let
kněžství sv. Otce Lva XIII. a 50 let panování J. V. krále Františka Jo
sefa I. byl přelit tento zvon r. 1898 za faráře Vlastimila Hálka nákladem
dobrodinců a záduší u Arnošta Diepolda, zvonaře v Praze.“

Roku 1908 dostalo se chrámu Libockému ozdoby dvěma barevnými
okny figurálními. věnovanými pí. Antonií Molitorovou, vdovou po majoru
v Praze, a zhotovenými nákladem 4000 K v závodě J. Kryšpína v Praze.
Na jednom znázorněno „Nanebevstoupení Páně“, na druhém „Nanebevzetí
Panny Marie“. '
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'z'lz'álm' laostel sv Martina ?) Repžčh. Ves Repy, za
starodávna Žepy zvaná, náležela původně klášteru Břevnovskému,
jemuž se dostala již při založení jeho. Zmínka o kostele sv.
Martina jakožto flliálce kostela Libockého děje se již

Filiální kostel v Řepích.

r. 1368 *). Ale původ jeho jest ještě starší. Ve střízlivém novo
věkém vzhledu kostelíka nikdo by nehledal stavbu románskou
asi ze století XII.**) A přece jest tomu tak. Románská apsida

*) Borový, Libri'erect. I, 69.
**) Srvn. Lehne r, Dějiny umění národa čes. 1, 265—266.
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zakryta jest čtvercovou sakristii pozdějifpřistavěnou; loďi věž,
jež pocházejí z téže doby jako apsida, jsou zevně románského
rázu úplně pozbaveny. Uvnitř jest původni klenba apsidy úplně.
zachovalá. Loď byla v době pozdější, asi v XVIII. stol. nyněiším
způsobem sklenuta. Vnitřek má prostě zařízení z doby novější.

_...—___...

'lioydaaA21619011oqiuwug319—1'1!UA

Roku 1677 žádal magistrát Starého města Pražského kon—
sistoř o svolení, aby kostel v Repíeh byl rekonciliován a aby
v něm farář od sv. Martina ve Starém Mostě konati směl služby
Boží v den sv. Martina i v jiné dni.

Kostel sv. Rodiny a c.k. trestnice pro ženské, řízená
kongregací milosrdných sester sv. Karla Bor. z mateřínee
pod Petřínem. Původně to byl ústav pro nalezence. Se stavbou
budovy počato bylo dne 30. dubna 1859. Ke konci července
r. 1860 byla stavba tak dalece hotova, že jedna část domu
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mohla býti obydlen-a. Dne 4. srpna 1860 přestěhovalo se z Bu
štěhradu, kdež císař Ferdinand Dobrotivý od 15. července 1856
ubohým nalezencům útulku popřál, do nového domu v epích
188 dítek »bez otců a bez mateka a dne 6. srpna 1860 byl
dům od kníž. arcib. vikáře Slavíčka, faráře v Noutonicích, po
svěcen. Při té slavnosti posvěcen byl též základní kámen kny
nějšímu kostelu, jenž do rOka byl hotov, takže dne 24. srpna
1861 mohl býti upevněn na věži kříž. Dne 1; září zvonilo se
poprve na věži zvonem nově posvěceným, označeným nejsvětěj
šími jmény Ježíš, Maria, Josef. Druhý zvon na věži posvěcen
„byl opatem Strahovským. dne 5. prosince a má nápis: »Videte,
vigilate et orateía Dne 18. pros. 1861 posvětil nový kostel kníž.
arcib. vikář Slavíček. V domě byly dítky, nalezenci, vychová
vány, vyučovány a vedeny tak, aby se v pozdějším věku samy
uživily. Chlapci byli vzdělávání ve škole a v řemeslech: krejčov
ském, truhlářském & obuvnickém. Ke všemu byl zručný mistr
a všecky práce konaly se. až po vyučování. Svátky církevní
slavíyály se co nejslavněji, a dítky měly se naučiti v roce cír
kevním prožívati celý život Spasitelův dle ustanovení církve sv.
Nejvíce uctíváni bývali andělé strážní, jimž dítky denně se od—
poroučely.

Prvním katechetou ústavu stal se Josef Kohlruss.
Roku 1863 konali v kostele ústavním tři kněží redempto—

ristě po deset dní, od 12. do 22. září, missie prolid za velikého
účastenství okolního obyvatelstva.

Ústav dobře prospíval, ale nebezpečná oční nemoc, v domě
mezi dětmi povstalá, byla nepřátelům ústavu vítanou příležitostí
ke zrušení ústavu, který už tehdá po způsobu oratorií Boscových
krásnými výsledky se vykázati mohl. Dítky měly od té doby
býti dávány k ošetřování venkovským, chudým rodinám. Tak
se stalo, že počet nalezenců v r. 1864 klesl na 25, jimž láska
křesťanská uchystala útulný, ale menší ústav v Karlíně; Dne
27. září 1865 opustily posledni tyto dítky svůj domov vRepích.
S těžkým srdcem loučily se sestry se svými svěřenci. Zvláště
sestra představená M. Paula zThiessenhausenu byla tím nena
dálým neštěstím tak zdrcena, že už v říjnu 1864 musila býti
poslána jinam, aby nebyla svědkyni bolestného loučení dítek
s milým domovem v Řepích.

Veliký dům spěkným kostelem stál tu nyni prázdný, když
najednou bylo nařízeno, aby ženské trestanky z nynější donu—
covací pracovný na Hradčanech se svými dozorkyněmi, sestrami
z téže kongregace milosrdných sester, se přestěhovaly zase ke
sv. Václavu, odkudž již r. 1854 musily býti odstraněny. Ale ke
sv. Václavu sestry s trestankami vrátiti se nechtěly, a proto
nabídla gen. představená M. Eufemie Němcová praesidiu minister
stva celý dům v Repích za roční nájemné 2000 zl. Nabídka
byla dne 8. pros. 1864 od ministerstva přijata a smlouva s kon
gregací uzavřena na 25 let. Dne 26., 27. a 28. října 1865 dělo
se stěhování trestanek z donucovací pracovny na Hradčanech,
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kdež sestry už od 25. října 1854 trestanky hlídaly a ošetřovaly.
Přestavba domu v epích počala 8. srpna 1865 atrvala až do
r. 1866. Ze všech ženských trestnic v Rakousku jest Repská
trestnice na prvním místě pro zdravou polohu ipro polní hos
podářství, při němž uvězněné pod dozorem sester pracují. Ve
3 velkých pracovnách zhotovují trestanky prádlo obyčejné i vý
bavní, dělají z motouzu tašky do trhu, všelikého druhu sítě a
vyšívají ozdobné střevíce; nejzajímavější je pracovna kostelních
rouch, kde se během času ušilo množství mešních rouch pro
nesčíslné množství kostelů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,
jakož i veliký počet praporů pro spolky ve vlastech našich
i v daleké Americe. Tento paramentní ústav byl zřízen na po—
pud zvěčnělého světícího biskupa Karla Pruchy. Méně schopné

Kostel při ženské trestnici v Řepích.

trestanky pracují v zahradě, při polním hospodářství a v prá
delně, kde se čistí a žehlí prádlo pro dům i celou nemocnici
pod Petřínem. Kde jsou trestanky, tam jsou i sestry, a dle zá—
sady křesťanské »modli se & pracuj a, vychovávají se pokleslé
ženy a dívky a dává se jim denně příležitost pokánim smířili
se s Bohem a lidskou společnosti, které tolik ubližily. Jinak
všecek trest spočívá hlavně ve ztrátě osobní svobody. Každý den
začíná se v trestnici modlitbou, mší sv., vzbuzováním dobrého
úmyslu pro celý den. Mladší dívky, mající delší tresty, cvičí se
ve zpěvu kostelním, jemuž se příchozí hosté podivuji. Ve všem
se šlechtí srdce uvězněných láskou, trpělivostí, vytrvalostí a dob
rým příkladem milosrdných sester. Z černých oveček mnohé tu
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zbělely, přeměněny modlitbou a obětavou láskou s_výchošetřo
vatelek. Mnohé ženy a dívky teprve v trestnicí poznaly & sobě
zamilovaly cestu ctnosti. Zvláštností je ve vězení, že milosrdné
sestry nejen dohlížejí, ale samy pracují, čímž se velice liší od
dozorců v jiných podobných domech.

První představenou byla tu sestra M. Karolina Neuman
nová, rodná sestra slavného biskupa ve Filadelfii Jana Nep.
Neumanna, rodáka z Prachatic. Proniknuta důvěrou v Boha
bděla dnem i nocí nad pořádkem a hleděla mravně zachrániti,
co se ještě zachrániti dalo. Nastupujíc těžký svůj úřad, vymínila
sobě u státních svých představených, aby nebyly uvězněné
trestány od mužských strážníků a tím ženský cit úplně nebyl
v nich otupen, hleděla vůbec povznášeti mysl u mnohých už
pokleslou, dovedla probouzeti vědomí o lidské důstojnosti a se
zdarem přiváděla pobloudilé k Božskému Pastýři duší. Když
byl ústav jejím přičiněním se ujal, byla odvolána, aby zase jinam
přenesla působiště své lásky a pevné vůle, a na její místo v trest—
nici byla dána sestra-M. Charitas, naroz. 1817 ve Veroně, kdež
otec její, František hrabě Coudenhove, ve vojště rak. prodléval.
V 8. roce dána byla na vychování sestrám Salesiankám, kdež
dřívější divoká, téměř chlapecká povaha její byla poněkud zmír
něna. Ve věku 22 let stala se dámou v ústavu šlechtičen na
Hradčanech. Tu se probudila v ní šlechetnější stránka důvěrným
stykem snemocnou, velmi zbožnou přítelkyní. Umínila sobě
proto, že začne žíti životem ve víře a podle víry. Tak se změ
nila, že už napřed nazývána byla milosrdnou sestrou. Pevnost
své vůle“ dokázala, když dne 16. července 1853 skutečně vstou
pila k milosrdným seStrám. Cokoli činila, činila opravdově a
dokazovala všude, že je šlechtičnou celou svou vznešenou duší.
Jako sama život vážně pojímala, hleděla působiti u všech uvěz
něných, aby krátkého života dobře užívaly. Sestrám říkávala:
»Nejsme tu, abychom měly užitek z trestanek, ale abychom je
s pomocí Boží polepšené odtud propouštěly.a Tato zásada se
také posud »v klášteřec udržuje. Sestra Charitas milovala jenom
ctnost a proto u sester i trestanek byla skutečně nezapomenu
telnou. Celý svůj klášterní život zasvětila blahu uvězněných.
V trestnicí žila- a umřela (1—8. října 1876).*).

Po ní následovala sestra M. Stanislava Luckerová, která
pokračovala ve šlépějích matky Charitas, věrná jsouc tradicím
svého řádu. Jednala přísně, ale láskyplně. Až do té doby byla
s trestnicí spojena polepšovna, která dne 16. listop. 1892 pře
ložena byla do Kostomlat. Při této příležitosti dostalo se ctih.
sestrám nejvyššího uznání od Jeho Veličenstva i od ministerstva
spravedlnosti. Vychování v donucovací pracovně Kostomlatské
ponecháno také milosrdným sestrám. Správu ústavu v Řepích
vedla sestra M. Stanislava až do smrti 12. května 1897. Po její

*) Srvn. Anna Maria Gritfin (loud en hove, „Schwester Cha
ritas, geborene 'Gr'áfin Coudenhove“ (Mohuč, 1878).
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smrti nastoupila sestra M.('.hrysostoma Kaschkova. Vědouc, jak
dobře svědčí uvězněny'm práce na poli,_hleděla polní hospodář
ství co možná nejvice zvětšiti. Majíc na mysli vyhodu polí
blízkých, odprodávala starši vzdálená pole a kupovala pozemky
ležící na blízku ústavu. Při všech starostech o vezdejší chléb
nezapomínala naváděti sobě svěřený lid, aby hledal krá
lovství Božího. Požehnání práce bylo i za jejího řízeni všude
znáti. Trestanky uznávají všeobecně horlivou snahu sester, aby
v domě bylo vždy dostatek práce, jsouce přesvědčeny, že nesne
sitelnym byl by trest beze všeho zaměstnání. V červnu 1906
byla sestra M. Chrysostoma povolána za assistentku gen. před—
stavené, a v trestnici představenou stala se dosavadní učitelka

Vnitřek kostela ženské trestnice v Řepích.

na domácí škole, sestra M. Rita Kafková., Za ní zřízeno bylo
oddělení pro mladistvé trestanky do 20 let. Jakmile bylo upra—
veno křídlo pro mladistvé trestanky, by nepřišly, do styku se
staršími, počato se zevnější úpravou domu. Cely dům byl zvenčí
opraven, kostel jednoduše, ale slušně dle nákresu sestry M. Al
very Onderkové vymalován a nový vodovod zřízen roku 1907.
Letos koupeny nové varhany za 3600 kor. od mistra Jindřicha
Schiffnera z Prahy, a sestra představená M. Rita má v úmyslu
co nejdříve upraviti prádelnu, která by vyhovovala všem mo
derním požadavkům. Touhu její po pokroku jest viděti všude.
Trestanky vídouce čistotu ve všem, oblibuji si jí také a zvykají
si zbytečně nic nekaziti & při práci čistotě věnovati největší
pozornost. Polní hospodářství za poslední sestry představené
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bylo tak zvelebeno, že ode všech znalců za vzorné se považuje.
Při vší té zvelebovací snaze nezapomíná se v domě na čest a
slávu Boží a nápravu zbloudilých. Vůbec mohou sestry v Řepích
působící s díkem k Bohu i s chloubou ukazovati každému na
vykonanou práci od r. 1865.

V trestnici Repské působí celkem 22 sester a 5 novicek.
Trestanek bývá 162.

Při trestnici jest duchovní správce; v poslední době půso
bili v tomto úřadě: Dr. Jos. Burian (do 1891, _kdy byl zvolen
za sid. kanovníka na Král. Vyšehradě), Karel Stella (do 1903,
kdy stal se vicerektorem kn. arc. semináře v Praze), František
Ohera od 1903.

Ko stel sv. ,Ro diny, tvořícíjedno křídlo rozsáhlé budovy ústavní,
jest prostranný, úpravností a čistotou se zamlouvající. Vystavěn jest ve
slohu pseudorománském.

Presbytář má klenbu valenou a zakončen jest apsidou sklenutou
konchovitě. Loď má klenbu valenou, výsečovou. Na klenbách presbytáře
i lodi jsou štuková, sítovitě se protínající žebra.

K boku presbytáře přiléhá na straně epištolní chórová kaple sester,
na straně evangelijní sakristie.

Vnitřní zařízení provedenojest rovněž ve slohu pseudorománském.
Na hlavním oltáři jest obraz „Sv. Rodina“, jejž maloval roku 1862 Vilém
Kandler.

U vítězného oblouku umístěna na straně evangelijní kazatelna, na
straně epištolní Oltářík se soškou Panny Marie s Ježíškem.

V lodi na boční stěně evangelijní visí obrazy: uprostřed „Srdce
Páně“, po stranách „Sv. Karel Bor.“ a „Sv. Maří Magdalena“, vesměs od
Kandlera.

' Rozsáhlé klenuté podkruchtí, jehož klenba spočívá uprostřed na
dvou párech pilířů, oddělena jest od prostory chrámové mřížemi aurčena
jest pro lid, aby bohoslužeb mohl se súčastňovati.

Na střeše jest vížka s hodinami.
Na čtvercovém nádvoří, jehož jednu stranu tvoří kostel, jest kašna

zdobená sechou P. Marie.
Na obecním hřbitově v Ruzyni postavilaobecRuzyňskároku

1902 úhlednou kapli v gotickém slohu a vletech 1903 a 1904 opatřila ji
obrazem sv. Václava a oltářem, načež dáno bylo r. 1905 dovolení, aby
jednou v roce—o„pěkné“ při posvícení Sv.-Václavském tam sloužena byla
mše sv. Dne 2. října 1905 benedikoval kapli farář Libocký Vlastimil
Hálek a sloužil v ní první mši sv. za účastenství velikého množství ob
čanstva z Ruzyně i okolí.
_ Alfons Zapletal, c. k. zámecký hejtman na hradě Pražském s chotí
_Zoíiídal r. 1901 v c. k. oboře Hvězdě blíže zdi starého hřbitova zavěsiti
Vkusný obraz Pany Marie a před něj umíst-ití klekátko k soukromé po
božnosti navštěvovatelů obory Hvězdy v pamět zesnulé císařovnya královny
Alžběty.U obrazu toho často jest viděti modlící se navštěvovatele „Hvězdy“.

6. Noutonice.

Duchovní správu vede farář; místo fund. kaplana jest na ten
čas uprázdněno.

Patroni : dědicové baronky Frideriky Dlouhoveskéz Langendorfu.
Místa přifařená: Noutonice 267 k., šk. 4tř., Cvrkyně 1/2h., 336

k., Holy 3/4 h., 118 k., 5 ak.,- Kamýk 1,12h., 417 k., 17 ž, Lichoceves ll, h.,
186_k., 7 ž., Okoř 1/„ h., 182 k., Statenice 1 h., 503 k., 11 ž.; celkem:
2009 k., 5 ak., 35 ž.
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Vesnice Noutonice náležela-původně panovníkům českým.
Roku 1045 daroval Břetislav I. polovici vsi klášteru Břevnov
skému; druhou polovici daroval král Vladislav II. r. 1138 pa
nenskému klášteru sv; Jiří. Roku 1224 svolil král Přemysl
k tomu, aby opat Břevnovský lidi své přesadil ze vsi na dědinu
klášterní, načež'celá ves patřila klášteru Svatojirskému, jemuž
náleželo i podací právo nad farním kostelem*), kterýž připo—
míná se v rejstřících desátků papežských již r. 1352. Tehdáž
náležely Noutonice k dekanátu Rípskému.

Farní kostel Noutonický.

Pořad farářů známých z doby nejstarší: Přibíkdo 1360,
Havel, prve f. v Mnichovících, sm. 8 před., 1360—70, Jan, prve f. v Hla
vicích, sm. 8 před., 1370—72, Jakub, prve far. v Křenavě v Olom, díoec.,
sm. spřed., 1372 (vzdal se fary již za necelé 2 měsíce po učiněné směně),
Václav 1372, Svaněk (Svano) 1383—1386, Ctibor, dotud oltářník P. Marie
v kostele sv. Mikuláše na Kuřim trhu v Starém městě Pražském, sm.
5 před., 1386, Heřman do 1391, Tomáš, dotud f. v Zahrádce, sm. s před.,
1391, Mikuláš 1398,Beneš ze Zabružan 1403—06, Ambrož, dotud mansionář
v kůru P. Marie ve velechrámu sv. Víta v Praze, sm. 5 před, 1406 (byl
tu ještě r. 1408), Jan do 1416, Tomáš, dotud mansionář ve velechrámu
sv. Víta v Praze, 1416.

Roku 1421 odňali Pražané klášteru Svatojirskému dvůr
v Noutonících, jejž si klášter teprve r. 1485 zase vykoupil. Zdá

*) Sedláček, Místop. slovník hist. 650, „Smíchovsko & Zbraslav—
sko“ 310.
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se,že v době, kdy statek byl klášteru odcizen, vykonávali du
chovní správu v Noutonicích kněží pod obojí, a udrželi se tu
i po r. 1485, neboť na listině podané kněžími pod obojí k císaři
r. 1562 jest mezi jinými podepsán »kněz Vojtěch, rodič Lito—
měřický, farář na Hurkách u sv. Janaa *). Tak zván byl již
tehdáž kostel Noutonický, leže na vršku opodál vesnice. Později
byl tu farářem Petr Bavorovský, bývalý farář Kladenský (okolo
r. 1585), který jsa více luterán než katolík, opět odešel (okolo
r. 1596). Po něm následoval kněz Tomáš, jenž však již r. 1598
odešel do Lidic a odsud r. 1599 na Kladno se dostal, kdež
i umřel **). „ ,

Kněžna—abatyše Zofie Albinka z Helfenburku dala r. 1602
polnosti ke dvoru Noutonickému náležející v užívání poddaným
s tim závazkem, aby odváděli desátý mandel ve prospěch pu
stého tehdáž chrámu Páně.

V XVII. stol. fara zanikla; duchovní správu vykonával tu
kaplan od sv. Jiří v Praze“*.
,. Později až do r. 1707 kostel Noutonický náležel jako fili

álka k faře Ounětické.
R. 1700 čítalo se v Noutonicích 78, v Kamýku 103, v Lichocevsi53

duší schopných přijímání svatých svátostí,
Roku 1682 byl kostel přestavěn, načež k žádosti abatyše

Anny Mechtildy Schenweisově z Ecksteinu od metropolitního
děkana Václava Bílka z Bilenbergu byl benedikován. R. 1707
abatyše Helena Pyeronova z Galliano za souhlasu arcibiskupské
konsistoře zřídila samostatnou faru v Noutonicích, která tudíž
od Ounětic oddělena.

Podnětem k tomu kroku bylo prý řečené abatyši, že se
cítila od faráře Ounětickěho uraženou, protože zemřelou v Sta
tenicích její komornou nepochoval sám, nýbrž dal pohřeb vy
konati svým kaplanem.

Pořad farářů od 'r. 1707: Mikuláš Polnický % 1713, Jan
Jindřich Schmidt 1713 ý 1726, Václav Blovský 1726—27 (stal
se arciděkanem ve Falknově), Jan Budín 1727—1728 (doktor
theol., stal se farářem u sv. Martina v Praze), Václav Kroupa
1728—42 (stal se f. v Čížkovicích u Lovosic), Karel Oppolsky'
1742—53, Josef Horák 1753—63 (narodil se na osadě Nouto—
nické v Statenicích r. 1722 jakožto syn tamního důchodního,
stal se metropolitním kanovníkem v Praze, zvolen 1786 děkanem
a 1787 proboštem metrop. kapitoly), Norbert Augustin Foršt
1763 T 1769, měl dva bratry kněze (z nichž Karel Benedikt byl
členem řádu praemonstrátského na Strahově, a Krištof Jan fa—
rářem v Kácově a posléze v Tachlovicích) a čtyři sestry jeptiš
kami; rodiče oba jej přežili; zemřel v mladém věku 29 let &
pochován pod mramorovým kamenem, jejž otec jeho zhotoviti dal
a nápis naň složil.

*; Borový, „Akta kons. utrakv.“ 386.** Holub, „Odkryté poklady“ 152.
*") Dle zprávy komissařů sněmem vyslaných r. 1672.
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Kdyz roku 174-2Francouzové Prahu obsadili, tu vojevůdce
jejich Broglio všem farářům pražským a okolním rozkázal, aby
na kázáních velebili vládu francouzskou a odvraceli lid od le
gitimní panovnice císařovny Marie Teresie. Ale farář Oppolský,
věren jsa své císařovně, s kazatelny k lásce a věrnosti vůči ní
posluchače své vybízel. Když se o tom Broglio dověděl, vyslal
do Noutonic oddíl vojska, aby faráře spoutaného do Prahy před
vojenský soud přivedli. Vojáci faru obstoupili, ale farář na
štěstí doma nebyl; obdržev pak od jednoho farníka výstrahu,
útěkem z nebezpečí života vyvázl. Pořad farářů od roku 1769:
Antonín Hudel 1769—89, František Hammer 1789 "i“1806, byl
čestným kanovníkem Vyšehradským, Norbert Srb 1806—1839,

Vnitřek farního kostela Noutonického.

Václav Rupert Janovský 1839 "r 1854, Antonín Slavíček (1854
až 1867; byl před tím 1849—54 rektorem lužického semináře
v Praze; r. 1856 jmenován sekretářem vikariátu Libockého;
r. 1860 vikářem a školdozorcem, 1867 stal se děkanem V.Bran
dýse, potom kanovníkem a posléze proboštem v Mladé Bole
slavi), Frant. Micka (1867—1882, stal se sídelním kanovníkem
Vyšehradským, T 1892), Frant. Blažko 1882 j'- 1907, Jan Kříž.

R. 1774 byla věž farního kostela ve zdivu o 5loke_t zvý
šena a střecha její plechem pobita. Kříž věžní byl 7. května
farářem benedikován a za zvuků trub a bubnů na vrchol věže
vytažen; do jablka pod křížemvložena plechová skřínka s ostatky
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svatých a pergameuový lists letočetným nápisem*). Téhož roku
přelit byl větší zvon a přestavěna kruchta.

Roku 1782 dne 6. července v noci byl kostel Noutonický
oloupen: svatokrádežníci vypáčili tabernakl & uloupili stříbrný
kalich i mosazné ciborium.

Právo patronátní kostela Noutonického měl klášter Svato
jirský až do svého zrušení 1782, načež kostel byl zprvu pod
patronátem císařským, jelikož panství připadlo komoře císařské.
Od r. 1790 prodejem velkostatku přecházelo i patronátní právo
na majitele, jichž se tu vystřídalo několik.

K farnosti Noutonické náležel také kostel na Levém Hradci
s Roztoky, Žalovem a Podmorání, jež r. 1786 přiděleny byly
k nově zřízené lokalii Roztocké; za to tehdáž přidělený kNou
touicům Okoř, Cvrkýně a Holý, jež do té doby náležely k far
nosti Lidické. Vsi Husinec &Rež, za řekou Vltavou “ležící, které
dříve také k Noutonicům náležely, přidělený byly již r. 1764
k faře Klecanské.

R. 1837 byl menší zvon od zlosynů ukraden;nový pořízen
r. 1857 z výnosu sbírek nákladem 241 zl. (císař Ferdinand Do
brotivý přispěl 90 zl.); ulit byl od bratří Diepoldů v Praze.
Roku 1862 byl hřbitov rozšířen. Pahorek, na němž stojí chrám
Páně Noutounský, byl až do r. 1863 pustý; toho roku dal farář
Slavíček posázeti jak celý hřbitov, tak i prázdnou prostoru před
kostelem rozličnými stromý.

Roku 1895 byl kostel opraven. Nové varhany dodala íirma
Rejna a erný v Praze. Nový obraz »Sv. Jan Nep. jakožto
almužnikc (dříve býval tu obraz na stěně malovaný) zhotovil
malíř Jan Heřman. Tehdáž přistavěna také nová sakristie.

Farní kostel sv. Jana Křtitele leží o samotě na pa
horku (»na Hůrkáchx) východně ode vsi. U kostela rozkládá se
dosti rozsáhlý hřbitov stromovím porostlý.

V průčelí jest hranolová věž s helmicí plechem pobitou.
Presbytář jest v půdorysu obdélníkový a má valenou výsečovou

klenbu. Se strany jižní jest osvětlen dvěma okny obdélníkovými, segmen
tovitě zaklenutými; v nich jsou barevné sklomalby z r. 1895: v jednom
medaillon představující sv. Ludmilu (darovala rodina Bertlova), ve druhém
medaillon „Sv. Václav“ (věnoval farář Blažko). Hlavní oltář barokní. Na
něm obraz, ,Křest Pána Ježíše“, obstojná malba XVIII.stol., po stranách
sochy „Sv. Vojtěch“ a „Sv. Prokop“.

Výtězný oblouk polokruhový.
Loď má. strop rovný; v bočních jejích zdech jest po dvou oknech

oknech obdélníkových segmentovitě zaklenutých.
V levo od vítězného oblouku stojí kazatelna, v pravo barokní ol

tářík s obrazem na plátně „Sv. Anna na klíně mající Ježíška, jenž se
sklání k P. Marii vedle klečící; v pozadí sv. Josef a sv. Joachim“. Dosti
zdařilá malba z XVIII. stol.

*) Nápis ten zněl: „st prInCIpeMarIa eLeCta,nata barone WražDa
tVrrIs renoVata est st AntonI-o Ioanne HVDeL CVrato et BoroMaeo
HoCke anestore In StatenItz, VbI ADaMVs HoLtzInger CapeLLanVs

In NthonItz et Ioannes Srb CVm WenCesLao Srb aeDItVI ab annIsessen .
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V lodi na straně evangelijní stojí na konsole dosti veliká socha P.
Marie Lourdské, na protější straně visí zmíněný obraz sv. Jana Nep. od
Heřmana.

Vnitřek kostela polychromován r. 1895 Frant. Fróhlichem.
Zvony: 1. s nápisem: „Za pana Josefa L'óhnra*), vrchnosti Stat

tenskej, a Norb. Srba, faráře osady Nautonské, tento zvon ke cti Boha
a sv. Jana Křtitele přelitý byl r. 1810 z nákladu nábožných osadníků od
Jos. Kůhnera zvonaře. 2. s nápisem: „bitý od zvonařů bratrů Diepoldů
v Praze leta Páně 1857. Za faráře Ant. Slavíčka ke cti a chvále sv. Vá

(15333583Jiří a Ferdinanda ulit nákladem osadníků noutonských leta Páně

Filiální kostel sv. Michala vc Cvr/cyn'i (Svrkyni),
nyní pod patronátem Jeho Veličenstva jakožto majitele panství
Buštěhradského, býval za starých dob pod patronátem kláštera
Břevnovského, jemuž, ves Cvrkýně náležela od dob jeho založení.

Filiální kostel ve Cvrkyni.

První zmínka o faráři ve Cvrkýni činí se v listině z roku
1311 **); tehdáž býl tu kněz jménem Křtěn.

V rejstřících desátků papežských vyskýtá se kostel Cvrkýň
ský (»Swrýkyna) již r. 1352; odváděl 8 grošů.

Z farářů doby předhusitské jsou známi tito: Matěj do r. 1356, Va
vřinec 1356. Petr 1396—1402,_Prokop, prve f. vKrutech, sm. s před., 1402,
Jan řečenýMilešovec,prve f.vZímě (Schimau Lovosic), sm.spřed.,1402—07

*) JUDr. Jos. L'óhner, majitel Roztok, koupil panství tSatenické
r. 1807 a držel je do r. 1815.

**) Emler, Reg. Boh. III., 16.
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(byl spolu oltářníkom v kostele sv. Linhai-ta v Praze), Jan, prve [. v Ite
poryjích, sm. 5 před.. 1407, Duchek, prve oltářník oltáře Božího Těla ve
farním kostele sv. Michala ve Starém městě Pražském, sm.s před., 1407.

Fara zanikla v bouřích náboženských.
Kostel byl opraven r. 1856. Zdi lodi byly zvýšeny a loď sklonuta;

oltáře obnoveny, obraz na hlavním oltáři „Sv. Michael“ maloval křižovník
P. Josef Veselý (při opravě r. 1897 nahražen obrazem novým).

R. 1862 byl kostel opět opraven a kolkolem novou zdí ohražen.
Tehdáž byly obnoveny boční oltáře; obrazy na ně »„Sv. Václav“ a „Sv.
Jan Nep.“ vymaloval r. 1861 .los. Hellich. Posléze byl kostel v nynější
podobě opraven r. 1897. 

Jest to malá svatyňka uprostřed vsi, okaOpená bývalým hřbitovem.
Průčelní štít jest trojhranný, neozdobný. Střecha tašková; na ní vížka
jehlancová, plechem pobitá. Presbytář třemi boky zakončený má žebrovou
klenbu ve dvou polích. Zebra vybíhají z jednoduchých konsol; vjednom
svomíku spatřuje se bezvousá hlava vlasy obklopená, druhý svorník jest
dutý.

Hlavní otářík jest pseudogotický, zhotovený od bratří Bušků v Sych
rově. Obraz „Sv. archanděl Michael potírá ďábla“ maloval F. Herčik 1897.
Po stranách na konsolkách stojí sošky andělů.

Ve zdi na straně evangelijní jest sanktuářík s tympanonem ohra
ničeným prohnutými boky, jež jsou posázeny kraby a vybíhají ve fiálu ;
v tympanonu vytesána hlava Kristova.

Ve zdi na straně epištolní jest obdélníkový výklenek sediliový,
v němž uprostřed hořejší strany jest konsola, na níž vytesáno poprsí muže
s dlouhými kníry.

Okna v presbytáři jsou čtyři, hrotitá, bez kružeb. Dvě z nich mají
sklomalby „Sv. Vojtěch“ a „Sv. Prokop“, zhotovené r. 1897 Pazderou ná
kladem faráře Fr. Blažka.

Loď jest obdélníková, má klenbu z r. 1856 o dvou polích křížových
bez kružeb; klenba spočívá na přístěných pilastrech s římsovýmí hlavi—
cemi. V bocích lodí po dvou oknech hrotitých bez kružeb. '

Po stranách vítězného oblouku stojí pseudogotické oltáříky se zmí
něnými výše obrazy od Hellicha.

Kazatelna nová; ve výplních pěkně na dřevě malované obrazy Krista
a čtyř evangelistův.

_ V zámku Statenickěm, jenž patřival klášteru Svato
jiřskému v Praze, nalézá se vpřízemí kaple sv. Ludmily.

Jest to prostora valeně sklenutá; mezi okny Oltářík, na němž ob
stojný obraz „Sv. Ludmila“ (pojetí dle Škrétova obrazuvmetrop. kostele
sv. Víta) ; na stěnách visíxněkolik pěkných obrazů na plátně z XVIII.
stol. („Sv. Václav“, „Sv. Zikmund“, „Zbičovaný Kristus“, „P. Maria se
sepjatýma rukama“, „Kristus na kříži“, kopie sázavského obrazu svatého
Prokopa.

V Kamýku vystavěla obec r. 1772 kapli s obrazem sv.
Gottharda. Slavnost přenesení obrazu toho z kostela Noutonického
a benedikce kaple konala se 4. května slavným způsobem za
účastenství kněžny-abatyše kláštera Svatojirského. Slavnost ta
konala se dramatickým způsobem takto: Muž, představující genia
obce Kamýcké, přioděný oděvem poutnickým a maje v ruce
hůl s křížkem přivedl Kamýcké v processí do farního kostela
Noutonickěho a tu faráři oznámil, že kněžna o 9. hodině sem
zav1tá, 1 vybízel jej, aby jí s lidem svým vyšel vstříc. Farář,
vyprovázen jsa kněžími v dalmatiky oděnými uvítal za zvuku
zvonů, hudby a bubnů abatyši, která přibyladoprovázena jsouc
tremi reholnicemi. Farář uvedl abatyši špalírem klečícího lidu
ke vchodu hřbitova, kdež ji oslovil řečí, v níž mimo jiné pravil:
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»Vaše knížecí Osvícenost ráčila dness třemi velebnými pannami
proti nás všech nadání můj kostel, mou osadu, své panství
navštíviti, a já nevím, zdaž ve jménu všech nad tím se lekati anebo
radovati mám. Kleknutí příčinu mně dává nedostatek přípravy
k slušnému tak vzácných a vznešených hostův přivítání, k ra
dosti & k plesání mne vzbuzuje tak milostivá milostivě vrchnosti
přítomnost . . . . Když jsem o příští Vaší knížecí Milosti slyšel,
celý omámený jsem zůstal. Než, co řeknu? Kterak přivítám?
Řeknu, co mluvil Salomoun k choti svojí, totiž: »O, jak krásně
jsou šlépěje tvoje, dcero knížecí! Krásně, poněvadž při prvním
na Statenickě panství příchodu k chrámu Páně, k svato-Gott
hardské_ pobožnosti řízeny jsou. Mně se zdá, že Vaše knížecí

Vnitřek filiálního kostela. ve Cvrkyní.

Osvícenost svato—Gotthardského požehnání nal svých statcích
oučastna býti žádá...< Promluvu svou zakončil slovy: »Vy,dvéře
kostelní, — aperiminí portae, Otevřte se, nebot introibit Rex
gloriae, vejde kněžna a paní slávy!<<

Po té vešel průvod do kostela, načež farář před vystave
ným obrazem sv. Gotthardasloužil zpívanou mši sv. Po mší
sv. předstoupil zmíněný »genius<< Kamýcký a prosil, aby mu
vydán byl obraz sv. Gottharda. Tu přistoupil »genius<<Nouto
nický, rovněž v poutnickém oděvu, načež mezi oběma rozpředl
se tento rozhovor: »Ty kdo jsi?<< — »Já jsem 'rozenec Ka—
mejským — »Co tu chceš a jaká je tvá žádost.?e—-- Já Chci
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a žádám ve jménu své obce obraz sv. Gotthardac ——»Proč a
k jakému cíli, též konci?a ——»K našemu uctění & pro naši
ochranne — »Víš-li pak, kdo je sv. Gotthard, a proč k němu
outočiště máš ?e — »Ze všeobecné pověsti vím, že je patron
osení polního; však dokonale nevím proč; odtud další od tebe
zprávu žádám.: Tu farář promluvil o životě sv. Gottharda a vybídl
přítomné k úctě vůči tomuto světci, načež obraz s oltáře sňal,
benedikoval a podával lidu k uctívání políbením, řka: »Když
poddaní novou vrchnost, řeholníci nového otce neb přednostu
dostávají, všickni k němu se blížiti a mimo slib pod—
danosti neb poslušnosti i ruce jemu líbati musejí. Vy Kamejští,
vy osadníci Noutonští dnes Gottharda svatého za patrona vašeho
sobě jste volili, přistuptež tedy sem, slibujtež jemu vroucnost,
též pobožnost a místo rukou líbání obraz jeho líbejte.<< A tu
na příklad všem přítomným přistoupila k uctění obrazu políbe
ním kněžna se svými řeholnicemi; po ní pak úřednictvo a lid.

Potom farář pravil ku »geniovia Kamýckému: »Přistup
sem, vezmi obraz a jdi v pokoji; věz pak a řekni tvé obcí, že
nejenom její, nýbrž celé osady Noutonské zástupce a patron
bude sv. Gottharda .

Genius Kamýcký spolu s geniem Noutonským a dvěma
zádušníky těžký obraz odnesli na triumfální čtyřspřežní vůz,
načež v processí, jehož i kněžna pěšky se súčastnila, odvezen
byl do Kamýku, načež farář kaplibenedikoval. Potom, dříve než
obraz v kapli byl umístěn, pravil genius Noutonický ke geniovi
Kamýckému: »Dřív, nežli obraz na posvěcené postavíš místo-,
čti nápisíc, načež genius Kamýcký četl: »Pod Marií Elektou,
kněžnou Svatojirskou, Antonínem Hudlem, farářem Noutonským,
Josefem Webrem, důchodním Statenským, a Bartolomějem No
vákem, rychtářem Kamejským, obec Kamejská tento obraz a kaplí
postavila dne 4. máje anno 1772.< Když byl obraz za pění hymnu
»Ingredere, .Domine, in sanctuarium Tuumc na určeném místě
postaven, poděkoval farář kněžně, & genius Kamýcký faráři.
Slavnost zakončena byla chvalozpěvem Ambrosiánským.

Kaple sv. Gottharda během doby sešla velice; poněvadž
by oprava její značnou částku peněz stála, usnesla se obec Ka
mýcká na vystavění nové kaple uprostřed návsi. To se také
r. 1880 stalo nákladem 500 zl.; při té příležitosti byl obraz sv.
Gottharda opraven. Dokončenou kapli posvětil farář Noutonický
dne 9. května téhož roku.

7. Ořech, fara.

Duchovní správu vede farář za pomocikaplana.
Patron: metropolitníkapitola v Praze.
Místa přifařená: Ořech 515 k., 5 ž., IŠk. 3tř., Chaby 3/4h., 76

k., Kopanina Zadní 1/2h., 149 k., Krteň 3/4h., Mirešioe 1/2h., 95 k., Ohrada
1 h., 77 k., 4 ak., Opatřilka 11/, .h., 32 k., 6 ak., Řeporyje 1178 k., 4 ak.,
3 ž., šk. 5tř., Třebonice 3/4 h., 301 k., Zbuzany 1/4h., 270 k., 2 ž., Zmrzlik
3/, h., 44 k., Chrášťany 1 h.. 509 k., 4 ž., šk. Btř., Jinočany 3/4 h., 546 k.,
šk. 3tř.; celkem: 3792 k., 14 ak., 14 ž.
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O založení kostela v Ořechu vypravoval si lid tuto pověst:
Když prý zakladatelové kostela o tom mezi sebou rokovali,
které místo příhodné by bylo k stavění kostela a shodnouti se
nemohli, rozhodnutí'své při jisté věštbě zanechali. V oněch
místech, kde nyní cesta vede ke Slivenci, stál prý onoho času
sloup kamenný, k němuž oni koně přivedli a tam smrtelně jej
bodnuvše svobodně jej k Ořechupáditi nechali, za znamení sobě
berouce, že na tom místě, kde kůň onen padne a zdechne,
kostel založen a vystavěn býti má. Cožtaké vykonavšeavběhu
koně raněného sledujíce, shledali prý jej zdechnutého a na tom
místě ležícího, kde nyní sloup uprostřed lodi kostelní stojí.
A tudíž prý na tomto místě základ k nynějšímu kostelu položili.

První historická zmínka o farním kostele v Ořechu vy
skytá se již r. 1352 v rejstřících desátků papežských.

Dle Ořecha (Ořechov-a) nazýval se ve XIV. stol. jedenzde—
kanátů *) okolí Pražského dekanátem »Ořechovskýmc.

Zajímavý případ uzavření smíru mezi stranami na sebe
rozezlenými, jak ve středověku byval obyčejem, týká se Rad
slava z Ořecha a udál se r. 1353. Rečenému muži stala se od
Václava Pikouna z Jinonic těžká křivda, blíže neznámá; nepo
chybně to bylo zabití blízkého jeho příbuzného. Smír ten uza
vřen byl na Hradčanech před místopurkrabím hradu Pražského.
Václav Pikoun měl předně dáti sloužiti 100 mši sv. a získati
bratrství (t. j. podíl na modlitbách) v klášteřích sv. Tomáše &
u sv. Klimenta v Praze, jakož i v kostele Ořešském. Potom měl
vykonati pokání v neděli třetí postní, jda od kostela sv. Voj
těcha na Pohořelci ke kostelu sv. Benedikta na Hradčanech se
svými příbuznými a přáteli, jichž mělo býti dvacet osob. Téhož
dne měl dáti v kostele sv. Benedikta dvě kopy grošů, opětvden
Nanebevzetí Panny Marie dvě kopy Radslavovi a v den svat.
Martina půldruhé kopy témuž Radslavovi před rychtářem a kon—
šely na Hradčanech. Potom o provodě roku příštího měl vzíti
hůl z ruky Radslavovy v Ořechu před lidmi hodnověrnými a
putovati do chrámu P. Marie v Cáchách; z pouti té měl pak
přinésti jako svědectví list stvrzený pečetí tamního poeniten
ciáře **). .

Z knih koníirmačních a jiných dochovavších se pramenů sevdoví
dáme, že v Ořechu působili za doby předhusitské tito faráři: Protiva do
1371, Jan (Hána, Hanek) kněz z Prahy 1371—91,Beneš, děkan král. kaple
na Karlštejně, sm. 5 před., 1391 1' 1405, Pavel ze Svéradic 1405 1“1413,
Mořic z Velvar 1413—15, Benešz Holubic, prve f. ve Skurech, sm. spřed.,
1415—27, Jakub řeč. Koleš, syn Bartoloměje zLoun 1427 (byl podjáhnem,
teprve r. 1433 vysvěcen byl na kněze). '

Při visitaci vykonané arcijáhnem pražským v Ořechu
dne 9. května r. 1380 shledáno bylo, že kostel má missál, dva
kalichy stříbrné s pozlacenými nody, ornát sváteční, 3 ornáty
všední se vším příslušenstvím, jeden ornát roztrhaný, dále žaltář
a agendu.

*) Dekanát byl tehdáž tolik co nynější vikariát.
**) Tomek, Děj. m. Prahy II, 335—36.
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Podací právo náleželo majitelům jedné části Ořecha; byli
to: r. 1371 Mikuláš a Jakub, synové pražského měšťana Ortla,"—
r. 1391 Mikuláš z Ořecha, zvaný »Kuchmeystera, poněvadž byl
správcem kuchyně královské, 1405 Petr Přimda, purkrabí Karl
štejnský, 1413 Hašek z Hospozína a jeho syn Strachota, 1415
Hynek z Tismic.

Farní kostel v Ořechu.

Jiná část Ořecha náležela zvoníkům a strážným metrop.
chrámu sv. Víta v Praze *).

Ve válkách husitských zabrali OřechPražané. Tehdáž ujalo
se v Ořeše husitství.

Z farářů utrakvistických, kteří v Ořešepůsobili, známi jsou
tito: Jiřík 1535 a Jan 1540 **).

