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 I 

SOUPIS PAMĚTNÍCH KNIH PRAŽSKÝCH FARNÍCH ÚŘADŮ ULOŽENÝCH VE 

FONDECH ŘÍMSKOKATOLICKÝCH FARNÍCH ARCHIVŮ V ARCHIVU 

HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

 

     Tento soupis obsahuje přehled pamětních knih (farních kronik), které vznikly z činnosti  

jednotlivých pražských římskokatolických farních úřadů. Tyto knihy jsou součástí fondů 

pražských farních archivů uložených jako depozita v Archivu hlavního města Prahy1 (dále jen 

AMP). Celkem se jedná o 55 knih pocházejících z činnosti jedenatřiceti farních úřadů. Farní 

archivy z farností nacházejících se na území dnešního hlavního města Prahy byly do úschovy 

do AMP odevzdávány v roce 1960 na základě dohody mezi nadřízenými církevními úřady 

(pro pražskou arcidiecézi Arcibiskupství pražské) a státními archivy, přičemž vlastnictví 

těchto fondů zůstává nadále majetkem církve. 

     Pamětní knihy na farách, které byly nejčastěji označovány podle jazyka zápisů jako „Liber 

Memorabilium“, „Gedenkbuch“, „Chronik“,  „Pamětní kniha“ nebo „Paměti“, se měly od 

1. ledna 1836 na základě prezidiálního dekretu č. 5952 ze dne 31. srpna 1835 povinně vést na 

každé faře. Pamětní knihy vznikající před tímto datem byly zakládány pouze na základě 

interesu a dobrovolnosti farářů, avšak ve větší míře obsahovaly spíše záležitosti normativního 

a hospodářského rázu (např. opisy nařízení či nadačních listin nebo seznamy správců 

farnosti), ale samozřejmě také více či méně podrobné dějiny kostela či farnosti, nezřídka také 

české dějiny od počátků, opisované z nejrůznějších zdrojů (např. z Hájkovy Kroniky České 

apod….). Pokud tedy na farách existovaly tyto starší pamětní knihy, měly z nich být v roce 

1836 do nových, povinně zakládaných knih, přepsány zejména kostelní inventáře, nadační 

listiny, ale především dějiny farnosti. Prakticky se ovšem zdá, že toto nařízení nebylo vždy a 

všude důsledně dodržováno, nehledě k tomu, že mnohde se ani nové farní kroniky 

nezřizovaly, a po roce 1836 se v zápisech pokračovalo do již existujících knih starých.  

     Jako důsledek guberniálního nařízení je však po roce 1836 patrná změna týkající se 

celkového rázu a typu pamětních zápisů. Nyní si totiž kronikáři všímají nejen skutečných 

dějin obce a farnosti, ale také celospolečenských událostí, a to nejenom z oblasti církevního 

života. Například velmi silně bývá faráři reflektováno období a události v průběhu I. a II. 

světové války. U kronik, které vznikaly v mladším období, tj. přibližně od sklonku 19. století, 

se začínají písemné zápisy prolínat s vlepováním různých dobových tiskovin nebo fotografií. 

                                                 
1 Jedna ze dvou pamětních knih farního úřadu u sv. Havla na Starém Městě pražském z let 1844 – 1864 je 
uložena ve Sbírce rukopisů AMP pod sign. č. 5899 - nebyla sem totiž spolu s ostatními písemnostmi tohoto 
farního úřadu v roce 1960 předána do úschovy.   



 

 II 

Fotografie obvykle zachycují církevní osoby, různé lokální církevní slavnosti nebo také někdy 

záběry interiérů kostelů.  

     Tento soupis obsahuje pamětní knihy, jejichž zápisy pocházejí z poměrně dlouhého 

časového rozmezí, totiž od roku 1641 do roku 1955. Nejstarší pamětní knihou je pamětní 

kniha farního úřadu u sv. Štěpána na Novém Městě pražském z let 1641 – 1706. Naopak 

nejmladší knihou, která začala být vedena až v roce 1938 a jejíž zápisy sahají do roku 1953, je 

pamětní kniha farního úřadu u sv. Anny na Žižkově. Pamětní kniha farního úřadu u sv. Rocha 

na Žižkově byla vedena sice až do roku 1955, ovšem zápisy zde počínají již rokem 1836. 