*) Tomek, Děj. m. Prahy, 111,211.
**)Borový, Akta kons.utrak.109,141,143.
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Roku 1547 byl Ořech Pražanům odňat a vrácen metropo
politní kapitole, nepochybně vzhledem kté části, která, jak výše
řečeno, náležela zvoníkům a strážcům chrámu Svatovítského.

Když roku 1605 kapitola obnoviti chtěla v Ořechu nábo
ženství katolické a poddaným svým nařídila přijímáni pod jednou,
tu část osadníků, náležející pod pravomoc jiných vrchností, ze
jména Zbuzanští a Kopaninští, ohradili se proti tomu tímto listem :

„Vaše Milostí, velební a důstojní páni otcové kostela Pražského,
páni a přátelé milí! Zprávu toho máme od sousedův Vořešských, Vašich
Milostí poddaných, též spoluosadních našich, že by se jim nový řád v tom
kostele začínati, i kněze římského náboženství tam uvésti a pod pokutou
těžkou poručiti ráčili, aby velebnou Svátost pod jednou způsobou přijí
mali a od starobylých řádů, kteréž se v tom kostele. jakž vystavený jest,
se zachovávají, upustili. Cemuž my místa dáti. aniž k tomu bez vědomí
a vůle pánův našich dovolíti nemůžeme a nedovolíme. Neboť jsou před
kové naši i my také na týž kostel nemálo vynaložili aještě vynakládati
se nezpěčujem, pokudž tam kněz bude správctm ten, kterýž podle naří
zení a ustanovení Pána Krista velebnými svátostmi pod obojím způsobem
bude posluhovati, tak jakž jest i prve to vždycky bejvalo, od čehož my
ustoupiti nemíníme a. neustoupíme. i jestli pak přes toto naše (ačkoliv
sprostné) ohlášení který kněz jiného náboženství, chtěje bezděčně z nás
novověrců sobě nadělati, dotéhož kostela se (an my ho za to nežádáme)
nutkal, ijestli by ho co nemilého potkalo, necht by žádnému jinému
vinny nedával, nežli sám sobě. aneb těm. kdo by ho tam byl vyslal.
Protož Vašich Milostí pokorně za to prosíme, že nás sprostných lidí. kteří
z několika panství, i pánův Malostranských, k témuž záduší náležíme &
náklady na týž kostel tak veliké neb i větší činili jsme, jako i sousedi
Vořeští, při starobylých dobrých a nám zvyklých náboženstvích zanecháte,
bychom pánův svých daremně nezaneprazdňovali, poněvadž i J. M. C. pán
pán nás všech nejmilostivější v této české zemi mimo starobylý řád a
smlOuvu svatováclavskou, zřízením zemským stvrzenou. neráčí v nábo
ženství pod jednou a pod obojí nic nového aprve nebývalého potahovati,
že také i Vaše Milostí nás prostých lidí při starobylých způsobích a zvyk
losti křesťanské při tom kostele zůstaviti a ochraňovati ráčíte, s čímž se
Pánu Bohu a pánům svým poručeny činíme aza laskavou i brzkou odpo
věď prosíme. Datum feria 5. post s. Marci anno Domini 1605.Pánův svých
věrní poddaní sousedi vosadní kostela Vořešského ve vsích Zbuzanech a
Kopanině etc.“ *) _

Nevíme, s jakým výsledkem list tento,\ zpola pokorný a
zpola výhružný, se potkal.

V Ořechu byl na gruntech kapitolních svobodný dvůr neb
statek, jenž náležel rodu Jilků ze Statenic, odkudž zván byl
»Jílkovskýma.

Na počátku XVII. stol. byl majitelem jeho pan Jakub Jílek
ze Statenic. Jeho znak spatřuje se na víku křtitelnice kostela
Ořešského z r. 1609; nepochybně bylo víko to zhotoveno na
jeho útraty. R. 1614 odkázal statek svůj Ořešský Janu Jiřímu
Pětikostelovi z Aventinu, služebníku při české kanceláři, a Ma—
toušovi Michalovi, měštěnínu Nového města Pražského. V kšaftu
svém vyslovuje přání, by tělo jeho pochováno bylo při kostele
Ořešském, tu, kdež mrtvá těla otce jeho a matky odpočívají.**).

*; Archiv kapitolní LX, 14.** Po obou stranách pilíře uprostřed lodi stojícího bývaly dva ná
. hrobní kameny ze začervenalého mramoru; na jednom spatřovala se po—
stava ženská v životní velikosti. na druhém postava ženy s pacholetem;
na obou kamenech byl znak Jilkovský (rámě meč vzhůru držící).
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Kostelu Ořešskému odkázal 50 kop míšensky'ch, kalich stříbrný
do polu pozlacený & roucho zlatem a stříbrem vyšívané.

Jisto jest, že fara v Ořechu zanikla ve smutných dobách,
jež po bitvě Bělohorské následovaly.

'Ve druhé polovici XVII. stol. vedli duchovní správu na osadě
Ořešské kněží františkáni z kláštera Matky Boží Sněžné na No—
vém Městě Pražském a z kláštera Hájku; potom od roku 1672
obstarával ji farář Tachlovický Aug. Frant. Skorp.

Nejstarší matrika počíná rokem 1661.
Aby duchovním potřebám věřících lépe bylo vyhověno,

metropolitní kapitola u sv. Víta, jakožto patron chrámu Ořeš
ského, ustanovila se r. 1682 na tom, faru Ořešskou obnoviti a
jí řádným duchovním opatřiti. Jelikož pak kostel Ořešský do—
statečného jmění neměl, tu kapitola jakožto patron jemu dobro
činnou se prokázala a ze svého vlastního jmění faru Ořešskou
nadala. .

Prvním farářem stal se Tomáš Frant. Standl 1682—1685.
Po něm následoval František Marci; byl před tímv letech 1671
až 1685 děkanem v Berouně. ZDaVlVse tam těžkou prací du
chovní přijal r. 1685 snadnější faru Ořešskou, zemřel však již
roku následujícího 1686.Konšelé Berounští byli mu dlužní zn ačnou
částku 344 zl., z nichž 294 zl. Marci odkázal záduší Ořeš—
skému *).

Po něm nastoupil Václav Antonín Vaněk, jenž vedl du—
chovní správu 8 let (1686—94), načež stal se farářem v Ouně
ticích.

Jeho odchodem uprázdněné místo obdržel roku 1694 Jan
Maximilián Josef Pešek, největší dobrodinec a zvelebitel chrámu
.Ořešského. Narodil se r. 1663 v Praze z rodiny měšťanské. Byl
ještě mlád, čítaje věku svého teprve 31 rok, když r. 1694 za
počal vésti duchovní správu v Ořechu.

Roku 1700 čítalo se v Ořechu 145 duší, ve Zbuzanech 109, v Chej
nicích 105, v Kopanině 44. v Řeporyjích 111, ve Zmrzliku 15, v Nové Vsi
21, v Chrášťanech 89, v Třebonicích'52, v Jinočanech 88, v Chabech 28,

Farář Pešek předsevzal si především zvelebiti farní chrám.
Již rok po svém nastoupení přikročil k dílu tomu; zřídil totiž
nový oltář ku cti blahosl. Matky Boží Svatohorské. Téhož roku
dal také vyzdobiti oltář hlavní.

Roku 1713 nakoncí měsíce července postižena byla země
česká těžkou ranou morovou, která trvala až do konce měsíce
března následujícího roku. Tehdáž zhynulo v Čechách více než
20.000 lidí. Na osadě Ořešské ukázal se mor nejprve dne
28. července 1713 v Dubovém mlýně na jednom děvčeti a brzy
potom rozmáhal se po celé osadě. Celkem zemřelo morovou
ranou 89 osob (v Ořechu 11, ve Zbuzanech 10, na Kopanině 1,
v Chejnicích 24, v Reporyji 24, na Zmrzliku 7, v Nové Vsi 3,
na Ohradě 4, v Jinočanech 2, na Chabech 1, v Třebenicích 1,
v Chrášťanech 1).

*) Vávra, Paměti města Berouna, 250, 258, Archiv kap. CXXVI, 7.
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Roku 1714 dal farář Pešek svým nákladem vystavěti před
síň chrámovou na straně západní.

Jelikož kostel byl malý“ umínil si přistavěti k němu pro
strannější presbytář. Toto dílo započal r. 1733. Základní kámen
byl položen dne 11.března metrop. kanovníkem Matějem Holla
nem a dne 29. měsíce srpna na den stětí sv. Jana Křtitele byl
nový presbytář týmž hodnostářem benedikován.

Následujícího roku 1734 byl zvýšen aozdoben nový hlavní
oltář; mimo to bylo i mnoho jiných k službě Boží a k okrase
chrámu Páně potřebných kostelních nádob a rouch opatřeno.

Na špici lucernovité vížky nad presbytářem dáno bylo po
zlacené jablko se třpytící se hvězdou, do níž vloženy byly:
agnusek, začátek evangelia sv. Jana & ostatky sv. mučedníků
Abundanta, Felixa, Palmatia a Amundy jakož i listiny s chrono
grafickými nápisy a se seznamem tehdejších členů metropolitní
kapitoly. '

Veškeren náklad na stavbu presbytáře ina vnitřní zvele—
bení kostela vynaložený obnášel 2109 zl.; téměř celý tento obnos
hradil farář ze svého, věnovav 1965 zl.

Později, r. 1736, dne 27. června byl kostel konsekrován
světícím biskupem hrabětem Rudolfem Sporckem; slavnosti té
přítomni byli: kapitolní děkan a gen. vikář Jan Václav Mořic
Martini, kanovníci: Jan Matěj Hollan, Ant. Cajo, Václav Mezlecký
z Palmolovu a Matěj Linek, dále představený theatinů a asses=
sOr konsistorní Jan Obitecký, jakož i v hojném počtu ducho
venstvo okolní.

Příkladem své obětavosti získal farář Pešek mezi osadníky
svými hojně dobrodincův, kteří rovněž k ozdobě chrámu při
spěli. Byl to zvláště Václav Kalina, mlynář z mlýna pod Oře
chem, který r. 1715 novou kazatelnu, r. 1735 novou cínovou
lampu před velkým oltářem, r. 1737 novou monstranci, r' 1743
nový stříbrný kalich pozlacený s takovou též patenou chrámu
Páně obětoval, a r. 1741 dal postaviti oltář sv. Kříže, vedle
něhož byl i pohřben *).

R. 1738 dal farář Pešek uprostřed návsi postaviti kapličku,
v níž umístěna velká socha P. Marie a připojeny sochy sv. Vá
clava a Víta. Pěkná a pevná tato kaple byla zbořena r. 1821,
aby se získalo místa pro stavbu školního domu.

Radostný den nastal pro faráře Peška roku 1740 dne 27.
v neděli 4. v postě, v kterýžto den, čítaje věku svého 77 let,
slavil 50. rok svého kněžství. Slavnost tuto ozdobili svou pří
tomností mimo množství jiných osob duchovních Zdenko Jiří
Chřepický z Modliškovic, probošt, a Jan Matěj Hollan, kanovník
metrop. kapitoly. '

*) Na náhrobní kámen byl mu dán tento nápis: „Sem smrt položila.
v Pánu zesnulého, který oltář Kříže vyzdvihl, pro slávu jeho doufaje od
platu od něho v nebi a s ním radostného zmrtvýchvstání. jenž jest doko
nal čas života časného anno 1747 die 10. Novembris Václav Kalina, mly
nář podvořešský, kterému přej každý odpočinutí lehkého“
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Roku 1741 kurfirst bavorský Karel povstal proti “královně
české Marii Teresii, válku jí vypověděl, aby se brannou rukou
koruny české zmocnil a ve vládu nad tímto královstvím se
uvázal. Obdržel na pomoc od krále francouzského Ludvíka XV.
40.000 mužů vojska, kterýmž se dne 26. listopadu 1741 Prahy
zmocnil. Avšak v prosinci následujícího roku vojsko francouz
ské musilo opustiti Prahu. Francouzové na tomto svém zpá
tečním tažení plenili a hubili kraje české. Také kostel ()řešsky
oloupili, vzavše: stříbrný kalich pozlacený, stříbrnou patenu po
zlacenou starobylé práce, dva cínové svícny, měděnou nádobu
na svěcenou vodu a některá bohoslužebná roucha.

Farář Pešek slavil r. 1744 50. výročí své installace & tudíž
i svého působení v Ořechu.

K slavnosti této farář zjednal dvě nová a skvostná mešní
roucha, dvě nové kostelní korouhve &jiné kostelní ozdoby; mimo
to dal obnoviti a ozdobiti oltář blahosl. P. Marie.

V inventáři z r. 1747 uvádějí se mimo jiné dva stříbrné
kalichy (z nichž jeden namísto kalichu od francouzských vojáků
ukradeného opatřen byl štědrosti Václava Kaliny, mlynáře ořeš—
ského), stříbrné ciborium cele pozlacené (z odkazu far. Jana
Marci), stříbrná schránka starobylé práce, na níž byl polovy
puklý obraz Zmrtvýchvstavšího Spasitele *), monstrance mosazná
starobylá s lunulou.

Farář Pešek, dokonav věku svého 84, kněžství svého 57,
a svého pastýřského působení v Ořechu 53 rok a 6 měsíců,
zemřel r. 1747 a pohřben byl v kostele Ořešském vedle oltáře

P. Marie poblíž kazatelny. Na hrob jeho byl dán jednoduchýmramorový kámen s latinským nápisem**).
Faru Ořešskou obdržel po něm Jan Holeček 1747, jenž tu

působil až do r. 1781, kdy odebral se na odpočinek do ústavu
pro dobře zasloužilé duchovní u sv. Karla Borromejského na
Novém Městě Pražském založeného, kdež stav se později ústavu
toho superiorem své dny pokojně a všemožně užitečně až do
skonání svého trávil.

Roku 1763 dne 6. dubna konal v Ořechu generální visitaci
a spolu uděloval i svátost biřmování metrop. kanovník Jan
Ondřej Antonín Keyser, gen. vikář a světící biskup Pražský.

O několik dní později, totiž ve dnech 23. dubna až 3. května
konána byla v Ořechu kající missie za vedení kněží zTovaryš—
stva Ježíšova P. Eliáše Pichlera, Františka Keglera, Martina

*i „Scatula antiqui laboris argentea, in cujus cuppa est imago ex
sculpa Resurgentis Domini.“

**) „Sta, viator, mirare: hic jacet sacerdos, qui annis LVI. servivit
ad aram. A. R. V. ac E. D. Joannes Pešek, aedis hujus instaurator ac
curatus jubilatus. Abi. viator et eidem post exantlatas Worzechii pro Deo
et proximo LIII annorum et VI mensium labores aeternam precare re
quiem Obiit a. 1747 die XIX. Julii aetatis suae LXXXIIL“ t. j.: „Stůj,
poutníče. obdivuj! Zde odpočívá kněz. jenž 56 let sloužil oltáři, veledů
stoiný a veleučený pán Jan Pešek zvelebitel tohoto chrámu a farář jubi
lnvaný. Odcházeje poutníče, přej mu za tolikeré pro Boha a pro bližního
po 53 let a 6 měsíců vykonané práce odpočinutí věčné “
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Krčala a Jos. Braunera. Dojemná kázání a důtklivá napomínání
kazatelů pohnula přemnohé k pravému pokání. Ke stolu Páně
přistoupilo v těch dnech asi 2500 lidí.

Roku 1766 pan Vojtěch Lauseker z Luseku, depositor a
taxator desk zemských a majitel statku ve Zbuzanech daroval
na sošku P. Marie v chrámu Ořešském skvostné šátečky; man
želka jeho Kateřina věnovala r. 1768 svoje svatební šaty, z nichž
zhotoveny: kasule, dvě dalmatiky, dvě štóly a tři manipuly.

Roku 1773 vystavěna byla nákladem záduší nová kostnice
při kostele Vořešském. Když kosti z dřívější kostnice se vynášely,
nalezen byl mezi nimi stříbrný kalich (na něm vvryta byla
jména: »Havel Dvořáka, »Marta Dvořákovaa) se stříbrnou pa
tenou, dále nalezeny tu: kopí, veliký- visací zámek a cínová
lahvice místy děravá.

Roku 1777 dal František Jeroným Bartoň, děkan metro
politní kapitoly vlastním nákladem kostel zvenčí i uvnitř vybíliti
a všecky oltáře, kazatelnu a j. natříti a z části pozlatiti štafírem
Františkem Frankem.

Po faráři Janu Holečkovi následoval Jan Studensky' 1781
až 1784 (stal se fundačním kaplanem ve Spáleném Poříčí) a po
něm Jakub Březina.

Farář Březina byl v mnohém ohledu muž znamenitý. Pře
devším byl horlivé činný v duchovní správě, nesnadné v době
Josefinské, zvláště po vydání tolerančního patentu. Tehdáž 7 osob
z Chejnice chtělo odpadnouti od církve katolické k vyznání hel
vetskému, i byly dle předpisu dány faráři Březinovi na šestine
dělní cvičení; farář vynaložil všechnu práci, aby tyto osoby
v lůně církve katolické udržel, ale toliko přijediné osobě se mu
to podařilo, ostatní staly se pro tvrdošíjnost svou pravdě ne
přístupny. .

Byl výborným hudebníkem a mechanikem, sám sestrojil
si piano, jež po jeho smrti za 2000 zl. bylo prodáno; mimo to
vyrobil elektrický stroj a vystavěl větrný mlýn, na němž obilí
pro domácí potřebumlýti dával. Pečoval také o zvelebení hos
podářství, založil farní zahrádku; a příkladem svým zavedl pě—
stování jetele. R. 1805 odebral se na odpočinutí do Prahy, kdež
zemřel již r. 1807 a pochován byl dle přání svého na hřbitově
Ořešském vedle mateře své.

Pořad farářů Ořešských od r. 1807 do r. 1876: Jos. Longin
Harn 1807 1- 1828 (odkázal pěknou svoji knihovnu piaristské
kolleji v Praze, jejímž žákem kdysi býval), Jos. Gůbitz 1829
1'-1870. Václ. Kratochvíl (byl dříve v letech 1857—70 farářem
u sv. Víta v Praze) 1870—76 (stal se f. ve Vraném).

Roku 1851 tehdejší kaplan ořešský Josef Václav Eichler*)
s velikou pílí sestavil »Dějepisnépamátky farního chrámu Páně

.Vořešského a k němu připojených kostelů filiálníchc; obšírnou
práci 'svou vepsal úhledným písmem do pamětní knihy farní**).

*) Stal se r. 1852 lokalístou v Klobukách.
**) Práce té užito bylo hojnou měrou .při zpracování této stati.

Posvátná místa?!V. 4
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R. 1858 vyfařeny byly Chejnice, dotud k farnosti Ořešské
náleževší.

V letech 1858—59 vystavěna byla nynější věž v průčelí
a malá dřevěná hrotitá Vížka na střeše při konci západním *).

Od r. 1876 působil v Ořechu jako farář Karel Bor. Otmann
až do smrti své r. 1898. Muž tento vynikal horlivostí vpravdě
apoštolskou. Činnost jeho byla neunavná, zbožnost příkladná,
srdceíplno dobroty a vlídnosti ke každému bez rozdílu. Sám na
sebe byl přísný, k jiným laskavý a shovívavý. Byl čestným dě
kanem, farářem Libockým a posléze čestným kanovníkem Staro—
boleslavským. Od mladých let až do smrti nepřestal pilně“stu

Vnitřek farního kostela v Ořechu.

dovati a pěstovati botaniku, kteráž bývala jeho oblíbenou zá—
bavou, a v níž se vyrovnal mnohému odborníku-znalci. Pěstoval
ve farní zahraděhoinost rozličných keřů, přemnohé květiny

*) Dříve bývala na střeše kostela Vížka dřevěná, baňatá, koulí
a dvojnásobným křížem ozdobená; byla původně zřízena roku 1744 při
konci východním, roku 1784 nově byla vystavěna na konci protilehlém.
nad průčelím. Při dohotovení vížky & vytažení kříže na ni obdrželo 12
školáků dle tehdejšího obyčeje na pamětnou „po třech kopách“. A učitel
„při tom vyzdvihování hlučný aufcuk s bubny &troubami udělal“. Vížka
ta byla r. 1846 bouřlivou vichřicí i se dvěma menšími zvony svržena a.
zničena, a r. 1848 nově zbudována. Veliký zvon býval ve zvonici dřevěné.
dole vyzděnó, která stávala na severní straně kostela.



Ořech. 75

zahradní a zvláště všeliké druhy růží, jež i na výstavu do Prahy
posílával a oltáře svého chrámu Páně se zálibou jimi ozdoboval.

Při tom ovšem, jsa nanejvýš svědomit v povolání svém,
pěstoval theologii a pracoval zejména v homiletice, jak o tom
svědčí četná jeho kázání roztroušeně uveřejněná v Kuldově
aPosvátné kazatelněc, v »Pastýři duchovníma, v »Rádci du—
chovnímu a v »Kazatelia. Také české řeči, jejímu rozvoji a roz
květu věnoval neustále svou péči a pozornost, čehož stopy dobře
znáti jest v jeho kázáních. Přispěl svojí hřivnou k »Brusu ja
zyka českého< i ke Kottovu »Slovníku česko-německémua.
Samostatně o sobě vydal dva spisky: r. 1881 »Oslava svátosti
stavu manželského řečmi a promluvami při oddavkách, na oslavu
a památku vznešeného sňatku .I. J. c. k. Výsosti korunního prince
Rudolfa a belgické princezny Stěpánkýc, pak r. 1892 »Podo
benství, paraboly a bajkya, v nichž na každém téměř listu znáti
jest zkušeného a všímavého botanika.

Pořad farářů od r. 1898: Karel Hrdina 1898—1900 (stal
“se f. ve Vraném), Emanuel Přibil 1900—1909 (stal se farářem
ve Vraném), Jindřich S. Baar, vynikající spisovatel český, čte
nářstvu »Dědictví< výbornými pracemi svými dobře známý.

Roku 1904 stará vlhká sakristie, přistavěná na severní
straně lodi chrámové, do níž se vcházelo dveřmi umístěnými
nedaleko postranního oltáře P. Marie, byla sbořena a nová při
stavěna k presbytáři na straně severní.

Téhož roku staré červotočivé oltáře chrámové nahrazeny
novými, zhotovenými Františkem V. Bukem, řezbářem v Praze;
od něho zhotovena též nová kazatelna. Starý vyřezávaný rám“
obrazu nad oltářem byl opraven.

Farní kostel »Stětž sv. Jana Křtitele: stojí na malém
návrší uprostřed vesnice.

Nejstarší jeho součástí jest loď ve svém zdivu, ač zevnějšek její po
zdějšími opravami pozbyl starožitného rázu. Že mívala klenbu gotickou,
tomu zdá nasvědčovati kamenný osmihranný sloup gotický uprostřed sto
jící, na němž spočívá uprostřed klenba, patrně z doby pozdější pocházející,
skládající se ze čtyř polí křížových bez žeber.

Na zmíněném sloupu nacházela se prý stará malba, představující
koně s nápisem literami gotickými psaným, však již nečitelným. Když
r. 1833 kostel znovu byl bílen & zdi od zastaralého vápna se očistily,
bylo ještě dobře lze poznati, že kdysi zdi celého kostela malbami na
omítce bývaly ozdobeny.

Vítězný oblouk barokně zprohýbaný rozšířen byl v nynější podobu
v době, kdy nový presbytář byl přistavěn.

Presbytář z r. 1733 má vzhled barokní čtyřboké kaple ke kostelu
přistavěné. Vnější nároží jeho jsou oživena zaoblenými výstupky s prázd
nými výklenky. Uvnitř jsou rohy presbytáře sešikmeny. Strop jest kopu
lovitě klenutý a má uprostřed elliptickou lucernu. Klenba ozdobena jest
malbou z r. 1733, představující výjevy ze života sv. Jana Křtitele (naro
zení Janovo, Jan káže na poušti, Ježíš od Jana křtěn, Jan v žaláři); kol
kolem malby jest štukový rámec.
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Nad hlavním oltářem jest rozvilinový barokní rámec z r. 1733
s obrazem na plátně „Sv. Jan Křtitel“ *) od Jos. Hellicha z r.“1875, daro
vaným světícím biskupem drem K. Pruchou.

Po stranách oltáře ve výklencích sešikmených stran stojí sv. Cyrill
a Method od J. Myslbeka z r. 1870, darované rovněž biskupem Pruchou;
(jsou to odlitky soch stojících na oltáři v kapli sv. Jana Křtitele ve vele
chrámu Svatovítském).

Po stranách vítězného oblouku stojí dva stejné oltáře ve střízlivém
slohu pseudo-barokním z r. 1904, s výklenky, v nichž stojí sochy P. Marie
a sv. Josefa, darované r. 1880 světícím biskupem Pruchou **).

Ve vítězném oblouku zasazena jest na straně epištolni deska s ná
pisem latinským, vztahujícím se ke konsekraci kostela r. 1736.

Zajímavá jest cínová křtrtelnice z r. 1609. Na kotlíku jest vyryt
znak metrop. kapitoly a nápis latinský, sdělující, že křtitelnice ta byla
pořížena řečeného roku nákladem kostela za děkana imona Brosia
Horšteinského z Horšteinu, jakož i nápis český: „Za správy Jana Pa
náčka a Jana Chaloupky a Martina Fanty, sousedův Vořešských, a Jana
Jiráta a těpána, sousedův Zbuzanských, a Stěpána Zelenky, mladšího
konšela 1609“. Na víku jest znak a jméno zmíněného výše vladyky
Jakuba Jílka.

V'průčelí stojící věž, vystavěná r. 1859,jest pseudorománská.
V ní visí pěkný zvon, ulitý r. 1590 od Brikcího z Cynperka.
Kolem kostela rozkládá se bývalý hřbitov, r. 1840 zrušený.

Filiální kostel sv. Jana a Pavla na Krtni stojío samotě
jižně od Chab, asi 3/4hod. severně od Ořechu, na malém homolo—
vitém návrší stromovím posázeném, pod nímž jest malý rybníček.

Jest to starobylá stavba románská asi ze XII. stol.***)
Pověst, která o založení kostela se vypravuje, klade vznik

jeho mylně teprve do stol. XIV. Zní takto: Když král Karel IV.
na Karlštejně ležel těžce nemocen, zavázala se choť jeho Alž
běta ku pouti na hrad Pražský ke hrobu sv. Václava, aby Bůh
k mocné přímluvě svatého dědice milovanému choti zdraví na
vrátil. Vracejíc se z vykonané pouti na Karlštejn odpočinula
královna na Krtni, a tu od poslů naproti jí poslaných obdržela
radostnou zprávu, že choť její se uzdravil. Na poděkování Bohu
ustanovila na tom místě, kde ji radostná zpráva došla, založiti

__.__ - Mr---- .
*) Dřívější obraz, rovněž na plátně malovaný, představoval stětí

sv. Jana, jejž kaplan Eichler popisuje r. 1851 těmito slovy: „Na zad
obrazu spatřujeme hodujícího krále Herodesa s hosty jeho a tancující
Herodiadu; z předu stojí kat s obnaženým mečem, u jehožto nohou
krvácející mrtvola Janova leží; na stole červeným kobercem krytém leží
na míse statá hlava Křtitelova. Vysoké stáří prozrazuje obraz tento;
však od kterého mistra a v kterém roce byl malován, nikdež zazname
náno nenalézám“.

**) Dříve stávaly tu pěkné oltáře barokní, jež Eichler popisuje takto:
„Vedle kazatelnice jest dřevěný oltář Rodičky Boží Svatohorské, jejižto
socha dřevěná \! skříni za sklem pod dřevěným, dobře pozlaceným bal
dachinem se chová. Druhdy okrášlena byla soška tato stříbrnými korun
kami, mnohými drahými rouškami, zlatými a stříbrnými penězi, řetízky
a křížky, od rozličných dobrodincův darovanými. S obou stran skříně
stojí dřevěné pozlacené sochy sv. Jana Křtitele a sv. Josefa. Na vrcholí
oltáře jest obraz na plátně malovaný'sv. Anny. — Oltář sv. kříže aneb
umučení Páně, též dřevěný, s sochou ukřižovaného Spasitele v dřevěné
skříni za sklem. S obou stran stojí sochy P. Marie a sv. Jana Evange
listy; na vrcholu oltáře jest socha Boha Otce v oblacích“.

***) Srvn. Lehner, Method XVI. (1820), 66, Dějiny umění 1., 311.
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kapli, & poněvadž byl právě den sv. mučedníků Jana a Pavla,
totiž 26. června, věnovati ji ke cti těchto světců.

Filiální kostel v Krtni.

- Kostel Krteňsky' býval za starých dob kostelem farním *).
V rejstřících desátků papežských uvádí se r. 1352.

*)S Dr Josef Burian, „Farní osada Kr'teňská“ v časop.
„Čech“ 1890, 5. a 6. listopadu.



78 Vikariát liibocký:

Pořad známých larářů: OndřejT1358,Fabian Rudlínův z Ve
selé 1358—1360, Matěj, píve monsionář kůru P. Marie ve velechrámu

sv. Víta v Praze, sm. 5 před., 1360, Licek (Liczcol pronajal faru Petrovi
z Boru) 1- 1380, Velík (Velco) 1380—1389, Zvěst, Zvěstoň (Swyesto) dříve
f. v Horšově, 1389—1392 sm. 8 před. (byl spolu správcem kaple sv. Mo
řice*) při velechrámu sv. Víta v Praze\, mistr Heřman, řečený Chrt, f.
v Bzenci v Olom. dioec sm. 5 před., 1392—1396, Martin 1396—1406, Petr
Skrovnička 1406 (r. 1408 pronajal faru Janu z Měčína), Vilém do 1417,
Duchek, prve f. v Liboci, sm. 5 před. 1417, nemaje v bouřích husitských
na Krtní pokojného bydlení, žil r. 1422 a 1423 u konsistoře Pražské,
která té doby v Zitavě prodlévala.

Právo patronátní vykonávali králové čeští.
Roku 1585 přisluhoval v Krtni a Řeporyji kněz nekato—

licky **).
Po zaniknutí fary, jež vzala za své asi na počátku století

XVII., kostel Krteňsky' neměl žádného patrona. Správa záduší
svěřena byla od »pánů a robotnych lidíc okolních čtyř vesnic,
které tvořívaly bývalou farnost, totiž: .Iinočan, Třebonic, Chrášťan
a Chab, rychtářům těch vesnic jakožto _»kOStelníkům<<.

Počty kostelní skládaly se každého roku u přitomnosti
pánův, kteří ve vesnicích řečených měli nějaky majetek, jakož
i u přítomnosti celé obce a přisluhujícího v kostele Krteňském
kněze.

Později osobovala si patronátní právo rada Nového města
Pražského, jakožto patronka kostela sv. Vojtěcha v Jirchářích,
jehož záduší mělo dosti značný majetek v Chabech. Náležela mu
totiž dědina s loukou na cestě ke kostelu Krteňskému, kterouž
kostelníci r. 1476 pronajali Rehákovi a pastorku jeho Janovi
z blízké vsi Třebonic za 4 kopy bez 10 grošů ročně. K tomu přibyl
roku 1508 dvůr v Chabech z odkazu Prokopa Prasete, sladovníka
na Novém městě ***)

Zádušni úředníci řečeného kostela učinili sobě vy'jezd roku
1650 a po druhé r. 1668 do Chab, a »celou osádku Krteňskou
k sobě citírovali, chtíce počty zádušní klásti. Poněvadž však
pan Maximilian Jindřich hrabě ze Žďáru, pán na Kladně se na
odpor postavil a oznámil, že svého práva nepostoupil, řečení—
úředníci po obakráte bez pořízení odjeli a počty zádušní tak
jako kdy předešle od celé osádky téhož záduší držány jsou by
valvi)

Po zřízení fary Ořešské ujala se metropolitní kapitola právapatronátního kostela Krteňského.
Ale r. 1718 rada Nového Města opět k domnělému právu

svému se hlásila. Od toho roku vysílala některé členy ze
svého středu ke skládání účtů kostelních. Ano i věž kostela
Krteňského dala r. 1731 obnoviti a novou baňatou střechou opa
třiti, vynaloživši na to 878 zl. ze záduší sv Vojtěcha na Novém

*) Kaple ta měla příjmy ze dvora ve vsi Chrášťanech.
**) Borový, Martin Medek 128

***) Tomek, Děj. Prahy IX., 108.
T) Archiv kapit.
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Městě Pražském; při té příležitosti dala na věži vymalovati znak
městský na důkaz svého domnělého práva.

Spor o patronát táhl se dlouho, až do druhé pol. XVIII.
stol.; posléze metrop. kapitola zůstala v držení jeho.

Za času faráře Peška byl kostel Krteňsky po třikráte od
zlodějů svatokrádežnych oloupen. První krádež se stala r. 1702,
když zlodějové jen něco málo uzmuvše, knězem o půlnoci k ne
mocnému do Chab jdoucím postraš'eni jsouce, uprchli. Druhá
krádež stala se r. 1725 v měsíci listopadu; tehdáž ukraden byl
menší zvon Vážící 2 centy & 66 liber. Z krádeže podezřelí byli
Jinočanští židé; byli uvězněni & potom jich 27 bylo vypovězeno.
Třetí loupež se udála v noci 28. března r. 1726, kdy ukradeno
bylo rozličny'ch kostelních věcí a nářadí v ceně 32 zl.

Vnitřek kostela v Krtní.

R. 1779 pořízen byl nový hlavní oltář; tehdáž byl kostel
také vybílen.

Roku 1890 byl kostel Krteňsky, původně románský a po—
zději zbarokisovany', v nynější podobu přestavěn a upraven ve
slohu románském nákladem praeláta Eduarda Tersche, kanov
níka metrop. kapitoly, dle nákresů stavitele Živného.

Barokní báň věže byla snesena, věž ve zdivu o tři metry zvýšena.
Klenba lodi, jež byla valená &štukovými ornamenty ozdobená, byla zbo
řena a. nahražena dřevěným strOpem kasettováným. Boční lod“k sever
nímu boku původní lodi v XVII. stol. přestavěná, byla zvýšena na roveň

. lodi hlavní a rovněž stropem kasettovaným opatřena; oblouk mezi nimi byl
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rozšířen &zvýšen. Okna dříve vejčitá byla zúžena a nahoře zaokrouhlena.
Kruchta posunuta poněkud dovnitř chrámu a novými sloupy podepřena.
Vedle věže zřízeno schodiště na kruchtu. Cihlová dlažba nahražena byla
cementovou. Zevnějšek omítnut a novým obloučkovým podřímsím opatřen.
Sakristie, vystavěná r. 1699, byla ponechána.
' Nový hlavní oltář ve slohu pseudorománském, jakož.,í kazatelna
& lavice dodány firmou V. Kostečky. Obraz na hlavním oltáři, předsta
vující sv. Jana a Pavla, vymaloval Jan Heřman. Nové varhany zhotovila
firma Cerný & Rejna.

Na oltář v boční lodi postaveno polychromované sousoší Krista
Pána na kříží s bolestnou P. Marii a sv. Janem Ev. po stranách. z ka
menné massy zhotovené a v Einsiedelnu ve Svýcarsku zakoupené.

Obnovený kostel posvětil dne 25. října 1890 štědrý jeho
dobrodinec praelát Tersch.

Z původní románské stavby zachovalo se zdivo presbytáře,
lodi i dolejší části věže.

Presbytář jest pravoúhlý s křížovou klenbou bez žeber. Ve vý
chodní zdi za oltářem zachovalo se původní okénko románské. Na se
šikmeném jeho ostění zachovaly se starobylé malby: na jedné straně
světice s palmou, na druhé straně světec s týmž odznakem. Zbytky po
dobných maleb objeveny byly pod omítkou na celé východní straně pres
bytáře (Křest Páně, anděl napomínající sv. Josefa, —VjezdPána Ježíše do
Jerusalema). Malby ty pocházejí asi ze XIV. stol.

Polokruhový vítězný oblouk o jednom ústupku jest starý.
Na stěně v lodi visí votivní obraz: v rozvilinovém barokním rámci

jest dobrý obraz „Sv. Barbory;“ v hořejší části rozvilín oválový obrázek
na dřevě malovaný „Sv. Václav“ (poprsí); v dolejší části jest'kartuše
s nápisem: „Oběť Pánu Bohu, svaté Panně Barboře & svatému Václavu
za Barboru a Václava, při tomto chrámě odpočívající děti pana Václava
Jana Svantle, velobné kapituly Hradu Pražského statkův hejtmana 1699“.

Zvony: 1. s nápisem: „Hans Rosenlecher in der Kleinen Stadt
Prag hat mich gegossen 1631. Kristus umřel za hříchy naše a vstal
z mrtvých za ospravedlnění naše. Zvon tento jest udělán k sv. Janu hlavy
stětí na Krteň za správy toho záduší Jiříka Píchy z Střebonic, Jiříka
Auderského a Víta, sousedů Chabských, a Matěje Kašpara z Jínočan,
starších vosadních“. 2. s nápisem: „Tento zvon slitej jest nákladem k zá
duší k svatému Janu na Krteň, za správy Krištofa Kebertha ze Střebonic,
Jiříka Kotmela z Chrášťan, Šimona Chabskýho a Vondřeje Kozáka z Ji
nočan, starších vosadních. Durch das Feuer bin ich geflossen, Friedrich
Michael Schenfeld hat mich gegossen in der alten Stadt Prag 1669“.

Kolem kostela rozkládá se hřbitůvek.
Dle popisu Eichlerova z r. 1850 bývaly na zdi v presbytáři zavě

šeny tři staré a úzké obrazy na dřevě malované. snad zbytky bývalého
skládacího oltáře. Jeden z nich představoval sv. Barboru, druhý sv. Kate
řinu, třetí z přední strany sv. Dorotu a ze zadní. jakéhosi neznámého
svatého. — V lodi kostelní na levé straně proti kazatelně byl oltář bl.
Panny Marie, dřevěný, se spodkem kamenným, modře a zlatě malovaný.
V pozlaceném rámci za sklem nalézala se dřevěná socha pozlacená: P.
Maria s Ježlškem. Nad touto sochou ve vrcholu oltáře byl obraz „Nejsv.
Trojice Boží“. Na oltáři byl nápis: „Voltář tento jest udělán ke cti, chvále,
Matičky Boží z nadání lidí Boha se bojících k záduší tomuto Krteňskému
přináležejících, za správy opatrovníkův, totiž: pana Krištofa Kebrta, On
dřeje Kozáka, Jiříka Kotmela, Simona Kotmela Chábskýho, Václava Ho
lečka v lethu Páně 1677 dne 29. Julii“. ——V boční lodi býval oltář,jehož
spodek byl kamenný, svršek dřevěný, omalovaný. Obraz na plátně malo
vaný představoval Pannu Marii od rodičů svých Jáchyma a Anny oběto
vanou. Na oltáři tomto byl nápis : „Václav Leopold Klaudyan z Slavybořic,
ten čas statkův kapitolních hejtman, dne 26. Julii letha Páně 1676“.
Uprostřed nápisu byl rodinný znak Klaudiánův ze Slavibořic. — Před
tímto oltářem byly dva náhrobní kameny s těmito nápisy: „Léta Páně
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176-1dne 3. září usnul v Pánu urozený a statečný Pan Jan Antonín Ssubnor
svaté Římské říše svobodný pán z Ssenbauru*), in universitate Carolo
Ferdinandea Pragensi mudrckého a medicinálního umění doktor pobožné
paměti, který v tomto chrámu Páně odpočívá, věku svého majíee 45 let;
dej mu Pán Bůh lehké odpočívání Amen“. -— 2. „Lota Páně 1750 dno
23. Decembris usnula v Pánu vysoce urozená paní Maria Clara Opalská
z Pollehradu, urozená z Remssu, věku svého majíce 5019t; její tělo
v tomto chrámu Páně odpočívá, očekávajíce radostného z mrtvých vstání
Requiescat in pace. Amen“.

Filiální kostel sv. Petra a Pavla v Reporyjích vy
stavěn byl již asi ve XII. stol.

Filiální “kostel v Řeporyjích.

R. 1277 připomínají se Řeporyje jakožto statek kláštera
Plasského. Toho roku vrátil totiž král Otakar Řeporyje klášteru
Plasskému, jemuž je byl odňal v pokutu za to, že poddaní klá—
šterní zabili dva lesníky královské **).

Kostel byl původně velezajímavou stavbou románskou. Pů
dorys jeho, při opravě v letech 1900—1901 kopáním zjištěny,
byl čtvercový, se čtyřmi apsidami obrácenymi ke všem čtyřem
stranám světovým & s hranolovou věži v průčelí***).

*) Schaabner z Schónbaaru.
**) Emler, Reg. II., 452.

***) Srvn. Frant. Mach, „Method“ XXVII. (1901), 109—112,Leh—
ner, Děj. um. I., 3641365.
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Klášter Plasský prodal Řeporyje r. 1341 i s právem po
dacím Alžbětě vdově po Rudlinovi Pilungovi, měšťanovi Starého
Města Pražského; r. 1406 přešly Reporyje i s právem podacím
na krále českého, r. 1417 byly v držení Paldrů z Rotšteinu.

Kostel Reporyjský uvádí se v rejstřících desátků papež
ských již r. 1352.

Pořad fará řů: Gaudenc 'l' 1379,Bartoloměj, klerík ze Střem 1379,
Oldřich Petrův ze Strašic, 1397—1406, Jan Dětřichuv z Mezeřiče, kněz
dioec. Olom., prve vikář při kostele sv. Apollináře v Praze, 1406—1407,
Jan, dříve f. ve Svrkyni, sm. 5 před., 1407—1416,Jan, prve f. v Běcharech,
sm. 5 před., 1416-—1417, Tomáš, prve f. ve Stražišti, sm. s před. 1417 až
1418, Havel, prve f. v Medonosích, 1418—1419, Jeronym, klerik, 1419.

Při visitaci vykonané r. 1380 shledáno bylo na věcech ko
stelních: dva ornáty všední adva sváteční, kalich stříbrný 5 no
dem pozlaceným, 14 pall (: antipendií), dva missály, dvě
agendy, kniha »viaticuSc odvou dílech, znichž jeden byl vázán,
druhý pouze vobalu, dva žaltáře, špatně vázané*). Z roku 1407
zachoval se podobný soupis věcí kostelních, v němž uvádějí se:
4 ornáty se vším příslušenstvím, 2 missály, znichž jeden psaný
na papíře, druhý na pergamenu, 2stříbrné kalichy, 4 humerály,
17 pall, 4 manipuly, 4 štoly, 2 agendy, kniha »viaticus<<na per
gamenu, »vigíliea na pergamenu, 3 korporály se sáčky (bursami),
2 superpellice, 4 cínové svícny, cínový kotel (caldar de stagno),
velum chrámové, almara a truhlíce pro věci kostelní, kancionál
papírový, prosarius pergamenový **).

Dle pověsti byl prý V Řeporyjích klášter jeptišek řádu
cisterciatského ***).Královna Eliška Přemyslovna založila r. 1330
nový klášter dominikánek na Ujezdě v Praze, ale. ještě téhož
roku, nedlouho před svou smrtí, změnila úmysl svůj, a chtěla
na místo dominikánek uvésti do kláštera toho cisterciátky,
jež měly býti pod dozorem opata Zbraslavského. Ale brzká smrt
královnina překazila provedení úmyslu toho 1). Ony cisterciátky
prý se usadily v Reporyjích. Klášter jejich byl prý vypálen a
rozbořen od husitů r. 1420; abatyše prý byla na útěku od nich
zastřelena jj). Klášter prý stával na místě, kde nyní pod kostelem
statek čís. 10. stojí; opuštěná studna, jež se nyní v zahradě
blíže téhož stavení nachází, nalézala se prý v nádvoří klášter
nim.

Nepřizní času asi fara zanikla. Roku 1585 přísluhoval tu a
na Krtni duchovní nekatolický jjj)

R. 1669 zakoupil řád Tovaryšstva Ježíšova pro svou kollej
u sv. Klementa na Starém městě Pražském lieporyje spolu se
Zadní Kopaninou, Novou Vsí a Zlíchovem od Marie Alžběty hra—
běnky Michnové z Vacínova se vším příslušenstvím a se všemi

*) Lib. visit. 1380.
**) Tadra, Soudní akta V, 396.

***) Beckovský, Kronika 1., list 1063.
“HSrvn. Ekert, Posv. místa II., 349.

T'l')Holub, Odryté poklady 86- 87.
'H'T)Borový, Martin Medek 128.
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právy. Duchovní správu poddaných svých lrleporyjských svěřili
jesuité farářůrn Ořešským.

Roku 1772 dala kollei Klementinská kostel Řeporyjský pře
stavěti. Náklad 3221 zl. kryt byl ze záduši kostelního. Stavbu
provedl stavitelský mistr Antonín Schmied z Prahy“

Tehdáž byla zbořena východní apsida & na jejím místě vy
stavěn presbytář pravoúhlý s ploskou klenbou, rovněž také zbo
řeny apsidy boční a místo nich vystatěny mělké pravoúhlé vý—
stupky. Z původní románské stavby zachovány pouze pravoúhlé
rohy lodi, apsida západní a věž, vše to obdrželo však úpravu
barokní, věž pokryta barokní helmicí.

Vnitřek ňliálního kostela v Řeporyjích.

Přestavba dokončena byla během 4 měsícův, načež dokon—
čenou budovu 15. listopadu 1772 benedikoval vikář Antonin
z Blanckenfeldu, děkan Smečenský, Po zrušení Tovaryšstva Je
žíšova přešel kostel Řeporyjsky' pod patronát studijního fondu.

V letech 1900—1901 byl kostel v nynější podobě opraven
pod dozorem c. k. stavebního rady Frant Macha, jenž při té
příležitosti Zjistil původni podobu kostela.

Při opravě té odstraněna byla omítka se zdiva věže, takže
se objevilo původní pěkné zdivo skládající se z pečlivě přitesa—
ných & vrstvených kvádrů opukových, v bocích věže prolomena
původni podvojná, sloupkem dělená okénka románská; misto
barokní střechy dána na věž střecha jehlanová, krytá polévanými
prejzy. Ostatně ponechnána kostelu úprava barokní z r. 1772.
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Hlavní oltář jest rokokový. Na něm jest zdařilý obraz: b'v. Petr a
Pavel, v oblacích sedící; nad nimi v oblacích chrámec jakožto symbol
církve, k němuž sv. Petr ukazuje, sv. Pavel má na klíně knihu. Za sv.
Petrem andělé držící kříž, na jehož břevně velikým písmem napsáno
jméno malířovo „I. Kramolin“. Po stranách oltáře'jsou na volutách klečící
sochy andělů, z nichž jeden drží klíče a papežský kříž, druhý meě. '

Lod' jest valeně klenutá. V bočních výstupcích, uvnitř na způsob
mělkých konch formovaných, umístěny jsou malé oltáře barokní s obrazy
„Nejsv. Trojice“ a „Sv. Ignác klečící před P. Marií s Ježíškem“; oba tyto
obrazy maloval Vilém Kandler.

Při vítězném oblouku na straně evangelijní jest rokoková kazatelna,
na jejíž stříšce jest soška andílka, držícího desky desatera. Na straně
epištolní stojí na konsole socha sv. Jana Nep.

Pod kruchtou umístěn jest románský, z červeného pískovce tesaný

sloup, jehož části byly nalezeny po různu p2řiposlední opravě jednakv zemi na hřbitově, jednak ve zdivu z r. 177
Zvony: 1. ulitý ze starého puklěho zvonur. 1775 nákladem 107 zl.

50 kr. Františkem Antonínem Frankem, _2.původně z r. 1690, přelit byl
r. 1868 v dílně Anny Bellmannovy v Praze.

Starobylá gotická monstrance, která chována byla v majetku
chrámu Reporyjského, dána byla 1900 do sbírek musea král. Ceského
výměnou za nový kalich.

V Ohráštanech uprostřed vsi dal děkan metrop. kapitoly Michal
Warlich z Bubna postaviti r. 1804 kamennou sochu sv. Jana Nep.

8. Ounětice (Únětice), fara.

Duchovní správu vede farář za pomocikaplana.
Patron: metrop. kapitola.
Místa přifařena: Ounětice 481 k., šk. 6tř., Černý Vůl '/2 h

235 k, Horoměřice “/„h., 1275 k., 1 ak., 6 ž., šk. 3tř., Ouholičky “],h .,
397 k.; 4 z.,Přílepy Velké 8/4 h., 3121; ,Sukdol 1/, h., 715 k., 12 z.
celkem: 3415 k., 1 ak., 22ž

Kostel v Ounětících zaloz1lna počátku XII. století tehdejší
majitel statku Ounětickěho, Zbyhněv, »kněz a kanovník sv. Maríeé:
(»sacerdos atque canonicus sanctae Mariaec). Při kostele usta
novil dva duchovní správce (»canonicí<<):Ráže (Ras) a Bezděda
(Bezded). K výživě dal jim i nástupcůmjejích; les Roven s po
lem, les Chvatim s polem — jehož hranice býly; veliká cesta
vedoucí ku Praze, kalíště a skála Bridce u potoka Slativnice *),
dále les Štěpeň (Scepene) s polem, les zvaný Skála s polem,
dále několik rolí a luk, jež byl přikoupil, dobytek 1drůbež, mlýn
na řečeném potoce, popluží na Levém Hradci, kdež, jak praví,
»křesťanství vzalo počátekc, dále několik rodin nevolných, tak
zvaných »dušníkůa (»proanimatia).

Zbyhněv ustanovil, aby pochován byl v kostele Ounětickém
vedle jámy, do níž vylévala se voda křestní.

Štědré darování své poručil v ochranu knížeti Soběsla—
vovi**).

*) Jest to nynější Únětický potok.
**) Erben, Reg. I., 98, Friedrich, Codex dipl. íegni Bohemiae,

128, Krofta v „Ceském časop. hist.“ X., 266.
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__Uarování Zbyhněvovo král Václav I. roku 1233 potvrdil &
Unětice 'se vším příslušenstvím metropolitní kapitole Pražské
odevzdal *). Od té doby jest metropolitní kapitola Pražská
v'držení statku Ounětického, jakož i práva patronátního k tam
mmu kostelu. Právo to vykonával ve druhé pol. XIV. a na poč.
XV. stol. vždy jeden z metrop. kanovníků, totiž ten, k jehož
obročí Ounětice náležely.

Roku 1352 uvádí se fara Ounětická v rejstřících desátků
papežských.

Z dochovaných pramenů známi jsou nám tito plebáni neboli faráři
doby nejstarší: Jan 1- 1357, Šebestián 1357—1371,Martin z Višňova 1371,
Dětřich 1397—1408, Martin 1“1432, Martin z Ceského Brodu 1432.

Ounětice.

Poslední z uvedených farářů již nemohl se uvázati v držení
svého beneflcia, protože Ounětic zmocnili se roku 1421 husitští
Pražané, kteří je drželi jako zboží zástavné až do r. 1547, kdy
král Ferdinand pro vzpouru jim je odňal a kapitole navrátil.

Od té doby, kdy Ounětice byly v držení Pražanů, osazo
vána byla fara kněžími utrakvistickymi, což udrželo se ještě ve
stol. XVI., i když Ounětice byly zase v držení kapitoly. R. 1534
byl utrakvisticky farář Ouněticky obžalován u konsistoře utra
kvistické pro nezaplacení dluhu **).

*) Erben, Reg. I., 377.
**) B_ord vý, Jednání & dopisy kons. utrakvistické, 93.
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Roku 1564 kněz Jan, farář v Černilově, žádal konsistoř
pod obojí, aby dán byl na uprázdněné místo v Ouněticích. Byv
tázán, zda zachovává pořádky starobylé a kým podán na tu faru,
odpověděl, že úřadem jest podán a pořádky že zachovává. A tu
konsistoriané mu řekli, že porozuměli z jeho promluvení, že se
drží při pořádcích starobylých, a protož že jemu toho mista přejí,
však aby k úřadu bylo připsání od pánův prelátův *).

Od roku 1601 v Ouněticích byl farářem Matyáš Nemeius,
kněz pod jednou.Ten stýská si r. 1605 kapitole, že »co se nábo—
ženství dotýče není podobná ani věc možná (krom u Boha),
aby mohl nějaký užitek dobrý učinitic v Ouněticích. Návštěva
služeb Božích že jest nedbalá, osadníci jeho že »chtějí od něho
míti, aby jim bez zpovědi podával, odpuštění hřichův toliko zvo
nečkem dával, monstranci mimo obyčej každou neděli vystavoval
a česky mši svatou zpívala — toho že s dobrým SVědomím uči
niti nemůže. Mimo to stěžuje si na nedostatek důchodů. Dvě
fary, Tursko a Hradec, které prý »prvotně vždycky k faře Ouně
tické náleželya, byly mu »odňaty a k jinému záduší přidánya,
desátkův že dostati nemůže. I oznamuje tudíž, že míní »toliko
do svatého Jiří příštího na faře Ounětické zůstati<<, a že chce
»při panu arcibiskupu jiné fary vyhledávatia**).

Osadníci farnosti Ounětické, zvláště poddaní pána na Suk
dole, Adama Sluzského z Chlumu, jenž sám byl přívržencem
strany podobojí, nechtěli snésti farářů katolických a žádali, aby
»jim kněz pod obojí spůsobou podávající a českým jazykem
služby Boží sloužící dosazen aneb na neděle k posluhování ob
jednán byla. A když se jim nestalo po vůli, tu v neděli »Exaudix
1607 šafář Sukdolský a dva jíní poddaní Sukdolští klíče kostelní
pacholeti farářovu mocně odňali & k sobě vzali. A když kapi
tola proti pychu takovému se ozvala, tu pan Sluzský poddané
svoje bral v ochranu ***).

Nevíme, jak věc ta byla urovnána; jisto však jest, že utrak
visté vůle své neprovedli, nebot r. 1614 byl v Ouněticích farář
katolický Jan Coccinus Hradecký 1').

V době pobělohorské snad pro nedostatek kněžstva i v
Ouněticích nebylo faráře. (

Nejstarší matrika Ounětická počíná se rokem 1667. Od
roku 1674 byl v Ouněticích farářem Bartoloměj Hallo z Hallen
bergu, jenž s nasazením svého života působil v době morové
nákazy H).

Po něm následoval r. 1694 Václav Antonin Vaněk, jenž
spravoval farnosti Ounětickou, Noutonickou a filiální kostel sv.
Klementa na Hradci.

*) Pažout, Jednání & dopisy kons. pod obojí, 90.
**) Archiv kapit. LX., 11.

***) Archiv kap. LX., 44.
'l') Winter, Život církevní. 265.

“H) Archiv kap. XCI., 21.
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Na konci stol. XVll. byl v době moru zřízen nový hřbitov
a na něm vystavěna kaple sv. Josefa, již Jan Král z Ounětic od
kázal r. 1698 pole *). V kapli té bývala sloužena mše sv. ve
svátky svatých patronů proti moru uctívaných **).

Roku 1700 bylo v Ouněticích 81, v Piílepech 72, v ()uholicích 77,
ve Statenicích 118, v Sukdole 105 a v Horoměřicích 120 duší.

Roku 1701 vystavěl u Sukdolu malou kapličku ke cti
sv. Václava***) rychtář Suchdolský Martin Ježek uprostřed hřbi
tova, na němž bylo pochováváuo za moru roku 1680. Klášter
Emauzský, jakožto majitel statku Sukdolskěho, daroval kapli
tě pole, aby z výnosu jeho v dobrém stavu býla udržována. ,

Vnitřek kostela Ounětického.

Farář Vaněk zemřel 1707; v době dlouhé jeho nemoci vy
pomáhali mu v duchovní správě augustiniáni od sv. Václava
v Praze. Po něm následoval Daniel Václav Josef Turek 1707
až 1718; za něho odděleny býly Noutonice.

U Ounětic dal farář Turek vystavěti r. 1716 kapli svat.
Jana Nep.; stavěl ji mistr zednický Pavel Duchek T).

Po resiguaci faráře Turka (stal se fundatistou při vele
chrámu Svatovítském) obdržel faru Ounětickou Jan Nep. Václav

*) Archiv kap. XCIX., 3.
**) Zpráva z r. 1700 v archivu arcib.

***) Byla to kaplička malá, spíše jen dutý sloup; byla uvnitř čtyři
lokte široká. a tolikéž dlouhá.

'I') Kap. arch. CXXXlII., 25.
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Hteidl z Greili'enwehru, kaplan Staroboleslavský 1719—25 (stal se
později administrátorem na Skalce v Praze a umřel ve vysokém
věku r. 1774); po něm následovali: Josef Frant. Svoboda, dříve
f. Čechtický, mistr svob. umění a íilosoíie, bakalář theologie, pro
tonotář apoštolský 1728 i“ 1750, Václav Frant. Nespěšný 1750,
zemř. 1759.

Roku 1755 byla kaplička sv. Václava u Sukdolu rozšířena
a opravena.

Na osadě Ounětickě vyskytovali se ještě v XVII. stoleti
jednotlivci, kteří tajně u sebe chovali knihy nekatolické; tak Jan
Houdek ve Velkých Přílepech r. 1734 vyznává: »Přiznávám se
a lituji, že jsem těžce chybil a zabloudil, když jsem skrze dlouhej'
čas u sebe držel a zachovával knihy kacířské a husitské, v nich
čitával & je dobrovolné vydati nechtěl, až když přehledávanej
jsem byla; podobně vyznal r. 1739 Matěj Křeček z Horoměřic.

K nařízení vládnímu i církevnímu provedena byla r. 1758
také v Ouněticích prohlídka knih. Zajímavý jest seznam knih
u jednotlivců na osadě nalezených; seznam ten podává obraz
o tom, jaká četba tehdáž mezi lidem byla rozšířena:

„V Ounětz'cích. U šafáře: 1. Jádro naučení křesťanského in 80,
2. Tomáš Kempenský v češtině in 80, 3. Pět červených korálův in 80,
4. Duchovní rajská růže in 80,Zíznivý poutník Svatohorský in 80.U s l ád ka
a jeho čeledi: 1. Historie církevní Eusebii Episcopi in folio, 2. Vita ss.
neb život svatých in fol., 3. Postilla stará bez titule in 40, 4. Kalendář
církevní in 80, Modlitby dvou ss. sester in 80, 6. Pět červených korálův
in 80, 7. Knížka missionis in 80, 8. Marianský duchovní poutník in 120,
9. Outočiště týhodní k Marii Panně ín 120,10. Vejroční písně. malý, in 180.
U bečvá ře: 1. Modlitby dvou ss. sester in 80, 2. Pobožnost omdlévání
P. Ježíše in 80, 3. Knížka missionis in 80,4. Modlitby ke mši svaté, starý,
in 120.U rychtáře Vojtěcha Pochmana: ]. OběťNovéhozákona
mše sv. in 40, 2. Vejklady Patera Konyáše S. J. in 80, 3. První díl kají
cích kázání in 80, 4. Krve nevinné žízniví vlci in 80, 5. Modlitby s.
Mechtyldy ke mši sv. in 80, 6. _Vonnákytka dvou ss. sester in 80, 7. Pět
červených korálův in 80, 8. Stěpná zahrada. Patera. Kochema in 80,
9. Rajská růže in 80, 10. Evangelia, malá, obyčejná in 180, 11. Písně vej
roční in 180, 12. Duchovní poklad od Jezuvitů in 160,13. Stromeček života
věčného in 180, 14. Cervený korály ke mši sv. in 180, 15. Ctení o orte
lování P. Ježíše in 80, 16. Knížka ke mši svaté, malá, in 24". U Jiříka
Krále: 1. Modlitby dvou ss. sester in 80, 2. Nábožné modlitby bez titule
in 80. U Jana V inše: 1. Pět červených korálův in 80, 2. Modlitby psaný
dvou ss. sester in 80. U Jana Hlomoza: 1. Kancionál větší in 40,
2. Knížka k Panně Marií bez titule in 80. U dolejšího mlynáře
Tomáše Dostála: 1. Kosmografia česká in folio, 2. Historie česká
Hájkova in folio, 3. Písně vejroční in 40, 4. Postilla katolická in 40, 5.
Velká štěpná zahrada in 80, 6. Knížka německá Mariae-Hilf in 80, 7. Pět
červených korálův in 80, 8. Pravidlo duchovního života in 120, 9. Krátký
výtah Písma svatého in 80, 10. Knížka dvou ss. sester in 120, 11. Stro
meček života věčnéhoin 240. U hořejší mlynářský vdovy Anny
Chudobový: 1. Modlitby katolické in 80, 2. Knížka známá missionis
in 80.U vinopala Františka Srpa: 1. Pět červenýchkorálův in 80,
2. Duchovní rajská růže in 80. U Josefa Patery: 1. Kvítek majální
sv. Jan Nepomucký in 80, 2. Modlitby katolické in 80, 3. Katechismus P.
Deshajes S. J. in 80, 4. Katolické knížky bez titule in 120.U Václava
Smolíka, zedníka: 1. Rajská růže pro osoby ženské in 120, 2. Rajská
růže větší in 80, 3. Rok nebeský Patris Nadasi in 120.U kováře Fra n
tiška Veselého: 1. Knížka známá missionis in 80, 2. Kající duše in
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180, 3. Duchovní poklad in 180, &. Cervená růžička ke mši sv. in 180.
U Václava Štětky, tesaře: l. Pět krátkých kázání proti lutryánům
a jiným kacířům in 80. U Matěj e Štětky: Pět červených korálův in
80.U Mařeny vdovy Paurovy: Rajská růže vonnými modlitbami
ozdobenáin 8". U mistra polního Jana Soukupa: 1. Štěpnáza
hrada in B", 2. Duchovní rajská růže in 80, 3. Item Rajská růže in 80.
U šenkýře Ondřeje Příhody: 1. Pět červených korálův in 80,2.
Nový poutník Svatohorský in 80, 3. Nebeský budíček in 180. — Ve Vel
kých Přílepz'ch. U Matěj e Šroubka: 1. Duchovní rajská růže in 80,
2. Evangelia obyčejná in 123, 3. Jesu Sirach bez titule in 120, 4. Nebeský
budíček in duplo in 160, 5. Cervená růžička in 160.U Fr an ce Novák a:
1. Rajská růže in 80, 2. Velká štěpná zahrada in 80, 3. Pět červených
korálův in 80, 4. Nový zákon bez titule in 40; U Martina Sasky: 1.
Rajská růže in 80, 2. Evangelia in 120, 3. Cervená růžička in 16“, 4.
Truchlivá hrdlička in 160,5. Nebeský budíček in 160. U Josefa Dolana:
1. Pět červených korálův in 80, 2. Svatojánská koruna slávy in 120, 3.
Modlitby dvou ss. sester in 120, 4. Evangelia malá in 120, 5. Písně vej
roční in 120. U Jana Soukupa: 1. Bible dobrá in folio, 2. Postilla
Patris Konyáš in 80, 3. MCdlitby dvou ss. sester in 80, 4. Item podobný
modlitby in 80, 5. Pět červených korálův in 80, 6. Knížka missionis in
120, 7. Kancionálek sprostý in 120, 8. Tomáš Kempenský in 120, 9. Evan—
gelia malá in 120. U Jana Lva: 1. Jádro cvičení křesťanského in 80,
2. Nový zákon in 80, 3. Rajská růže in 120, 4. Evangelia malá in 120, 5.
Jesu Sirach in 120,6 Kancionálek bez titule in 120.U Ma rtina Šroubka:
1. Květná kytka in 80, 2. Knížka missionis in B", 3. Knížka bez titule,
ale dobrá in 120, 4. Nebeský budíček in 16“, 5. Evangelia malá in 160.
U Jana roubka: 1. Knížka missionis in 80, 2. Evangelia malá in 120,
3. Kancionálek in 120, 4. Jesu Sirach bez titule in 120, 5. Pobožné knížky
bez titule in 160.U šenkýře Jana Rosenkrance: 1.Pět červených
korálův in 80, 2. Item ještě jednou in 80, 3. Modlitby dobré bez titule
in 160.U Jakuba Zaydla: 1. Modlitby katolické in 80, 2. Knížka mis
sionis in 80, 3. Knížka dvou ss. sester in 120, 4. Evangelia obyčejná in
120.U Matěje Nováka: 1. Jistá znamení církve svaté katolické in 80,
2. Duchovní lůžko in 80. U Jana Pokorného: 1. Knížka missionis in
80. 2. Modlitby bez titule in ]6". U Karla Sa sky: 1. Rajská růže in
80, 2. Modlitby bez titule in 80, 3. Evangelium malá in 160, 4. Syrach
bez titule in 160. U J ana Dolej še: Mariale Lauretanum. U Jakuba
Svobo d y: Seraňnskýbudíčekin 120.U Matěj e Pe tržilky, pastýře:
1. Cithara Nového zákona in 80, 2. Knížka missionis in 80, 3. Pravá mou
drost in 120,4.. Jesu Sirach in 160. — V Ouholic'kách. U Ma tějeDo
lej še jinak Dvořáka: 1. Bible dobrá česká in folie, 2. Postilla nedělní
in folio, 3. Historie sv. Jana Nepomuckého in 40, 4. Mariánská zahrádka
in 80, 5. Katechismus P. Canisii in 80, 6. Libellus missionis in 80, 7; Zalmy
ven. domini Paroubek in 80, 8. Rajská růže in duplo in 120, 9. Cervená
růžička in 16“, 10. Bratrstvo sv. růžence in 120. U Jiříka Mrdačka:
1. Kancionál in 40, 2. Modlitby dvou sv. sester in 80, 3. Pět červených
korálův in 80, 4. Nebeský budíček in 160.U Vá clava Vyš ína: 1. Bible
dobrá in folio, 2. Duchovní kniha česká in 89, 3. Modlitby dvou ss. sester
in 80, 4. Zalmy ven. d. Paroubek in 80, 5. Cervená růžička in 240, Ne
beský budíček malý in 240.-U Jana Vyší na; 1. Pět červených korálův
in 80, 2. Rajská růže in 120, 3. Dv_ou ss. sester modlitby in 16", 4. Mod—
litby bez titule in 160. U Jana Zeníška: 1. Nebeský klíč in 80, 2.
Rajská růže in 12“, 3. Duchovní poklad, psaná kniha in 160.U Matěje
Kroupy jináč Chlupatého: 1. Novýzákon in folio,2. Postilla in 40,
3. Modlitby dvou ss. sester in 80, 4. Pět červených korálův in 80, 5. Pe
kelný žalář-in 120, 6. Poklad duše větší in 120, 7. Rajská růže in duplo
in 120, 8. Modlitby katolické in 120, 9. Spasitedlné myšlení in 120, 10.
Rok Marianský in 120, 11. Kancionálek in 16", 12. Nebeský budíček in
16“,13. Dvou ss. sester knížky in 160. U Jana Ne chanského, šen
kýře: 1. Modlitby dvou ss. sester in 80, 2. Modlitby dobré bez titule in
80, 3. Rajská růže in 12“, 4. Nebeský budíček in ]2", 5. Evangelia malá
in 120,6. Oběti mše svaté in 24". U Václava Váni, šafáře: ]. Pláč
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svatých Otcův in 80, 2. Historie patientis Christi in 80, 3. Katechismus
arcibiskupský in 80, 4. Katechismus P. Canisii in 80, 5. Asceticus (liber)
o rozjímání pekla in 120, 6. Duchovní poklad in 160.U Tomáše Zápo
tockého: 1. Pobožnost k svátosti oltářní in 80, 2. Pravá katol. rodičův
moudrost in 80, 3. Světlo katolického učení in 120, 4. Stěpná zahrada in
160.U Matěje Kulh av ého, kováře: 1. Květnákytka in 80,2..Evan
gelia malá in 160.U Matěje Petráka: 1. Decachordus neb kancionál
in 40, 2. Cithara Nového zákona in SO,“3. Poutník Svatohorský in 80, 4.
Knížka missionis in parvo 80, 5. Modlitby ss. sester malé in 160. U Ja
kuba Mlsa: 1. Pět červených korálův in 80, 2. Knížka missionis in
parvo 80, 3. Item podobná knížka in 80, 4. Modlitby ke mši svaté in 240.
U Jakuba Svej dy: 1. Květná kytka in 80,2. Rajská růže malá in 160,
3. Poutník Svatohorský in 160. U Tobiáše Bar tla: Bambergisches
Gebett—Buchin 160, 2. Teutsches Evangelium in 120,U Jana Lhotáka,
dolejšího šenkýře: ]. Postilla katolická in 40,2. Rajská růže malá
in 120, 3. Item podobná in 120, 4. Nebeský budíček in 165. U Ondřej e
Fafejta, pasáka ve dvoře: 1. Knížka missionis in parvo 80.2. Pět
červených korálův in 120.U Rozyny vdovy Fijalový: 1. Pět červe
ných korálův in 80, 2. Kancionálek bez titule in 160, 3. Evangelia malá
in 160. U Josefa_Sedláčka, mlynáře pod Morání: 1.-Postilla
katolická in 40, 2. Zivot P. Krista a P. Marie in 40. 3. Podobné životy
však ale in 80, 4. Knížka missionis in parvo 80, 5. Rajský slavíček in
120, 6. Jesus Sirach in 120. — V Horoměřících. U Jana Kej_m ara,
rychtáře: 1. Postilla P. Steyera S. J. in 40, 2. Robota církevní P. Ríčan *)
in 40, 3. Malá postilla P. Konyáše in 80, 4. Choti Beránkova in 80, 5.
Rajská růž_ein 12", 6. Knížka missionis in parvo 80, 8. Nebeský budíček
in 160. U Simona Kundely: 1. Robota církevní bez titule in 40, 2.
Každodenní pobožnost k Kristu Pánu in 80, 3. Kvítek majální in 80, 4.
Otázky a odpovědi z Bible, nákladem Dědictví sv. Václava in 80, 5. Ná—
božné uctění měsíčného svatého Patrona in 80, 6. Historie P. Marie
z Kulmu in 80, 7. Patnácte modliteb sv. Brigitty in 80, 8. Pobožnost
k Karlovské Marii P. in 120, 9_. Rozmlouvání katolíka s kacířem na
způsob katechismusu in 120, 10. Cervená růžička in 160, 11. Krátká zpráva
pro sodály bratrstva Panny Marie in_120. U Pavla Nováka: Modlitby
nábožnébez titule in 80.U Matěje Cundra, zah rad nika: 1. Zrcadlo
svatých a světic božích na každý měsíc in 80, 2. Dobrodiní a milosti od
sv. Františka prokázané, bez titule in 80, 3. Modlitby katolické bez titule
in 80, 4. Outočiště českého království in 80, 5. Světlo "učení katolického
in 80, 6. Růže bíle-červená bratrstva svaté Anny in 80, 7. Knížka missi
onis in 80, 8. Evangelia malá in 120, 9. Stromeček života věčného in 160.
U Jiřího Kučery: 1. Katechismus arcibiskupský in 80,2. Květná kytka
in 80, 3. Rajská růže in 80, 4. Zalmy ven. P. Paroubka in 80, 5. Truchlivá
hrdlička in 120, 6. Evangelia malá in 120, 7. Kancionálek neb písně in 120.
U Josefa Ctrnác tého: 1. Kniha nábožná bez titule in 40, 2. Hodinky
o srdci P. Ježíše in 8“. U Matěj e Kroffnetra, šenkýře: 1.Kronika
česká Beckovského in folio, 2. Nebeský klíč in 40, 3. Velká štěpná za
hrada in 40, 4. Postilla katolická in 40, 5. Pět červených korálův in 80,
&.Modlitby dvou sv. sester in 80, 7. Kancionálek in 120 U Matěje
Cadského: 1. Pět červených korálův in 80, 2. Katechismus P. Canisia
in 80, 3. Knížka missionis německá in 80, 4. Nebeský budíček in 120. 5.
Item podobná knížka in 120, 6. Evangelia malá in 120, 7. Kancionálek
in 12“. U Matěje Kejmara: 1. Rajský slavíček in 80, 2. Spasitedlný
týhoden in 80, 3. Knižky katolické bez titule in 80, 4. Nebeský budíček
i_n120. U Jiřího Protivy: Pět červených korálův in 8". U Jakuba
Cerného: 1. Modlitby katolické bez titule in 80, 2. Podobný bez titule
starý in 80, 3. Evangelia malá in 120, 4. Nebeský budíček in 120. U Ma
těje Wolfa: 1. Modlitby sv. Aloisia a Stanislava in 80, 2. Hodinky du
chovní sv. Prokopa in 80, 3. Modlitby bez titule_in 80. U Jiřího Far
ského: 1. Modlitby bez titule in 80, 2. Podobné bez přípisu in 80, 3.

*) Správně: Račín.
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Vejroční písně in 120.U Jiřího Nedbala: 1. Poutník Svatohorský in 80,
2. Malá štěpná zahrádka in 120.U Jakuba Protivy: 1. Ranní slavíček
in 80, 2. Modlitby staré bez titule in 80. U Antonína Kundely: Mod
litby bez přípisu in 120.U Jakuba Hrabě, mistra polního: 1.
Postilla katolická in 40, 2. Kancionál český in 40, 3. Nový zákon in majori
80, 4. Pět červených korálův in 80, 5. Duchovní poklad m 120, 6. Nebeský
budíček in 120 Na a pod Sukdolem. U Matěje Halka, ten čas
rychtáře: 1. Nový zákon in 80, 2; Zlatá víry katolické dennice in 80,
3 Cytara Nového zákona in 80, 4. Zivot Krista P. a Panny Marie in 80,
5. Zalmy ven. P. Paroubka in 80, 6. Spůsob uctění Marie Panny in 80,
7. Štít Marianské pobožnosti in 80. U Matěje Ch arváta: 1. Církevní
robota bez titule in 80, 2. Malý život Krista Pána in 80, 3. Rajská růže
in 120,4. Modlithy dobré, však bez titule in 120. U Pavla Charváta,
bečváře: 1. Katechismus arcibiskupský in 80, 2. Knížka missionis in
parvo 80, 3. Podobná knížka ještě jednou, 4. Písně vejroční in 120, 5.
Evangelia malá in 120.U 0 ndřej e Procházky: 1. Květnákytka in 80,
2. Cervená růžič_kain 120, 3. Písně vejroční in 120. U Jiřího Přibyla,
nyní u Jana Skvo ra: 1. Zlatý nebeský klíč in 80, 2. Cervená růžička
in 120. U Pavla Cížka: Modlitby katolické bez titule in 80. U Jana
Burdy, kováře a spolu šenkýře: Rajská růže in 80. Ve dvoře:
u Jana Zely, šafáře a spolu polního mistra: 1. Katechismus
arcibiskupský in 80, 2. Pět červených korálův in 80. 3. Rajská růže in 80,
4. Podobná ještě jednou in _80, 5. Geistliches Rosen-Gartlein in 160.
U ostatních sloužících: Stěpnázahrádkain 80.U'pana starýho,
ten čas 0 n dřej e Klaj nera: 1. Modlitby_dvousv. sester in 80,2. Mod
litby katolické bez titule in 80. U Jana Sípka na Fumberku pod
kovárnou: Pět červenýchkorálův in 80. U Václava Trojana, před
ního mlynářef. 1. Bible dobrá, již roztrhaná in folio, 2. Postilla nová
P. Konyáše in 80, 3. Cithara Nového zákona in 80, 4. 'Zlatý nebeský klíč
in 80, 5. Sladký nápoj duši posilňující in 80 parvo, 6. těpná zahrádka
in parvo 80, 7. Nový poutník Mariánský in 80, 8. Modlitby ke mši sv.
bez titule in 80. U Filipa Trojana, dolejšího mlynáře: 1. Jádro
křesťanského naučení in 80, 2. Knížka missionis in parvo 80, 3. Štěpná
zahrádka in 120, 4. Poklad duchovní in 120, 5. Evangelia malá in 120,
6. Písně vejroční in 120, 7. Dvou sv. sester modlitby in 180. U čeledína:
1. Knížka bez titule ke mši svaté in 180, 2. Lékař duchovní sv. Jan
Nepomucký in 80 parvo. U Václava Stehlvik a: 1. Rajská růže in 80,
2. Zíznivý poutník in 80. Na Vensově a u Cerny'ho Vola. U Matěje
Janatky, mlynáře: 1. Bible dobrá, od mnohých pánů farářů pode
psaná, in folio, 2. Kancionál Svatováclavský in 40, 3. Postilla katolická
bez titule in 40, 4. Nový zákon vnově tištěný in 80, 5. Nebeský klíč in 80,
6. Truchliváhrdlička in 160.U Josefa Proch ázky, šenkýře: 1.Růže
duchovní líbeznosti in 40, 2. Rajská růže in 120, 3. Knížka missionis in
parvo 80, 4. Zivoty dvou sv. františkánův in 120, 5. Katechismus katolický
in 12“, 6. Hodinky o sv. Izydoru in 120, 7. Pravá katolických rodičův
moudrost in 120, 8. Katolická knížka bez titule in 120, 9. Život sv. Pere
grina in 120, 10. Evangelia obyčejný in 120, 11. Vejroční písně in 120,
12. Pobožnost k sv. Thekle in 160,13. Katechismus malý in 180, 14. Svazek
nábožných písní in 160.U Matěje Hrdličky: 1. Pět červenýchkorálův
in 80, 2. Rajská růže in 120. U Jana Rybáka: Katolické modhtby
staré in 12“. U Jiříka Novotného: 1. Rajská růže in duplo in 1?“,
2. Dvou sv. sester modlitby in 120.U Václava Máje: 1'. Knížka mis
sionis in'parvo 80, 2. Evangelia malá in 120. V Drábkovým ml_e_]nll
u Karla Suchýho: 1. Postilla P. Steyer S. J. in 40, 2. Historia sv.
Jana Nepomuckého in 40, 3. Theatrum Božího řízeni, sv. Job in 80, 4.
Znamení církve svaté in 80, 5. Květná kytka sv. modliteb in 80, 6. Geistl
Rosen-Garten in 80, 7. Duchovní rajská růže in 120, 8. "Zalmy ven. P
Paroubka in parvo 80, 9. Modlitby psané, české a německé, in 80, 10
Evangelia malá in 120. 11. Vejroční písně in 120,

Ze seznamu toho jest patrno, že mezi lidem byly tehdáž již
knihy výhradně katolické a téměř veskrze obsahu náboženského.
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Roku.1752 zjednána byla, pro kostel Ounětický nová monstrance
stříbrná, pozlacená, s měděnými paprsky; stříbra bylo v ní 781/9 lotů,
mědi 47 lotů. Ko zhotovení jejímu dán byl Pražskému zlatníku Janu
Vodičkovi starobylý stříbrný kalich, jenž vážil 4:41/2lotů; ostatní stříbro
věnovala metrop. kapitola. Mimo stříbro a měď stála monstrance ta cel
kem 116 zl. 27 kr.; částku tu věnoval farář Nespěšný.

Roku 1753 hrozila věž kostela sesutím, takže musel býti
svršek její snesen. _

R. 1758 při obléhání Prahy Prusové uzmuli v Ouněticích
stříbrný kalich, farář Nespěšný škodu nahradil, odkázav kostelu
nový pěkný kalich stříbrný ozdobený českými drahokamy.
_ Farář Nespěšný zemřel 1759, odkázav kostelu značné svoje
jmění,'jehož užito bylo ke stavbě nové školy r. 1760 a později
i ku stavbě nového kostela.

Pořad farářů od r. 1759: František Blovský, prve cere—
monář praeláta-arcijáhna Jana Michala Hertsche, 1759 1—1782,
Josef Frant. Kostelecký 1782—1806, Jan Gloss 1806 1- 1826.

Roku 1766 svolila kapitola k tomu, aby jednak z pozůsta—
losti faráře Nespěšného, jednakz důchodů jejích podniknuta byla
stavba nového kostela. Dne 9. května téhož roku položen byl
základní kámen k stavbě té, jež dokončena byla r. 1770, načež
23. prosince benedikována farářem Blovským.

Roku 1772 daroval kanovník. Matouš Schreiberer kostelu
Ounětickému stříbrnou lampuj

Roku 1783 dne 17. srpna v neděli X. po sv. Duchu kon
sekroval kostel Ounětický světící biskup Pražský Erazim Diony—

sius fKrieger. Téhož roku obnovena byla hřbitovní kaple svatéhoJose a.
Roku 1786 musilo býti sneseno attikové zdivo nad bočními

zdmi lodi, jelikož bylo příliš těžké a škodilo klenbě.
Roku 1799 dne 26. května slavil farář Kostelecký 50. vý—

ročí svého vysvěcení na kněze u přitomnosti světícího biskupa
Chlumčanského a jiných kanovníků, praeláta strahovského a
hojně shromážděného kléru sousedního.

Roku 1802 dne 25. října v neděli v noci na pondělek do
byli se zlodějové do kostela Ounětického, vzali z tabernakula ci
borium, vysypavše sv. hostie na oltář, dva velké svícny cínové
zvýší člověka, které před velkým oltářem stály, 3 svícny s 01
táře, umývadlo ze sakristie a mnoho bohoslužebných rouch.
Děkan metrop. kapitoly Jan Michal Warlich z Bubna daroval
oloupenémé kostelu nové ciborium.

Týž dobrodinec (T 1804) věnoval 600 zl. na zřízení nadace,
z jejíž úroků měly býti zakupovány pro chudé školní'ašlítky farní
školy u sv. Víta v Praze, dále v Ouněticích a v Zelezné školní
knihy a jiné školní potřeby, po případě i šatstvo.

Za cís. Josefa II. byla kaple sv. Václava“ u Sukdola zru
šena & zpustla; r. 1807 koupiljimlynář Sukdolský Karel Trojan,
načež znovu byla benedikována.

Roku 1811 musil kostel Ounětický, tak jako jiné kostely,
odvésti státu veškero své stříbro, vyjímaje dvě číše kalichů, dvě
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pateny, nádobky na sv. oleje, patenku k nemocným a melchi
sedech z monstrance. \

Roku 1909 byl kostel Ouněticky' důkladně opraven.
Pořad farářů od r. 1826: Jan Modroch 1826 *,L1857, Jos.

Lemoch 1858 j“ 1864, Frant. Matoušek 1864 j 1878, Jakub Lud
vík 1879 1" 1905, Jan Podlaha 1905—1910.

Farm kostel Nanebevzetí Panny Marie jest prostá,
ale úhledná stavba barokní.

Presbytář skládá se z pole obdélníkového, valeně sklenutého, a z při
léhající mělké apsidy. V bocích presbytáře jest po oknu obdélníkovém,
polokruhově zaklenutém; v oknech těchto jsou skla kathedrální s me
daillonky „Srdce Páně“ a „Srdce P. Marie“ (z r. 1907).

Hlavní oltář jest ba
rokní; skládá se z tum
by ozdobené znakem ka
pitolním, a z nástavku
v němž jest tabernakl
s výstavním trůnem; po
stranách jsou branky, na
nichž sochy sv.Joachyma
a sv. Anny. Pod těmito
sochami jsou na záklen
kách malované znaky.
Jeden z nich jest ka
novníka Jana Jachyma
Hrobčického z Hrobčic
('l' 1778); o druhém s de
visou „Spe et patientia“
nevíme, čí byl; nepo
chybně také některého
člena kapitoly. Znaky
tyto naznačují patrně do
brodince, jichž nákladem
oltář byl zřízen.

Nad oltářem vzadu na
zdi jest veliký barokní
rámec anděly nesený,
v němž jest zdařilý obraz
„Nanebevzetí P. Marie“
od Ign. Raaba.

Loď jest rovněž kle
nutá; klenba jest valená

, , o třech polích pásy od
kaple sv. Josefa na hřbitově v Ouněticích. sebe oddělených.

Při vítězném oblouku
na straně evangelijní jest barokní kazatelna, na jejímž řečništi jest
rovněž znak Hrobčického.

Při bočních stěnách lodi stojí naproti sobě barokní oltáříčky s vy
řezávanými baldachýnky a drapperiemi; na nich novější, umělecky ne
cenné obrazy „Sv. Vojtěch“ a „Sv. Barbora“.

Vnějšek kostela jest členěn pilastry s kompositními hlavicemi.
V průčelí jest věž s helmovitou střechou plechem pobitou. Střecha

koštela jest tašková; nad presbytářem strmí sanktusová Vížka plechempo itá.
Zvony: 1. s nápisem: „Ulil Arnošt _Diepold v Praze. Na svůj

náklad přeliti dal Antonín Hora, děkan v. v. metrop. kapitoly 1.P. 1893.“
2. s nápisem „Gos mich Nicolaus Lów in Prag Anno Domini 1653.
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Kaple sv. Josefa na hřbitově jest zevně pětiboká, uvnitř desíti
boká Ve čtyrech bOCIChjsou nízká okna segmentová; v západním boku
vchod, v rozích uvnitř pilíře s řimsovými hlavicemi. Klenba kupolovitá
v deset lichoběžníkových polí rozdělená. Střecha vzdutá, prejzy krytá,
se slepou zděnou lucernou, plechem krytou.

Když císař Josef II. zakázal pohřbívati v kostelích, metropolitní
kapitola, jejíž členové dosud ve velechrámě sv. Víta ve zvláštní kryptě
se pochovávali, zvolila sobě pohřebiště na hřbitově Ounětickém u zmí
něné kaple. První tam byl pochován kanovník-arcijáhen Ignác Jeronym
Krebs, jenž zemřel r. 1788. R. 1808 zřízena před kaplí podzemní krypta;
po roce 1848 kanovníci byli většinou pochováváni na hřbitově Košířském:
jen dva zvolili sobě poslední odpočinek na hřbitově Ounětickém Michael
Willer & Josef Vojtěch ryt Rauch, kteří oba zemřeli r. 1860. V novější
době, jak již výše řečeno, jest hřbitov Břevnovský pohřebištěm kapitulárů.

Kaple sv. Jana Nep. u Ounětic.

Kaplička sv. Jana Nep., západně od Ounětic, jest jednoduché
obdélníkové stavení vzadu zaoblené; střecha jest prejzová se zděnou čtyr
bokou lucerničkou ; nad průčelím nízký rozložitý štít. V bočních zdech
malá polokruhová okénka. Vnitřek jest valeně klenutý; oblé zakončení
má klenbu konchovitou, od ostatní klenby pásem oddělenou. Oltářík
prázdný, po stranách prázdné výklenky. Před kaplí stojí na oblém sloupku
kamenná soška sv. Jana Nep.; na podstavci vytesán letopočet 1699.

V Sukdole má od r. 1679 .statek klášter Emauzský. Severo—
západně od Sukdola, na cestě k Ouněticům stojí o samotě uprostřed bý
valého hřbitůvku nad údolím Ounětického potoka zmíněná již kaple sv.
Václava. Vysoké topoly před kaplí stojící a skalnaté hřbety nedaleko
odtud se táhnoucí tvoří tomuto osamělému místu pěknou krajinářskou
dekoraci. Svatyňka sama, r. 1890nákladem kláštera Emauzského opravená,
jest prostá. stavba obdélníková, vzadu zaoblená. Nad průčelním štítem jest
zděný výstavek se zvonkem. Střecha tašková. Vnitřek prostě vybílený.
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Stropy rovné. Přesbytářfk od lodi oddělen obloukem polokruhovým. Na
oltari nové rctabulum na plátně malované s postavami sv. Václava, sv.
Jeronyma, sv. Vojtěcha a sv. Jana Nep.; nad tím barokní kříž. V bocích
presbytářiku jsou okénka polokruhově sklenutá; pod nimi v oválových,
pěkně řezaných barokních rámcích obrazy: „Sv. Alois“ a „Sv. Josef“.
V bocích lodi jsou rovněž okénka polokruhově zaklenutá. Na stěnách
rozvěšeno jest šest obrazů na plátně malovaných: Výjevy Zumučení Páně.
Jsou to dobré malby z XVIII. stol. Na straně evangelijní visí veliký obraz
na plátně: sv. Benedikt se sv. Scholastikou klečící před oltářem, nad
nímž v oblacích nejsv. Trojice.

i;? “".“-£.,f:,ÉFĚ-yi' %.;? '..ifkďó '
Ž;Čf— ???-VW—ťšý ..
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Kaple sv. Václava u Sukdola.