     Pro některé pražské farní archivy zde však pamětní knihy chybí, a to proto, že v době 

převzetí do AMP v roce 1960 se do nich pokračovalo v zápisech, a zůstaly tedy uloženy na 

farních úřadech. Jedná se například o pamětní knihu farního úřadu u sv. Vojtěcha na Novém 

Městě pražském, o farní úřad u sv. Antonína v Holešovicích, o farní úřad u sv. Cyrila a 

Metoděje v Karlíně, o jednu z pamětních knih farního úřadu u Nejsvětější Trojice v Košířích, 

o pamětní knihu farního úřadu v Libni, o pamětní knihu farního úřadu v Nuslích či 

Strašnicích. Jak vyplývá z  předávacích protokolů, některé farní úřady vůbec pamětní knihy 

neměly nebo při soupisu farních archivů nebyly nalezeny, přičemž jedním z důvodů mohl být 

ten fakt, že již dávno podlehly své zkáze. Bohužel se to týká například farního úřadu u sv. Jiljí 

na Starém Městě pražském, farního úřadu u sv. Haštala, farního úřadu u sv. Jakuba nebo 

farního úřadu u sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.      

    Tento soupis je rozdělen na farní úřady, které měly svojí působnost na Starém Městě 

pražském, na Novém Městě pražském, na Malé Straně a na Hradčanech. Farní úřady, které 

působily mimo „centrální“ Prahu jsou uvedeny v rámci „Vnějších pražských obvodů“, kde 

jsou řazeny abecedně podle lokality. U knih s uvedeným inventárním číslem a signaturou se 

jedná o již zpracovaný a přístupný fond bez omezení. Knihy bez čísel inventárních a signatur 

jsou součástí nezpracovaného fondu, a jejich studium je zatím možné pouze po dohodě se 

správcem fondu. 
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Název fondu Inv. č. Signatura Obsah Časový rozsah 
 

 

Staré Město pražské 
 
Sbírka rukopisů  5899 Pamětní kniha farního úřadu u sv. 

Havla 
dobrý 

1844 - 1864 

   pap. rkp.; něm.; nefol.; vaz. pap. - kož., na hřbetu 
pův. zlac. nápis "Gedenkbuch der St. Galli Kirche"; 
látk. váz. tkanice 

     
Farní úřad u Panny Marie 
před Týnem 

1 f. ú. P. M. 
před Týnem 

Pamětní kniha 
O týnském farním kostele 
Nanebevzetí Panny Marie popsané 
od Jana Floriana Hammerschmida... 
("De Parochiali Ecclesia Teynensi B. 
V. M. in Coelos Assumptae 
descriptio a Joanne Floriano 
Hammerschmid...")  
mírně poškz. 

sine dato [poč. 
18. stol.] 

   pap. rkp.; lat.; 112 stran pův. paginace; vaz. novodob. 
pap. - plát., na před. desce pův. pap. štítek s nápisem: 
"De Ecclesia Parochiali Teynensi B. V. M. in Coelos 
Assumpta"; 222x317 mm 

     
Farní úřad u Panny Marie 
před Týnem 

3 f. ú. P. M. 
před Týnem 

Pamětní kniha  
"Memorabilia concernentia 
Basilicam Teynensem" 
poškoz. 

1750 - 1768 

   pap. rkp.; lat.; nefol.; vaz. pap.; pův. látk. tkanice 
utrženy; na před. desce novodob. pap. štítek 
s nápisem: "Memorabiliae ab a[nno] 1750 - 1767"; 
166x222 mm 

     
Farní úřad u Panny Marie 
před Týnem 

2 f. ú. P. M. 
před Týnem 

Pamětní kniha  
"Liber memorabilium parochialis 
basilicae Teynensis Vetero-Pragae 
compilatus a Wenceslao Michaele 
Rokoš..." 
částeč. poškz. 

1794 - 1822 

   pap. rkp.; lat. - něm.; 285 stran pův. paginace; vaz. 
pap. - kož.; látk. váz. tkanice poškz.; na před. desce 
pův. pap. štítek s nápisem: "Liber Memorabilium 
Basilicae Teynensis" a na hřbetu pův. pap. štítek 
poškozen; 243x385 mm 
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Název fondu Inv. č. Signatura Obsah Časový rozsah 
 

 

Farní úřad u sv. Ducha 1 f. ú. u sv. 
Ducha 

Pamětní kniha 
dobrý 

1836 - 1935 

   pap. rkp.; něm. - lat. - čes.; vaz. kož. - pap., na hřbetě 
pův. kož. štítek se zlac. nápisem: "Pamětní kniha 
farnosti u sv. ducha v Praze"; 392x262mm; neúpl. 
pův. pag. (15 s.) - dále nefol. 

     
Farní úřad u sv. Františka 1 f. ú. u sv. 

Františka 
Pamětní kniha 
dobrý 

1830 - 1841 
(1914) 

   pap. rkp.; něm. - čes.; vaz. kož. - pap., na před. desce 
pův. pap. štítek s nápisem: "Gedenkbuch der Pfarre 
St. Franz vom Jahre 1830"; 245x395mm; nefol. 

     
Farní úřad u sv. Havla 1 f. ú. sv. Havel Pamětní kniha 

dobrý 
1883 - 1929 

   pap. rkp.; čes.; neúpl. pův. pag. (35 stran) - dále 
nefol.; vaz. plát., na hřbetu pův. pap. štítek s nápisem: 
"Sv. HAVEL - Kronika"; 260x410 mm 

Nové Město pražské 
 
Farní úřad u Panny Marie 
Sněžné 

1 f. ú. u P. 
Marie Sněžné 

Pamětní kniha 
mírně poškoz. 

1836 - 1933 

   pap. rkp.; čes. - něm. - lat.; 474 stran pův. paginace 
(zápisy jen do strany 238, na s. 447 - 469 věcný 
index); vaz. kož. - pap., na před. desce pův. pap. 
štítek s nápisem: "Chronik bei der Pfarre Sct. Maria 
Schnee laut h.[ohen] Guber.[nial] Praesid.[ial] 
D[e]k[re]t v[on] 31. August 1835 Z[ahl] 5952 
angefangen den 1ten Januar 1836", na hřbetu novější 
pap. štítek s nápisem: "Liber memorabilium PMS 
Ab anno 1836"; látk. váz. tkanice utrženy; 255x393 
mm 

     
Farní úřad u sv. Jindřicha 1 sv. Jindřich Pamětní kniha 

poškoz. 
1761 - 1836 

   pap. rkp.; čes.-něm.-lat.; 443 stran (pův. pag.); vaz. 
pap.-plát., na před. desce novější pap. štítek 
s tištěným nápisem: "Liber Memorabilium I"; 
230x360 mm 
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Název fondu Inv. č. Signatura Obsah Časový rozsah 
 

 

Farní úřad u sv. Jindřicha 2 sv. Jindřich Pamětní kniha 
poškoz. vaz. 

1836 - 1954 

   pap. rkp.; něm.-čes.; 152 stran (pův. pag., zbytek 
nepag. a nepopsán); vaz. polokož., na před. desce 
pův. pap. štítek s nápisem: "Gedenkbuch zur prager 
Hauptpfarre S. Heinrich gehörig. Mit 1836 
angefangen", na hřbetě novější poškoz. pap. štítek 
s nápisem: "Kniha pamětní II..."; 255x395 mm 

     
Farní úřad u sv. Štěpána 1 sv. Štěpán Pamětní kniha (Liber memorabilium 

I.) 
dobrý 

1641 - 1706 

   pap. rkp.; čes.; 88 fol. (pův. fol.); na konci rkp. pův. 
neúpl. věcný rejstřík; vaz. kož. - pap. (novodob.), 
na hřbetu tlač. zlac. nápis: "LIBER MEMORA-
BILIUM I"; 213x325 mm 

     
Farní úřad u sv. Štěpána 2 sv. Štěpán Pamětní kniha (Liber memorabilium 

II.) 
dobrý 

1711 - 1773 

   pap. rkp.; čes. - něm. - lat.; 82 fol. (pův. fol., první 
3 fol. nefol.); vaz. kož. - pap. (novodob.), na hřbetu 
tlač. zlac. nápis: "LIBER MEMORABILIUM II"; 
na předsádce vlepen kož. štítek, jenž byl pův. součástí 
vaz. zádušní knihy svatoštěpánské z roku 1715; 
210x333 mm 

     
Farní úřad u sv. Štěpána 3 sv. Štěpán Pamětní kniha (Liber memorabilium 

III.) 
dobrý 

1762 - 1835 

   pap. rkp.; čes. - lat. - něm.; vaz. pap. - kož. 
(novodob.), na hřbetu tlač. zlac. nápis: "LIBER 
MEMORABILIUM III"; 47 fol. (neúpl. fol. - částeč. 
stará a nová); vzadu knihy index věcný; 225x345 mm 

     
Farní úřad u sv. Štěpána 4 sv. Štěpán Pamětní kniha (Liber memorabilium 

IV.) 
1836 - 1923 

   pap. rkp.; něm. - čes.; 231 fol. (pův. fol.); vaz. kož. - 
plát.; 266x400 mm; mezi fol. 230 a 231 vložena pap. 
složka o obrazu Madony v kostele sv. Štěpána (něm.) 

     
Farní úřad u sv. Štěpána 5 sv. Štěpán Pamětní kniha V. 

dobrý 
1923 - 1948 

   pap. rkp.; čes.; popsáno 93 fol.; vaz. kož. - plát.; 
290x405 mm 
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Název fondu Inv. č. Signatura Obsah Časový rozsah 
 

 

Farní úřad u Nejsvětější 
Trojice ve Spálené ul. 