V Horoměřicích, jež od dávných dob náležejí kanonii Strahov
ské, jest-v zámku v prvém poschodí kaple sv. Anny z prvé polovice
XVIII. stol. Jest to čtvercová komnata, z každé strany dvěma okny
osvětlená.. Strop na způsob zrcadlové klenby (klenba nápodobena omít
nutou konstrukcí dřevěnou) ozdoben jest bohatou malbou, kterou provedl
Siard Frant. Nosecký, kapitulár Strahovský ('l-1753). Uprostřed P. Maria
s Ježíškem na klíně, jenž vedle klečícímu sv. Josefu lilii podává; pod
tím níže sv. Joachim a sv. Anna, ještě níže Abraham s lsákem, po jeho
bocích Aron a muž 0 hůl opřený. Po straně levé skupina rodu sv. .lana
Křtitele, na straně pravé David & rod jeho, sv. evang. Jan a sv. Jakub.
Na straně protilehlé andělé držící tabuli s rodokmenem sv. Rodiny.
V rozích širokého fabionu jsou štukové rokokové ozdoby. Oltář barokní,
obstoupený dvěma oblými sloupky s kompositními hlavicemi. Mezisloupky
visí ze dřeva řezané polychromované květinové festony. Na tabernákulu
socha sv. Anny s P. Marií. Nahoře na sloupcích spočívá římsa v půdo
rysu segmentovitě prohnutá; na ní uprostřed v ozářeném obláčkovém
věnci plastické poprsí Boha Otce; po stranách na římse sedící andílkové.
Na stěnách vedle oltáře & mezi bkny jsou obrazy na plátně malované:
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1. Kristus Pán zjevující se omdlelé světici premonstrátce, 2. Sv. Norbert,
3. Madonna s Ježíškem, v pozadí sv. Josef (postavy po kolena), 4. Sv.
Jan Nep. klečící před oltářem; v pozadí drobný výjev svržení z mostu.

Vnitřek zámecké kaple v Horoměřicích.

Jsou to vesměs malby XVIII. stol., prostřední hodnoty; nejcennější jest
Madonna s Ježíškem. Na zadní stěně visí větší obraz na plátně: Sv.

Řosřůlmblsv. Anna a P. Maria jako dívka; necenná malba z počátku. s .

9. Roztoky, fara.
Duchovní správu obstaráváfarář.
Patronát dosud nejistý; právo podací příslušíknížeti arcibiskupu

Pražskému.
Místa přifařena: Roztoky 1042 k., 21 ak., 26 ž.,_'1 bez vyzn.;

Levý Hradec 3/4h., 24 k.; Podmoráň 11/2h., 68 k., 7 ak.; Zalov 1Ira/m.,
400 k., 10 ak.; celkem: 1510 k., 38 ak., 26 ž., 1 bez vyzn.

ást Roztok náležela odedávna klášteru Břevnovskému;
r. 1296 vystavěl tu opat Pavel Bavor dům opatský, vynaloživ
na stavbu tu 130 hřiven..
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. Roku 1387 prodal opat Břevnovský Diviš majetek kláštera
v Roztokách Reinhardovi z Remeše, měšťanu Starého města
Pražského.

Ten měl v Roztokách kapli sv. Jošta (Jodoka) a při ní
vydržoval kněze.

Když r. 1434 zemřel knězMarek při kapli té ustanovený,
byl k presentaci zmíněného Reinharda na místo to presentován
a konsistoří tehdáž v Žitavě dlící stvrzen Petr Šosták (Schostak),
kněz diecése Vratislavské *).

Farní kostel v Roztokách.

Roztoky náležely k faře na Levém Hradci, a když fara ta
zanikla, vykonávali tu duchovní správu faráři Ounětičtí a potom
od r. 1707 Noutoničtí.

*) Libri Conf. VIII.—X., 223.
Posvátná místa. V. Cl
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Roku 1700 bylo v Roztokách 135 osob přijímání sv. svá
tostí schopných.

V zámku Roztockém připomíná se téhož roku soukromá
kaple. '

Roku 1763 podali poddaní tehdejšímu majiteli panství Roz
tockého knížeti Josefu Václavu Liechtensteinovi žádost, aby v Roz
tokách při zámecké kapli sv. Jana Křtitele zřízeno bylo místo
lokálního kaplana, poukazujíce k tomu, že pro vzdálenost fary
Noutonické několikráte se stalo, že umírající zemřeli bez zao
tření sv. svátostmi. Kníže vyslovil ochotu k Splnění žádosti té,
uvoliv se k sustentaci kaplana přispívati ročně 121 zl. a poskyt
nouti mu příbytek v zámku. Farníci uvolili se přisrivati 28 zl.;
konsistoř poukázala z kassy farářské 50 zl. Prese tační právo
vyhraženo bylo majiteli panství.

Zámecká kaple nalézala se v druhém poschodí zámku,
připojena byla k ní také sousední místnost, aby bylo více místa.
Nad kaplí byla vížka se zvonem.

Lokalie v Roztokách byla r. 1764 skutečně zřízena.
Lokalista bydlil prozatim v domku blíže zámku.
Obec Roztocká zavázala se 18. ledna 1764 vystavěti svym

časem novou kapli nebo kostel, jakož i příbytek pro duchovního.
Pořad lokalistův od r. 1764 do r. 1796: Pavel Kuře 1764—

1774 (stal se f. ve Lstiboři), František Veyda 1774—1776 (stal
se f. v Kyjích), Frant. Lebeda 1777 T1780 (byl pochován vKle
canech), Ign. Mtiller 1780—1782 (stal se f. ve Vyšerovicích,
Jos. Schmidt 1782 (odešel téhož roku na faru do Popoviček),
Jan Vojt. Javůrek 1783—1785 (stal se f. v Krutech), Václav
K6nig 1785—1788 (stal se f. ve Slušticích), František Koblížek
1788—1796 (stal se f. ve Slušticích, kdež již následujícího roku
zemřel).

Roku 1784 dne 28. února byla tak veliká povodeň, že
v Dolejších Roztokách některé domky byly pobořeny a voda
sáhala až do polovice výšky. brány zámecké; lokalie byla za
topena tak, že voda okny vtěkala a odtékala a mnoho škody
způsobila.

Do r. 1784 byly matriky pro osadu Roztockou vedeny
farářem Noutonicky'm; teprve toho roku založena byla vlastní
matrika Roztocká, která počíná 7. červencem.

Roku 1787 přiděleny k Roztokám Žalov a Podmoráň
s filiálním kostelem sv. Klimenta na Levém Hradci, jež do té
doby k Noutonicům náležely.

Roku 1788 zámecká kaple Roztocká, která do té doby
podobna byla pry spíše sy'pce nežli kapli, obdržela vhodnější
úpravu. Oltář a kazatelna byly sem darovány ze zrušené kaple
sv. Mikuláše v Klecanech. R. 1789 zjednána nákladem záduší
kostela na Levém Hradci nová cínová křtitelnice; ze zrušených
klášterů darovány byly 4 kasule, jeden větší a dva malé zvony,
šest cínových svícnů & obrazy.
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Pořad lokalistů od r. 1795; Václav Šimek 1796—1799
(stal se f. ve Vyšermimch), Jos. Šimek, bratr předešlého, 1790—
1802 (stal se f. na Hradešině), Jo-:.ef Marcocius l802—1805.

Roku 1798 dostaly 'se kapli Roztocké ze zrušené kaple
Panny M_trie Pomocné ve Slaném tyto předměty: 6 cínových
svícnů, malý kruc'iůx ze dřeva, z obrazy na plátně malované,
'? papírových zasklených obrazů, 2 malé zvony. Téhož roku da
rován sem z farnosti sv. Ducha z on mající váhu 2 centů 38
liber a ze zrušených klášteru 4 kasule.

Roku 1803 prodáno bylo panabí Roztocké advokátu JUDr.
Jos. LOhnerovi, čímž lokalie Roztocká vyloučena byla z výhod
ného patronátu Lichtensteinského.

Lokalista Markocius zřídil v kapli zámecké ještě jeden oltář,
zasvěcený P. Marii Bolestné.

Po odchodu Marcociovu.jemuž byl další postup na patronátu
Lichtensteinském ještě ponechán, a jenž stal se r. 1805 farářem
v Říčanech, zůstala lokalie Roztocká uprázdněná až do r. 1808.

ádný se neucházel o to místo, jelikož byl s ním spojen plat
pouze 200 zl. a nebylo tu vyhlídky na postup.

Když r. 1808 JUDr. Lohner přikoupil panství Statenické
a tím nabyl patronátu kostela Noutonickehc Zl.kostela na Levém
Hradci, naléhal na to, aby ze jmění kostela Hradeckého, jehož
polí do té doby sedláci Žalovští jako svých užívali, bylo něco
trvale přiděleno na zlepšení důchodů lokalie Roztocké.

Zatím zlepšeny byly příjmy lokalie přídavkem 106 zl.
z matice náboženské, jakož i přídavky v naturaliích od patrona
a obce.

Zlepšené tak místo obdržel k žádosti své Josef Sladký
1808, jenž tu setrval až do r. 1816, kdy stal se farářem v Tis
micích.

Po něm následovali: Jan Cerman 1816 1“ 1821, Václav
Kareš 1822—1830 (stal se f. v Arnoštovicích), Jan Liebscher
1830—1837 (stal se f. ve Stochově), Dominik Veselý 1837—1839
(stal se f. ve Sluhách), Jan Kruspa 1839—1847.

Roku 1842 tehdejší majitel zámku Jos. Leder kapli zá—
meckou pro chatrnost její dal zavříti, a zdráhal se ji dáti opraviti
a opět ke konání služeb Božích pro osadu Roztockou ji otevříti,
tvrdě, že jest to jeho kaple soukromá. Navrhoval, aby pro osadu
Roztockou služby Boží konaly se v kostele na Levém Hradci
& projevil ochotu vystavěti v Žalově obydlí pro lokalistu, jakož
i dovoliti přístup k soukromým svým bohoslužbám v kapli zá
mecké jednotlivým lidem starým, dětem a neduživým, kterým
by cesta na Levý Hradec byla obtížná.

Konaly se sice již r. 1848 přípravné práce ke stavbě ko—
stela v Roztokách, ale pro sporné poměry patronátní byly r. 1850
zastaveny a služby Boží konaly se prozatím zase v kapli zá—
mecké, dílem v kostele na Levém Hradci.
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Pořad lokalistův od r. 1847 do 1858: Jan Křt. Čermák
1847—1852, Jan Kroupa 1853—1856, Emilian Veverka od 1856.

Roku 1849 dne 25. dubna posvěcen byl kamenný kříž,
který mezi Roztoky a Žalovem postavili někteří zbožní příslušníci
osady Roztocké. '

Roku 1855 konání služeb Božích v kapli zámecké pro od
por majitele zámku zastaveno. Duchovnímu bylo bez mála ho
dinu cesty choditi na Levý Hradec. Někdy, když tomu počasí
dovolovalo, zřídil'se oltář pod širým nebem u kříže na návsi
anebo u sochy sv. Jana Nep. ve mlýně v Roztokách, a tu ko

návaly se služby Boží.
Za lokalisty Emiliana Veverky povýšena byla lokalie R0

ztocká na faru. '

Pořad farářův od r. 1858: Em. Veverka do 1863 (stal se
f. ve Voseku u Rokycan). František Viktorin 1863—1865 (stal
se f. v Senomatech), Jan Šrámek, dříve f. vMakové, 1865—1867
(stal se f. v Maloticích), Jakub Švehla 1867—1874, Josef Šašek
1874—1892 (stal se farářem ve Vršovicích), Ludvík Čaboun
od 1893.

Péčí Josefa Srámka konečně došlo r. 1865 ke zřízení ko—
stela v Roztokách — ze špýcharu! Na výšině nad Roztoky
poblíž školy stál obecní špýchar. Stavení to stálo pusté a samo
takořka se nabízelo k nějaké službě; ale žádnému nevstoupilo
na mysl, že by obilnice tato sloužiti mohla za dům Hospodinův,
že by zásobárna chleba vezdejšího proměniti se dalavduchovní
skladiště milostí Božích, kdež by se chlebem nebeským nasy
covali věřící k životu věčnému. Myšlenku tu vzbudila milost
Boží ve zmíněném duchovním správci, a on číně hned kroky
k provedení jejímu, setkával se s porozuměním a ochotou. Po
dílníci, kterým špýchar náležel, ihned postoupili zdarma špýchar
k řečenému účelu, nákres kostela vyhotoven, povolení k stavbě
uděleno, a potom již nechybělo, než — peníze na stavbu. I
utvořil se z osadníků Roztockých výbor, který o provedení
stavby pečoval. Někteří přispěli stavivem, jiní potahem a opět
jiní ruční prací. Duchovní správce obral si práci nejpernější —
sbírání dobrovolných příspěvkův. Velikou odměněn byl radostí
duchovní, když nad očekávání mnozí šlechetní dárci po stu zla
tých přispěli, takže za nedlouhý čas na tisíc zlatých pohotově
měl. S praci stavební chutě započato, a než léto r. 1865 minulo,
nikdo by bývalou sýpku nepoznal. Okna již hlásala účel bu
dovy; bylo již viděti nově přistavěný presbytář s vížkou nad
ním se zvedajíci.

Kníže-arcibiskup Bedřich kardinál Schwarzenberg, dověděv
se o úspěchu, s nímž se potkává stavba kostela Roztockého,
neobtěžoval sobě ve své vrchnopastýřské horlivosti osobně o tom
se přesvědčiti, i poctil návštěvou svou Roztoky dne 30. pro
since 1865.
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Velikým darem k dostavbě a úpravě kostela přispěl J. V.
císař Ferdinand Dobrotivý se svou zbožnou chotí Marií Annou,
věnovav 600 zl. *).

Konečně po dvou letech stála nová svatyně v úpravě, která
každého překvapila. Roku 1867 dne 19. května posvětil (kon
sekroval) ji světící biskup Petr Krejčí **).

a
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Vnitřek kostela v Roztokách.

Roku 1855 odepřen byl i byt duchovnímu správci ve zmí
něném domku u zámku. Osadníci najali pro něho v Roztokách
byt v soukromém domě na tak dlouho, dokud jim nebude
možno vystavěti budovu farní, k čemuž došlo teprve r. 1876,
kdy vystavěna byla poblíž kostela nákladem obce Roztocké
nynější přízemní farní budova.

*) Srovn. „Blahověst“ 1866, 59. *
**) Slavnost ta popsána v „Blahověstu“ 1867, 241.
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Roku 1873 věnoval Dr. Karel Průcha, světící biskup a ka
pitolnl děkan v Praze na zlepšení příjmů duchovního správce
zástavní list české hypoteční banky v obnosu 1000 zl., aby
úroky z obnosu toho k naznačenému účelu plynuly.

Mezi nádražím a silnicí nalézalo se do r. 1889 místo dosti
rozsáhlé, ale nečisté, tak zvaný suchopár, jehoz majitelem byl
velkostatek roztocký. K žádosti obce přenechal jí velkostatkář
místo to na zařízení parku obecního. Jelikož u vchodu do parku
starý, skoro již setlelý dřevěný kříž se nalézal, učinili mnozi
osadníci, zvláště však Pražští výletníci mezi sebou sbírku apo—
stavili tu pěkný kříž železný. Kříž tento byl o posvícení Rozto
ckém dne 2. září 1889 po slavných službách Božích s velikou
slávou od místního duchovního správce posvěcen.

Roztocký kostel nemá dosud žádného patrona, ani svého
vlastního jmění, a tak jest s potřebami svými odkázán jednak
na záduší ůliálního kostela Levo-Hradeckého, jednak na dobro—
činnost osadníků, zvláště však majitelů vil z Prahy.

Farni kostel sv. Jana Křtitele jest malá stavba obdél—
níková bez věže.

Vnějšek prostý; průčelní štít stupňovitý. Kryt taškový; na střeše
malá břidlicí obitá vižka s jehlanovitou plechem pobitou stříškou Vnitřek
rozdělen jest hrotitým obloukem vítězným v loď a presbytář. Stropy rovné.

V presbytáři k rovnému prkennému stropu přidělána žebra ze dřeva
do středu se sbíhající; v mezerách mezi žebry & stropem jsou dřevěné
kružbové výplně.

V bocích lodi jest na každé straně po čtyřech hrotitých oknech
bez kružeb.

Oltářík s brankami po stranách, na nich barokní dřeVěnénecenné
sošky pozlacené „sv. Karel Box.“ a „sv. Boch,“ Vzadu při stěně barokní
svršek; uprostřed obraz „Sv. Jan Křtitel“, obstojný, darovaný r 1866
Ant. Zlatohlávkem, měšťanem & kupcem Pražským, &chotí jeho Teresií;
po stranách sošky „sv. Josef“ a „P. Maria“; v hořejším nástavku obrázek
Nejsv. Trojice.

Při vítězném oblouku v rohu na levé straně umístěna kazatelna,
při straně protější jest Oltářík z r. 1889, se sochou P. Marie Lourdské,
zhotovený firmou Krejčíkovou a zřízený sbírkou, kterou vykonaly dámy
Roztocké & Pražské. Oltářík tento zřízen jest tak, aby se ho ve svatém
týdnu upotřcbititi mohlo pro hrob.

Novou křížovou cestu věnovala r. 1909 pí. Libuše Bráfová, choť
univ. prof. a ministra dra Albína Bráfa.

V sakristii nalézá se barokní soška sv. Rosalie; jest to patrně po
zůstatek nějakého oltáře. Tu také jest pěkný obraz P. Marie se sepja
týma rukama, dobrý obraz (poprsí, tvář v profilu), asi z prvé polovice
minulého století, jakož i obraz na plátně „Panna Maria Karlovská“.

Na kruchtě nalézá se veliký obstojný, ale sešlý, z Prahy sem daro
vaný obraz sv. Ludvíka z konce XVII. stol. v akanthovém vyřezávaném
poškozeném rámci: postava světce v pluviálu s biskupskou berlou v levici,
s pravici odmítavým posuňkem dolů vztaženou nad odznaky královskými;
dole velikými písmeny proveden nápis: S. LVDOVICUS EPISCO.

Filiální kostel sv. Klementa na Levém Hradci *).
Na Levém Hradci stával od pradávných dob hrad knížat českých.

Kníže Bořivoj, navrátiv se po křtu svém na Velehradě 874 do

*) Srvn. Karel Cvr k, Levý Hradec a Budeč. V Praze 1904.
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Čech, založil na Levém Hradci chrám ku poctě sv. Klementa
a dosadil k němu kněze *).

rr :“ * * 4 — . n]?

r...
- ,

Levý Hradec.

Byla to první křesťanská svatyně v Čechách; odtud šířila
se víra křesťanská v národě eském.

*) Legenda o sv. Lidmile (Prameny děj. čes. l., 193).
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Původní tento kostel byl okrouhlá stavba slohu román
ského (rotunda), na způsob kaple sv. Kříže v Praze a jiných
podobných kaplí dosud zachovaných.

Tato původní svatyně spatřovala se uprostřed hradiště
ještě za doby Tomáše Pesiny ve druhé pol. XVII. stol.*).

Roku 982 dne 19. února na Levém Hradci kníže Boleslav
a jeho velmožové zvolili sv. Vojtěcha za biskupa **).

Levý Hradec, zastíněn zmáhajícím se hradem Pražským,
záhy zpustnul.

Na hradišti vznikla role, z nichž jedno ve XII. stol. kněz
Zbyhněv daroval kostelu v Ouněticích.

Levý Hradec dostal se později v držení kláštera benediktinek
sv. Jiří na hradě Pražském; uvádí se mezi statky potvrzenými
tomuto klášteru r. 1228 a 1233.

Při kostele na Levém Hradci bývala fara, jež připomíná
se v rejstříku desátků papežských r. 1352.

Pořad plebánů: Bohuněk (Bohunco) do 1356, Jiří, prve f. v Mokro
psech, sm. 5 před., 1356—68, Zdan (Sdan), prve f. u sv. Jakuba na Újezdě
(t. j. na Smíchově) v Praze, sm. s před., 1368, Lidéř (Liderius) 1399—
1408, Jakub Beda, prve f. v Dobřichovicích, 1408, Petr do r. 1412, Tomáš,
prve menší mansionář kůru P. Marie při velechrámu Svatovítském v Praze,
sm. s před., 1412—15, Vintíř (Gunther), větší mansionář kůru P. Marie
při velechrámu Svatovítském v Praze, 1415.

Později asi ve století XV., byl na Levém Hradci, nepo
chybně ke zmíněné okrouhlé kapli, přistavěn presbytář gotický,
dosud zachovaný. '

Na peč. XVII. stol. byly. pány na Roztokách rytíři Bory—
ňové ze Lhoty, kteří měli v kostele na Levém Hradci svoje
pohřebiště. David Boryně slíbil dáti udělati pro kostel zvon a
uložil provedení tohoto svého úmyslu svým synům; ti však se
k tomu neměli, ano ještě záduší kostela Levohradeckého zkra
covali. A proto abatyše Žofie Albínka z Helfenburku poslala
jednomu z nich tento důtklivý list:

Urozenému a statečnému rytíři panu Václavovi Boryňovi ze Lhoty,
na Roztokách, Vilímově a Stěnicích, panu sousedu a příteli nám v Pánu
Bohu milému. Modlitbu naši vzkazujeme, urozený a statečný rytíři, pane
a příteli nám v Pánu Bohu milý, zdraví a jiného všeho dobrého přejeme
Vám rádi. Rychtář, konšelé i sousedi náležející k záduší sv. Klimenta
na Hradci, poddaní naši, zprávu toho nám učinili, kterak oumyslu jsou,
aby k témuž kostelu zvon dali dáti udělat. Iponěvadž nebožtík pan otec
Váš poručil Vám i druhému panu bratru Vašemu, jakožto synům svým,
abyste zvon nový dali & zvonici při té záduši udělati; takový, jakž měl
býti, v kanceláři své dal vyrejsovati, totiž: jak a kolik centnýřů měl vá
žiti; o čemž hodnověrní lidé jisté zprávy nám dávají, což až posavad od
pánů bratří se nestalo. A to proto měli jste jej dát udělati, že jsou se
tu při tom záduší páni Boryřiové prve nepochovávali, až za panování ne
božtíka pana otce Vašeho začali se pochovávati, & k tomu záduší jak
Vy, tak ani poddaní Vaši žádných desátků nedáváte, a svobodný pohřeb
na gruntech našich míti chcete, nýbrž ještě grunty naší záduši náležející

*) Viz Pešin a, Phosphorus septicomis 120, Vacek v časopise
„Method“ XVII. (1881), 7. _

**) Kosmův Letopis (Prameny děj. čes. II., 39).
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poddaní Vaši užívají a dost malý platy z těch gruntů dávají, pročež pří
činy mnohé máme, abychom to zastavili. [ ušetřujíc přátelství dobrého,
pána napomínáme, jestliže pán tak podle nařízení pana otce Vašeho
chcete učiniti a ten zvon tak. jakž jest pan otec nařídil, i zvonici dáti
udělati, a peníze, které záduši náleží, spravedlivě za lesy. které jste dali
zmejtiti a peníze sobě vzali, navrátiti. a to naříditi, aby poddaní Vaši
k témuž záduší desátky davali, poněvadž se tu pochovávají a pochova
vati chtějí, tak aby častěji služby Boží se mohly vykonávati. Jestliže pak
toho se nestane, tehdy my to záduší naše jakožto vrchnost a kollátorkyně
budeme vědět kterak opatřiti a zvelebiti, a Vy pro rod svůj a poddané
své budete moci jinde místo k pohřbu sobě zvoliti. Za odpověď, kterou
bychom se spraviti mohli, žádáme. S tím milost Boží rač býti s námi.
Datum v klášteře sv. Jiří na Hradě Pražském, v sobotu po sv. Matěji
leta 1610. Žofie Albinka z Helfenburku, z Boží milosti kněžna a abatyše
kláštera sv. Jiří na Hradě Pražském.

Roku 1684 za kněžny-abatyše Anny Mechtildy Schenwei
sové z Eckštejna byl kostel na Levém Hradci přestavěn v ny
nější podobu barokní. Tehdáž nepochybně zbořena prastará ro
tundovitá loď a přistavěna loď nynější.

Přestavěnyrchrám benedikoval děkan metropolitní kapitoly
Václav Bilek z Bilenberku.

Vnitřek kostela na Levém Hradci.
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Presbytář jest třemi boky zakončen a má. dvě pole nízké žebrové
klenby se svorníky dutými. Na stěnách presbytáře byly starobylé malby,
jež byly pohříchu r. 1881 zabíleny.

Hlavní oltář jest ranně barokní. Oltářní obraz představuje sv. Kle
menta, kterak holí ukazuje k pramenu, řinoucímu se ze skály, na niž
beránek stojí; za světcem několik postav stojících, v levo muž klečící
s rukama v údivu rozestřenými; před ním na zemi u nohou světcových
soudek. Nad světcem dva andílkové, z nichž jeden drží papežský kříž
a věnec, druhý tiaru. V nástavku oltáře jest obraz (poprsí) „Sv. Kosmas
a Damián.“ '

Vítězný oblouk hrotitý. V presbytáři na stěně zavěšen dobrý obraz
„Sv. Barbora“ z XVIII. stol. (světice znázorněna klečící; před ní vznáší
se nahoře andílek s kalichem a hostií; jiný andílek dole má meč &rato
lest palmovou).

Na stěně presbytáře upevněno jest pěkně kuté železné raménko
renaissanční s lampičkou.

Loď jest obdélníková; v bocích má po dvou obdélníkových, polo
kruhově zaklenutých oknech s vnitřní špaletkou segmentovou. Okna
téhož tvaru jsou i v presbytáři. Strop rovný se štukovým rámcem.

Ve vítězném oblouku stojí naproti sobě malé oltáříky s rozvilino
vými rámci barokními z poč. XVIII. stol.; v nich jsou větší obrazy „Sv.
Vavřinec“ a „Sv. Štěpán“ a kolkolem vždytři obrazy menší.

Na stěně v lodi zavěšeny obrazy 5 „Sv. Augustin“ (obraz po kolena,
slabá malba z poč. XVIII. stol.), „Sv. Sebastián“ (ke stromu přivázaný
& šípy proklaný; postava po kolena; dobrá, zašlá malba).

Při prvním boku presbytáře nízká hranolová věž, krytá baňatou
šindelovou střechou.

Zvon: nahoře kolkolem nápis „Nicolaus Lów in Prag goss mich . . .“
na plášti: „Za panování osvícené panny V. Kateřiny z Smidau, kněžny
& abatyše kláštera sv. Jiří, ten čas zvon slitej jest k záduší Hradeckému
pod titulem sv. Klimenta leta MDCLX“.

Pod kruchtou spatřují se ve zdi tři náhrobní kameny, pohříchu
obílené; na jednom spatřuje se polovypuklá postava rytíře. na ostatních
dvou postavy paní (z nich jeden kámen jest Lidmily Boryňové ze Lhoty,
roz. z íčan). _

V sínci v pravo zazděna jest mramorová náhrobní deska Zoíie,
manželky Václava Boryně ze Lhoty, roz. Bendové z Nečtin (1- 1608).
Kámen tento byl až do r. 1881 uprostřed kostela ve dlažbě. Lid se do
mníval, že pod tímto kamenem nalézá se hrobka; proto dal duchovní
správce na místě onom kopati. Ačkoliv na několik sáhů do hloubky i do
šířky bylo kopáno, nenašlo se nic, co by na nějakou hrobku bylo po
ukazovalo.

' 10. Stodůlky, fara.

Duchovní správu vede farář.
Patron: matice náboženská.
Místa přifařená: Stodůlky 1115 k., 17 ž., šk. 4tř., Motol 3/4h.,

315 k., Malá Ohrada 1/2 h., 105 k., 2 ak., celkem: 1535 k., 2 ak., 17 ž.
Ve Stodůlkách *) byl farní kostel již roku 1292. Tehdáž

odevzdala majitelka Stodůlek Marie z Hardeku, vdova po Oldři
chov1 z Jindřichova Hradce společně se synem svým Oldřichem
patronátní právo nad kostelem,. »které jim od dávných časů
náležeIOc, templářům **).

*) Fr. J. Zoubek, „Method“ IV. (1878), 29, P. B. J. Holub „Od
kryté pokladytt, 183 n.

**) Reg. Boh. II., 686—687.
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_ Roku 1298 připomíná se ustanovení Jana Hermannova za
faráre ve Stodůlkách *).

__ Po zrušení řádu templářského r. 1312 byly statky jejich
prísouzeny řádu Johanitů neboli Maltézů. A tak dostalo se to
muto řádu 1 podací právo kostela Stodůleckého.

Kdy a jakým
způsobem právo to
vyšlo z rukou Joha
nitů, není známo; dle
záznamůvobsažených
v knihách konfirmac—
ních náleželo právo
to r. 1360 Frenclinovi
od »Véžea v Starém
městě Pražském, od
r. pak 1365 proboštu
metropolitní kapitoly
pražské, r. 1401 králi
Václavu IV.

Farní kostel Sto
důlecký uvádí se v rej—
střících desátků pa
pežských poprvé roku
1352.

Pořad farářů roku
1360—1380: Albert do r.
1360, Jan z Plzně 1360—
65, Markvart (Marquar
dus), prve kanovník vy
šehradský, sm. 3 před.,
1365.

Při visitaci, kterou
arcijáhen vykonal roku
1380 dne 12. května ve _
Stodůlkách, stěžovali si Dřívější kostel ve Stodůlkách.
osadníci, že dříve vždy
měli plebána & vikáře
(t. j. kaplana) při svém kostele, kteří tam sídlili, nyní však že mají
pouze nájemce fary; farář Markvart prý od převzetí fary nikdy ve Sto
důlkách nebydlí. Nájemcem fary byl tehdáž kněz jménem Ondřej, jenž
byl minulého roku vykonal pouť do íma.

Pořad farářův od 1401: Stibor do 1401, Peerayczman, dříve farář
v Oslavě, sm. a před. 1401—03, Dominik z Budějovic, jenž byl prve fa
rářem v Chrustoklatech a spolu oltářníkem při oltáři P. Marie v kostele sv.
Mikuláše na Kuřim trhu ve Starém městě pražském a kaplanem při kapli
sv. Maří Magdaleny v Keblově, což vše směnil s předešlým za faru Slo
důleckou; byl písařem konsistorní kanceláře a faru svou pronajímal;
1403—07.

R. 1421 oddil husitského vojska obsadil Stodůlky. Posádka
hradu Pražského pod vedením Albrechta z Běškovic a Jana
Švába z Jikve učinila tam výpad. Husité uchýlili se do kostela,

*) Reg. Boh. u., 769.
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kde se hájili, ale byli přemožení; šestnáct bojovnikův i s koňmi
upadlo v zajetí *). ,

V těch dobách, kdy katolické kněžstvo nenalézalo v zemi
bezpečného pobytu, dlel i farář Stodůlecky, Jan z Domažlic,
s mnohými jinými při konsistoři Pražské uchýlivší se do Zitavy;
tam připomíná se roku 1422.

Po válkách husitských rozmohli se také ve Stodůlkách
přívrženci kalicha a byli tu ifaráři strany té. Právo patronátní
přešlo r. 1429 spolu se statkem na purkrabství Pražské **).

Z nich známi jsou: Václav řečený Žíla 1527, Jan Tobiášek
j 1532, Matouš 1564; téhož roku poslán byl do Stodůlek kněz
Michalmx r. 1615 byl tu farářem kněz Jan Jr).

Za farářování Václava Žíly ztratil se kalich. [ musil farář
učiniti před utrakvistickou konsistoří smlouvu s úředníky nejvyš
šího purkrabí pana Zdeňka Lva z Rožmitála a osadními Sto
důleckymi, »že má se pilně i u zlatníkův ijinde po tom kalichu
ptáti, zda by se kde uptati mohla. Dále ustanoveno ve smlouvě
té: »Osadníipáni úředníci tolikéž se ptáti mají s pilností; však
vtom kněz Václav nemá se hnouti ztoho místa Stodůlek, jme—
novitě až do svatého Jiří. A při svatém Jiří nemá se stěhovati,
ani z fary kam hy'bati, leč prve '— neuptal-li by o ten kalich —
s nimi smlouvu učiní dokonalou s osadnímia “H).

' Farář Jan Tobiášek r. 1532 vzat rychtářem Starého Města
Pražského a dán do “potupného vězení, do šatlavy, a tam držán
a dodržán až do smrti. Stalo se to bez vůle a vědomí admini
strátora a konsistoře pod obojí, k jichž zakročení »na tom zů—
stáno, aby více pan“ rychtář žádného kněze do tak potupného
vězení, do šatlavy, nedávalaH—r)._

V době pobělohorské pozbyly Stodůlky vlastniho svého
kněze. Přisluliovali tu titíž duchovní, jimž svěřena byla duchovní
správa na statcích purkrabskych, a o nichž zmínka se stala
při Liboci*j).

Když r. 1702 v Liboci fara byla zřízena, byly Stodůlky
k ní připojeny a zůstaly při ní až do r. 1787, kdy obdržely
svého vlastního kněze, lokalistu, placeného z matice náboženské,
na kterouž přešel tudíž i patronát. '

Prvním lokalistou stal se Adam Jelínek, který do té doby
byl kaplanem při svatyni bělohorské, která právě tehdáž byla
zrušena. '

*)Tomek, DějinyPrahy IV., 157—158;Prameny děj. čes. V., 626.
**) Pažout ve „Zprávách zemského archivu“ I., 135.

“* Pažout, Jednání a dopisy kons. 98.

TŽProtocollum consist. utraq. 1614—19. Rkp. v archivu arcib. f. 73.'H' Borový, Akta konsistoře utrakv. 37—38. Nepochybně jest to
týž kalich, jenž dosud jest majetkem kostela Stodůleckého; na spodu
nohy jeho jest nápis: „Tento kalich je nákladem záduše Stodůl. obnoven
za kněze Barthol. Hally, na ten čas administ. Purg., a p. Václ. Vepřka,
hejt. statkův purg. v let.'1672 3. junii. Váží s paténou 48 lotů 2 q.“

Borový, o. 0. 71—72.
Srvn. Mr. 47.
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_ S povolením gubernia dostala se kostelu Stodůleckému
část vnitřního zařízení z kostela bělohorského. R. 1790 dne
6. května přinesl sám lokalista odtamtud památný tamnější
obraz a uložil jej prozatím na oltáři sv. Jana Nep., dokud
nebyl postaven hlavní oltář, jejž osadníci Stodůlečtí přivezli
z kostela Bělohorského dne 9. června, načež na něm zmíněný
obraz byl umístěn.

Již dříve, dne 19. února téhož roku přivezeny byly z ko—
stela Bělohorského lavice..

Farní kostel ve Stodůlkách.

Po smrti prvního lokalisty Adama Jelínka (T 1801) násle
dovali ve Stodůlkách tito 'lokalisté: Josef Kubíček 1802 J[1825,
Vincenc Karel Labler 1826—1838 (stal se děkanem v Berouně),

EJosef Zimmermann (od 1839).
Roku 1806 vystavěna byla nová lokalie, jelikož dosavadní

příbytek lokalistů byl podoben sešlé chalupě.
Roku 1811 postavil Josef Novák, chalupník ve Stodůlkách

poblíž vsi křiž. U kříže toho pochováni byli potom r. 1813 dne
14. listopadu zajatí francouzští vojáci, jichž ve Stodůlkách
v jediné noci 21 zemřelo nakažlivou nemocí, jíž imnozí osad
níci podlehli.
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Roku 1813 dne 7. srpna k rozkazu konsistoře byl obraz
Bělohorský, jenž po 23 leta chován byl ve Stodůlkách, přenesen
ve slavném průvodu zase do znovu otevřené svatyně Bělohorské.

Také chudému kostelu Stodůleckému prokázal výše (str. 38)
zmíněný biskup Leonard Leopold Thun značně dobrodiní,
darovav mu r. 1826 krásnou kasuli, 30 loket plátna a 30 loket
krajek. Lokalista Labler názývá jej mužem svatým a s lítostí
zmiňuje se o jeho smrtí, jež zachvátila jej téhož roku (22. října 1826).

Roku 1835 zemřelo na osadě Stodůlecké cholerou v krátkém
čase 19 osob.

Roku 1854 povýšena byla lokalie Stodůlecká na faru. Do
savadní lokalista Josef Zimmermann, jenž byl již dřívejmenován
osobním farářem, stal se tudíž prvofarářem a setrval tu až do
r. 1860, kdy stal se děkanem v Českém Brodě.

Farář Josef Zimmermann nar. se 4. února r. 1804 v 'l'o
micích, studoval v Praze, na kněze vysvěcen 9. dubna 1829, pů
sobil jako kaplan v Ořechu, od r. 1832 pak u sv. Havla v Praze,
načež r. 1838 stal se lokalistou ve Stodůlkách. Byl pilným spi
sovatelem českým. Přeložil Goffinovu Postillu .(2 díly 1843),
vydal »Ranní kázání na neděle celého roku< (1839), »Zivotopis
sv. Prokopa: (s obrazem představujícím jeskyni a kostel sv.
ProkOpa, 1845), »Panna Orleanskáa (dle G. Górresa, nákladem
»Dědictví sv. Jana Nep.: 1836), přeložil »Uplnou modlitební
knihu pro katolické křesťany<<od Jana Mich. Sailera, biskupa
Rezenského (1838); samostatně sepsal několik modlitebnlch knih:
»Poklad duše: (1844), »Véneček rajskýa (1846) a »Perla kře
sťanskáa (1846), »Brána andělská aneb nový Zlatý Nebeklíčc
(1852) a j.

Mimo to dílem přeložil a dílem zpracoval několik po
vídek pro mládež, na př.: »Ztracený syn. Povídka z dob
třicetileté vojnyc. (1841 překl. z němč.), »Růže Římská, anebo:
Cti otce a matku: (1846, dle německého) a »Mořští loupežníci
na východu aneb: »Hvězda Tunisskáa, (1846), »Čerkesínc (1861)
aj. Veliké obliby došel jeho dle Marryata zpracovaný spis
»Miloslav Vlnovský, Brémský kormidelník, nový Robinsonv,
(2 díly, 1846, 2. vyd. 1880.) Zimmermann zemřel v Českém
Brodě 24. června 1877.

Pořad farářův od r. 1860: Ant. Střízek 1860T 1861, Vojtěch
Pavel Kratochvíle 1861—1864 (stal se f. ve Zbirově), František
Exner 1864—1868(odešel na odpočinek do Prahy), Václav Prajzler
1868 1“1891 (v neděli 3. v postě ráno, chtěje se oblékati ke
mši sv. v sakristii, mdlobou klesl a byv domů nesen na cestě
skonal), Josef Kuchynka, prve děkan a k. a. vikář v Rakovníku,
1891—1893 (zvolen byl za sídelního kanovníka kapitoly Vyše
hradské), Václav Kotáb 18941- 1901, Augustin Krčmář, kn. arc.
vikariátní sekretář.

Až do r. 1901 stával ve Stodůlkách starobylý kostelík,
jehož loď a věž pocházely z doby románské, asi ze stol. XII.,
presbytář z doby ranně gotické asi ze stol. XIII.*).

*) Srvn. Lehner v časop. „Method“ XX. (1894),76—77., týž, Dě
jiny umění nár. čes. II., 8.—9.
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V průčelí byla nevysoké. hranolová věž. Loď byla obdélníková
s původní románskou kruchtou dvěma křížovými klenbami podklenutou.
Loď byla v době pozdější sklenutá dvěma čtverci křížového klenutí. Zevně
ozdobeno bylo zdivo lodi jednoduchým obloučkovým podřímsím. V boční
zdi jižní nalézal se původní prostý portálek o jednom ústupku pravo
úhlém & & polokruhovým tympanonem, v němž spatřoval se vypukly kříž
s tělem Spasitelovým.

K severnímu boku lodi přiléhal nízký, valenou klenbou překlenutý,
z pozdější doby pocházející přístavek, dvěma obloukyldo lodi se otvírající.

Presbytář pětiboký, oběma rovnoběžnými boky přímo ke zdem lodi
se připojující, měl velmi ušlechtilou klenbu žebrovou s ozdobnými kon
solami. Ukna hrotítá byla prutem na dvě dělena a nahoře jednoduchou
kružbou ozdobena.

Velmi malebná byla zvonicejihozápadně od kostela při zdi hřbitovní
stávavší. Na nízké čtyřboké podezdívce spočívala šikmá šíndelová střecha
vybíhající v hranolovou část dřevěnou, pokrytou střechoujehlanovou, je
již špice pokryta byla nízkou polygonální vížkou lucernovítou se šišatou
stříškou.

Jelikož starobylá svatyně skrovnym svym prostorem osadě
vzrůstající již nestačila, jednalo se od r. 1891 o stavbu nového,
prostrannělio kostela Ke stavbě došlo _r. 1901. Plány k ní vy
pracoval c. k. vrchní inženýr M. Krch; stavbu prováděl stavitel
Alois Elhenický.

V neděli dne 14. dubna konány byly ve starém kostelíku
poslední slavně služby Boží, jichž se osadníci v počtu velmi
četném na rozloučenou súčastnili. Loučení to bylo velmi dojemně.
Večer pak bylo poslední mariánské požehnání. V pondělí dne
15. dubna ráno byla sloužena poslední mše sv., při níž farář
oslovil přítomné dělníky, aby s Bohem dílo na novém kostele
počali, konali a dokončili. Na to ihned počato s bouráním ko
stela. Hlavní oltář s obrazem sv. Jakuba od Kandlera z r. 1879
přenesen byl do kaple .(umrlčí komory) na hřbitově*), kde
konaly se pak v době stavby občas za příznivého počasí služby
Boží v neděle a svátky. Někdy konaly se farní služby Boží v ko—
stele na Krtni a v kapli sv. Kříže v Háji. Oltář sv. Václava
umístěn v jedné místnosti ve faře: tu chovala se nejsv. Svátost
a slouženy tu byly mše sv všedního dne a později za nepříz—
nivého počasí i v neděle a svátky, tu také konaly se křty,
oddavky i úvody, jakož i rekviem při pohřbech.

Stavba dokončena byla r. 1903 celkovým nákladem 64.771 K
63 h, z čehož připadlo na náboženskou matici 37.515 K, na
jmění kostelní 14.732 K 99 h, na přifařené 12.523 K 64 h.

Vnitřní zařízení rozpočteno na 13.983 K 86 h, k čemuž
ministerstvo kultu povolilo z matice náboženské 9000

Nový kostel konsekroval r. 1903 dne 11. října světící
biskup Pražský Dr. František Krásl.

Jest to stavba provedená ve slohu pseudogotickém. Pres—
bytář obrácen k severu, průčelí k jihu.

Presbytář v půdorysu čtvercový má klenbu žebrovou.

*) Nalézá se tam dosud.
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(')ltář pseudogotický, zhotovený 1903 firmou Petra Buška synové
v Sychrově; na něm obraz „Sv. Jakub“ od Konst. Buška; po stranách
sochy „Sv. Cyrillf“ a „Sv. Metoděj“.

V boční zdi na straně evangelijní zazděn jest kamenný gotický
sanktuářík se železnými dvířky, pocházející z kostela zbořeného. Po stra
nách jsou fiály spojené obloukem, v němž jest trojlaločná kružba; nad
středem jest pásek s písmeny 3 1?R 3 (: Jesus Nazarenus, rex Judae
orum).

Loď má. čtyři klenby křížové bez žeber s dutými otvory upro
střed. Pásy klenby vybíhají z přístěnných pilířů.

Vnitřek kostela ve Stodůlkách.

Okna jsou hrotitá, dvojdílná, s kruhovou kružbou ve hrotu.
Vnitřek kostela jest omamentálně polthromován.
Varhany dodala r. 1903 firma Rejna a Cerný za 2000 K.
Při pravém boku průčelí stojí věž s jehlanovou střechou; v ní jsou

zvony: 1. s nápisem latinským, ulitý r. 1520 od mistra Bartoloměje, zvo
naře v Praze; 2. s nápisem: „Zvon tento slit jest z almužny ke cti s. Ji
říka k záduší Stodůleckémn. Pragae fusa ab Antonio Schóníeldt 1736“;
3. s nápisem: „Goss mich Nicolaus Low in Prag anno 1725“.

VJV
Kaple sv. Krzze »v Hájz'a u Motola*) Za krvavých

'bojův orakouské dědictví, když vojsko královny Marie Teresie
obléhalo Prahu, aby z ní vypudilo nepřátelskou posádku fran
couzskou, stalo se dne 6. srpna r. 1742, že jistý uherský voják,

*) Srvn. „Farní věstník úřední pro farnost Stodůleckou“ roč. 11.
(1909) č. 1.
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štípaje dříví v háji u Motola nalezl v dubovém špalku zarostlý *)
křížek s dvěma příčkami a s tělem Spasitelovým. Dřevo se za
rostly'm křížkem přineseno bylo do tábora velkovévodovi Fran
tiškovi, chotí Marie Teresie. Velkovévoda vzal neobyčejnou tu
památku s sebou a často ji osobám u dvora se zdržujícím u
kazoval. Kde se křížek ten nyní nalézá, není známo. Podoba
jeho zachovala se na rytině, kterou zhotovil Pražský mědirytec
M. Steltzl; reprodukci jeho tuto podáváme.

Když císařovna
Marie Teresie zavítala
r. 1743 do Prahy a
tu na královnu českou
slavně korunovati se
dala, prohlížela si
také místa kolem
Hradčan, kde armáda
chotě jejího velko
vévodyFrantiška byla
tábořila. A při té pří
ležitosti položila na
onom místě, kde onen
křížek byl nalezen,
základní kámen ke
kapli Nalezení svat.
Kříže **). Kapli vy

stavěl nepochybně ,' ' ,? , . „

proslulý stavitel Kilián říěífážršůglfššý i? ,šlšfišžšíáťgzm"
Ignác Dinzenhofer. ngílmíomqu li“ """—“im ? “*“

Za opětného po- 333 „areĚžxfóaííEI/f; bab
bytu svého v Praze 3133935“ťžífumáfgggh'gýr'f
roku 1754 císařovna nxifqu'šrccětwiťčťmg_i/;,
Marie Teresie súčast— “WWW“ m9“ '“
nila se vysvěcení
kaple. Dne 25. srpna
přijela s chotěm svy'm
i celym dvorem ke
slavnosti té, při níž
obřad svěcení vyko
nal arcibiskup pražsky'
hrabě Manderscheid.
Po té jeli císařští

manželé na Bllou Křížek zarostlý ve stromě, jenž stával na
Horu, kdež DaVŠtÍVĚh místě nynější kaple sv. Kříže u Motola.
kostel Panny Marie (1319staré rytmy.)
Vítězné, _ načež jeli

_ *) O podobných křížích viz článek Dra Ceňka Zíbrta v časopise
„Ceský Lid“ VII. (1898), 29. _

I""“)Josef Svátek, Dějin Cech a Moravy, kniha V. Panování císa—
řovny Marie Teresie. Část I„ lšó.
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oborou Hvězdou do kláštera Břevnovského, kdež pro vznešené
hostý připravena byla skvělá hostina *).

R. 1761 císařovna Marie Teresie věnovala kapli sv. Kříže
kapitál 300 zl., aby farář libocký, k jehož farnosti kaple nále—
žela, každého roku sloužil v ní 3 mše sv., a to jednu v den
Nalezení sv. Kříže (3. května), druhou v den Povýšení sv. Kříže
(14. září) a třetí ve výročí posvěcení kaple (25. srpna). Faráři
mělo každého roku zúroků připadnouti 5 zl., hudebníkům 2 zl.,
zbývajících pak 8 zl. mělo obráceno býti naudržování kaple.

Kaple sv. Kříže u Motola.

Ale již r. 1784 býlafkaple tato spolu s mnohými jinými
svatyněmi zrušena. Zpustla &dlouhý čas bývalaskrýší cikánův
& jiných tulákův.

V zuboženém tomto. stavu shledal kapli tu roku 1891
jeden pražský duchovní, jenž se jí ujal z vděčnosti, že milostí

*) Jos. Svátek, o. 0. str. 398.
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Boží bylo mu druhdy pepřáno sloužiti mši sv. vJerusalémě na
tom přesvatém místě, kde Spasitel na kříži za hříchy naše
zemřel a kde sv. Helena tento vyvolený nástroj našeho vykou
pení nalezla. Byl to vmsgre Karel Jaenig, papežský prelát, bývalý
ředitel »Animya v Rímě, nyní vPraze na »Skalcec bydlící. Dal
společně s majitelem dvorce »v Hájia inženýrem Františkem
Zelenkou celou kapli důstojně nákladem as 600 zl. opraviti a
dne 25. srpna r. 1892 byla obnovená svatyňka po druhé po
svěcena. Nyní jest tu třikráte do roka mše svatá. Faráři Libo
ckému Vlastimilu Hálkovi podařilo se získati od J. Veličenstva
císaře a krále Frant. Josefa I. dar 300 zl., a od pokladny císař
ského řádu Marie Teresie také 300 zl., aby z úroků kapitálu
toho konala se občas oprava kaple a sloužily se každoročně
v ní mše sv., jež koná farář Stodůlecký.

Kaple stojí osaměle v polích u tratě dráhy Buštěhradské.
Překvapuje sličnými rozměry a ušlechtilými stavitelskými tvary.
Háj kolkolem davno již zmizel.

Kaple jest čtyřboká s otupenými rohy a s apsidou vzadu. Střecha
prejzová; na vrcholu jejím kamenná koule, do níž vsazen železný kříž.
Nad římsou podstřešní zvedají se v bocích průčelí veliká polokruhová
okna. Otupené rohy ozdobeny jsou prázdnými výklenky. Apsida má dvě
okna v bocích. Vnitřek klenutý; v rozích pilastry s rokokovými hlavicemi.

V apsidě prostý
oltářní stůl. Nad ním na
omítce obraz „Nalezení
sv. Kříže“. Na klenbě
apsidy spatřuje se malba,
znázorňující vítězství

kříže Páně nad pohan
stvím. Čtyři postavy žen
skéz různých plemen
lidských znázorňují různé
díly světa. Allegorická
postava pleti bílé v rouše
královském klečí na po
valené postavě, mající
zavázané oči, jež značí
pohanství. Na zemi vi
děti jest rozbitou modlu,
v pozadí pyramidu a
sfingu. Nahoře vznáší se
anděl s křížem; v obla
cích jest páska s ná
pisem: „O crux ave, spes
unica“ (Buď pozdraven,
ó kříži, naděje naše je
diná). Klenba kaple jest
kupolovitá; ve středu je
jím stkví se kříž s počá
tečnými slovy velebného
chvalozpěvu o umučení
Páně: „Fulget Crucis my
sterium“(Tajemství kříže . „ ..
skvěje se). V cípech Vnitřek kaple sv. Kříže u Motola.
klenby spatřují se čtyři _ _
andělé, kteří drží na poduškách koruny, spojené za času Marie Teresm:
korunu císařství ímského, svato-Václavskou korunu království eského,
Uherskou korunu svatého Štěpána a arcivévodský klobouk Rakouský.
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11. Šárka-Nebušice, fara *).
Duchovní správu obstarává farář.
Patron: opat kanonie Strahovské.
Místa. přifařena: Nebušice &Sárka u sv. Jana. Nep.,Jenerálka,

Gabrielka, Dubový mlýn, Vízerka, celkem 1310 k., 6 ak., 2 bez vyzn.,
v Nebušicích šk. 4tř. „,

O starších dějinách duchovní správy v Horní Sárce po—
jednali jsme již výše při dějinách kuracie na Andělce **). Tam
také zmínili jsme se krátce o zřízení samostatného farního
okresu Sárka-Nebušice r. 1887; zbývá tu promluviti o tom po
někud obšírněji.

Když totiž počet osadníků na osadě Šárecké rok od roku
vzrůstal a duchovní správce z Andělky nemohl zadost učiniti
svým povinnostem, zamýšlel opat Strahovský Vojtěch Hron vy
stavěti v Nebušicích kostel a zřídíti tam samostatnou farní osadu.

Nemoha však pro různé nepředvídané překážky provésti
svůj úmysl, postaral se o to, co pro ten čas bylo tehdy možným:
aby na osadě Šárka—Nebušickévneděle a svátky slouženy byly
dvoje služby Boží, a to jedny na Andělce a druhé u sv. Jana
v Šárce. Sem dojížděl duchovní správce, a na Andělku docházel
výpomocný kněz ze Strahova. R. 1879.po smrti opata Vojtěcha
Hrona zvolen byl za nástupce opat Zikmund Starý, který
úmysl předchůdce svého provedl.

Právě v době tisíciletého úmrtí apoštola Slovanů sv. Metho
děje r. 1885 rozhodl se založiti v Nebušicích samostatnou du
chovní správu avystavěti chrám ku poctě apoštolů slovanských
sv. Cyrilla a Methoděje, v kterémž úmyslu šlechetném byl pod
porován dobrou vůli a ochotou osadníkův ipolitických úřadů.
V úmrtní den sv. Methoděje 6. dubna 1885 byl položen & po
svěcen základní kámen k novému farnímu kostelu. Slavnost
připadla na prostřední svátek velikonoční. Světitel opat Stra
hovský četným banderiem byl očekáván u Andělky a doprovázen
ke škole v Nebušicích, kde by uvítán, v slavném průvodu pak
_odebral se k místu, kde se mělo konati svěcení základního ka
mene pro nový farní chrám. Tu zapěl zpěvácký spolek Nebu—
šický velebný chorál a farář Šárecký Erasmus Marčan vystoupil
na zřízenou k tomu účelu kazatelnu a .v jadrné řeči vylíčil
shromážděnému lidu význam této slavnosti. Potom následovalo
svěcení, po němž starosta obce Nebušické vřelými slovy světiteli
poděkoval.

Zároveň s kostelem rozhodl se opat Strahovský zříditi
i nový hřbitov, pro nějž vyhlédl severně od kostela na úpatí
vršku v háji krásné a velice výhodné místo. Poněvadž od 1. ledna
1885 zrušen byl hřbitov v Košířích, kde byli pochováváni ičle—
nové řádu sv. Norberta ze Strahova, ustanovil opat, aby i členové

*) Srvn. P. B. J. Holub, Odkryté poklady 68; „Farní věstník

úřed*n)ípro farnost Nebušickou“ ]. (1908)č. 1. a 2.* Str.
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kanonie býli pochováváni na novém hřbitově Nebušickém, kde
v hořejší části bylo ohraženo zvláštní místo a zřízena byla
i hrobka opatská s kaplí ve slohu románském. Dne 25. října
1885 vneděli 22. po sv. Duchu, byl hřbitov posvěcen a zároveň
i veliký kovový kříž uprostřed hřbitova. O významu slavnosti
promluvil farář Erasmus Marčan. V nově posvěcené kapli opatské
hrobký sloužil mši sv. tehdejší praeses kleriků studujících, assi
stující při svěcení, Ivan Wagner.

Kostel v Nebušicích.

Ve zmíněné kapli opatské hrobky jest v polokruhové apsidě jedno
duchý ale Vkusný oltařík ozdobený černým křížem, na němž bllé tělo
Kristovo pní. Oltářní stůl proveden jest z drobnozrnného pískovce hoři
ckého. V obou bocích kapličky jest barevné okno. V lodi kapličky, přímo
před stupněm oltářním nalézá se hrobka opatská, pokrytá deskou ze
Sliveneckého mramoru, do níž vytesán jest zlacený nápis: „Haec requies
mea“ („Totot jest odpočinutí me“, Isaiáš 28, 12).

Když byla ukončena stavba kostela a věže, býlý posvěcený
zvo nýdne 9. června 1886.Velké dva z nich zasvěcený ku poctě
Bl. P. Marieasv. Václava, malý umíráček ku poctě sv. Jana Ne
pomuckého. Ulitý býlý v závodě Josefa Diepoldta na Františku
v Praze. Veliký ke cti P. M. váží 336 kg, menší, ke cti sv. Vá
clava, 112 kg. Třetí, ke cti sv. Jana Nep. 49 kg jest na malé
vižce nad presbytářem. Všecký 3 zvoný stálý 1976 K. Obec
Nebušická zakoupila na věž h o din Y 11Ludvíka Hainze v Praze
za 1600 K. Poprvé býlý hodiny tý spuštěný ve středu 29. září
1886. V neděli 21. po sv. Duchu, 7. listopadu 1886 došlo ko
nečně ku vzácné slavnosti, s v ě c e ní c h r á.m 11P á n ě. Svěcení
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vykonal opětně opat Strahovský Zikmund Starý. O významu
slavnosti promluvil Norbert Horáček, tehdy kaplan Strahovský
(stal se potom farářem na Andělce) a první mši sv. obětoval
Sarkander Zedníček, tehdy farář na AndělceaŠarce—Nebušicích,
jenž byl brzy na to ustanoven za prvofaráře nové osady této.
Po svěcení kostela byly svěceny kříže oltářní a varhany. Tyto
zhotoveny byly od varhaníka Pražského Josefa Schiffnera
v ceně 3400 K.

Kostel sv. Cyrilla a Methoděje jest zbudován ve slohu
románském. V průčelí k západu strmí štíhlá věž 38 mvySoká,
na níž se nalézajízmíněné2zvony a hodiny. Na čtyrech stranách
věže, břidlicí pokryté a ozdobené pozlacenou bání, jsou malé
věžičky Nad presbytářemjest vížka smalým zvonkem. Střecha
jest kryta taškami. Uvnitř jedna-lodní svatyně stojí 3 polychro
mované oltáře ze dřeva, zhotovené v řezbářském závodě Josefa
Krejčíka v Praze. Na hlavním oltáři stojí sochy SV. Cyrilla &
Methoděje, onoho vrouše řeholním, tohoto vrouše biskupském;
pak sochy sv. Vojtěcha a sv. Zikmunda, patronů českých, a zároveň
jmenovcův obou opatů Strahovských ozbudováuí chrámu Páně
zasloužílých, VojtěCha Hrona a Zikmunda Starého.

Oltář hlavní sv. apoštolů Cyrilla a Methoděje, stál 5100 K.
Po levé straně v lodi chrámove stojí oltář sv. Norberta, arci—
biskupa, zakladatele řádu Praemonstrátského, po pravé straně
oltář Neposkvr. Poč. P. Marie, patronky řádu, matky věřících
křesťanů. I sochy na těchto oltářích, jakož i oltáře samy jsou
vkusně polychromovány. Každý z těchto oltářů stál po 3120 K.
V stejném slohu jako oltáře jest kazatelna & zpovědnice;
ona stála 1400 K, tato 506 K. Stěny presbytáře jsou polychro
movány na způsob koberců, loď chrámová jest vkusně vyma—
lována. Na oblouku dělícím loď od presbytáře vymalován jest
znak kanonie Strahovské akademickým malířem Janem Heř
manem z Prahy, pak 4 medaliony s příhodnými nápisy nazna
čujícími příčinu a dobu založení chrámu ke cti sv. apoštolů
slovanských Cyrilla a Methoděje — na kůru pak zaznamenán
jest rok dokonané stavby a jméno zakladatele a dokonatele
chrámu. Délka celého kostela obnáší 2780 m, a to presbytáře
7 m dl., lodi chrámové ke dveřím hlavním 2080 m. Výška
lodi 1120 m, šířka 1019 m, výška presbytáře 950 m, šířka
667 m. V presbytáři jest 7 oken, v lodi 8, které jsou zaskleny
barevným sklem kathedrálním. Chrám může pojmouti 600 osob.
U oltáře P. Marie stojí křtitelnice z červeného mramoru,
z něhož jsoui vkusné kropenky u 2 vchodů do chrámu. V lodi
jest 14 lavic úhledných, 7 po každé straně. Vchody do
chrámu jsou tři: hlavní od západní strany, postranní od jihu
a třetí od východní strany do sakristie, jež se nalézá za hlavním
oltářem. Celý chrám s příslušenstvím stái 81.026 K, mešní roucha
a potřeby k bohoslužbě 2644 K; hřbitov pak 19.582 K; byl
však později ještě rozšířen a tím obnos tento mnohem zvětšen.
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Za prvofaráře ustanoven byl Sarkander Josef Zedníček,
tehdy duchovní správce celé, nerozdělené osady Sárka—Nebu
šické, na Andělce. Byval professorem na vyšší reálce vRakov
nice, potom na gymnasiu vŽatci, načež působil jako kooperátor
u sv. Jakuba v Jihlavě; r. 1886 stal se duchovním správcem
na Andělce a 1887 dnem 1. června přesídlil se do Nebušic,
kde působil až do 1. října 1903, kdy odešel na odpočinek a
převzal úřad cirkátora na Strahově.

Nástupce jeho Václav Mart. Váchal byl před tím v klá
šteře Strahovském 5 let novicmistrem, pak cirkátorem do 1.října
1903, kdy nastoupil duchovní správu v Nebušicich, kdež setrval
do r. 1910, načež odebral se do kláštera Strahovského.

Nástupcem jeho stal se Justin František Sedlák.

12. Tuchoměřice, fara.

Duchovní správu vede farář.
Patron: matice náboženská.
Místa přifařená: Tuchoměřice V, h., 585 k , 2 2., šk. 3tř., Kně

žívka II, b., 441 k., Kopanina Přední 419 k., 1 ak.; celkem: 1445 k.,
1 ak , 2 ž.

První zmínku o farním kostele v Tuchoměřicích nalézáme
r. 1352 v registrech papežských.

Z farářů doby nejstarší jsou známi tito: Matěj do r. 1361, Petr,
prve scholastik _veStaré Boleslavi sm. 5 před., od 1361 (byl tu ještě roku
1380; byl spolu kanovníkem u sv. Apollináře v Praze; v Tuchoměřících
měl nájemce fary Boreše (Borsso), ale přicházel často do Tuchoměřic vy
konávat duchovní správu & vyslovil r. 1380 úmysl trvale v Tuchoměřicích
bydliti\, Boreš 1399 1“1401, Matěj Kirchow, kněz diecese Magdeburská
1401; zemřel téhož roku, Duchek ze Semic 1401—07, Martin z Humpolce
1“ 1432, Mikuláš z Benešova 1432.

Při »visitaci, kterou r. 1380 dne 12. května vykonal arci
jáhen pražský, shledáno bylo, že kostel má tyto bohoslužebné
předměty: matutinál dobry, graduál, tři missály, tři žaltáře
(z těchto knih některé byly špatně svázány, pročež arcijáhen
poručil, aby co nejdříve byly opraveny), čtyři kalichy stříbrné,
z nichž jeden p'ozlaceny', monstranci stříbrnou pozlacenou, čtyři
ornáty se vším příslušenstvím a dva sváteční bez alb; jeden
z těchto svátečních ornátů měl humerál s perlami. Každý oltář
měl tři prostěradla ()mappaSc) a jedno antependium (»ante
pendilec) *). '

Farář Petr musil se r. 1378 zavázati konsistoři slibem,
že bude bydliti při faře své a nebude do Prahy ani dopřed
městí choditi, dokud mu to arcibiskup nedovoli **). ,

Farář Mikuláš již nemohl se uvázati vdržení své fary —
zuřilyť tehdáž války husitské a — jak praví se v aktu jeho
konfirmace — »ke kostelu v 'l'uchoměřicích nebylo bezpečného
přístupna.

*) Lib. visit. f. nza.
") Acta jud. I., %2.
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Podací právo měli: r. 1361 Jakeš (Jaxo) Bavor, měšťan
Pražský, 1401 Alžběta Schranková, vdova po Václavu Schrankovi,
měšťanu Starého města Pražského, spolu s dětmi svými, 1432
Zbyněk z Hazemburka.

Kostel a bývalá jesuitská residence v Tuchoměřicích.

Ve válkách husitských “,fara katolická v Tuchoměřicích
zanikla.

Později vyskytlo se tu mnoho přívrženců Českých Bratří,
kteří tu měli svoji modlitebnici neboli »sbor: a vyšší latinskou
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školu, gymnasium hojně navštěvované, vněmž synové mnohých
pánů a rytířů k vyšším studiím se vzdělávali: *). Tehdejší majitel
panství Ctibor Služský z Chlumu byl jejich příznivcem.

Roku 1567byl sice z rozkazu nejvyšších úředníků zemských
zmíněný »sborc českobratrský v Tuchoměřicích zavřen **), ale
přes to mnozí přívrženci Českých Bratří podtají tu zůstali. Ještě
r. 1585 pochován tu kněz bratr Václav Hebr, jehož mrtvola
z Prahy tajně do Tuchoměřic byla převezena; r. 1599 zemřel
tu kněz br. Martin Mach. Po nějaký čas byl správcem bratr
ského sboru Tuchoměříckého rodilý Němec, br. Šebestián Bi—
aereus Erfordský (1- 1604) ***).

Jan Krška, člověk robotný z Kněževse, propuštěn byl
r. 1545 od Jindřicha Bezdružického z Kolovrat z poddanství,
zakoupil r. 1556 v Kornouzu pole v ceně 59 kop grošů Jáchy—
movských; a chalupu si tam vystavěl. Potom dobrovolně dal
se v dědičné poddanství kostela Tuchoměřického. Z majetku
jeho byla tudíž odváděna ročně dávka půl kopy míšenské
neboli 35 kr. a 1 libra vosku; později, když r. 1666 chalupa
byla Opravena ze jmění kostela, odváděno 10 zl; na konci
XVIII. stol. odvádělo se jménem roboty 10 zl., dávka 2zl. 20kr.
a na mimořádnou daň válečnou 34 krmí).

R. 1573 nabyla jesuitská kollej Staroměstská statek Kopaninu.
Statek ten patříval Eliáši Velíkovi, __jemužpro nějaký přestupek
byl odňat a stal se majetkem královským. Jesuitům byl zprvu.
zajištěn důchod 300 tolarů z král. komory české. Později bylo
jim nabídnuto, aby místo toho vyžádali si nějaký statek. Atak
dostalo sejím řečenéhostatku Kopaniny—byl to první deskový
statek Tovaryšstvem nabytý v zemi české vůbec?-l:).

Na Kopaninský statek svůj vysílala kollej “každou neděli
a svátek kněze, aby tam v kostele sv. Maří Magdaleny sloužil
mší sv., konal kázání a nepochybně i přisluhoval sv. svátostmi.
Jakož bylo obyčejem provázel jesuitu-kněze vždy některý
bratr laik TH). ' .

Když jednou r. 1618 kněz, vykonav v Kopanině služby
Boží, ve voze do Prahy se vracel, pět loupežníků vůz přepadlo.
Chopili koně za uzdy a odvezli vůz s cesty do houštiny. Ve

*) „Fuit Tuchomericii olím Piccarditarum (quoniam non licebat illis
sua publica sacra habere) praecípuus conventus, ubi clanculariis cancio
nibus, caeterisque suae sectae officiis frequentes vacabant: fuit et gym—
nasium praenobile ac celebe, ubi filíi piccarditícae sectae parentum, baro
num equitumque, ínstituebantur. Itaque hic praeceptores ac praedicantes
mag-nonumero (unde et Pragenses Piccarditae ministros peterent) nidu
labantur“. Schmidl, Hist. Sor. Jesu III., 298.

*) Borový, Brus 201.

***; Winter, Zivot. círk. 481, „Smíchovsko a Zbraslavsko“ 494.1' Lib. memor. 15.
H) Bílek, Statky a jmění kollejíjesuítských 7; Kroess, Geschichte

der bóhm. Provinz der Gesellschaft Jesu 62—63.
H+) Srvn. Vávra ve „Sborníku hist. Kroužku“ seš. 3. (1894), 34.

Posvátné místa V 6
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voze zůstal jen kněz; frater & vozka uprchli. Zlosynové žádali
na knězi peníze. Když však prohlásil, že žádných nemá, pro
hledali celý vůz a otevřeli truhlici, v níž bylo něco šatstva a
potravin, jakož i brevíř. Vše to pobrali, jen brevíř knězi vrátili.
Druhého téhodne po této události byl jeden z lotrů chycen a
po zásluze potrestán. .

Někdejší majitel Tuchoměřic Zikmund Služský (1-r. 1618)
odkázal na opravování věže kostelní a hřbitova 500 kop mí
šenských neboli 583 zl. 20 kr. Peníze ty byly smlouvou trhovou
uloženy na úroky a teprve _r.1667 bylo jich užito ke stavbě
nového kostela sv. Víta a ke zřízení hřbitova s kapli sv. Rosalie.

Zmíněný pan Služský pochován byl v starém kostele;
po vystavění nového kostela přeneseny tam jeho ostatky, jakož
i náhrobní kámen. Na obrubě umístěn nápis: »Léta Páně 1618 po
Obrácení svatého Pavla umřel urozený a statečný pan Zikmund
M. Služský z Chlumu, maje věku svého 56 let, a tuto tělo jeho
slavného vzkříšení OčekáVáť.Ve středním poli jest znak Služských
a nápisy: »Jan v 11. kapitole: Já jsem vzkříšení a život; kdož
věří ve mne, byť by umřel, živ bude. Matouš v 22. kapitole:
A neníť Bůh mrtvých, ale živých. Isaiáš v 26. kapitole: Probuďte
se a chvalte, kteříž bydlíte v prachue.

„ Ota Jindřich z Wartemberka zamýšlel prodati Tuchoměřice
a Cičovice. Když se otom dověděl rektor kolleje jesuitské usv.
Klimenta v Praze, P. Valentin Coronius, hodlal statky ty za
koupiti, jelikož 'pro kollej by byly výhodný. Neboť od Prahy
byly pouze dvě hodiny cesty vzdáleny a sousedily se statkem
Kopaninou, jenž kolleji již náležel. Ale nebylo pohotově peněz,
aby žádaná kupní cena 42.000 rýnských neboli 36.000 kop
míšenských mohla býti zaplacena. I obrátil se rektor o radu
k místodržícímu král. Českého knížeti Karlu z Liechtenštejna.
Ten radil rozhodn, ke koupi, a to co nejdříve; rektor aby si
peníze vypůjčil ve výši třetiny nebo šestiny kupní ceny, jakož
1 aby prodal statky nedávno od císaře obdržené: Sluhy se dvory
v Jenšteině a v Dechtarech. Rektor rady místodržitelovy upo
slechl a sdělil to velikému příznivci Tovaryšstva Pavlu Michnovi,
písaři království Českého, jenž rovněž k tomu radil a hned
5000 kop míšenských rektorovi zapůjčil, jakož i o to se po—
staral, že staré dluhy, jež kollej za pokladnou královskou měla,
byly jí vyplaceny. Když zaplaceno bylo panu z Vartemberka
oněch 5000, uzavřena byla dne 6. září 1621 kupní smlouva,
načež pan z Vartemberka po osmi dnech Tuchoměřice opustil.
Z kolleje byl tam poslán P. Adam Kravarský, aby, bydle
v Tuchoměřicích, spravoval statky koupí právě nabyté. Během
následujících dvou let byla Vartemberkovi splacena zbývající
část kupní sumy; peněz k tomu získala kollej prodejem Sluh
s dvory v Jenšteině a Dechtarech, jakož i prodejem tak zva
ného domu Pleskovského nebo Danielovskeho ve Starém městě
Pražském *).

.*) Schmidl, Historia Soc. Jesu III.. 298—79,
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Na statku Tuchoměřickém vázl dluh 10.000 kop jakožto
pohledávka Jana Benjamina Služského a 6000 jakožto pohle
dávka Petra Pešíka z Komárova; jelikož oba tito věřitelé pro
vzpouru odsouzeni byli ke ztrátě jmění, připadly pohledávky
ty císaři, jenž je kolleji daroval.

Vartemberk, prodav Tuchoměřice, odebral se s chotí svou
na tvrz svou do Markvartic (Markersdorf u Č. Kamenice), kdež
však dne 28. října 1625 od vzbouřivších se nekatolických pod
danych byl zabit.

Poněvadž kupní smlouva o Tuchoměřice nebyla dosud
do desk zemských vtělena a originál její se ztratil, věřitelé
Vartemberkovi počali bráti platnost smlouvy té v pochybnost,
což kolleji způsobilo mnoho nepříjemností, až konečně 1630
věc ve prospěch kolleje byla skoncována.

P. Adam Kravarský, jenž jak již řečeno, r. 1621 poslán
byl do Tuchoměřic, byl jedním z nejznamenitějších členů To—
varyšstva Ježíšova, missionář nad jiné horlivý, jenž tisíce ne—
katolíků v různých končinách země české přivedl do lůna církve.

Po něm následoval vTuchoměřicích P. Matěj Saxius, jenž
vrátiv se r. 1623 ze šťastně vykonané missie v Táboře, poslán
byl do Tuchoměřic jakožto správce hospodářství a kazatel
(»oeconomus et concionator Tuchomericiia).

Mimo to přicházeli z kolleje Klementinské do Tuchóměřic
kněží, aby tu kázali a sv. svátostmi tu přisluhovali.

Nejstarší matrika administratury Tuchoměřické počíná se
rokem 1633.

R. 1626 dne 15. dubna statek Tuchoměřicky' vyhořel,
bleskem byv zapálen.

Roku 1631 poplenili vzbouřivší se poddaní statek Tucho—
měřický; odvedli na 4000 ovcí a odnesli všecko obilí *)

Roku 1639 dne 30. října Banner, ';ojevůdce švédský,
táhna od Prahy, zpustošil a vypálil Tuchoměřice iKopaninu**).

Roku 1648 za obléhání Prahy od Svédů byly statky K0
paninský a Tuchoměřický strašně zpustošený ***).

V Tuchoměřicich bývali asi od polov. XVII. stol. obyčejně dva
členovéTovaryšstva: kněz,jenž vedl správu duchovní, a fráter-laik,
který měl dozor nad správou velkostatku. Později bývali tu tři
kněží, z nichžjeden vedl dozor nad hospodařením na velkostatku
(»superior oeconomiaea), druhý byl kazatelem svátečním, prae—
sesem kongregace sv. Isidora (o níž níže se zmíníme) a konal

“katechese v kostele; třetí byl kazatelem nedělním. Jim k obsluze
byl tu íráter-laik (»koadjutom).

Starý kostel, zasvěcený svat. Vítu a sv. Linhartu, stával
--v místech, kde v nově vystavěné residenci nalézaly se spižírna
a veliký refektář. Hřbitov s kostnicí býval v místech nynějšího
kostela a nádvoří residence.

*) Schmidl VI., 107.
**) Schmidl IV., 1. III., n. 54.

***)Miller, Hist. prov. 737.
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Na místě starého kostela a bývalé tvrze zbudován byl
kostel nový s přiléhající residenci jesuitskou.

Roku 1666 část residence Tuchoměřícké s refektářem byla
od základu vystavěna a znenáhla upravena tak, že scholastikové
jesuitští zde mohli trávili podzimní prázdniny a také v době
moru.tam bydliti.

Vnitřek kostela Tuchoměřického.

Se stavbou nového kostela sv. Víta započato bylo z jara
roku 1667 pod dohledem fratera Jiřího Vysokého S. J., jenž byl
výborným oekon'omem.
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Mnozí prý se divili, proč se tu staví kostel tak veliký.
Ale starý kterýsi zedník prý jakoby prorockým duchem naplněn
pravil: »Tento veliký kostel bude jednou malýma. A slova jeho
došla splnění. Dokud Tovaryšstvo Ježíšovo trvalo, bývaly v něm
slouženy denně tři mše sv., takže osadníci mohli se pohodlně
při službách Božích vystřídati. Ale po zrušení jeho, když tu byl
jediný kněz a tudíž i jedny služby Boží, kostel prostorou svou
osadě zrovna jen stačil.

Stavba přivedena byla r. 1667 pod střechu a r. 1668 tou
měrou byla dokončena, že v ní konány býti mohly služby Boží. .

V matrice Tuchoměřické poznamenáno jest 16. září roku
1668: »První křest v novém kostele sv. Víta.

Roku 1669 shořela střecha nově vystavěného kostela, ale
byla do zimy zase zřízena.

Na vnitřní výzdobě kostela pracováno bylo i v letech ná
sledujících. Roku 1674 zřízen byl oltář sv. Agathy s obrazem
od Heintsche.

Roku 1676 založeno bylo v Tuchoměřicích bratrstvo pod
titulem nejsvětější Rodičky “Boží Panny Marie u jesliček a se
vzýváním sv. Isidora (»congregatio B. Mariae ad praesepe cum
invocatione s. Isidori<)*).

R. 1683 zřízen byl oltář s obrazem »P. Marie u jesličeka
neboli »Narození Páněc od Jana Jiřího Heintsche; malíři dáno
za obraz ten 35 zl.**)

Roku 1696 daroval P. Václav Králík S. J. kostelu Tucho—
měřickému sošku P. Marie ze dřeva řezanou. O sošce té podal
dárce tuto zajímavou zprávu:

»Když roku 1664 císařské vojsko pod vedením generála
Montecuculiho u sv. Gottharda thrách šťastněporazilo vojsko
turecké, rozcházelo se do různých krajin přezimovat. Dragounský
pluk Gorzkův (»regimen Gorzkianumc), jenž v bitvě té velmi
statečně si počínal, ubíral se do Čech. Mnoho důstojníků i vo
jínů v pluku tom bylo náboženství nekatolického; byli mezi
nimi také lidé nešlechetní, jimž kořist byla nade všecko. A jak
tehdáž častěji se stávalo, počínali si hrabivě i vzemi přátelské.
Zmíněný pluk táhl jednoho dne poblíž kteréhosi katolického
města uherského. A tu samému plukovníkovi zachtělo se ko
řisti. S oddanými sobě vyššími důstojníky a několika prostými
vojíny, na něž se mohl spolehnout, že jej neprozradí, vrazil
'v noci z nenadání do zmíněného města a poplenil je; i z ko—
stela pobral kalichy, kříže a cožkoliv tu bylo z drahého kovu;
mimo toho vzal malou, ze dřeva řezanou sošku Panny Marie.

*) Bratrstvo toto zrušeno bylo, tak jako bratrstva vůbec, císařským
rozhodnutím z 27. listop. 1783; poslední společnou slavnost konalo bra
trstvo ve svátek Jména P. Ježíše roku 1784. Skrovný majetek bratrstva
(umbelly, šerpy, šaty světlonošů a p.) odveden roku 1785 dne 19. srpna
krajskému úřadu Rakovnickému, aby v dražbě byl prodán.

**) Obrazy „Sv. Agatha“ a „Narození Páně“ byly později nahrazeny
jinými od Raaba a umístěny v sakristii.
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Vykonav loupež rychle se svými zase z města ujel. Obyvatelé
sice stěžovali si u generála Montecuculiho, který dal přísně
patrati po vinnících, ale na zmíněný pluk nepadlo ani pode—
zření. Plukovník táhl s plukem svým dále & přibyv do Cech
rozložil se v okolí Sušice, aby tu přezimoval. Ač mnohé pluky
byly rozpuštěny, pluk jeho rozpuštěn nebyl. Nad tím rozradostněn
odebral se do Prahy a oddal se tu radovánkám. Ale tu náhle
přišel rozkaz, jímž pluk jeho byl rozpuštěn, a to netoliko jen
částečně, jako pluky jiné, nýbrž úplně, od plukovníka až do
nejprostšího vojína. To ovšem bylo pro plukovníka idůstojníky
jeho těžkou ranou Ukázalo se, že žádný z nich, od doby, kdy
onen nešlechetný čin spáchali, neměl štěstí.- Plukovník upadl
v nedostatek, i byl nucen prodati vše, co měl. Podplukovník
upadl v dluhy, z nichž již nevybředl. Major a dva rytmistři
klesli tak hluboko, že se živili loupežemi páchanými na veřej
ných silnicích; také v okolí Prahy nějaký čas řádili. Jednoho
dne přepadli v Německu (v Hannoversku) poštovní vůz a vy
plenili jej. Byli lapeni; majorovi podařilo se prchnouti, ale oba
bývalí rytmistři byli uLiíneburku stati, těla jejich do kol vple
tena a hlavy na kůly naraženya.

»Plukovník přestoupil na víru katolickou a žil s chotí
svou v Praze. Byl jsem roku 1669 — tak pokračuje P. Václav
Králík ——magistrem nejvyšší třídy orammatické při kolleji Novo—
městské. Jednou konali jsme přípravy k nějaké divadelní hře.
I zašel jsem k plukovníkové se žádostí, aby nám půjčila, čeho
jsme potřebovali ke kostymovaní. Ona hojně všeho poskytla;
při shledávání otevřela mimo jiné také krabici, v níž mezi
různými pentlemi a jinými ozdobami vyňala cosi v bílém hed
vábí zabaleného & španělským voskem zapečetěného, řkouc:
,To bude Vaše, až se stanete knězemí A když jsem žádal, by
mi pověděla co to jest, odpověděla, že soška Panny Marie, ale
neřekla odkud a jaká. Slib její mi utkvěl v paměti. Uplynula
čtyřiléta studií theologických, dvě léta kazatelská a rok probace.
Potom přišel jsem z rozkazu představených roku 1678 do kol
leje Staroměstské. Prodlévaje v Praze často navštěvoval jsem
zmíněnou paní. Manžel její byl zatím opět přijat do služeb cí—
sařských, ale zahynul neslavně někde v Německu. Vdova znovu
se provdala. Jednou navštívil jsem ji v nemoci a zmínil se
o sošce prose, aby slib kdysi učiněný splnila. Přisvědčíla ihned,
a pravila, že tak učiní, jakmile dcera její, jež právě dlela ve
Slezsku, se vrátí, neboť. měla sošku tu uschovánu. A slibu
svému skutečně dostála. Hned druhého dne po návratu dceřiné
vydala mi sošku, a spolu mi vypravovala vše, co jsem byl již
výše pověděl, ale prosila mne, abych to zachoval v tajnosti, by
nebyla snad stíhána pro zločin bývalého manželasvého, a aby
nebylo to snad na újmu dítkám jejíma.

Teprve po dvaceti letech, když již nikdo z nich nebyl na
živu, P. Králík sošku do Tuchoměřic daroval a spolu v obšírném
listu vylíčil onu historii sošky té se týkající.



Tuchoměřice. 127

V kostele Tuchoměřickém zřízeny byly r. 1711 dva další
menší oltáře: jeden sv. Linharta, jenž starého. r. 1667 zboře—
ného kostela se svaty'm Vítem byl spolupatronem, a druhy' sv.
Klementa.

Kostel byl původně vydlážen cihlami; roku 1752 byl však
vydlážděn znovu deskami mramorovými. Téhož roku opatřeny
byly všechny oltáře mramorovy'm nástavcem nad mensou oltářní.

Varhany se 14 mutacemi zjednány byly r. 1754.
Kostel byl opatřen v hojné míře vším potřebným. V letech

1668—1772 bylo na opatření předmětů bohoslužebných vyna
loženo 4508 zl. 29 kr.

Architektonické malby nástěnné, tvořící hořejší části oltářů,
provedl roku 1768 Josef Kramolín nákladem rektora kolleje
Klementinské P. Petra Janovky.

Po zrušení Tovaryšstva r. 1773 byl statek Tuchoměřicky,
odhadnuty na 409.314 zl. 35 kr., přikázán studijnímu fondu.

V době zrušení bydlíli v Tuchoměřicích tři kněží z Tova—
ryšstva Ježíšova: Ignác Vydra, Jan Nyvelt & Josef Vávra. Těm
odňata byla duchovní správa; Tuchoměřice podřízeny faráři
noutonickému, Kopanina faráři ounětickému.

Ale k žádosti osadníků byla v prosinci téhož roku správa
duchovní svěřena jednomu z řečenych kněží zrušeného Tova
ryšstva, totiž Jos. Vávrovi.

Administrátor Josef Vávra vedl duchovní správu vTucho
měřicích až do své smrti r. 1797.

Po něm následovali lokalisté: Tobiáš Adamec, kněz řádu
praem. z kláštera strahovského, 1797—1802, Jan Sattler 1803—
1809 (stal se f. v Třebotově), Emanuel Schiffner 1809—1812
(stal se f. na Zbraslavi), Jan Pitsch 1812—22 (stal se farářem
v Jezné), Ign. Stelzig 1823—36 (byl jmenován osobním farářem;
stal se f. v Cerhovicích), Vojt. Sitte (dříve ředitel a katecheta
hlavní školy v Kolíně) 1837—43 (stal se f. v Maloticích), Josef
Voty'pka, dotud duchovní správce v pražském ústavu pro do—
spělé slepce, 1843—49 (stal se f. ve Hbitech), Frant. Branžovsky'
1849—55.

Lokalista Votýpka byl horlivým šiřitelem dobrých knih;
k jeho povzbuzení někteří osadníci stali se údy »DědíctvíSvato
janskéhOa, a když roku 1847 časopis »Blahověstc vycházetí
počal, mnohé odběratele mu ná osadě své získal.

Když roku 1830 zřízen byl při pražské kolleji píaristské
c. k. šlechtický konvikt, byl mu přiřčen statek Tuchoměřicky;
kněz-piarista Ottmar Vymazal byl tu dlouhou řadu let admini
strátorem statku &zemřel na odpočinku v Tuchoměřících r. 1868.

Roku 1855 byla lokalie Tuchoměřícká povýšena na faru.
Pořad farářů: Frant. Branžovsky' 1855 'l- 1860, Jos. Snep

1860—70 (stal se f. v Radošovicích), Karel Pazour 1871 'i' 1890,
Josef Kříž, dříve f. na Velíze, od 1890.

Fara nalézá se v bývalé residenci jesuítské, jejíž větší část
zaujímaly kanceláře a byty úřednictva panství 'l"uelimněřického.
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Roku 1898 byla větší část budovy té pronajata. k zařízení
ústavu pro rekonvalescenty nadace Pislingovské. Za tou příčinou
byl správní úřad velkostatku přeložen do soukromého domu
na Smíchov.

Ústav pro rekonvalescenty zřízen byl z nadání Pislingova
v obnosu 200.000 zlatých a z daru české spořitelny v obnosu
600.000 zl., tedy celkem kapitálem 800.000 zl.

Správa ústavu svěřena byla kongregaci milosrdných sester
sv. Karla Boromejského. Působí tu šest sester.

Farní kostel sv. Víta leží na návrší při Jednoduché, ale
dosti veliké budově bývalé residence jesuitské.

Zevnějšek jest sice zcela prostý, za to však vnitřek jest velmi pěkný.
Kostel nemá věže; toliko na střeše nad presbytářem jest dvojitá

baňatá' Vížka se zvony.
Ve štítu piůčelním jest výklenek se sochou svatého Václava. Nad

vchodem jest kartuše s kovovým monogramem IHS; výše nad oknem
průčelním jest kartuše s písmeny A. M D. G. Po stranách zmíněného
okna jsou výklenky se sochami „Sv. Ignác“ a „Sv. František Xav.“

Presbytář jest valeně klenutý s výsečemi po stranách. Lod' má dvě
pole valené klenby výsečové, oddělené pasy vybíhajícími z pilířů s kom—
positními hlavicemi, a prostoru pro kruchtu, odpovídající prostoře pre
sbytářové. V bocích lodi jest po dvou širokých oknech polokruhových,
vysoko položených.

Architektury oltářní jsou vesměs malovány na omítce.
Do malované architektury hlavního oltáře vsazena jsou v hořejší

části zrcadlová skla na způsob okének.
Nad hlavním oltářem jest veliký pěkný obraz na plátně „Sv. Vít,

jemuž se anděl zjevuje“; nad ním je menší obraz „Sv. Václav“ (poprsí,
mezi dvěma anděly). Oba tyto obrazy maloval Jan Jiří Heintsch (1'1713).

Při-bočních stěnách lodi jest po dvou oltářích, jichž architektury
na omítce malované sahají až do oken, takže v oknech zřízeny byly
ploché, ale na okrajích barokně zprohýbané vyzdívky pro pokračování
architektonické malby nástavcův oltářních. Bočnítyto oltáře nesou zdařilé
obrazy od Ign. Raaba, jsou to veliké obrazy: „Narození Páně“, „Sv. Lin
hart“ (v černém rouchu; před ním pastýř, v pozadí stáda), „Sv. Agatha“
(apotheosa; v pozadí sopka) a „Sv. Klement“.

V hořejších částech oltářů jsou menší obrazy od téhož umělce:
„Sv. Florian“, „Sv. Nothburga“, „Sv. Thekla“ a „Sv. Dorota“

Mimo to jsou ještě nad mensami menší obrazy zasklené: „Nejsv.
Srdce Páně“, „Sv. Alois“, „Sv. František Xav.“ a „Sv. Jan Nep.“

R. 1883 obnovil V. Kandler veškery tyto obrazy za odměnu 349 zl.
V rohu u vítězného oblouku na straně epištolní stojí stará cínová

křtitelnice z roku 1636.

Kaple sv. Rosalie stojí na hřbitově jihovýchodně od
Tuchoměřic při silnici ze Statenic vedoucí. Místu tomu říkalo
se »pastviště<<,jelikož tu by'valy pastviny.

Když vPraze nákaza morová častěji zuřila a i do 'lucho
měřic bývala zavlečena, jesuité zbudovali na místě zmíněném
nákladem důchodu Tuchoměřického kapli ke cti svat. Rosalie,
patronky proti moru.

Základní kámen položen byl roku 1673 dne 23. července;
stavba dokončena byla r. 1674 a posvěcena Tomášem Pešinou
z Čechorodu, děkanem metrop. kapitoly Pražské. Při kapli byl
založen roku 1674 hřbitov, jelikož dřívější hřbitov u starého
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kostela po jeho zboření a po vystavění nového kostela byl
zrušen.

V kapli samé jest krypta pokryta mramorovy'm kamenem;
v ní pochovávalo se od roku 1677; odpočívá tu několik členů
Tovaryšstva Ježíšova v Tuchoměřicích zemřelých.

Roku 1675 vy
stavěna byla Vížka
nad kapli, na níž r.
1676 dne 25. dubna
umístěna byla koule
s dvojitým, tak zv.
»španělskymc křížem.

Roku 1680 byli
v čas moru na hřbi—
tově u kaple sv. Ro
salie pohřbeni 102
zemřelí.

R. 1776 byla
Vížka nad kapli na
hrazena novou, pře—
dešlé úplně podobnou.

Od roku 1691
stával na oltáři veliky
kruciíix a pod ním
postavy P. Marie a
sv. Jana Ev. na prk
nech malované. Sku
pina ta dána byla
později do kostela
Kopaninského.

R- 1699 zřízen Hřbitovní kaple sv. Rosalie \: Tuchoměřících.
byl nákladem 116 zl.
13 kr. novy slou—
povy' oltář s obrazem svaté Rosalie poskytující útěchu duším
_vočistci. Oltář ten byl později odstraněn a nad mensou oltářní
byla r. 1768 Josefem Kramolinem T. J. vymalována na omítce
nynější architektura, v jejímž středu jest vymalována sv. Ro
salie na způsob sochy; po stranách jsou sochy dvou kořících
se andělův a dvou světců: sv. Vendelína a sv. Isidora, rolníka.
Sochy ty zhotoveny byly z cihel a sádry roku 1760 fratrem
laikem Tobiášem Siesmajerem*); zprvu sice určeny byly pro
kostel sv. Víta v Tuchoměřicích, kdež i stávaly, ale roku 1768,

Ědyžhkostel ten byl opravován, přeneseny byly do kaple svatéosa e.

*) Tobiáš Siesmajer vstoupil do Tovaryšstva roku 1738, noviciát
prodělal v probačním domě Brněnském r. 1738—39, kdež zůstal v letech
1740—47jakožto příručí fratera-kredenčníka; roku 1744 má v katalogu
po prvé také název „statuarius“ („sochař“); od roku 1748 byl v Praze,
a to v letech 1748—50 _vkolleji Staroměstské, 1751—1753 v professním
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R. 1838 byla vížka kaple obnovena; do jablka pod křížem
vloženy byly některé písemnosti německé a několik mincí; farář
Sitte vložil tam lístek s tímto nápisem: »Aby se nemyslilo, že
v Čechách Čecha nebylo, když se tato věž znovu obnovila za
panování Jeho Velebnosti císaře a krále Ferdinanda IV.' & spra—
vování nejvyššího purkrabího hraběte Chotka, těchto pár řádek
na věčnou památku napsal tehdáž v Tuchoměřicích žijící du—
chovní správce Vojtěch Sitte Pražský. Dne 1. května 1838x.

Kaple svaté Rosalie jest malé staveníčko obdélníkové s taškovou
střechou, na níž jest plechem pobita Vížka lucernová s cibulovitou stříškou.
V nadpraží vchodu jest prázdná kartuše ozdobená guirlandami. Nad
vchodem jest prázdný výklenek. Průčelni štít prostý, trojhranný. Uvnitř
má kaple klenbu křížovou; prostor pro oltář sklenut jest valeně a od
dělen od ostatní prostory pasem. V bocích kaple jest po jednom okně
obdélníkovém, polokruhově sklenutém.

Filiální kostel sv. Maří Magdaleny ?) Kopanině
Přední. U kostela tohoto spatřovaly se ještě v XVIII. stol. zří
ceniny a příkopy, i domníváno se, že tu kdysi stávala tvrz, a
že tu sídlila občas sv. Lidmila a ona že kostel ten vystavěla*).

Jest to prastará svatyně, zbudovaná slohem románským
asi v XI. století.

0 farním kostele v Kopanině děje se zmínka v rejstřících
desátků papežských r. 1352.

Z knih konfirmačních a soudních dá se sestaviti tento pořad ple
bánů: Martin 11363, Jakub, syn Václavův z Paběnic 1363—70,Vít (Vítek)
z Cernčic 1370—72 (byl kanovníkem Vratislavským a farář'v Dobrušce),
Jakub, prve oltářník oltáře sv. Petra a Pavla v kostele sv. Mikuláše na
Malé Straně v Praze, 1372—80 (byl notářem officiála Pražského a posléze
řečeného roku stal se také plebánem při kostele sv. Jiří v Kouřimi;
(v Kopanině měl roku 1380 zástupcem kněze Ursa z Blovic), Aleš 1382—
1402, Beneš, prve f. ve Vtelně, sm. 5 před., 1402, Jan z Jesenic do 1406,
Prokop ze Strašecí 1406, Pankrác 1407—12, mistr Pavel z Prahy, prve
f. v Kostelci u Budyně, 1412, Blažej, prve f. v Bělči, sm. 5 před., 1412
'i' 1414, Tomáš, prve f. v Březí, 1414.

Při visitaci roku 1380 konané bylo zjištěno, že kostel Kopaninský
má missál starý, agendu dobrou, antifonář starý špatně vázaný, viaticus
dosti dobrý, ale špatně vázaný s deskou puklou, dva ornáty, stříbrný
kalich a. šest antipendií (pall).

V době neznámé, snad již v bouřích husitských, fara zdejší
zanikla.

domě u sv. Mikuláše, 1754—1755opět v kolleji Staroměstské, roku 1756
byl fortníkem v kolleji Jihlavské, v letech 1757—1760 zase pouze jako
„statuarius“ v professním domě u sv. Mikuláše v Praze, od roku 1760—
1762 byl fortníkem v kolleji Staroměstské, v letech 1763—1768byl jako
„statuarius“ v kolleji Olomoucké, roku 1769 v Chomutově, 1770—73 fort
níkem, příručím kredenčníka a sklepníkem v kolleji Jihlavské.

*) „Rudera, fossa et alia indicia pone praedium et tempellum Kopa
ninense nobile quondam castellum hic loci stetisse fidem faciunt, quod
s. Ludmilla, cujus dotale dominium Tetín et ad hoc pertinens Kopanina
erat, viduitatis tempore, praertim dum in vicino Budeč nepos ejus s. Wen
ceslaus studiis vacaret, incoluisse atque tempellum hoc in honorem s.

MariaeIMggdalenae pro sua privata devotione exstruxisse creditur“. Lib.mem. ., :).



Kopanina Přední. 131.

Jesuité obdrževše statek Kopaninu, starali se také o konání
služeb Božích, jak ]ÍŽ výše jsme se zmínili.

Původní kostelík rozšířili přístavbou na straně jižní.

Kostel sv. Maří Magdaleny & bývalá. kaple sv. Lidmily
v Kopanině Přední.

Roku 1779 sřítila se klenba kostela; teprve r. 1818 byl
rum z kostela vyklizen.

Potom starobylá svatyně po dlouhá léta. mimo věže, jež
zůstala neporušena, již jen zříceninám se podobala. Teprve v.le
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tech 1853—1858 byl kostel hlavně přispěním císaře Ferdinanda
Dobrotivého a r. 1862 dne 21. září benedikován.

Opravné práce vedl professor stavitelství Wiesenfeld, ale
nejsa dokonalým znalcem románského stavitelství staročeského,
učinil na starobylé stavbě některé změny nepříměrené, zejména
pokažením původních oken a proražením oken nových *).

Kostel má okrouhlou loď, polokruhovou apsidu a v západním prů
čelí hranolovou věž; vše to zbudováno jest z malých kvádříků opukovych.
Na straně jižní nalézá se zmíněný již přístavek. Jest v půdorysu čtver
cový a otevřen jest do původní okrouhlé lodi polokruhovým obloukem.
V pozadí přístavku jest dřevěná kruchtička.

„' 'É) '!

. 1. „„n—

Vnitřek kostela v Přední Kopanině.

V apsidě stojí pseudorománský skládací oltář; na něm uprostřed
obraz „Klanění se sv. Tří králů“ (kopie původního starého obrazu), na
křídlech jsou obrazy „Sv. Ludmila“ a „Sv. Václav“ od J. Hellicha.

Původně byly na křídlech starobylé obrazy „Zvěstování P. Marie“,
„Narození Páně“, „Obřezání Páně“ a „Obětování Páně“. Tabulové ty ob
razy pocházely ze století XV. **)

*) Srvn. Lehner, Dějiny umění 1., 220.
**) Někdejší podobu oltáře líčí Jos. Vávra roku 1776 (Pam. kniha

1., 139) takto: „ . . . Hujus generis est imago ecclesiae Kopaninensis, in
tabula maxima ss. tres Magos, in valvis vero mystéria Annunciationis,
Nativitatis, Circumcísionis et Praesentationis exhibens, auro et coloribus
tam vivacibus, ac si hodie e manu pictorís prodivisset. Haec fortassis
antiquítus altare ecclesiae Kopanicensis constituebat. Steterat olim usque
ad annum 1719 in altari grandis cruciíixus ligneus cum imaginibus B. V.
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O osudu starobylého tabulověho obrazu oltářního nalézáme v pa
mětní knize fary Tuchoměřické (I., 268) tuto zprávu: „Starý na prkně
malovaný a již úplně odprýskaný obraz pobočního oltáře v Přední Kopa
nině ,Sv. tří Králů“ byl dán roku 1898 malíři Alfredovi Fiedlerovi v Kuksu,
aby ho dle možnosti věrně reprodukoval na plátně, což se mu zname—
nitě (?) podařilo. Obnova na dřevě se neodporučovala, poněvadž změnou
temperatury se malba odchlípovala od dřeva & opadávala. Pan Alfred
Fiedler reprodukoval celý tento obraz za nepatrnou částku 50 zl.“ Ke
zprávě této nutno však podotknouti, že jest toho litovati, že původní staro
bylý obraz nebyl zachován.

Při severním boku lodí stojí oltářní stůl, nad nímž vsazen jest do
zdi veliký čtvercový kamenný relief*) asi z druhé polovice XVII. století
pocházející: uprostřed Kristus Pán na kříži, po stranách Panna Maria a
sv. Jan, u paty kříže sv. Marie Magdalská.

Nad vchodem do sakristie zavěšen jest obraz na plátně „Sv. Maří
Magdalena“ od Viléma Kandlera.

Pod kazatelnou jako pOdstavec spatřuje se starobylá, z pískovce
tesané křtitelnice, pocházející z ranní doby gotické. Na ní spatřuje se
souvislá řada malých arkád, v každé arkádě pak jedno velké písmeno;
z písmen těch jsou čitelna MAR a X, jež připouštějí výklad na „Maria“
a „Christus“. Pohříchu jest tato starobylá památka častým bílením zne—
švařena"").

Věž má dvě řady okének sloupkem dělených. V přízemí věže jest
sakristie.

Kolem kostela jest hřbitov.

Kaple sv. Marty a sv. Lidmžly. Jelikož kostelík sv.Maří
Magdaleny byl malý, přistavěn byl k sousední zdi hospodářského
dvora Kopaninského oltář, na němž za příznivého počasí slou
žívala se pod širým nebem mše sv., a při něm i kázání se ko
návala. Jelikož oltář vydán byl dešti a větru, bylo nad ním r. 1712
zřízeno zděné přístřeší na způsob otevřené kaple, jež zasvěcena
byla sv. Martě, jakožto patronce hospodářství, a sv. Lidmile, do—
mnělé někdejší majitelce statku Kopaninského. Kaple měla dlažbu
kamennou, klenutí ze dřeva & omítky napodobené a 3 okna
Později zvána byla kaple tato pouze kaplí sv. Lidmilý. Na oltáři

ŠYI obraz na dřevě malovaný sv. patronů českých ve slávě neeské.

Roku 1867 byla kaple prodána obci Kopaninské, by si z ní
zřídila umrlčí komoru.

Jest to k severu obrácené obdélníkové stavení s nižším presbytá
říkem zakončeným třemi boky; do boku severního proražen jest vchod.

et S. Joan. in assere pictis, quae nunc ex parte evangelií in pariete vi—
suntur. Anno 1719 imposita est imago s. Mariae Magdalenae 20 florenis
oomparata cum lista et parergis inauratis, in coronide altaris altera minor
ss. Cosmae et Damiani medícorum. Pedem imaginis occupabat lapis fere
2 ulnas altus et 11/„latus, in quo eleganti caelo elaboratae imagines
Christi cruciíixi, s. Joannis et S. M. Magdalenae; hunc stipabant statuae
lapideae ss. Petri et Pauli. Remoto tandem anno fere 1768 dicto lapide
et in ossuario reposito, impositum est pro illo tabemaculum ex Pragensi
s. Salvatoris temploligneum, et 2 angeli in magnitudine viri, lignei item
inaurati, allati ex templo Tuchomericensi“. _

*) Býval nějaký čas na oltáři v apsidě, jak patrno z popisu oltáře
toho, jenž uveden jest v poznámce předcházející.

") Viz Boh. Matějka v Pam. arch. XVlI. (1896—1897),363—364
8 vyobr. '
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Ve hradu Okoř i, jejž s příslušejícím statkem Jaroslav
hrabě Martinic r. 16/19 odkázal kolleji jesuitské u sv. Klementa,
byla kaple zasvěcená sv. Václavu, kteráž, byvši po dlouhý čas
opuštěna, r. 1675 od Tovaryšstva byla opravena a 29. července
téhož roku od děkana metropolitní kapitoly Tomáše Pešiny be—
nedikována *).

V kapli té sloužena byla mše sv. od kněží z residence
Tuchoměřické 28. září ve svátek sv. Václava, 4. března v den
Přenesení sv. Václava, jakož i ve středu 0 dnech prosebních, kdy
vedeno procesí do polí Okořských. V době podzimních prázdnin,
kdy studujícím novicům (scholastikům) Tovaryšstva po 10 dní
popřán byl oddech na hradě Okořském, sloužena byla mše sv.
každého dne knězem, jenž nad nimi měl dozor. V neděle nebo
svátky v dobu tu spadající měl vždy některý z řečených scho—
lastiků kázání cvičební. _

Po zrušení Tovaryšstva mše svatá v kapli Okořské se již
nekonala; r. 1787 byla zrušena, předměty z ní v dražbě prodány
a stržené peníze matici náboženské odvedeny.

V kapli byly dva oltáře. Oltář hlavní sv. Václava z čer
ného mořeného dřeva s dřevěnými pozlacenými ozdobami. Byl
na něm obraz sv. Václava a v nástavku obraz sv. Víta. Oba tyto
obrazy, pořízené r. 1704, byly prý výborně malovány (»egregie
pictae). Oltář boční na straně evangelijní byl rovněž dřevěný;
plastickým dilem bylo na něm znázorněno Zvěstování P. Marie
a pod tím výjevy: »Kristus kříž nesoucíc a »Kristus trním ko
runovánc.

Mezi Kopaninou a Tuchoměřicemi v lese stávala od roku
asi 1679 na dubu dřevěná socha sv. Juliany. Na tom místě
byla přepadena dívka od nestoudného vojáka, ale vzývajíc sv.
Julianu z rukou jeho bez pohromy vyvázla. Tehdejší hospodářský
správce Tuchoměřický frater Jíří Vysoký dal na památku umí
stiti na dubu 11místa toho stojícím sochu řečené světice, kterou
dal zhotoviti a sám ji polychromoval. Socha ta nesena pak ve
slavném průvodu čtyřmi drůžičkami na místo určené. Když socha
ta během času sešla, aby pamět oné události zkázou sochy ne
zanikla, dal superior residence Tuchoměřické P. Rudolf Bud
kovský r. 1734 postaviti na místě tom sochu kamennou, kterouž
tesal frater Jan Siesmajer **) T. J. Ona dřevěná socha byla na

*) V účtech kostelních nalézáme tuto zajímavou zmínku o kapli
Okořské: „beta 1691 velebný p. pater Václav Zelenka, farář Družecký,
odkázal téže kapli na oltář 30 fl. Kterýžto oltář byvši dříve z kostela
Ounětického koupený a zaplacený, z těch 30 11. jsou 4 svícny cejnový
koupeny, za něž dáno 811211., za konvičky a šálek 11í2fl., za zvoneček
39 kr., v sumě: 19 fl. 39 kr. Více z týchž peněz koupena kráva mladá
Matějovi Kelíškovi do Třebovízky, jinak na Pazdemu za 6 fl. 15 kr.,
kterouž on dobrovolně na svou chalupu pod věčný roční plat 24 kr. za
železnou ujímá a sobě připsati dává. Takový pak plat leta 1692 dotčené
kapli v zámku Okořském skládati počne při sv. Václavě“.

**) Jan Siesmajer vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova r. 1731, odbyl si
noviciát v Brně, od roku 1733 byl v kolleji Staroměstské v Praze, kdež
zemřel již 3. prosince 1734.
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dubě onom ponechána, ale nepozorností pastucliů, kteří si tu oheň
rozdělali, plameny byla zachvácena; jen hlava její byla zachrá
něna. Ale i ona kamenná socha vzala za své: roku 1868 prudkou
vichřicí byla sražena a na kusy rozbita.

Poblíž 'l'uchoměřic směrem k Čičovicům dal zmíněný P.
Budkovskývystavěti1712pěknou kaplici nebo jeskyni na
způsobchýže, v níž sv. František \aversky' na ostrově
Sancianu zemřel; v kapli té dal umístiti sochu znázorňující ře
čeného světce umírajícího v životní velikosti *). Poblíž této ka—
plice na cestě k Tuchoměřicům postaven byl r. 1711 slou p
se sochou P. Marie na badu stoj.icí

Ve mlýně zvaném »na pastvištic poblíž kaple sv. Rosalie
usadil se ve druhé polovici XVII.stol Šimon Widmon zRakous
přišlý; jsa velice přičinlivým mlýn zpustlý zvelebil. Byl to muž
upřímně zbožný. Chtěje mládež na blízkém pastvišti pásající po—
vzbuditi ke zbožnosti, dal postaviti tu kříž. A kdykoliv dítě ně—
které tu anebo u hřtitova modlící se zastihl, penízkem je po
daroval. Byl druhým assistentem Marianske družiny Tuchomě—
řické; zemřel r. 1699.

Při cestě ku Praze na hranicích pozemků svých dali je
suité postaviti r. 1711 sloup s kamennou sochou sv. Václava.
Dříve stával zde sloup z cihel vystavený, ale již sešlý. Bývala
v místech těchto kdysi vinice, a dlouho ještě místu tomu ří
kalo se »vinice sv. Václava.

Sochu sv. Jana Nep. před residenci dal postaviti su
perior .P. Rudolf Budkovský r. 1734: zhotovil ji frater Siesmajer
T. J. Před touto sochou ve svátek sv. Jana by'valy zpívány figu
rálně slavné litanie o světci tom, za zvuku trub &bubnů, jakož
i za střelby z hmoždířů, načež v kostele bylo slavné požehnání.

13. Šárka u sv. Matěje, fara **).

Duchovní správu obstarává farář; na školách působíkatecheta.
Patron: probošt metrop. kapitoly
Místa prifař ená Šárka Horní 335k., Šárka Dolní 1,11.. 720k.,

22 ak., šk. 6tř.; Dejvice 3,4 h., 2635 k., 7 ak., 5 ž., šk. 10tř.; Podbaba
Dejvická % h., 501 k.. 8 ak; Lisoleje ,;3; h., 720k 7 ak.; Lisolejská
Podbaba 11,2lh., 402 k., 24 ak., 8 ž., 2 bez vyzn. , celkem: 5313 k., 69 ak.,
13 ž., 2 bez vyzn.

o kostele sv. Matěje v Šárce tvrdí Hájek, že jej založil
kníže Boleslav II. 'roku 971. Vypravuje o tom takto:

»Služebníci knížete Boleslava, znamenavše pána svého býti
muže nábožného, kterýž svou zvláštní kratochvíl zakládal v mod
litbách svatých a při stavění kostelův, atu častá činíval vzdy—

*) O soše této poznamenáno v Lib. mem. I., 132: „Statuam hanc,
cum accessus ad illam cuique pateat, brevi febricitantes superstitiosi de
vorabunt“.

**) Srvn. P. B. J. Holub, Odkryté poklady 159 n., Fr. Ruth, Kro
nika královskéPrahy 149,Smíchovsko a Zbraslavsko 215.
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ohání ku Pánu Bohu, času letního přistoupivše k němu společně,
žádali jeho (a zvláště ti, kteří byli křesťané), aby ten účinek
otce svého [t. j. zavraždění sv. Václava] z své mysli vypustil
a Pánu Bohu svému aby se toho důvěrně důvěřil, že jemu to
jako milostivý a milosrdný Pán bude milostivě vážiti, a pro
přímluvu bratra jeho že mu to, co jest z náhlosti učiniti roz
kázal a učinil, dobrotivě odpustí. Kterýž stoje a vyslyšev je
zaplakal a řekl: ,Moji milí, věrní služebníci a ve víře Kristově
bratři! Známť já, žeť jest Pán Bůh náš milostivý a hotovější

Pohled na kostel sv. Matěje v Šárce od západu.

jednomu každému hříšnému svou milost dáti, než-li on ho za
ni žádati. Ale jistě vám pravím, jako svým milým přátelům:
žádný z vás toho sobě lehce nevaž, vylíti krev křesťanskou na
zemi, a zvláště až do smrti, a nadto více bratra vlastního
dobrého a spravedlivého, a beze vší příčiny, neb taková krev,
jako krev Abelova volá na pomstu k Pánu Bohu. Iobávám se
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toho, aby Pán Bůh, ač jest milostivý, nevyplnil na mně'svých
slov, kteráž mluvití ráčil v Zákoně starém: Ját jsem Pán Bůh,
kterýž navštěvuji nepravost otcův nad syny do třetího a čtvr
tého pokolení. Protož lépe jest nám zde zarmoucenu býti a
k němu volati, nežli pro zlé účinky od něho zde i v budoucím
životě na sebe pomsty čekati. Ale však dosti buď mně na mém
zarmoucení; vy buďte veselíť — A nazejtří chtě svym služeb
níkům kratochvíl učiniti, jel na lov do jednoho lesa, kteryž Sárka
slove, a tu roztáhše tenata, volavce zavedli, aby zvěř hnali.
A kníže zůstal na jednom vrchu sám toliko s jedním služebníkem.
I ukázal se jemu velmi veliky' medvěd, an jde k němu. I řekl
jemu služebník: ,Ú mily kníže, běž pryč, ať by toto líté zvíře tebe
nezadávilo. A kníže znamenav se znamením kříže svatého stál

tu nepohnutelně, maje tu naději, že pro znamení svatého kříže
nic jemu to zvíře nebude moci uškoditi. A tak přišel medvěd
ten až blízko k němu. Strach ovšem, který byl na srdci knížete,
proměnil tvář jeho. I ukázal se jest jemu v tu chvíli člověk,
stoje před ním jako svaté postavy, maje hůl dlouhou, i udeřil
jest to zvíře, kteréž ihned pryč se obrátilo a odešlo. Iřekl kníže:
,Měj dík, muži dobrý, z toho, že jsi mne této šeredné-zbavil
šelmyí Iřekl muž: ,Tato šelma pekelná, kteráž tobě ukázala se
v tohoto hrozného zvířete osobě, chtěla tebe odsud odehnati, neb
ona tuto při těchto hrobích, na nichž ty stojíš, svou zvláštní
nad těly mrtvy'ch lidí ve jméno svaté Trojice nepokřtěných rozkoš
máí Otázal se kníže: ,Čí jsou tito hrobové ?“ Iřekl muž: ,Těch,
kteří jsou kouzelny' nápoj pilih Rekl jemu kníže: ,Prosím tebe,
kdo jsou to byli ?“ Odpověděl muž: ,Služebníci Ctiradovi, syna
Prošova, jež dívčí ruka povraždila, atomu jest dnes, jak se to
stalo, dvě stě atřicet let'. lřekl kníže: ,Kterak ty to víš? Však
osoba tvého věku okazuje, žes ty toho času na světě nebyl'.
I odpověděl muž: ,Všecky věci, které se na světě dály toho času,
i před tím, i nyní se dějí, mně známé jsou'. Řekl jest kníže:
,Prosím tebe, kdo jsi ty, a které jest tvé jméno ?“Muž odpověděl:
,Služebník jsem a apoštol Ježíše Krista, jménem Matějň A stím
hned od něho odstoupil a v nějakou se světlost proměniv zmizel.
Kníže,obrátiv seksvému služebníku, řekl: ,Viděl-lijsi toho muže ?“
Služebnik odpověděl: ,Viděl jsem, ale vzdálil jsem se od něho,
neb jsem pro veliky' blesk tváře jeho naň nemohl patřitií Když
se pak kníže domů navrátil, o vidění tom, které se jemu uká
zalo, biskupu svému vypravoval. I řekl biskup: ,Synu můj, vzdej
chválu Pánu Bohu, a na tom místě postaviti rozkaž modliteb
nici ve jméno apoštola jeho svatého Matěje, a on tvůj také
zvláštní před Pánem Bohem přímluvce budeí Tu kníže hned bez
meškání, povolav dělníkův, sám dům Boží založil, postavil i do—
konal. A biskuvaojtěch k poctivosti Pánu Bohu a svatému
Matějovi tu na Sárce ten kostel posvětila.

Zda v této pověsti skryvá se historické jádro, nelze říci
() založení kostela nemáme zpráv jiny'ch, a ani o stáří původní
svatyně nelze vysloviti úsudku, poněvadž se stavba sama neza
chovala, aniž nějaké její vyobrazeni anebo popis.



138 Vikariát Libocký:

Fara připomíná se tu již od počátku XV. stol., ale osada
nazy'vala se tehdáž >>Ujezdec<<nebo »Šárka, kteréžto poslední
jméno potom převládá. Ves ta byla již r. 1334 majetkem pro—
boštství u sv. Víta.

Roku 1403—08 byl tu farářem Martin z Humpolce, jenž byl spolu
kanovníkem Boleslavským a veřejným notářem; roku 1451—64připomíná
se farář Petr, řečený Bzdinka*).

V neznámédobě fara zanikla.
Roku 1595 V druhou neděli postní píše probošt Jiří Pontan

z Breitenberka, jenž tehdáž dlel mimo Prahu, děkanovi Martinu
Pfeiferovi, že nadchází den sv. Matěje, a tu že každého roku
tam by'vá kázání a zpívaná mše svatá, ižádá, aby za tím úče
lem poslal do Sárky vikaristu Petra se dvěma choralisty **).

Duchovní správu vykonával v Šárce farář u sv. Víta v Praze;
od které doby, není známo; jistě však v XVII. a XVIII. stol.

V archivu metropolitní kapitoly Pražské chová se stará zí
dušní kniha kostela Šáreckého, na jejímž prvém listu se „čte:
»Tuto knihu k záduší chrámu Páně sv. Matěje apoštola v Sár
kách od Boleslava Pobožného, knížete českého, vystavěné a. od
sv. Vojtěcha, biskupa, mučedníka a patrona českého, posvěce—
ného (kteréhožto posvěcení památka dle starožitného obyčeje
v neděli po svátku Narození Panny Marie se připomíná) daroval
jest pan Eliáš Sretter, hlavního kostela sv. Víta starší kapelník ***),
vrchního města Pražského Hradčan měšťan a starší obecní, leta
Páně 1700, dne 30. června na den a památku sv. Pavla apo—
štola Páně.: Titulní list knihy té zní: »Kniha zádušní, patřící
k chrámu Páně sv. Matěje apoštola Páně v Šárkách, v ktery'žt'o
zapsaný se vynacházejí všechny duchovní mobilie a celá sacra
supellex téhož chrámu Páně, při tom také zapsáno se vynachází,
co kdy od leta Páně 1700 v témž chrámu Páně spraveno, v nově
vystavěno a uděláno jest, z jakých & od koho darovaných pro
středkův a peněz, item všech dobrodincův sv. Matěje jména a
přijmení zapsána, založená leta od narození Páně 1700 na den
a památku sv. Kiliána biskupa a mučedníka, totižto osmého dne
července, za panování vysoce důstojného a vysoce urozeného
pána pana Jana Hynka Dlouhoveského z Dlouhé Vsi, z Boží a
svaté apoštolské Stolice milosti biskupa Milevitanského, arcibi
skupství Pražského suífragána a probošta král. hlavního kostela
sv. Víta na hradě Pražském (titul.), jakožto pána gruntův Šá
recky'ch etc., též za času velebného a vysoce učeného kněze pana
Jiřího Vojtěcha Hořejšího, svobodného filosofického umění ma—
gistra, hlavního kostela sv. Víta na hradě Pražském sacristiana
a faráře, jakožto duchovního správce a pastýře ovčíček k chrámu
Páně sv. Matěje přináležejích, rodilého z král. města Sušice, u—
rozeného pana Martina Ignatiusa Vrannyho, panství proboštsky'ch

*) Srvn. Tomek, Děj. Prahy V., 114, VIII., 205; Tadra, Soudní
akta W.. V. _ 

**) bist v kapitol. archivu 57, 31. ***) 't. j. kostelník.
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dobře zřízeného hejtmana, rodilého z městyse Vlašimě, ctného
& šlechetného mládence Ondřeje Františka Žahourka, toho času

jěísaře obročního týchž statkův proboštských, rodilého z městysernov1c<<.

V knize této nalézáme řadu zajímavých záznamů, z nichž
uvádíme tyto:

„Leta Páně 1700 skrze poslední vůli odkázal Danihel Pakosta,
mlynář Podbabský, který téhož leta dne 25. Sept. pobožně v Pánu usnul
a na krchově u sv. Matěje pohřben jest, k záduší téhož chrámu Páně na
hotově jedno sto zlatých rejn., který po jeho smrti na kanceláři Dahnic
kém vyčteny, složeny a v celosti zůstávají“. — „Roku 1701 na slavnost
& svátek sv. Matěje v čas kázání dáno od pobožných křestanův po tro
níčku, krejcaru, krešli v sumě 24 kr. V outerý velikonoční opět v čas
kázání dáno do pytlíčku sice 19 kr.; že pak ale chlapcům, kteří od sv.
Víta šli v processí, odnikadž se nic dáti nemohlo, pročež čtyřem dáno
z těch peněz 6 kr., a tak zůstává 13 kr.“ —- Z oddílu nadepsaného „ln
ventář věcí kostelních“ vyjímáme tyto záznamy: „Kalich stříbrný a po
zlacený spolu s pozlacenou patenou, kterej jest J. Mil. pán pan Jan Hynek
Dlouhoveský z Dlouhé Vsi, sv. Víta probošt daroval, na něm jeho erb
jest vyrytý“. — „Ornát strakatý pro všechny barvy, z harasu“. -—„Ornát
tykytový nový, který pro zelenou, červenou, bílou, jakož i fialovou barvu
se užívati může, při němž manipul a štola jest, a ten po smrti Jeho Mil.
p. p. Jana Dlouhoveského z Dlouhé Vsi, sv. Víta probošta, z jeho pozů
stalosti darovaný jest“. ——„Alba nová z tenkýho čistotného plátna s ten
kýma krajkama, kterou leta 1701 vysoce urození p. p. František liber
baro Vratislav *) jest daroval“. — „Dva svícny dřevěný velký zelené barvy,
před velký oltář, který jest J. M. pan pan František liber baro Vratislav
daroval“. — „Obraz [t. j. sochal nejblahoslavenější rodičky Boží Svato
horský, kterej jest leta Páně 1701 dne 30 Aprilis pan Vilím Tichý 5 man
želkou svou, měštěnín král. Starého města Prahy, krásně ozdobiti dal,
totižto s čistotnýma tykytovýma šátky a na nich falešné perličky & ka
mínky, jakož i dvě korunky: jednu na hlavu Rodičky Boží, a druhou na
Ježíška objednal, jakož i ne méně za sklo do nové modré truhličky za
vřel, v kterýžto na velkým oltáři se spatřuje“. — „Obraz [t. j. sochaj
dřevěný na zdi sv. Jana Nepomuckého, kterej leta 1700 nadjmenovany
J. Mil p. p. ]. baro Vratislav jest daroval“. — „Kazatedlnice, kterou
urozený pan Jan František Vyndyš z Ašenfeldu**), král. Menšího města
Prahy spoluradní, jest daroval. Stolic nových, který týž urozený p. Vyndyš
daroval, 8. Týž p. Vyndyš taky daroval na kruchty dva fyrhanky z plátna,
květovaný“. — „Kruciíixy jsou tyto: jeden alabastrový, polámaný, druhý
starý, nízký, třetí nový od J. Mil. pana pana Františka Vratislava z Mi
trovic, obzvláštního benefaktora sv. Matěje, darovaný, a čtvrtý vysoký,
darovaný od pana Pavla Boubelky, měšť. vrchního města Pražského
Hradčan, a ty krucifixy patří na oltáře“. — „Obraz sv. Matěje apoštola
v velkým oltáři maloval jest a spolu daroval pan Dytman, malíř a měšť.
král. Menšího města Prahy, leta totižto od narození Páně 1699“. — „Obraz
velký, na kterým jsou z alabastru sv. patryarchově & Panna Maria“.

Starý kostel, jelikož tak malý byl, že nemohl pojmouti ani
čtvrtinu osadníků, byl r. 1770 úplně zbořen, a na místě jeho
zbudován býl téhož roku nákladem probošta metrOp. kapitoly
Frant. Xav. ze Strachovic kostel nový, jenž r. 1771 dne 4. čer
vence od téhož praeláta byl benedikován. Téhož roku pak dne

*) František Ignác Vratislav z_Mítrovic zakoupil roku 1699 dvůr
kmetcí s krčmou. vinici a polmi v Sárkách blíž kostela sv. Matěje od
Jana Jiřího Dittricha, měšťana král. Menšího města Pražského.

l""“)Byl majitelem vinice řečené „Šťáhlavka“. '
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29. září byl kostel slavně konsekrován světícím biskupem Janem
Ondřejem Kavserem.

Stávalo se často, že v noci, když brány městské byly za
vřeny, nesnadno bylo povolati kněze k nemocnému. To maje na

Kostel “sv. Matěje v Šárce.

zřeteli & pečuje vůbec o duchovní blaho svých poddaných, od
hodlal se probošt Strachovský ke zřízení fary při kostele Šá
reckém, což učinil rovněž zmíněného výše roku 1771 listinou
danou dne 29. května,.
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Aby měl farář po ruce potřebné pomůcky ke kázání a_
k dalšímu sebevzdělání, daroval probošt Strachovský nově zří—
zené faře celou svoji knihovnu.

Prvním farářem stal se František Hegner. Installace jeho
slavena byla 25. února 1772; při té příležitosti měl kázáníMatěj
Václav Jan Nep. Conrád (Konrád), farář u sv. Filipa a Jakuba
(na Smíchově).

Kázání své vydal Conrad tiskem pod titulem: »Sláva ko—
stela svatého Matěje apoštola Páně“ a věnoval je proboštovi
Strachovskému. V předmluvě velebí tohoto zasloužilého hodno
stáře, připomínaje jeho zdárné působení jako faráře v Kraselově
a jako děkana v Berouně, jeho vyvolení za metropolitního ka—
novníka a jeho postupování v hodnostech až k důstojenství pro—
boštskému, dále jeho zásluhy o vystavění a zvelebení kostelů
v Berouně, v Netvořicích, Ouněticích, sv. Vavřince na Petříně,
P. Marie Pomocné u Bruské brány a sv. Matěje v Šárce. A k chvále
metropolitní kapitoly praví: »Jaká to kapitola ? Ona, kterou slavné
paměti Ferdinand I., císař římský v listině daně v Rezně r. 1545
takto chválí:",Kanovnícisvatého Vita jsou v království českém
katolického náboženství sloupovéí A k samému papeži Pavlovi IV.
r. 1558 dne 15. listopadu psal: ,Ti mužové jsou v udržení a
obhájení katolické víry nejvyšší celosti a stálosti; na nich to—
liko záleželo, že katolické náboženstvi a úcta k apoštolské sto
lici nebyla v království tomto potlačena a dokonce vyhlazena'x.

Probošt Strachovsky' zřídil r. 1773 při kostele Šáreckém
také ještě místo kaplanské. Vystřídalo se tu v letech 1775—1805
desetkaplanův, ale potom místo fundačníhokaplana zaniklo jednak
pro nedostatek duchovenstva, jednak tím, že finančním paten
tem z r. 1811 kapitály klesly na polovici své hodnoty.

Farářové Šárečtí přijati byli r. 1776 ku prosbě prvofará—
řověod arcibiskupa Antonína Petra Příchovského v počet farářů
pražských, i bylo jim tudiž přiřčeno i privilegium jejich nositi
tak zvané »expositorium canonicalec. ,

Kostel o samotě stojící byl hned v době prvého faráře čtyři
kráte vyloupen; jednou tak, že druhého dne ani mše svatá slou
žena býti nemohla z nedostatku rouch bohoslužebných.

Ze zrušeného kostela Barnabitů dostalo se kostelu Šáre
ckému hojně bohoslužebných rouch a nádob; z kostela sv. Jiří
na hradě Pražském dána sem byla křtitelnice; z kostela sv.
Vavřince na Petříně dva železné zvony, z nichž jeden vážil 4 cent
ny'ře, druhý 2; z kostela Bělohorského dva oltáře: sv. Feliciana
a sv. Hilaria.

Po faráři Hognerovi, jenž zemřel r. 1800, následovali do
r. 1841: Frant. Xav. Vavrouš, prve kaplan v Hostouni, 1800—
1812 (stal se f. v Hostouni), Frant. Hollý 1812—1815 (stal se
děkanem ve Volyni), Karel Herites (prve vojenský kaplan) 1815—
1819 (stal se f. v Hostouni), Vinc. Štěpánek 1819T1837, Frant.
Gundermann 1837—1841 (stal se děkanem ve Volyni).
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V letech 1807—1810 darovala kostelu Šáreckému různé
bohoslužebné předměty baronka Antonie Skronská roz. Helver—
senová z Helversheimu, majitelka dvorce v Sárce.

Když r. 1809 měly byti dány do mincovny zlaté a stříbrné ná
doby církevní, učinil farář mezi osadníky sbírku a sebranymi
penězi vykoupil oba stříbrné kalichy, jež kostel měl.

R. 1820 dne 2. června byl kostel po páté oloupen.
Roku 1840 v noci ze dne 13. na 14. března o desáté ho—

dině blesk udeřil do věže kostelní a zapálil ji, takže shořela.

Vnitřek kostela sv. Matěje v Šárce.

Pořad farářů od r. 1841: Matěj Šulák 1841—1850 (stal se
f. v Hostouni), Tomáš Mařík 1850—1862 (stal se f. v Hostouni),
Jan Novák 1863—1866 (stal „se' f. v Hostouni), Jan Mašek 1867
(zemřel téhož roku), Frant. Svehla 1867—1869 (stal se děka
nem ve Volyni), Jakub Ludvík 1869—1879 (stal se f. v Ouně
ticích),.Václav Hradec 1879—1880 (stal se f. v Železné), Frant.
Hromádka 1881—97 (stal se děkanem ve Volyni), Dr. Rudolf
Horsky' od r. 1897, spisovatel česky, kn. arc. vikář, říšsky'
poslanec.

Roku 1891 zakoupil prebošt Dr. Ed. Tersch pro kostel var
hany od Pražského varhaníka Jindřicha SchilTnera, r. 1892 dal
vystavěti novou farní budovu. -'

Roku 1891 zřízeno bylo při školách v Dejvicích místo
katechetské.
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V noci na neděli 3. ledna 1903 byl kostel opětsvatokrádeží
zneuctěn. Zlosyn otevřel paklíčem sakristii a vnikl do kostela.
rFam vypáčil dvířka tabernakula, svaté částečky z ciboria vy
sypal na stupně oltáře a ukradl ciborium & monstranci & v ní
i ukrytou Nejsvětější Svátost. Byl však brzo vypátrán a po
trestán.

Do kostela Šáreckého Pražané ode dáVna rádi chodívají
na »první jarní pouta v neděli po sv. Matěji (24. února).

_ Farní kostel sv.Matějejest malá, pěkná stavba barokní,
st0jící malebně na vrchu nad půvabnym údolím árecky'm.

Presbytář jest v půdorysu čtvercový a má klenbu plackovou.
Loď tvoří v půdorysu rovněž čtverec, ale větší nežli presbytář, má

rohy sešikmené a klenbu plackovou.
Stěny rozděleny jsou sdruženými pilastry s čabrakovitými vrubo

vanými hlavicemi, nesoucími oblamované, profilované římsoví.
Okna jsou obdélníková, polokruhovitá.
Oltář jest rokokový. Dolejší, volně před zadní stěnoustojící část

s brankami po stranách, uprostřed s tabernakulem a výstavním trůnem,
ozdobena jest postavičkami andílkův, a nahoře, nad výstavním trůnem,
monogrammem IH S v plamenné záři.

Na zadní stěně nad oltářem upevněn rokokový rámec, nesený an
děly; v hořejšíčásti rámce malovaný znak probošta Strachovského. V rámci
jest obraz „Sv. Matěj ;“ světec znázorněn stojící; v pozadí pohled na chrám
sv. Víta; v rohu na obraze čte se nápis: „Ad Dei Gloriam et S. Mathiae
Ap. in honorem fecit et donavit Dittmann*) anno 1699“. Obraz tento po
chází tudíž z dřívějšího kostela. R. 1839 obnovil jej Václav Mysliveček,
malíř z Prahy.

Kazatelna rokoková, bez stříšky; řečniště ozdobeno jest postavič
kami andílků s odznaky víry, naděje a lásky.

V sešikmených stěnách po stranách vítězného oblouku nalézají se
mělké, polokruhově zaklenuté výklenky, v nichž jsou umístěny boční
oltáříky s prostými, na stěně neumělecky malovanými architekturami,
v nichž zavěšeny jsou umělecky necenné novější malé obrazy: „Sv. Rodina
a „Sv. Cyrill a Methoděj“ (z r. 1885); na mensách stojí barokní, ze dřeva
řezané relikviáře.

Na pilíři vítězného oblouku naproti kazatelně zavěšen jest veliký
ze dřeva řezaný kruciňx barokní. U kazatelny jest menší krucifix. rovněž
barokní; na něm dole tabulka s nápisem: „Gewidmet von Johann Wiltsch,
k. u. k. Leibkammerdiener 1- 1897“.

Před presbytářem jsou mřížky ze železa kuté, rokokové, pěkně
pracované.

K lodi na straně západní připojuje se prostora s kruchtou, obdobná
prostoře presbytářové. Pod kruchtou jest mramorová nástěnná kropenka
s letopočtem 1658; nad ní zavěšen jest obraz „Sv. Salvator Chrudimský“
v barokním rámci.

Nad prostorou kruchtovou zvedá se hranolová věž s jehlanovou
střechou. Ve věži jsou tři zvony: 1. s nápisem: „Ke cti sv. Matěje ap
tento zvon věnoval monsgr. Antonin Hora, probošt. Ulil Arnošt Diepold
v Praze 1900“; 2. s nápisem: „Památce sv. Klementa Hofbauera tento zvon
zasvěcuje Dr. Rudolf Horský. lilil Arnošt Diopold v Praze 1900;“ 3. s ná
pisem latinským, oznamujícím, že zvon tento, poškozený ohněm, dal
r. 1852 přelíti probošt Václav ryt. Václavíček.

Mimo to jest tu odložený veliký zvon železný.
Zevně nad bočními zdmi lodi zvedají se trojhranné římsované

štíty; ve štítu jižním jest plastický znak probošta Strachovského, ve štítu
severním plastický znak proboštství Pražského.

*) Srvn, str. 139, Christian Dittmann zemřel kolein'r. 1700,
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Před kostelem na straně jižní stojí veliký železný krucifix jakožto
náhrobek probošta Václavíčka (1-1862); v levo od něho jest hrobka pro

)bošta Ad. Wiirfla ('l' 1891
V dolejší části hřbitova' Jsou hrobky proboštů: Msgra A. Hory ('l-1906)

a Dra Frant. Krásla (1- 1907, hrobka tato zhotovena dle návrhu arch.
Al. Masáka).

Při cestě ke kostelu naproti faře & dvoru Šáreckému stojí
zděná zavřená kapllič ka, v níž jest Oltářík se sochou sv.
Jfa n a N e p.

Kaple sv. Václavafa opatrovna v Dejvicích.

Kaplička tato byla r. 1876 opravena a dne 16. května benediko
vana. Vnější i vnitřní opravu bezplatně obětovali dobrodincové. R. 1894
v noci na 11. března vyrazil neznámý pachatel dvéře u kapličky, urazil
soše sv. Jana hlavu a zahodil ji do polí. Sotva že se zpráva o zneuctění
roznesla obcí, přihlásil se dobrodinec s návrhem, že nejen celou sochu,
nýbrž i celou kapli svým nákladem opraviti dá, “coži učinil.

Slechetný a obětavý lidumil probošt Dr. Václav Frind,
světící biskup Pražský, založil z kmenového jmění proboštství
v Dejvicích opatrovnu._Při ní pak z vlastních svých prostředků
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dal zříditi prostrannou kapli sv. Václavu zasvěcenou. Tato
kaple byla zřízena v roce 1908—1909 přestavbou z bývalého
pivovaru. Stavbu provedl stavitel Václ. Cibula, dozor měl sta—
vitel A. ivny. Provedena byla ve slohu pseudorománském.
Stavební náklad obnášel 35.689 K 67 h, vnitřní zařízení a vy
zdoba (včetně zvonů) stály 11.021 K99 h, úhrnem 46.711 K 66 h.
Cely'náklad uhradil z vlastních prostředků jmenovaný již probošt
V. Frind. Oltář a lavice zhotoveny bylyvdílné »Patronátu mlá—
dežee, sóchařskou práci provedl Vlad. Astl, malířskou Boh. (Jíla
a Vil.Chlad dle návrhů fratera kláštera emauzského Pantaleona
Majora, zvony (dva) dodal Arnošt *Diepold, figurální okno »sv.
Václava firma Kryšpín v Praze. Kapli vysvětil zakladatelšsám
dne 28. září 1909. ' ,

lProstranná tato kaple činí dojem velice příznivý

Vnitřek kaple sv. Václava v Dejvicích.

Presbytář jest polokruhový, konchovitě sklenutý; na klenbě jsou
malby představující v souvislé řadě výjevy ze života sv. Václava (pěstuje
pšenici a víno, lisuje víno, přisluhuje při mši sv., umírá rukou bratro
vražednou); od tím jest nápis: „Salve, decus Bohemiae, ílos principum,
ílos coelitum * („Buď pozdraven, jenž jsi ozdobou Cech, květem knížat,
květem nebešta'nův!“)

Oltářík jest“ Vkusný, ze dřeva řezaný; v okně nad oltářem jest
zmíněná sklomalba „Sv. Václav“. Loď kaple má strop rovný.

Nad vchodem jest vížka se dvěma zvony.
Ku kapli přiléhají vzdušné, účelně zařízené místností 0—

patrovny.
Pusvátuá místa. V l
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Opatrovna, jež jest pro obyvatelstvo Dejvické velikým
dobrodiním, má 40 dítek; vedení její svěřeno jest kongregaci
dcer Božské lásky; působí tu tři sestry.

Pro obydlí sester upraveno stavení naproti kapli.
Ve ville »Hadovcec, náležející proboštům metrop. kapitoly

Pražské (zakoupil ji probošt Ad. Wurfel r. 1872 za vytěžené
peníze z odprodeje pozemků dráze buštěhradské &jinych realit)
upravena jedna komnata v domácí kapličku zcela prostou.

Kaple nejsv. Trojice nad Hadovkou.

Na Estráni nad gHadovkouc stojí velice pěkná barokní
k a p l e N ej s v. T r Oj i c e. Vtěchto místech kolem kaple bý
vala za starých dob vinice. '“. _

Kaple tato má půdorys velmi zajímavý: zevnějest trojlaločná, uvnitř
kruhová; před kaplí :otevřena předsíňka.

Klenba jest kopulovita s pěknými rokokovými malbami („P. Maria
sedící s Ježíškem na klíně“, „Kristus Pán v zahradě Getsemanské“ a
„Ježíš, přítel dítek“) v malovaných rámcích rokokových, květinami zdobe
ných; mezi jednotlivými obrazy malované Vasy s pestrými kyticemi.

Oltářík barokní, sloupkový; po stranách barokní sošky „Sv. Jan
Křtitel“ a „Sv. Jan Ev.“, nahoře „Bůh Otec“, nejvýše „P. María“; upro
střed novější necenný obraz na plátně „Nejsv. Trojice“.

Pod kaplí, zdá se, jest nějaká klenutá prostora.
Opodál této kaple poblíž villy »Pernikářkac (v nejnovější

době přezvané »Sophienhof<<)stojí v místech někdejší vinice
pěknákaple sv. Mic haela archanděla.
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Půdorys její jest elliptioký s výklenkem pro oltář. Jest kopulovitě
sklenuta a osvětlena shora okénky v lucemovité vížce. Na klenbě malba
na omítce: „Bůh mezi anděly“. Na oltáříku v pěkném barokním vyřezá
vaném rámci obraz na plátně „Sv. Václav v odění válečném na koni;
po jeho stranách zjevují se dva andělé, před ním na zemi kořící se Rad
slav“ (rámec i obraz z XVIII. stol.). Ve výklencích po stranách oltáře
barokní sochy: „Sv. Vojtěch“ a „Sv. Prokop“.

Na udržování této kaple odkázal bývalý majitel vinice Václav
Josef Vondra r. 1826 kapitál 150 zl.

V kapli této sloužívala se jednou nebo dvakráte do roka mše sv.

Vnitřek kaple nejsv. Trojice nad Hadovkou.

Také v bývalých vinicích »Zlatnicec, »Šatovác a »Juliskac
(»Juristkac) bývaly kaple, ale ty od pozdějších majitelů byly
zrušeny. Kapli »Neposkvrněného početí :P. Marie< u Julisky
stojící v levo od silnice před Podbabou dal r. 1869 obnoviti
arcijáhen u sv. Víta Frant. Dittrich. Byla r. 1886 dne 10. října.
benedikována za velikého účastenství osadníkův.
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Roku 1876 majitel villy \: Dolní Sároo č. 86 stařičký Fr. Pro—
cházka, voňavkář a měšťan pražský, horlivý ctitel sv. Jana Nepomuckého.
dal před svým letohrádkem vystavěti nový most. jejž opatřil litinovou
sochou sv. Jana Nep. Sochu tu požehnal farář Jakub Ludvík dne
14. května. Při posvátném úkonu tomto bylo pozorovati zmíněného cti
hodného starce, anstoje u okna vroucně se modlí. Po pěti dnech na to,

_l19. května, zbožný ten muž blaženě skonal.

Kaple sv. Michaela archanděla u „Pernikářky“.

Opravy &dodatky.
K dílu II.

'Str. 122. ř. 7. shora. Benešov. Posloupnost farářů v prvé polovici
XVII. století ipodána dle nespolehlivého, pozdního seznamu v pamětní
knize. Dle knihy „Proventuum“ I. 2, 84 v archivu arcib. opraviti dlužno:
Roku 1631_byl v Benešově farářem P. Jan Pavel Dudecius, řádu sv. Fran
tiška konvent. Dle matriky A 2: Ondřej Ignác Bartholonides byl v Benešově
farářem v letech 1662—63 (byl alumnem císařským v konviktu sv. Vá
clava S. J. v Praze; na kněze vysvěcen byl r. 1645; r. 1646 byl farářem
v Dobříši).

K dílu V.
Str. 47. ř. 17. shora: místo 1792 má státi 1702.
Str. 62. ř. 12. zdola: místo „výtézný“ čti „vítězný“.



Abel, farář 30.
Adamec Tobiáš 127.
Albert 107.
Aleš 130
Aleš (Allesch) Vojtěch

Blažej 38; 41,
Alexander ÍV., papež 14.
Alexandrin Šesteneus

Odoneus 21.
Altmann Jan Frant. 28.
Alžběta, císařovna a kra

lovna 58, 76.
Ambrož, farář 59.
Anastasius (Astrik?) 12.
Andělka 1—8, 49, 116,

118, 119.
Anna 30.
Anna Marie Františka,

roz vévodkyně saskolauenburska 32.
z Asmaunsvilly Kiiífer,

rytíř, světící biskup 21.
Arnoštovice 89.
Asam Kosmas

21, 24.
z Ašenfeldu Vyndyš Jan

František 139.
Astl Vlad. 145.
Auderský Jiří 80.
Augustin, opat 14.
z Aventina Pětikostel Jan

Jiří 69.

Damián

' Baar Jindřich š 75.

Banner,123vojevůdce šved
Bartgollonides Ondřej Ign.

148.
Bartl Tobiáš 90.
Bartoloměj, klerik 82.
Bartoloměj, zvonař 112.

Baršoň František J eronym7
Bavor Jakeš (Jaxo) 120.
Bavor Pavel, opat 16, 96.
Bavorovský Petr 60.
Beda Jakub 104.

' B

Rejstřík.
Bělč 130.
Bellmann Karel 41,.51.
Bellmannová Anna 84.
Beneš 130.
Beneš, děkan 64.
Beneš Hugo Ignác 4.
Beneš Placidus 28.
Benešov 148.
z Benešova Mikuláš 119.
Benno, opat 11.
Beroun 70, 109, 141.
Bertlova rodina 62.
Bezděd (Bezded) 84.
Bezděka Jan 35.
Běchary 82.
z Běškovic Albrecht 107.
z Bilenberku Bilek Václav

60, 105.
Birckart 26.
z Blanckenfeldu Antonín

83.
Blažej 130.
Blažko Frant. 61, 62,64.
z Blovic Ursus 130.
Blovský František 92.
Blovský Václav 60.
Bohnice4
Bohuněk (7Bohunco) 104.
Bohušovice 4.
Boleslavll., kníže 11,45,

104,135,138.
Boleslav Mladá 61.
Boleslav Stará 119.
Boreš (Borsso) 119.
z Boru Petr 78.
Borový Klement, Dr.
Boryně David 104.
Bořivoj, kníže 102.
Bráf Albin, Br. 102.
Bráfova Libuše 102.
Brandýs 61.
Branžovský Frant. 127.
Bratři Čeští 121.

rauner Josef 73.
z Bredy Karel Jáchim,

hrabě 25, 32.
z Breitenberka Póntan

Jiří 138.

21.

!

Bridce, skala 84.

Brikcí v. z Cynperku.Brod eskýl
z górodu Českého Martin
Broglio 61.
Broumov 16, 17.
Bruska brana 141.
Brusta Karel 50.
Břetislav I. Přemyslovec,

kníže 12, 13, 59.
Břevnov 10—21.
Břevnov Malý 18.

Bř2elvnov(Velký)7
Březí 130.
Březina Jakub 73.
Břve 30, 32
Bubeneč 10.

z ššubna Warlich Michal4

,8,10—

z Budějovic Dominik 107.
Budín Jan 6.0

BuĚkovský Rudolf 134,15
Buk František V. 75.
Buky Mladé 38.
Burda Jan 91.
Burian Jos., Dr. 53.
Bušek Konst. 112.
Buška Petra synové 112
Buštěhrad 53.

—Butovice 37, 38, 39, 40,
41

z Bydžova Jiří 30.
Bzenec 78.

Cácliy 67.
Cajo Ant. 71.
Cenefels -Jan 39.
Cerhovice 127.
Cerman Jan 99.
Cibula Václav 145.
Císařka 18.
Conrad (Konrád) Matěj

Václav Jan Nep. 141.



150

Coronius Valentin, P. 122. [Dolan Josef 89.
Coudenhovc František,

hrabě 56.
Cvrkyně 58, 62, 63.
Ctibor 45, 59.
z Cynperku Brikcí 41, 76.

Caboun Ludvik 100.
Čadský Matěj 90.
Čáp Václav 51.
Čapek Josef,

28.
z Čechorodu Pcšina Tomáš

128.

kanovník

Čeněk 30.
Čermák Jan Křt. 100.
z Černčic Vít (Vítek) 130.
Černilov 86.
Černovice 139.
Černý a Rejna 62, 80.
Černý Jakub 90.
Červená u Písku 38.
Číčovice 122, 135.
Číla Boh. 145.
Čišek Václav 36.
Čížek Pavel 91.
Čížkovice eo.
Čtrnáctý Josef 90.
Čundra Matěj 90.

Daleje 37.
z Dalmannhorsstu Ott

Friedrich 41.
Dayczman Petr 107.
Dechtary 122
Dejvice 135,142, 144,146.
Dětřich 85.
Dětřichův Jan 82.
Dienzenhofer Kilián Ignác

113.
Diepold, zvonař 6, 62.
Diepold Arnošt 51, 93,

143,145.
Diepold Jos. 36, 41, 117.
Dinzcnhofer Krištof 1.9
Dittmann Christian 139,

143.
Dittrich Frant. 147.
Diviš, opat 14, 97.
z Dlouhé Vsi Dlouhoveský

Jan Hynek 138,139.
Dobřichovice 104
Dobříš 148.

Dolejš Jan 89.
Dolejš (jinak Dvořák)

Matě 89.
Dolík

;z Domažlic Jan 108.
Dominik a Jesu Maria,

P. 24.
Dostál Tomáš 88.
Drábkův mlýn 91.
Dřínov 46.
Duhový mlýn 116.
Dudecius Jan Pavel 148.
Duchek 30,45, 64, 78.
Duchek Pavel 87.
Dvorák Jakub 5, 6.
Dvořák Prokop 5.
Dytman v. Dittmann.

z Ecksteinu Schenweisová
Anna Mechtilda 60.

Eichler Josef Václav 73.
76 80

Einsiedeln 80.
Eleonora, císařovna-vdova

9, 25.
Elhenice 38
Elhenický Alois 111.
Erfordský Šebestián Biac

reus 121.
Exner František 110.

Fafejt Ondřej 90.
Falknov 60.
Fanta Martin 76.
Farář 'Frant. 39.
Farský Jiří 90.
Fasseau A. Th. 16.
Faster Method 28.
Ferdinand, arcikníže 15,

35.
FerdinandI., císař 15,17.41
Ferdinand II. (Dobrotiv ),

císař 17, 21, 54, 62, 5,
101, 132.

Fiedler Alfred, malíř 133.
Fijalová Rozyna 90.
Fischer Adolf Jan Křt. 5.
Forst Karel Benedikt 60.
Forst Krištof Jan 60.
Forst Norbert Augustin

60.
Foyta Josef 38.
Frenclin od „Věže“ 107.
Frank František 78.

Frgžk František Antonín

Frank Vincenc 31.
František Josef, císař 30,

51,1.15
František,

1 ln
velkovévoda

|Frind Vaclav, Dr. 144, 145.
'Fumberk 91.
Fiihrich 51.

Gabrielka 116."
Gallasová Kateřina _Bar

bora, hraběnka 10.
z Galliano Pyernova He

lena, abatyše 60.
Gartner 51.
Gaudenc 82
Gejza, kníže 12.
Gelenk Ondřej 26.
Girk Jan 28.
Gloss Jan 92.
Górres G. 110.
z Greiiř'enwehrn Steidl

.Jan Nep. Václav 88.
Grim Jan Nep. Jos. 34.

Grěindmann Bedřich, opat1.
Griin Milo Jan Nep. 4.
Giibitz Jos. 73.
Gundermann Frant. 141.

Haas Pavel 35.
Hadovka“ villa 136.
agen Michael 22.

Hainz Ludvík 117.
Háj, dvorec 111,115.
Hájek, klášter 70.
Hájek, dějepisec 135.
Hálek Matěj 91.
Hálek Vlastimil 51, 58,

115.
Halla Barthol. 108.
z Hallenbergu Hallo Matěj

7, 86.
Hammer František 61.
Hána (Hanek) Jan 67.
z Hai-deku Marie 106.
Harn Jos. Longin 73.
Harrach, arcibisku 31.
Hausmann Karel
Havel 59,82.

z 1gazemburka Zbyněk
Hbity 127.
Hebr Václav 121.
Heger Eduard 6.
Heintsch JanJiří 45,128



z Hellenburkn Žofie A1
blnka, kněžna-abatyše
60,104,105.

Heilšišh Jos. 50, 51, 64, 76,
Helversenova baronka v.

Skronská.
Henett, baron 10.
Henzlin 45.
Herčlk F. 64.
Herites Karel 141.
Hermann Jan 107.
Hertsch Jan Michal 92.
Heřman 59.
Heřman, řečený Chrt 78.

Heiřrgan Jan 6, 62, 63, 80,1 .

Hladík Theodorich 6.
Hlavice 59.
Hlomoz Jan 88
Hloupětín 46.
Hodušln 4.
Hofman Baltazar 41.
Hógner Frant. 141.
Hochensteiger Jan 41.
Holeček Jan 72, 73.
Holeček Václav 80.
z Holešova Jan 16.
Hollan Matěj, kanov. 71.
Holubař Gothard 5.
z Holubic Beneš 67.
z Holubic Mikuláš 30.

Holy 5 , .Holý Frant. 141.
Hora Ant., probošt 93,

143,14
Hora Bílá. 17,18,21—29,

40, 41, 13.
Horáček Norbert 6,118.
Hoxak Josef 60.
Horoměřice 3, 84, 87, 88,

90,
Horský ORud., Dr. 152, 143.
Horšov7
z Horšteinu Horšteinský

imon Brosius 76.
Hoře ší Jiřl Vojtěch 138.
Hořelice 31.
Hosín 38.
z Hospozína Hašek 68. _
z Hospozlna Strachota 68.
Hostivař 50.
z Hostivic Václav 30.
Hostivice 30—36.
Hostouň 141, 142.
Houdek Jan 88. '
Hrabě Jakub 91.
z Hradce Jindřichova

Oldřich 106.

Hradčan
Hradec

54, 56.
áclav 142.

96, 97, 98, 100, 102—106.
Hradec Králové 50

Hrgdecký Jan Coccinus
Hradešín 99.

Arnošt, r tlř 25.
Hradobo', rš0vec 42.
Hrdina arel 75.
Hrdlička Matěj 91.
z Hrobčic Hrobčický Jaan

Jáchym 93.
Hromádka Frant. 142.
Hron Vojtěch 116, 118.
Hubený Leander 28.
Hudel Antonin 61.
Hudl Antonin 66.

z 1Humpolce Martin 119,138.
Hůrky 38, 60.
Husinec 62.
Hubner Augustin 51.
Hiibschmanka 18.
Hvězda, obora 15, 49, 58,

114.

Chaby 66, 70, 78, 79.
Chaloupka Jan 76.
Charitas M. 56.
Charvát Matěj 91.
Charvát Pavel 91.
Chejnice 70, 73, 74.
Chlad Vil. 145.
Chlumčanský, svět. biskup

z £Chlumu Služský Adam

z %GhlumuSlužský Ctibor

z CšllumuSlužský Zikmund

Chlogtžk, hrabě 130.
Christen Matěj 47.
z Chrudimi Ješek 37.
Chrustoklaty 107.
Chrášťany 66, 70, 78,80,

84.
. Chudobova Anna 88.
Chvatim, les 84.

Chýška Velká 5.

Chyžský Josef Calas. 49. !
šJagailovna Anna 15.
ŠJacha, farář 45.

Jan III.,
l 14.

151

Jakeš (Jaxo) 46.
,',Jakub farář 59.

Hradec Lev; 62,84, 86,1:Jakub řečený Koleš 67.
Jan 18, 30, 46, 47, 59, 64,

6,8 78 82, 85, 86, 109.
iJan, kněž utrakv. 30.
Jan, opat 17.
1Jan probošt Rajhradský

z Hrádku Markvart Václav l 16.
.Jan, vikarista 30

biskup pražský

Janatka. Matěj 91.
Jannal Augustin Jan, Dr.

28
;Janovka Petr, P. 127.
:Janovský Václav Rupert

61
Jaromír, Přemyslovec 12.
Javůrek Jan Vojtěch 98.
Jaenig Karel, Msgre. 115.
Jelinek Adam 28,108,

109
Jenč 31.
Jenč Malý 32.
Jenč Velký 30, 32.
Jeneček 30.
Jenerálka 116.

Jenštejn 122.
z Jesenic Jan 130
Jeronym 82.
Jerusalem 115.
Jezna 127.
Ježek Martin 87.

Jihlava 119.=z Jlkve Šváb Jan 107.
Jilek Jakub 76.
Jinočany 66, 7'), 78,80.z Jinonic Pikoun Václav

67.
Jinonice 36—45.
Jirat Jan 76.
Jiří 30, 104.
Jiřík 68.
Jiřík, kněz utrakv. 30.
Josef II., císař 25, 92, 94.

\ „Juliskal“ 7vinice („Jmistka“)1 7.
Juris Josef 40.
Jurisová Anna 40.

Kácov 60.
Kajetanka Malá 3.
Kajetanka Velká 3.
Kafkova M. Rita 57.

Kalina Václav 71, 72.
!Kamýk 58 60 64 66
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Kandler Vilém 58, 84,
111, 128, 133.

Karel IV., kral 76.
Karel, kuríirst bavorský

172.
Kareš Václav 99.
Karlín 54.
Karlštejn 67, 76.
Kaschkova M. Chryso

stoma 67.
Kašpar Matěj 80,
Kaufmann Florián 5.
Kautsky Frant. 50.
Kayser Jan Ondřej 140.
Keberth Krištof 80.
Keblov 107. 
Kegler Josef 34.
Kegler František T. J. 72.
Kejmar Jan 90.
Kejmar Matěj 90.
Kerssner Jan 40.
Kerssnerova Dorota 40.
Keyser Jan Ondřej An

tonín, svět. biskup 72.
Kirchner Josef 38.
Kirchow Matěj 119.
Kladno 31, 32, 60, 78.
Klajnar Ondřej 91.
Klatovy 33.
Klecany 98.
KlcmentFrantišek, vévoda

bavorský 34.
Klingenleitner Jindřich 26. ;
Klobicova Suzana, jinak

Pernštejnské, 20.
Klobuky 73.
K1ukov1ce 37, 39.
chtňoves 5.
Kneislovka 18, 29.
Kněževes 121.
Kněžívka 119.
Koblížek František 98.
Koblruss 54.
Kolín 127.
z Kolovrat Bezdružický

Jindřich 121.
z Kolovrat Krakovský

Filip, hrabě 49. 
z Komárova Petr Pešík

Koniáš Ant. 34.
Koníček 89.
Konrád 45.
Kopanina 69, 70,121, 122,

124, 127.
Kopanina Přední 119, 130

— 35.
Kopanina Zadní 66, 82.
Kornouz 38, 121.

Kosmas, děkan 16.
Kostečka V. 80.
Kostelec u Budyně 130.
Kostelec u Plzně 10.
Kostelecký Josef Frant.
Kostomlaty 56.
Kotáb Václav 110.
Kotmel Jiřík 80.
Kotmel Šimon Chabský

80.
Kotzura Tbadcáš Jos. 6.
Kott 75.
Kouba Jan Frant. 38.
Kounic, hrabě 10.
Kouřim 130.
Kozák Ondřej 80.
Konig Václav 98.

Krajsík Mates 32.Kra Jan 87.
Král Jiřík 88.
Králík Václav S. J. 125,

26.
Kralup 30.
Kramoín Josef 84, 126,

29, 1 .

'Kravarský Adam, P. 122,
i 123.
: Kraselov 141.
iKrásl Frant, Dr., světící
! biskup 111, 144.
Kratochvíl Václav 73.
Kratochvíle Vojtěch Pavel

110 '
Kraus Josef 38.
Krčmář Augustin 110.
Krebs Ignác Jcronym 94.
Krejčí Petr, svět. biskup

101.
Krejčík Josef 6, 51, 102,

118
Kressenbrunn 14.
Krch M. 111.
Krieger Erazim Dionysius

2
Kříž Josef 127.
Krnovský Frant. 38.
Kroffnetr Matěj 90.
Kroupa Jan 100.
Kroupa (jinak Chlupatý)

Matěj 89. _
Kroupa Václav 60.
Krška Jan 121.
Krteň 46, 66, 76, 78, 80,

8 111
Kruspa Jan 99.
Kruty 63, 98.
Kryšpín J. 51, 145.
Krzal Martin 34.
Křeček Matěj se

Křenava 59.
Kříž, farář 30, 45.
Kříž František Karel 38.
Kříž Jan 61.
Křtěn, kněz 63.
Kubíček Josef 109.
Kubík Josef 50.
Kučera Jiří 90
Kuchynka. Josef 110.
Kukus 133.
Kulda Beneš Meth. 75.
Kulhavý Matěj 90.
Kulka Filip 34.

Kundela gntonín 91.Kundela imon 90.
Kuník (Cunico) 18.
Karsa Jos. 38.
Kuře Pavel 98.
Kiihner Jan Václav 36.
Kuhner Jos. 63.
Kvadrát Jan 38.
Kyje 98.

Labler Vincenc Karel
109, 110.

Lampa Frant., farář 50,
51

Ladronka 18.
z Langendorfu Dlouho

veska Fríderika, ba
ronka 58.

Lebeda Antonin 47.
Lebeda Frant. 98.
Ledeníce 38.
Leder Josef 99.
Leinhaus František 3.
Lemoch Josef'93.
Leopold II., císař 9, 21.
Lev Jan 89.
Lev XIII., sv. Otec 51.
Lhoták Jan 90.

ze (hholty Boryně VáclavI , .
ze Lhoty Boryňová Lid

mila 106. „
ze Lhot Boryňová. Zofie,

roz. endová z Nečtin
61 .

ze Lhot Bor 'ňovč, rytíři
; 104. y )
*Liberec 6.
Liboc 45—51, 78, 108.
Liboc Dolní 45.
Liboc Horní 45.
z Libočan Hajek 45.
Licek (Liczco) 78.
Lidéř. (Líderius) 104.

„Lidice 35, 60.



Liebscher Jan 99.
Liechtenstein Jos. Václav,

kníže 98.
z Lichtensteinu Karel, kni

že 122.
Lichoceves 58, 60.
Linek Filip 36.
Linek Matěj 71.
Lisoleje 135.
Litomyšl 25.
Litovice 30, 32.
Lóbl Benon, opat 21.
Loew Josef Mik. 51.

Loggia Josef, JUDr. 63,
z Lomnic Panvic Barto

loměj 41.
z Loun Bartoloměj 67.
Lovosice 67.
Low Mikuláš 93, 106,

112.
Lstiboř 98.
Luckerová M. Stanislava

56.
Ludvík Jakub 93, 142 148.
Ludvík XV., kral ranc.

72.
Lukavice 45.
Luna Kristián 26.
Liineburg 126.

z Išuseku Lauseker Vojt.7 .
z Luseku Lausekerová

Kateřina 73.

Mach Martin 121.
Major Pantaleon 145.
Malejov 45.
Malotice 100, 127.
Malovanka 3.
Macha Frant. 83.
Maková. 100.
z Manderscheidu Mořic

Jan Gustav, arcibiskup
49, 113. .

Mandlik Václav 38.
Marci Frant., far. 70, 72.
Marcocius Josef 99.

Marlč73n Erasmus 6, 116,1 .
Marek, kněz 97.
Marek Josef 38.
Marie Anna, císařovna

101. 
Marie Anna Karolina,

velkovévodkyně To
skánska 34.

Marie Elekta, kněžna
Svatojirska 66.

Marie 'l.'eresie, císařovna
a královna 61, 72, 112,
113, 114, 115.

Mařík Tomaš 142.
Markovský, maliř 51.
Marryat 110.
Markvart (Marquardus)

107
Markvartice (Markersdorf)

u České Kamenice 123.
Martin 30, 78, 85, 130.

Masr5tinz Českého Brodu
Martini Jan Václav Mořic

71
z Martinic Bernard Igná—

cius, hrabě 8, 9, 47, 51.
z Martinic Marie Josefa,

roz. ternberková, hra—
běnka 24.

z Martinic Maximilian Va—
lentin, hrabě 21.

Masá-k Al. 144.
Mašek Jan 142.
Matěj 63, 78, 119.
Matouš 108.
Matoušek Frant. 93.
Mats Jan, varhanář 34.
Maximilián Emanuel, kur

first bavorský 9.
Maximilian Josef, J. Osv.

kurfirst bavorský 34, 36.
Mayer Václav Josef, opat

4
Medonosy 82.
Metta Jan Vojtěch 34.
Meziříčí 82.
z Měčína Jan 78.
Micka Frant., farář 61.
Michal 108.
Michal Matouš 69.
Michna Pavel 122.
Milešovec Jan 63.
Milevsko 5.
Mikuláš 16, 37, 59.
Mirešice 66.
z MitrovicFrantišek Ignác

Vratislav 139.
Mix'ánek Josef 28
Mls Jakub 90.
Mnichovice 59.
-z Modliškovic Chřepický

Zdeněk 29, 71.
Modroch Jan 93.
z Mohrenfelsu Leopold

Vaclav, rytíř 25.
Mojžíš Lev, P. 18.
Molitorová. Antonie 51.
Mokropsy 104.
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Móuuer Florián Václav

Montccuculi 125, 126.
Moráň 90.
Most Star 53.
Motol 28, 49, 106, 112—

115.
Mrdaček Jiřík 89.
Miiller Gabriel 5.
Miiller Ignác 98.
Myslbek J. 76.
Mysliveček Vaclav 143.

Natali, pekař 10.
Naxer Jan Jakub 38.
Nebušice 4, 5, 6, 49.
Nedbal Jiří 91.
Nechansk Jan 89.
Nejedlý ulius, JUDr. 51.
Nejedlý Zdeněk 16.
Nemeius Matyáš 86.
Nespěšný Václav Frant.

, . 2.
Netvořice 141.

Ne5umannJan Nep., biskup6
Neumannova M. Karolina

56.
Neveklovský Vácslav 31.
Němcová M. Euf'. 54.
Nosecký Siard Frant. 95.
Noutonice 54, 58—66, 87,

98
Novak Bartoloměj 66.
Novák Frant. 89.
Novák Jan 142.
Novak Josef 109.
Novák Matěj 89.
Novák Pavel 90.
Novotný Jan 36.
Novotn Jiřík 91.
Nývlt an 127.

Obitecký Jan 71.
Ohera František 58.
Ohrada 66, 70.
Ohrada Malá 106.
Okoř 58, 62, 134.
Oldřich, Přemyslovec 12.
Olomouc 16.
Olomúcký Jan Václav 47.
Onderkova M. Alvera 57.
Ondok Jan 39, 40.
Ondřej 78, 107.
Opatřilka 66.
Opočno 24.
Oppolský Karel 60.
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()rtl Jakub 68. Pilungová Alžběta 82.
Ortl Mikuláš 68. Pisling 128.
Ořech 66—84, 110. Pitsch Jan 127.
z Ořecha Radslav 67. Platzer Jan 33.Oslov 107. z Plzně Jan 107.
Otakar II., kiál 13—14. Podbaba 147
Otmann Karel Bor., faráři Podbaba Dejvická 135.

Podbaba Lisolejská 135.
Pfcffcrkorn Podlaha Jan 93.
1. Podmoráň 62,96, 98.

iPohl František 38.
Pohořelec 16.
Pochman Vojtěch 88.
Pokorný Jan 89.
z Pollchradu Opalská

Maria Clara, urozená
z Remssu 81.

Polnický Mikuláš 60.
Popovičky 98.
Poříčí Spálené 73.
Poříčsky Ondřej 41.
Possl Jan Jiří 26.
Posnanský Jakub 41.

z Ottopachu
,Alfred 40, 4

Ouholice 87.
Ouholičky _84, 89.
Ounětice (Unětice) 60, 70,

84—95, 104, 141, 142.

z Paběnic Jakub 130.
z Paběnic Václav 130.
Pakosta Danihel 139.
Pakosta Václav 38,
z Palmolovu Václav Me

zlecký 71.
Panáček Jan 76
Pankrác, plebán 130. Praha 3, 6, 9, 10, 11, 14,
Patera Josef 88. 15, 20, 26, 29, 30, 31,
Pauernepl Josef 38. 34, 6, 37, 38,40, 45,
Paurová Mařena 89. 47, 49, 51, 53, 57, 58
Pavel, plebán 30. 59, 60, 61, 62, 63,
Pavel II, opat 17. 66, 67, 68, 72, 73, 74,
Pavel z Prahy 130. 75, 78, 80, 81, 82, 83,
Pazdera 64. 84, 37, 88, 92, 93, 97,
Pazour Karel 127. 102, 104,106,107,110,
Peer 32_ 112, 113,115,117,118,

, 129,130,134, 135,
138, 139, 143, 145.

Prachatice 56.
Prajzler Václav 110.
Prase Prokop 78.
Princ Mates Maximilián

„Pernikářka“ villa 146.
Pešek Jan Maximilián

Josef 70, 71, 72, 79.
Pcšina Tomáš 104, 134.
Petinka 3.
Petr, kněz utrakv. 30.
Petr, řeč. Bzdinka 138.
Petr, vikarista 138.
Petr 87,63,104, 119.
Petrák Matěj 90.
Petrův Oldřich 82.
Petržilka Matěj 89.
Petřík Emerich 5.
Petřín 141.
Petřina 45.
Pfefferkornová Eufemie,

mz. Pulbrícová z Pul
bric 40,41.

Pfeiffer Benedikt 5.
Pfeifer Martin 138.
Pfloghar Edmund 51.
Pícha Jiřík 80.
Pichlei Eliáš T. J. 72.
Pilat Bartoloměj 38.
Pilung Rudlin 82.

Procházka Fr. 148.
Procházka Josef 91.
Procházka Ondřej 91.
Prokop 46, 63
sv. Prokop, ves 37.
Proquedl Ant. Ignác 33,

43 .

Prostivoj, kněz 45.
Protiva, farář 67.
Protiva Jakub 91.
Protiva Jiří 90.
Prucha Karel, svět biskup

55, 76, 102.

Přemysl Otakar Il., král
Přemysl, král 59.
Přemyslovna Eliška, krá

lovna 82.

; Přibík, farář 59.
Přibík, konšel 30.

|Přibiková Dorota 30.
Přibyl Emanuel 75.
Přibyl Jiří 91.
iPříhoda Ondřej 89.
'Přlchovský Petr Antonin.
! 1,8 141.
Přílepy 87,89.
|Přílepy Veliki 84, 88.Přimda Petr 68.
ÍPuchmayer Ant. 38.Pulbricové z Pulbric 40.

?Raab Ignác 93, 125, 128.
[Radla 12.
jRadlice 45.
,Radnický ze Slaného Ru
l dolf Adalbert Leopold

Radošovice 127.
Rajhrad 16.
Rakovník 110, 119.
Rakousy 135.
Rankův Vojtěch 16.

' Ratzenbeck Prokop 45.
' Rauch Vojtěch Josef, rytíř

94.
Ráž (Ras) 84.
Reiner Václav Vavř. 24,
Reintsch Frant, administ.

28.
Reina 3 Černý 62, 112.
z Remeše Reinhard 97.
Richter Ant. 38, 39.
Richter Jindřich 32.
Rixa, truhlář 50.
Rohlena Jiří '35.
Rokycany 100.
Roscndorn Jan Josef 38.
z Rosenfeldu Kříž Norbert

Jan Nep. Ignác Bene
dikt 32, 33.

Rosenkranc Jan 89.
Rosenlecher Hans 80.
Roštlapil Otmar 28.
z Rotšteinu Paldrově 82.

'Roveň, les 84.
Rovenský Václav 32.

“ fRoletoky 62,63, 96—102,

llRozotokyDoleči 98.

!z Rosžmítála e)
Ldeněk Lev

'Ruben51.
iRudolf, korunní princ 75.Rudlínův Fabián 78.



Rudbfl' Aut. 39.
Ruzíi (Ruzyň) 45, 49, 58.
Rybák Jan 91. '

Řehák 78.
Řepory'e 64 66, 70, 78,

81, 8%. '

Řepy (Že 36, 45, 45,
52—58.pY)

Řež 62.
Říčany 99, 106.
Řivín (_Rivinus).45.

Saar Jiří Josef 24, 25, 47.
Sailer Jan Mich., biskup

Řezenský 110.
Salesiank , sestry 56.
Salíický elestin 28.
Sartor Tomáš, opat 17.
Saska Karel 89.
Saska Martin- 89.
Sattler Jan 127.
Sauer Jan, malíř 37.
Saxius Matěj, P. 123.
Sedlák Justin František

119.
Sedláček Josef 90.
Seiffert Prokop 39.
Seipl Vít, svět. biskup 24.
ze Semic Duchek 119.
Senomaty 100.
Schaíl'gotsch Jan Antonín,

hrabě 47. '
Schenfeld Friedrich Mi

chael 80.
Schenweisová Anna Mech

tilda 105.
Schiffneť Emanuel 127.
Sohiifner Jindřich 6, 57,

142.
Schiffner Josef 118.
Schmied Antonin 83.
Schmidt Jan Jindřich 60.
Schmidt Josef 98.
Schneltzer Josef 38.
Schober Frant. 38,
Schónborn Frant.. kníže

arcibiskn , kardinál 44.
Schónfeld ntonln 112.
Schópf Jan 24.
Schrank Václav 120.
Schranková Alžběta 120.
Schreiberer Matouš 92.
Schummer Jan 44.
Schwarz Karel 21.
Schwarzenberg, kníže 40.

i ze Schwarzenberku Adam,
E kníže 49.
šze Schwarzenbergu Adolf

Josef, kníže 36, 44.
'Schwarzenberg' Bedřich,

kníže-arcibiskup, kard.
: 100.
:Sirůček Josef 36.
iSiesmajer Jan 134, 135.
!Síesmajer Tobiáš 129.
!Sitte Vo'těch Pražský 130,
Sitter VJOÍt. 127.
Skála, les 84.
Skočice 38.
Skronská Antonie, rozená

z Helversenová z Hel
versenů, baronka 142.

Skrovnička Petr 78.
Skury 67.
Sladký Josef 99.
Slaný 99.
Slativnice, potok 84.
Slavíček Antonín,

54. 61, 62, 63.
Slavík Václav 39.
ze Slavybořic Václav Leo

pold Klaudyan 80.
Slivenec 67.
Sluhy 99, 122.
Sluštice 98.
Služský Jan Benjamin 123.
Smíchov 38, 104, 128.
Smolík Václav 88.

farář

' Smolnice 38.
Sobín 30, 32.
Soběslav, kníže 84.
Součková Kateřina 41.
Soukup Jan 89.
Spiritka 18.
Sporck Rudolf,

svět. biskup 71.

Spšisnger Augustin Josef
Srb Norbert 61, 63.
Srp František 88.
ze Ssenbauru Ssabner Jan

Antonín (Schaabner ze
Schonbaaru) 81.

Stadlmayer Jan Lukáš 21,
47 49

hrabě,

Stadlmayer Jos. Petr 47,
48

Standl Tomáš Frant. 70.
Staropraský Maximilián

Florentin 47.
Starý Zikmund 6, 116,

117, 118.
ze Statenic Jakub 69.
Statenice 58, 60, 87, 128.
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Stehlík Václav 91.
Steinfels Jan Jakub 19.
Stelzi Ign. 127.
Steltz M. 113.
Stěnice 104. “
Stibor 107.
Stibor Frant. 39.
Stodůlky 28, 49, 106-112.
Stógbauer Leonard 38.
Stohl Jan Nep. 38.
Stochov 99.
ze Stoješic Ottová Marta

Strahov 116, 119.
ze Strachovic Frant. Xav.

139.
Strakonice 24, 30.
ze Strašecí Prokop 130.
Strašice 82.
Stražiště 82.
Strniště Josef Viktorin 38.
Strunkovice 38.
Střebonice 80.
Střemy 82.
Střešovice Malé 3, 4.
Střešovice Velká 3, 6.
Střízek Ant. 110.
Studenský Jan 73.
Suchý Karel 91.
Sukdol 84, 86, 87, 88, 91,

92, 94.
Sušice 126, 158.
Svaněk (Svano) 59.
Svárov 31, 34.
Svatoslav n. Svachoň 37.
ze Svéradic Pavel 67.
ze Svinař Bohuslav 30.
Svoboda Jakub 89.
Svoboda Jan Adam 36.
Svoboda Jos. Frant. 88.
Svo'šín 45.
Svr yně 83.
Sychrov 112.

Safránka 18.
Šárka 3, 141, 142.
Šárka u _sv. Matěje 135——
v 148.
Sárka Dolni 5. ,
Šárka Horní-116, 135. .
Šárka-Nebušice 116—119.
Šašek Josef 100.
„Šatová“, vinice 147.
Šavel Adam 39.
Šebestián 87.
Šebíř, biskup'13.
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Senfeld Friedrich, zvonař

Šimek Josef 99.
Simek Václav 99.
ze Šindelářů Antonin 36.
Slpek Jan 91.
Sleiferka 3. .
ze Šmidau V. Kateřina,;
„ kněžna 106. !
b'kvor Jan 91. 1

Snep Josef“ 127.

Šoss'tžak (Schostak) Petr

v

Sramek Jan 100.
Srette: Eliáš 138.
Sroubek Jan 89.
Sroubek Martin 89.
Sroubek Matěj 80.
Šťastný Karel 39.
Stella Karel 58.
Stěpan 16.
Stěpan 76.
Štěpánek Vicnc. 141.

Stezgánka, belg. princezna
Štěpánov 38.
Stěpeň (Scepene), les 84.
Stětka Matěj 89.

'Stětka Václav 89.
Štibic Hynek 36.
Šulák Matěj 142.
Švandrlik Josef 40.
Svantle Václav 80.
Švantle Vaclav Jan so.
Švantle-ova Barbora 80.
Svehla Frant. 142.
Švehla Jakub 100.
Švejda Jakub 90.

Tábor 123.
Tachlovice 31, 60.
Tejnka 18.

Terzgh Eduard, Dr. 79, 60,1

Teyrich Maximilian 5.
z Thiessenhausenu M.

Paula 54.
Thun Leonard Leopold,

biskup 38, 110.
Tichý Vilím 139.
Tippmann Vilém, světící

biskup 50.

z Tismic Hynek 68.
Tismice 99.

, Tobiášek Jan 108.
Tomáš 30, 59, 60, 82, 104,

130.
Tomice 110.

éTomšy Vojtěch 38.
.Torlonia Al., kníže 24.
z Trautmannsdorf'u Fran

tišek Vaclav, hrabě 25.
Trnava, ves 15.
Trojan, kanovník 30.
Trojan Filip 91.
Trojan Karel 92.
ijan Václav91.
Trykar Tomáš 6.
Třebonice 66, 70, 78.
Třebotov 127.
Třebovizka 134.
Tuchoměřice 34, 119—130,

Turek DanielVáclav Josef

' Tursko 86.

Újezd 104. _
Ujezdec neb sarka 138.
Ujezdec Červený 31, 32.
Uhlík Karel 51.
Ulman Christoph 41.
Ulrich Josef 23.
Ulrich Salesius 4.
Únětice 84—96.
z Unhoště Petr 30.

Vacínova Michnová.
MariaAlžběta, hraběnka
82.

Václav 14, 31, 59.
Václav I., kral 85, 107.
Václav, řečený Žila 108.
Václavíček Vaclav, rytíř,

probošt 143, 144.
Vachal Vaclav Martin

1 9.
Váňa Václav 89.
Vaněk Frant. 38.
Vaněk Václav Antonin

70, 86, 87.
Vávra Josef' 127, 132.
Vavrouš Frant. Xaver 141.
Vavřinec 45, 93.
Vejda František 98.
Velehrad 102.
Veleslavín 45, 49.
Vcllk 37.
Volík (Velco) 78.

Z

jVelík Eliáš 121.
;Vellšek Matěj 134.
, Veliz 127.
jz Velvar Mořic 67.
:Vensov 91.
íVepřek Václav 108.
IVes Nová. 37, 70, 52.
|Vesela 78.
!Veselý Dominik 93.
[Veselý František 88.;Vesely Josef 64.
ŽVeverka Emiliar 100.
Vlašim 139.
Vilém 46, 78.
Vilímov 104.
Viktorin František 100.
Vimperský Kašpar 38.
Vinařice 39.
Vinš Jan 68.
Vintíř (Gunther) 104.
z Višňova Martin 80.
Vít 80.
Vizerka 116.
Vladislav Il., “kral 59.
sv. Vojtěch 10, 11, 60, 137.
Vokovice 45, 49, 51.
Volyň 141, 142.
Vondra Václav Josef 147.
Vosek 100.
Votýpka Josef 127.
Vrané 73, 75.

Vraáný Martin Ignatius1
Vršovice 100.
z Vrtby Jan Josef, hrabě

47
Vtelno 130.
Vůl Cerny 84, 91.
Vydra Ignác 127..
Vymazal Ottmar 127.
Vysoký Jiří, 5. J. 124.
Vyšehrad Kral. 58.
Vyšerovice 98, 99.
Vyšln Jan 89.
Vyšln Václav 89.

Wagner Ivan 117.
z Walsee Colloredo Jero

ným, hrabě 24.
Wangler Frant., P. 28.
z Wartemberka Ota Jin

dřich 122, 123.
Weber Josef 66.
Weis Karel 34, 35, 36.
Weiss Michal 45.
Widmon Šimon 135.
Wiesenfeld, prof. 132.

;Wildner Jakub 29.



Wildnerova Anna 29.
Willer Michael 94.
Wiltsch Johann 143.
Wolf Ignác, sedlář 26.
Wolf Matěj 90.

z gňnckerů Filip Bennon
Wiiril Ad. 144, 146.

ze Zabružan Beneš 59.
Zahrádka 59.
Zákupy 33.
Zapletal Alfons 38.
Zapletalová Žofie 58.
Zápotock Tomáš 90.
Zaydl Ja ub 89.
Zbuov 110.
Zbraslav 127.
Zbuzany 41, 66, 69, 70,

Zbyhněv 84, 85, 104.
Zdan (Sdan) 104
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Zedníček Sarkandr Josef. /ahomck Ondřej Fr:.mt
6,118,119. 19.3

Zechel Josef 38Zela Jan
Zelenka František 115.
Zelenka Štěpán 76.
Zelenka. Václav 134.
Zeman Jan 38, 39. \

Zimlmermann Josef 109,

jžalov 62, 96, 98, 100
Žatec 119.
Žďárský Lohel 5.
ze Žďáru Maximilian Jin

dřich, hrabě7

ze Žďáru Žďárský FlorianJetřich 31.
ze Žďáru Žďárský Frant.

šidam Eusebius, hrabě1.

Zinke Otmar, opat 18.
„Zlatnice“, vinice 147.
Zlatoblávek Ant. 102.
Zlatohlávková Teresie 102.

:Zlejčín 45.
' Zlicbov 82.
Zmrzlík 66, 70.
Zuna Ferdinand 39.
ze Zweibrtickenu Karel

Auugus vévoda
ze Zwei riickenu Maximilian Josef 34.
iněst, Zvěstoň (Ssvycsto)
? 78.

Železná 92, 142.
Ženíšek Jan 89.
Žila Václav 108.

Žirělgě (Schima u Lovosic)

Žitava 78, 97, 108.
Živný A. 79, 146.



Zprávy o Dědictví Svatojanském.

1. Přehled členův roce 1910.

Zakladatelů jest . . . . . . . . . . . . 8
Spoluzakladatelů . . ._ . . . . . . 65
Clenů první třídy . . . . . . . . . . . . 30
Členů druhé třídy . . . . . . . . . . . . 135
Clenů třetí třídy. . . . . . . . . . . . .3l.197

Uhrnem zapsáno členů žijících i zemřelých . . . 31.435*).

Mezi těmi jest členů _stálých :rodů.......... ........ .....5997
_škol, obcí, bratrstev, knihoven, konventův a spolků . . . 1360
členů duchovního stavu . . . . 3639

_— Členů stavu kněžského snažně žádáme, aby, jak
veškeří členové očekávají, mezi oktávem sv. Jana Nep. oběť
mše sv. za živé i mrtvé členy našeho Dědictví každoročně obě
tovali. Ostatní členové nekněží s týmž nábožným úmyslem buďtež
v označeném čase přítomni mši sv. U hrobu sv. Jana Nepomu
ckého v Praze slouží ředitel Dědictví v den 15. května v 8 hodin
slavné zpívané rekviem za všecky v Pánu zesnulé členy, kte—
roužto pobožnost založil a nadal zvěčnělý kanovník strážce
Václav Pešina rytíř z Čechorodu, kdysi ředitel Dědictví Svato
janského. U téhož oltáře slouží ředitel dne 17. května v 8 hodin
zpívané rekviem za Antonína Hanikýře, zakladatele Dědictví.

Il. Poučení o přístupu nových členův a odebírání
knih.

O vzniku Dědictví připomínáme novým členům toto: Antonín
Hanikýř, narozený v Praze dne 21. března 1753, býv. jesuita,
pak kaplan v Sedlci u Votic, v Klokotech, Jindř. Hradci a ex
posita v Čiměř-i, posléze ve výslužbě v Plané a v Táboře, umínil
si roku 1829 na památku první stoleté slavnosti prohlášení
Jana Nepomuckého za svatého založiti ústav, jímž by dobré,
vzdělavatelné knihy v jazyku českém v levné ceně byly vydávány.

*) Spoluzakladatel se vkladem 200 K (jednou pro vždy) obdrží
ročně 4 výtisky podílu: člen I. třídy se vkladem 80 K 3 výtisky; člen
II.třídy se vkladem 40 K 2 výtisky; člen III. třídy se vkladem 20 K
1 výtisk. Kdo nejméně 10 K věnuje, uznán za dobrodince Dědictví. Do
plněním vkladu možno postoupiti do třídy vyšší.
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U zřízeni podniku toho požádal roku 1831 knížecí arcibiskupskou
konsistoř v Praze. Položiv jakožto základ 1000 zlatých ve stříbře,
vyžádal sobě, aby podnik nesl jméno; »Dědictví sv. Jana Nepo
muckéh0<< a veškeré obecenstvo aby bylo k přistoupení vyzváno.
Zbožný zakladatel zemřel v Táboře dne 15. března 1833 v 80.
roce věku svého a byl na tamějším hřbitově pochován, kdež mu
nákladem Dědictví pomník byl postaven. Po dosaženém potvrzení
započalo Dědictví r. 1835 svou činnost a ze zrnka hořčičného
vzrostlo v mohutný strom. I bylo od slavné paměti papeže Pia IX.
dne 13. ledna 1. _P. 1855 apoštolským požehnáním a pro oktáv
Svatojanský plnomocnými odpustky obdařeno. Odpustků těch, jež
i duším v očistci přivlastněny býti mohou, získají členové, vy
konají-li v některý den oktávu toho sv. zpověď, přijmou—liSvá—
tost oltářní a navštíví-li některý kostel neb veřejnou kapli dle
libosti, tam pak se na úmysl sv. Otce zbožně pomodlí.

Ze stanov klademe sem následující poučení:
1. Kdo k Dědictví Svatojanskému v Praze přistoupiti hodlá,

nechť poštovní poukázkou aneb ve vvyplaceněm psaní (franko)
aneb jinak příležitostněs nápisem: Reditelství Svatojanskěho
Dědictví v Praze, IV. (Hradčany), své jméno a příjmení, pak
svou osadu farní a diecési, ku kteréž přináleží, udáazároveň i
penízezašle. Vklad za člena třetí třídy obnáší jednou pro vždy
20 K; za rod, školu, obec, spolek, knihovnu a pod. platí se
jednou pro vždy4 K.

2. Každý nově přistouplý člen ať si lístek na odebírání
knih dobře uschová a následujícího roku, jakož i potom v bu
doucích letech před vyzdvihnutím nového podílu od svého správce
duchovního podepsati dá. Na tento lístek může si pak, žije-li
člen v Čechách, knihu v knihkupectvíB Stýbla vPraze na
Václavském náměstí č. 30 n. Il. vyzdvihnouti (listky mají barvu
zelenou); jen že musí připojiti 6 h, kterýžto peníz přísluší za
práci a obálku. Pro členy v Olomouckém arcibiskupství platí
totéž, jen že knihy své vybírají v knihkupectví Edvarda Hólzla
v Olomouci (lístky jsou barvy červené); členové pak Brněnského
biskupství nechť se o knihy své hlásí v dvorním c. a k. knih
kupectví Karla Winikera v Brně (lístky jsou b_arvyžluté).
Ostatním členům v jiných diecésích,pokud nemají lístku na
určité knihkupectví znějícího, zasílají se knihy buď přímo
z Prahy od ředitelstva (mají-li lístky barvy bílé), u_něhož však
dlužno o ně každý rok se přihlásiti, nebo si je vyberou u toho
knihkupectví, jež mají na lístku udáno. Kdo by žádal, aby mu
knihkupec knihu poštou zaslal, připoj mimo oněch 6 h, knih
kupci náležejících, ještě 12 h na poštovní adresu průvodní*).
Výlohypoštovníhradí si arci sám. lenové »Dědictvíaz Ame
m'ky nechť složí si u knihkupectví B. Stýbla v Praze jistou
část peněz jako zálohu na další zasílání ročních podílův.

*) Žadatelé knih uspoří si výloh, ohlásí- li ve svém dopise správně
adresu a poslední poštu, komu&kam knihkupectvípodílyza
slati má.
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3. Přestěliuje—li se některý člen z Cech na Moravu, aneb
odebéře—li se z Brněnského biskupství do Olomouckého anebo
naopak, at to vyplaceným listem oznámí ředitelství, při—
pojí svůj lístek posavadní, načež mu ředitelství nový lístek na
odbírání knih pošle, aby mu pak v příslušném knihkupectví
vydány byly.

4 Poněvadž členský či podilný lístek může se ztratiti
aneb i ukraden býti, každý si číslo jeho pro takový případ na
jiném místě, na př. v modlitební knížce, zaznamenej; pakli sku—
tečná ztráta se udála, požádej ředitelství o nový lístek s udá
ním čísla lístku, neb aspoň čísla diplomu a s připojením 50 h,
poplatku to za vydání listu nového, a 10h na poštovní výlohy,
tedy úhrnem 60 h (třeba v rakouských známkách poštovních).
Připomínáme však, že kdyby se potom pohřešovany' lístek zase
nalezl, ty'ž žádné platnosti již nemá. Podobně, kdo by z jiné
příčiny potřeboval lístek nový. ku př. je—liposavadní lístek jeho
již vyplněn, at pošle ředitelství starý lístek ve vyplaceném psaní
a přiloží 60 hal. (třeba v rakouských známkách poštovních),
načež mu bude zaslán lístek nový.

5. Když člen umřel, žádáme snažně pozůstalých přátel,
aby, když si na jeho lístek knihu posledního roku (třeba ipo
smrti člena) vybrali, úmrtí člena toho na lístek ten poznamenali
a ředitelství nebo též příslušnému knihkupectví zaslali, aneb
poprosili svého pastýře duchovního, aby lístek ten ředitelství
Dědictví zaslal. Jména zemřelých členů Dědictví uveřejňují se
v podílu každého roku.

6. Knihy za rod se berou, pokud se jméno neztratí. Synů—li
není, odebírají knihy dcery zakladatele rodu, dokud žijí; dítky pak
jejich, jiné jméno již nesoucí, nemají práva tohoto; rod vymřel.

7. Spojí—li se manžel s manželkou svou v jeden toliko
vklad (20 K), vydávají se knihy jenom do úmrtí jednoho
z nich. Tolikéž spojí-li se v jeden vklad bratr s bratrem nebo
sestra se sestrou, neb bratr se sestrou a podobně, vydávají se
knihy jen do úmrtí toho, jenž první jest napsán na přijímací
listině (diplomu).

8. Při členech pohlaví ženského, kteří provdáním jiného
jména nabyli, budiž, kdykoli za nový lístek žádají, udáno
jméno jejich rodové (po otci), neboť jinak nebývá možno jméno
v matrice nalézti a lístek vydati.

Připomínáme, že se údové Dědictví hlásiti mají každoročně
o své podíly v tom knihkupectví, které jim na členském lístku
označeno jest, a ne u ředitelství.

Vklady nových členů, žádosti o nové členské lístky,
prosby o darování knih, nábídky o koupi knih a peníze za
ně — to vše přijímá Ředitelství Svatojanského Dědictví
v Praze—IV. (Hradčany).

Rukopisy přijímáDr.Ant. Podlaha, metropol.kanovník
u sv. Víta v Praze—IV., redaktor DědictvíSvatojanského
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III. Od 1. ledna do 31. prosince 1910 přistoupili

Čís. dipl.
31167.

31170.

31175.

31180.

31185.

31190.

31195.

31200.

tito členové: P. T.

Habětinová Marie, dcera truhláře v Kladně, arcid. Praž.

HallžaloňáLudmila, dcera mistra krejčího ve Skutči, diec.r. r.
Brůžková Karolina, dcera rolníka v Hodušíně, diec. Bud.
oenfeld Jan, služebny ve Všetatech, arcid. Praž.
vvec Václav, studující c. k. reálky v Kladně, arcid. Praž.
Rehák Josef, žák obecné školy v Zásmukách, arcid. Praž.
Pořádek Matěj z Hradiště u Netolic, diec. Bud.
Podoba Jan, starosta obce Velké Ostratice', Uhry, arcid.

Ostřihom.
Zlámal Rostislav & Amalie z Roketnice u Přerova,

arcid. Olom.
HlavinHynek, sluha zemského vyboru vPraze, arcid. Praž.
Miškovská Josefa v ústavu šlechtičen na Hradčanech,

arcid. Praž.
Jehlička František, syn rolníkův ve Skutíčku, diec. Kr. Hr.
Vintrich Engelbert, syn skladníka cukrovaru ve Vel. Ča—

kovicích, arcid. Praž. .
Obec Pátek nad Ohří, arcid. Praž.
Mašek Josef, rolník v Zálezlech u Volyně, diec. Bud.

soKmoillá Marie, dcera tovar. dělníka v Hořicích, diec.r. r.
Bareš Jan, syn rolníkův v Lipici u Pelhřimova, diec. Bud.
Dp. Starý František, prefekt stud. konviktu v C. Budě

jovicích, diec. Bud.
Vp. Princ Josef, kaplan v Šárce u sv. Matěje, arcid. Praž.
Jednota bohoslovců (knihovní odbor) v Hradci Králové,

diec. Kr. Hr.
Novotný Václav, rolník v Bohuslavicích, diec. Kr. Hr.
Novotná Božena, dcera rolníka v Bohuslavicích, diec. Kr. Hr.
Ulrich Antonín, ministrant v Bohuslavicích, diec. Kr. Kr.
Cimrová Anna, dcera Václ. Cimra v Provodově, diec. Kr. Hr.
Spurný Robert, ministrant ve Skutči, diec. Kr. Hr.
Jeníček Josef, tesařský pomocník z Drahotic, diec. Kr. Hr.

.Obec Zduchovíce u Kamyka n. Vlt., arcid. Praž.
Vrhel František, rolník z Košic, diec. Bud.
Uvírová Marie v Kateřinkách u. Opavy, arcid. Olom.
Pelikánová Jarmila z Mileč u Nepomuka, diec. Bud.
Srb Jaroslav,' obchodní příručí v Kladně, arcid. Praž.
Pražák Karel, bohoslovec v Praze, arcid. Praž.
Wagenknecht Josef, krejčí v Praze, arcid. Praž.
Rod Chvátliny Aloise, rolníka ve Velence, arcid. Praž.
Tykvová Marie, žákyně obec. školy v Jeseníku, diec. Litom.
Waldmann Josef Arnošt František, rolnický syn z Milí—

nova, diec. Bud.
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Čís. dipl.

31205.

31210.

31215.

31220.

31225.

31230.

31235.

31240.

Waldmann Frant. Václ. 'l'om., rolnický syn ze Svojšic,
diec. Bud.

Waldmann Bud. Jak. Fr., rolnický syn z Hrádku, diec. Bud.
Paul Miloslav, žák obecné školy v Revnicích, arcid. Praž
Pobuda Karel, studující reálky V Příbramí, arcid. Praž.
Dp. Fáhnrich Jan, farář v Krnsku, diec. Litom.
Dp. Purcner Jan, c. a k. polní kurát v Blumové, arcid.

Vídeň.
Rod Boráka Ant. a Anny v Bánově, arcid. Olom.
Vp. Kuba Josef katecheta v Místku, arcid. Olom.
Mazalovi Jiří a Žofie v Otnících, díec. Brn.
Tomičková Jaroslava, dcera lékárníka v Kladně, arcid.

Praž.
Procházková Vlasta Marie, dcera stavitele vKladně, arcid.

Praž.
Skálová Kateřina, majitelka hospodářství v Benešově,

arcid. Praž.
Rod Večerka Ignáce, učitele ve Vel. Petřvaldě, arcid. Olom.
Skřeček Josef a Antonie v Něm. Kravařích, Prus. Slez.,

arcid. Olom. _
Vp. Navrátil Josef, kaplan v Nebovidech, diec. Kr. Hr.
Lidový Křesťansko-sociálni spolek v Lázních Bělohradě,

diec. Kr. Hr.
Vošahlík Josef, žák obecné školy v Praze, arcid. Praž.
Vp- Mudra František, katecheta v Kladně., arcid. Praž.
Brož Josef ze Zhoře u Krásné Hory, arcid. Praž.
Tunys Metoděj ve Vyšehoří, arcid. Olom.

Rog Schneeweise Jana, hostinského v Chubině, arcid.lom.
Katolická beseda ve Frydlantě u Místku, arcid. Olom.

Františka šlechtična z Hochinfelsu v Odlochovicích, arcid._ raž.

Holovsky'Ant. Jos.,syn statkáře vChrášťanech, arcid. Praž.
Weignerová Josefa v Libni. arcid. Praž.
Bárta Jan, syn rolníkův ve Smrdovč, diec. Kr. Hr.
Novák Václav, ministrant v Zlonicích, arcid. Praž.
Kos Václav, ministrant v Zlonicích, arcid. Praž.

ák Josef, ministrant v Zlonicích, arcid. Praž.
Lunáčková Marie, kandidátka učitelství v Praze, arcid.

Praž.
Rod Martinky Jana v Grangeru, Texas, v Americe.
Rybková Mariana v Koutech, Prus. Slez., arcid. Olom.
Nováčková Marie, vyměnkářka v Markvarticích, diec. Brn.
Báša Karel, ministrant v Loučení, díec. litom,
Havlastosef, ministrant v loučení, diec Litom.
Malik Stěpán, ministrant v Loučení, diec. Litom.
Vran' Alois, ministrant v Loučení, diec. Litom.
Dole al Petr, bohoslovec v Praze, arcid. Praž.



Čís. dipl.

31245.

31250.

31255.

31260;

31265

31270.

31275.
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lačka Josef, bohoslovec v Čes. Budějovicích, díec. Bud.
Martinek Josef, žák měšť. školy, rodily ze Ždánic, arcid.

Praž.
Davidek Václav, katecheta ve Spál. Poříčí, arcid. Praž.
Davídek Frant. & Jos., synové rolníka v Lipnici, arcid.

Praž. '
Přerovská Božena, učitelka v Brně, diec. Brn.
Rod Kalivody Jana, c. k. professora v Praze, arcid. Praž.
Beneš Karel z Bělčic u Blatné, diec. Bud.
Kratochvíl Antonín ze Lhotky u Hostomic, arcid. Praž.
Vyhlídalová Terezie ze Svatého Kopecká u Olomouce,

arcid. Olom.

Katolická Jednota pro Oubíslavice a okolí, díec. Kr. Kr.
Matějka Jaroslav, syn strojníka v Pelhřimově, díec. Bud.
Vp. Kerhart Karel, kaplan v Chrasti u Chrudimě, diec.

Kr Hr
P. Minařík Klement, kněz řádu Františk. v Praze, arcid.

Praž.
Kopecký Bohumil, žák obecné školy z Dachova, diec.

Kr. Hr..
Zanáška Ignác, katecheta v Uher. Hradišti, arcid. Olom.
Holakovsky' Josef, ministrant v Černovicích, díec. Bud.
Stadníková Marie z Brozan, diec. Litom.
Zahálková Anna z Rochova, diec. Litom.
Vdp. Stejskal Jan, kaplan ve Vel. Pavlovicích, diec. Brn.
Kvasnička Josef, syn starosty obce v Bukovině, diec.

Kr. Hr.
Zelda Josef, obuvník ve Velké Lhotě, arcid. Olom.
uepela Antonín, syn kniž. Liechtenšteinského úředníka

v Uhříněvsi, arcid. Praž.
Spolek sv. Vincence z Paula v Kladně, arcid. Praž.
Frýdová Marie, učitelka v Kladně, arcii Praž.
Katolicko-sociálni Jednota v Hor. Jelení, diec. Kr. Hr.
Sdružení české strany křesťansko-sociální v Žerčicich,

diec. Litom.
KonopišťskýFrantišek, ministrant ve Veliši,arcíd. Praž.
Hošek Jindřich, syn pansk. zahradníka v Radboři, diec.

Kr. Hr.
Procházková Pavla, industr. učitelka v Radboři, díec.

Kr. Hr.
Brant Josef ml., syn rolníka v Nebovidech, diec. Kr. Hr.
Chlad Jakub, tovární dělník v Sušici, diec. Bud.
Žižala Frant., žák obecné školy v Nuslích, arcid. Praž.
Urbánek Alois, ministrant ve Velimi, diec. Kr. Hr.
Vozáb Jan, ministrant ve Velimi, diec. Kr. Hr.
Farní knihovna v Ječovic'ích, arcid. Praž.
Farní knihovna v Halenkově, arcid. Praž.
Flaišman Tomáš z Budilova, diec. Bud.
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Cís. dipl.

Ell 280.

31285.

31290.

31295.

31300.

31305.

31310.

FiaPIa'lomáš,obchodník papírem na K1.Vinohradech aicid.raž.
Chroustova Marie, dcera učitele ve Skutči, diec. Kr Hr.
Achcenitová Amalie v Brně, diec. Brn.
Žižka Jan, žák měšť. školy v Blatné diec. Bud.
dp. Hofmann Josef, katecheta na Kr Vinohradech, arcid.

Praž.
Holy' Karel, syn měšťana v Počátkách, diec. Bud.
Sadilek František, hrnčíř v Stříbrné Skalici, arcid. Praž.

ehák Josef, krupař v Hořicích, diec. Kr. Hr.
Vdp. Jedlička Antonín, kaplan ve Stříbře, arcid. Praž.
Hessler Vladimír, syn c. k. berního officiála v Pelhři

mově, diec. Bud.
Koliášová Ludmila, manželka rolníka v Bukovně, diec.

Litom.
Hrbáč František, sloužící na faře v Bravanticích, arcid.

Olom.
Kessel V., jardinier v Les Avants sur Montreux, Svy'cary.
Petrová Růžena v Dobrušce, diec. Kr. Hr.
Janský Karel, farář v Uhersku, diec. Kr. Hr.
Kejdanová Františka z Vel. Dřevíče, diec. Kr. Hr.
Kouba František, obchodní příručí v Hronově, diec. Kr. Hr.
Frýba Josef, obchodní příruči v Hronově, diec. Kr. Hr.
MsgreDr.Eberhard hrabě z Ortenburg-Tambachu, probošt
_ ve Vídeňském Novém Městě, arcid. Vídeň.
Cervenka František, syn rolnický ve Hředlích,arcid. Praž.
Knihovna farní a organisačni v Hořelici, arcid. Praž.
Rod Drbala Mikuláše & Josefy v Kojetíně, arcid. .Olom.
Kučera František, žák obecné školy v Cerhovicích, arcid.

Praž.
.lašek Alois, bohoslovec v Olomouci, arcid. Olom.
Dvořák Tomáš, syn rolníkův z Volešné, diec. Kr. Hr.
Vp. Doležel Jan, kooperátor ve Slatěnicích, arcid. ()lom.
Dp. Strnad Alois, děkan v Načeradci, arcid. Praž.
Rod Svobody Čeňka, c. k. báňského rady ve Vídni,

arcid. Vídeň.

Pillgcký František, zedník v Budínku u Dobříše, arcid.raž.
Bureš Josef, svobodník c. a k. drag. pluku ve Stříbře,

arcid. Praž.
Slaná Mariana v Něm. Kravařích, Pr. Slez., arcid.

Olom.
Hora Václav v Kydlinech, diec. Bud.
Vp. Žák Adolf, kaplan v Litoměřicích, diec. Litom.

VPKrSOHOILeopold, kaplan v Dolních Kralovicích, diec.
Hlaváč Rostislav v Žadovicích, arcid Olom.
Frlbort Štěpán v Zadovicích, arcid. Olom.
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31315.

31320.

31325.

31330.

31335.

31340.

31345.

31350.
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Lintner Václav v Zadovících, arcid. ()lom.

Dangček Josef, učeň truhlářsky ve Vídni, rodily z Olom.arc1 .
Rod Paroubka Jana &manž. Marie v Domažlicích, diec.

'Bud.
Tomečková Mariana z Lídeřovic, arcid. Olom.
Farní knihovna v Záboří n. Lab., diec. Kr. Hr.
Vltovec Jan, zedník v Číchtících, diec. Bud.
Klimeš Alexandr z Něm. Prus, arcid. Olom.
Draboň Josef z Vel. Dřevíče, diec. Kr. Hr.
Vp. Oštádal Josef, kooperátor v Příboře, arcid. Olom.
Hromatko Josef, rolník na Štěpánově u Skutče, diec.

Kr. Hr.

Hubíková Rudolfa, v Holešově, arcid. Olom.
Mateřinec Skol. sester de N. D.v Horažďovicích. diec. Bud.
Fák Václav, syn rolníkův v Kumžaku, diec. Bud.
Bělohradská Kristína, choť lékaře v Letkách n. Vlt.,

arcid. Praž.
Vp. Javůrek František, katech. měšť. školy v Pelhřimově,

diec. Bud.
Rod Veleka Josefa a Kateřiny v Kaplici, diec. Bud.
Hašek Jan z Chrášťan u Benešova, arcid. Praž.
Chlachula Matouš, rolník v Starém Městě, arcid. Olom.
Konvent Dominikánů v Plzni, arcid. Praž.
Vp. Theisselmann Jindřich, kaplan v Hambornu, Porýnsko.
fara v My'tě u Rokycan, arcid. Praž.
Cervenka Jan V., důvěrník strany křest.—soc.v Blovicich,

arcid. Praž.
Vp. Tichý Jan, kaplan ve Velhartících, diec. Bud.
Vojtíšek Jindřich, ministrant v Cuclavě, diec. Kr. Hr.
Voleská Cecílie v Parníku u Čes. Třebové, diec. Kr. Hr.
.Iiran Václav, ministrant v Hořelici, arcid. Praž.
Vp. leřáhek Vladimír, kaplan v Hostíně, arcid. Praž.
Kupec Josef, ministrant v Loučení, diec. Litom.
Bednář Alois, bohoslovec v Olomouci, arcid. Litom.
Binder Matěj a Kateřina v Křenovicích, diec. Bud.
Novotný Jan, bohoslovec v Olomouci, arcid. Olom.
Michalsk' Jan, bohoslovec v Olomouci, arcid. Olom.
Brůžek áclav, mlynář ve Volšově, díec. Bud.
Zahrádka Jan, dělník tabákové továrny v Čes. Budějo

vicích, díec. Bud. _
Dub Josef, syn rolníka v Slapánově, arcid. Praž.
Vp. Sainer Josef, kaplan ve Pcherách, arcid. Praž.
Hrdina Frant., úředník zemědělské rady, Kr. Vinohrady,

arcid. Praž.
Snopek Miloš, bohoslovec v Praze, arcid. Praž.

.Msgre Dr. Pospíšil Jan, sid. kanovník vOlomouci, arcid.
Olom.
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Čís. dipl.

31353.

31360.

31365.

31370.

31375.

31380.

31385.

31390.

Boženek Frant., bohoslovec v Olomouci, arcid. Olom.
Linhart Vincenc, bohoslovec v Olomouci, arcid. Olom.
Mastil František, bohoslovec v Olomouci, arcid. Olom.

umšal Josef, bohoslovec v Olomouci, arcid. Olom.
Krejčová Marie, dcera šafáře v Byseni, arcid. Praž.
Prokša Jan v Kylešovicích u Opavy, arcid. Olom.
Heran Ignác, krejčí v Bražné, arcid. Praž.
Vlček Frant., ministrant ve Vel. Popoviclch, arcid. Praž.
Boura Josef, žák obec. školy ze Strašova, diec. Kr. Hr.
Racek Richard, soukromník v Budyni, arcid. Praž.
Škardová Anna ve Spál. Poříčí, arcid. Praž.
Sdružení katolických zemědělců v Roželově, diec. Bud.
RůžičkaKarel, žák obecné školvarásOnicích, diec. Bud.
l_(upková Anna, žákyně v Dobrušce, diec. Kr. Hr
Oermák František, dělník v Sedlově, diec. Kr. Hr.
Frydrych František, dělník v Příšovicích, diec. Litom.
Hejda Jan, rolník v Boru, diec. Bud.
Hrnčiřová Marie v Boru, diec. Bud.
Fejfar Josef, učeň truhlářský vNové Pace, diec. Kr. Hr.

.Všeodborně sdruženi křest. dělnictva v Černé Hoře,
diec. Brn.

Fenclová Cecilie, choť c k. školdozorce v Benešově, arcid.Pra
Rod cžhlachuly Františka a manž. Františky ve Starém

Městě, arcid. Olom.
Rod Mačáka Josefa a Eleonory z Vrahovic, arcid. Olom.

Rog-Kig'ika Jana, hudebníka na-Horce u Studence, diec.r. r.
Páša Václav, ministrant v Pyšelích, arcid. Praž.
Svatuška Jos., ministrant v Dolních Chvátlinách, arcid.

Praž.
Číhařová Olga na Král. Vinohradech, arcid. Praž.
Rybář Jan, žák obecné školy vTachlovicích, arcid. Praž.
Veselý František, žák obecné školy v Tachlovicich,

arcid. Praž.

Págal František, žák obecné školy v Tachlovicich, arcid.raž.
Rod Ulče Jana, “rolníka v Nové Hospodě u Plzně, arcid.

Praž.
Rod Hudce Blažeje, rolníka, a manž. “Kateřiny,ze Svato

bořic, arcid. Olom.
Kunášek Václav, rolník v Chlumě, diec. Kr. Hr.

tenářský spolek v Mistříně, arcid. Olom.
Musil Josef, rolnický syn ze Sinalova, diec. Brn.

Kol? Jaroslav, syn c. k..ňn inspektora v Kladně, arcid.raž.
Kramata František, kaplan v Lužci, arcid. Praž.
Moudrý František, ministrant ve Velíši, arcid. Praž.
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31395.
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Bureš František, syn berního sluhy v Domažlicích diecBd
Friedl Frant., kaplan v Domažlicích, diec Bud
Machatová Aloisie, dcera c.k. vrch staveb komisaře

na Smíchově, arcid. Praž. ,
Spolek sv. Bonifáce v Praze, arcid. Praž.
thek Jan, krejčí v Praze, arcid. Praž.

tička Ant.. syn rolníka v Horní Lomici, arcid. Praž.

“?"? spolků křesťansko-socialnichv Hořicích,diec.r r.

RodloKundraty Františka a Kristiny ze Svatobořic, arcid.
LevllčJaroslav, žák obecné školy v Plaňanech, arcid. Praž.

31400 Dremanová Filipína z Dobrotic u Holešova, arcid. Olom.

31405.

31410.

31415.

31420.

31425.

Haplová Františka z Ohrozimě, arcid. Olom.
Sirotek Jaroslav, studující reálky v Kladně, arcid. Praž.
Rod Přemyslovského Františka, rolníka v Němčicích,

arcid. Olom.
Samek Jan, bohoslovec v Praze, arcid. Praž.
Hodač Václav, bohoslovec v Praze, arcid. Praž.

eferna Frant., holičský pomocník v Michli, arcid. Praž.
Navrátil Jakub, bohoslovec v Olomouci, arcid. Olom.
Kratochvil Ladislav, ministrant v Krásné Hoře, arcid.

Praž. .
Steiner Frant., hudebník ve Vysoké _Srpské,diec. Kr. Hr.
Masák Augustin, mlynář v Lazinově, diec. Brn.
Mlčoch Jan, bohoslovec v Olomouci, arcid. Olom.
Kostka Frant., rolnický syn v 'Pečicích, arcid. Olom.

“Valenta Jan, chalupník ve Stříhanově, diec. Kr. Hr.
D.p Dr. Dušek Jindřich, farář v Kniřově, diec. Kr Hr
Hraba Frant., syn rolnikův z Bořetic, diec. Kr. Hr.
Ministranti přiděkanském chrámu Páně v Horažďovicích,

diec. Bud.
Burian Karel, kaplan v Dnešicich, diec. Bud.
Vsdp. Dr. Burian Josef, děkan kolleg. kapit. na Kr. Vy

šehradě, arcid. Praž.
Karas Frant, bohoslovec v Olomouci, arcid. Olóm.
Vlček Gabriel, bohoslovec v Olomouci, arcid. Olom.
Augustin Václav, roln. syn v Dobré Vůdě, diec. ' Litom.
P. Beránek Benedikt, kněz řádu Františkán. v Plzni,

arcid. Praž. _
Homola Leopold v Popoviclch, diec. Brn.
Hledik Albín, syn roln. v Zádolí, diec. Kr. l—lr.
P. Ovečka Jaroslav, T. .'I.v Innómostí, Tyroly, diec. Brixen.
Pilnáček Ant., rolník ve Všestarech, diec. Kr. Hr.
Mařánek František, ministrant v Hořelici, arcid. Praž.
VodičkaVáclav, žák obecné školy v Zásmukách, arcid. Praž.
Breichová Marie, učitelka "v Sloupnici, diec. Kr Hr.



1'68

Cís. dj !.
31438. Hrabačka Jaroslav, kapitol. ceremonář u sv. Víta v Praze,

arcid. Praž.
Rod Hudečka Františka aAntonie v Koutech, arcid. Olom.
Holešovská. Terezie v Sadské, diec. Kr. Hr.
JUDr. Farský Josef, 0. k. pošt. komisař na Smíchově,

arcid. Praž.
Rod Mlynáře Františka aFrantiškv na Spálově u Semil,

diec. Litom.
31435. Katolicko-národni Jednota pro Rovensko & okolí, diec.

Litom.
___—___.—

IV. Seznam členů Svatojanského Dědictví v Praze,
kteří roku 1910 neb dříve již zemřeli a jichž úmrtí do konce

ledna 1911 hlášeno bylo*).

V Čechách.

1. V arcidiecesi Pražské.

Bartuňková Marie v Obděnicích.
Blažejová Terezie v Praze-Libni.
Budina Ignác, farář ve Svatém Poli.
Burdová Paulina M., představená řádu sv. Voršily v Praze.
Hájek František, statkář v Měcholupech.
Husova Františka v Praze-Libni.
Jerman František ve Velké Dobré.
Kraus František, děkan v Zlonicích.
Kubr Václav, farář v Unhošti.

2. V džecesi Litoměřické.

Frydrych Josef, em. farář v Lysé n. L.
Konopas Jan v Sudoměři.
Kořínková Marie v Křínci.
P. Kubíček Markolín, kněz řádu sv. Dominika v Litoměřicích.
Mašková Marie v Mladé Boleslavi.
Vítek Josef v Sudoměři.

3. V diecesi Králové-Hradecké.

Friihbauer Václav, prof. náboženství v Hradci Králové.
Grohová Marie,-vdova po c. k. krajském komisaři v Nov. Byd

žově (z rodu).

*) Snažně se žádá. aby úmrtí členů v čas bylo oznámeno. Nejlépe
jest zaslati členský lístek s poznámkou o úmrtí přímo ředitelství
Dědictví v Praze-IV.



169

Hasík Václav, zámečník v Novém Bydžově.
Jirásek František v Hronově.
Klein Frantisek, děkan v Žamberku.
Krejčí Jan, chalupník ve Staré Pace.
Krejčí Václav, chalupník v Roškopově.
Mádlová Albertina, vdova po školníkovi v Nov. Bydžově.
Medlík Jan, chalupník ve Staré Pace.
Novotná Františka v Heřm. Městci.
Pažoutová Anna (provd. Michalova) ve Všesokách.
Rezek Josef, rolník z Vlkova.
Schmoegerová Anna, choť lékaře v Chrasti.
Sucharda Ignác, chalupník v Staré Pace.
Srámek Josef, děkan v Novém Bydžově.
Trávníček Antonín, farář v Krásné Hoře.
Vík Jan, chalupník v Ouští.
Vítek Josef, krejčí ve Svratce.
Votočka Josef, em. kaplan v Jilemnici.

4. V diecesi Budějovické.
Bulka Václav v Picově u Strakonic.
Hybš Václav v Jindř. Hradci.
Jiranová (roz. Píchová) Veronika v Malém Záblatí.
Průcha František v Radosticich.
Šafránková Marie ve Velkých Nepodřicích.
Tetour Václav v Borovanech.
Valhová Marie v Rančicich u Krumlova.
Veselý František, výměnkář ve Vesci u Počátek.

Na Moravě.

1. V arcidiecesi Olomoucké.

Barabáš Antonín, domkář ve Strání.
Bartošková Mariana, výměnkářka v Lidešovicích.
Blaheta Karel ve Vel. Petřvaldě.
Dostálová Barbora v Malé Senici.
Grunt Josef a manželka ve Velké Byštřici.
Hudec František a manželka Josefa v Troubkách (rod vymřel).
Jakubec František v Kladníkách u Lipníku (rod vymřel).
Jambor Michael, rolník v Újezdě u Unčova.
Krumpholc Jan a manželka Anna ve Vel. Bystřici (rod vymřel).
Kozová Juliana (roz. Nevludová) ve Fryčovicích.
Křížková Marie Anna v Březovicich.
Lang František v Olomouci.
Mlýnková Františka, soukromnice v Znorovách.
Obr Bartoloměj, rolník v Ohrozimi.
Pacáková Mariana v Ohnici.
Procházková Josefa v Troubkách.
Pospíšil Jan, rolník v Křelově.

Posvátná místa V 8
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Přibyl Martín, domkář ve Znorovách.
Sejbalová Františka (roz. Vymazalová) v Kojetíně.
Střípková Terezie v Březcích.
Štégarová Barbora (roz. Opšilová) v Bystřici.
Trtek Tomáš v Nivnici.
Veverková Magdalena v Loučce.
Zapletalová, Otilíe v Troubkách.
Zbořilová Františka (roz. Dratvová); rod vymřel.

2. V diecesi Brněnské.

Fritzová Marie (roz. Svobodová) v Bílovicích.
Hochsmann Eduard, farář v Matějovci.
Kasalý Antonin v Dačicích.
Konečný Antonin, domkář ve Zhoři.
Konečný František, rolník ve Zhoři,
Konečný Josef & Filipina v Jinačovicích (z rodu).
Křenová Johanna v Dačicích.
Sehnal František, výměnkář ve Zhoři.

V Uhrách.

Benko Marie (roz. Kolasčiková) v Kubachu.

Všech tedy v Pánu zesnulých údů, pokud od vydání lon—
ského podílu ředitelství oznámeni byli, jest 76, 'kteřížto zbož
ným modlitbám živoucích se doporoučejí.

Modleme se: Bože, všech věrných Stvořiteli a Vykupiteli,
uděl duším služebníkův a služebnic svých odpuštění všech hří—
chův, aby prominutí, ktereho sobě vždycky žádaly, pokorny'mi
prosbami dosáhly. Skrze Krista Pána našeho. Amen.

Odpočinutí věčné dejž jim, ó Pane, & světlo věčně ať jim
.svítí! Ať odpočívají v pokoji! Amen.

V. Dědictví darováno:
Nováková Anna ze Zlaté Olešnice: 76 K.
Nejmenovaný dárce z Černilova pro »Růžencovou vý—

robnu<< 20 K.

VI. Návěstí.

Roku 1910 přistoupilo k »Dědictvia 269 nových členů,
kteří zaplatili již vklad celý, mimo to pak první polovici vkladu
splatilo jich ještě velmi pěkný počet. V příčině té zejména ně
kteří důstojní pánové konali i loni opravdu dílo apoštolské, do—

,.
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poručujíce >>Dědictvi<<a pečujice o to, by mu nových členů zí
skali hlavně mezi bohoslovci, katolickými spolky, v rodinách a
u mladého dorostu. Budiž jim za to všem vzdáno upřímné
»Zaplat' Bůh !<<Kéž neustávaji v této záslužné činnosti své na
prospěch dobré věci.

Diplom »Dedictvi Svatojanského<<,jest výborným dárkem
do vínku, k sv. biřmování, ke dni oddavek, k sv. Mikuláši,
k Ježišku, v odměnu žákům a žákynim, ministrantům & pod.
Též katolické organisace, sdruženi, spolky, knihovny atd. měly
by se státi členy >>Dědictví<<.

ím dříve kdo k Dědictvíza člena přistoupí, tím jest
to pro něho výhodnější. Jest pak to tím snazší, že možno
vklad splatiti též ve dvou ročních lhůtách po 10 K, po pří—
padě u rodů, spolků, knihoven a podpo 20 K*), při čemž
jakmile se zašle první polovice vkladu, obdrží dotyčná osoba
(spolek, knihovna a pod.) podil toho roku, v němž se první splátka
stala, a zároveň některé starší knihy; diplom však a člensky'
lístek na vybírání knih obdrží po složení druhé (posledni) splátky.

Menšíclz splátek než po 10 K u osob jednotlívýclz,
nebo po 20 K u knihoven, spolků, rodů a pod., nelze
přijímali. Kdo by tedy jen po menších jestě částkách mohl
vklad spláceti, ať si sám penize střádá, a pak splátku ve výši
10 K (po případě 20 K u rodův atd.) pošle.

Každý nově přistouply' člen dostane mimo podíl toho roku,
kdy se přihlásil, ještě též darem dle ustanovení ředitele
některé starší knihy »Dědictvim<<vydané, vyjímajíc »Cirkev
vítěznoua, Vavákovy >>Paměti<<a »Posvátná místa království
českého“ od Dr. Podlahy.

0 další podíly musí se člen každoročně sám hlásítí,
& to přímo u toho knihkupectví, které má na členském
lístku označeno, &nikoliv u ředitelství, kteréž členům po
dílů jejíc/í nezasíld!

Letošní podíl (na rok 1911) má zase pět knih. Jak ve
liký to urok z 20 K vkladu!

Podíl na rok 1912 vyjde v únoru 1912.
Od r. 1907 dává >>Dědictvi<<členům podílem _více neváza

nych knih různého obsahu. Nutno tudíž, aby členstva stále
přibývalo.

Kdo ve dvou letech kník. podílných na členský lístek
sí nevyběře, o tom se předpokládá, že se práva svého
k nim vzdává a ku jmění »Dědíctví Svatojanskělí0<< je
věnuje. "Příslušné knihkupectví mohlo by je tudíž vydati členu
takovému jen se svolením ředitelství »Dědictvíc.

Vklady členské i peníze za knihy 11 >:Dědictvía koupené
možno zapraviti složním lístem poštovní spořitelny. na še
kové konto čís. 73.292.

*) Celý členský vklad pro osobu obnášíjednou pro vždy 20 K, p7o
rod, spolek, knihovnu, školu obec a pod. 40 K.



VII. Knihy Svatojanského Dědictví.
(Viz seznam jich na obálce-!)

Knihy >>Dědictvím<<vydané lze koupiti a objednati přímo
u ředitelství Dědictví sv. Jana Nep. v Praze IV. (Hrad
čany) ; možno však je obdržeti též po případě i skrze jiné knih—
kupectví. Reditelstvi však “přijímá objednávky a vydává
knihy objednané jen za hotové a vyřizuje je vždy hromadně
až v několika dnech; obratem pošty, jak se někdy žádá, ne
může knih zaslati. Ředitelství samo opatří balení a dopravu zá.—
silekna poštunebona dráhu;poštovné zaplati objednatel sám.

Při objednávce knih u ředitelslvi budiž příslušný
obnos vždy předem zapraven. Cena knih,- u veliké většiny
jich co nejvice snižená, udána v seznamu na obálce.“

Spis »Cirkev vilěznd<< dostanou členové za polovični
cenu.

Knihy v seznamu neuvedené nejsou již na skladě.

V PRAZE, v únoru r. 1911.

Dr. “Josef Tumpach,
papežský prelát a kanovník u sv. Víta

na hradě Pražském,
ředitel Dědictví Svatojanského.

Dr. Antonin Podlaha,
kanovník u sv. Víta na hradě Pražském,

redaktor Dědictví Svatojanského.