1 f. ú. u Nejsv. 
Trojice na 
NMP 

Pamětní kniha 
poškoz. 

1837 – 1940 

   pap. rkp.; něm. – čes. – lat.; 467 stran (pův. 
paginace); vaz. kož. – plát., na před. desce pap. štítek 
s nápisem: „LIBER MEMORABILIUM parochiae 
ad SS. Trinitatem in via ..., Pragae“; 246x387 mm 

     
Farní úřad u sv. Apolináře 1 f. ú. u sv. 

Apolináře 
Pamětní kniha kolegiátního a farního 
kostela u sv. Apolináře 
poškoz. vaz. 

[1768] – 1829 

   pap. rkp.; lat. – něm.; 123 fol. (nová fol.); vaz. kož. – 
pap.; 245x385 mm 

     
Farní úřad u sv. Apolináře 2 f. ú. u sv. 

Apolináře 
Pamětní kniha 
dobrý 

1835 – 1948 

   pap. rkp.; něm. – čes.; 261 stran (částeč. nová 
paginace); vaz. pap. – kož., na hřebu pův. pap. štítek 
s nápisem: „II. Pamětní kniha“; 250x392 mm 

     
Farní úřad u sv. Apolináře 3 f. ú. u sv. 

Apolináře 
Pamětní kniha duchovní správy 
Všeobecné nemocnice v Praze 
dobrý 

1929 – 1942 

   pap. rkp.; čes.; nefol.; vaz. plát., na před. desce pův. 
pap. štítek s nápisem: „Ordo divinorum a die 25. IX. 
1927 -. Memorabilia. 1929 – „; 270x418 mm 

Malá Strana 
 
Farní úřad u sv. Tomáše 1 f. ú. u sv. 

Tomáše 
Pamětní kniha (opisy významnějších 
listin) 
silně poškoz. 

1736 - 1766 

   pap. rkp.; lat.; 348 stran (pův. pag.); na konci rkp. 
věcný rejstřík - nepag.; vaz. kož. tlač., na hřbetu 
novodob. pap. štítek s nápisem s mylnou datací: 
"Liber Memorabilium Sti Thomae ab a[nn]o 1730"; 
kož. váz. tkanice poškoz.; 222x358 mm 

 



- 5 - 
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Hradčany 
 
Farní úřad u sv. Víta na 
Hradčanech 

1 f. ú. sv. Vít Pamětní kniha 
mírně poškoz. 

1836 - 1948 

   pap. rkp.; něm. - čes. - lat.; pův. chybná pag. 
(po s. 110 následuje chybně pag. 211 místo 111 - 
správně 145 popsaných stran, zbytek nepaginován); 
vaz. pap.-kož.; na před. desce pův. pap. štítek 
(poškz.) s nápisem: "Memorabilien... Buch, auch 
Chroniken der Pfarre St. Weit von 1ten Jänner 1836"; 
257x387 mm 

Vnější pražské obvody 
 
Farní úřad u sv. Petra a 
Pavla v Bohnicích 

1 f. ú. Bohnice Pamětní kniha 
poškoz. 

1835 - 1947 

   pap. rkp.; čes. - lat. - něm.; 374 stran (nová pag., 
nepopsané listy nepag.); 258x392mm; vaz. kož. - 
pap., na před. desce pův. pap. štítek ze zlac. tlač. 
nápisem: "RAKONITZER KREIS. LAND-
STANDISCH OBERSTBURGGRAFLICHE 
AMTSGUTER. CHRONIK FÜR DEN BOHNITZER 
PFARRBEZIRK VOM 1. JÄNNER 1836 
ANFANGEND"; látk. váz. tkanice  

     
Farní úřad u sv. Prokopa v 
Bráníku 

  Pamětní kniha milodarů na stavbu 
kostela sv. Prokopa 
dobrý 

1899 - 1902 

   pap. rkp.; čes.; nefol.; vaz. plát. - zdob. tlač. zlac. 
ornamenty, na před. desce zlac. tištěný nápis: 
"PAMĚTNÍ KNIHA MILODARŮ na stavbu chrámu 
Páně v BRÁNÍKU 1894", tentýž nápis zlac. a tištěný 
na předsádce; zlac. ořízka; 235x360 mm 

     
Farní úřad u sv. Prokopa v 
Bráníku 

  Pamětní kniha k položení základního 
kamene kostela sv. Prokopa v 
Bráníku 
dobrý 

1900 - 1901 

   pap. rkp.; čes.; nefol.; vaz. z červ. plátna, na před. 
desce zlac. tlač. nápis: "PAMĚTNÍ KNIHA ku 
položení základního kamene CHRÁMU PÁNĚ 
V BRÁNÍKU 1900"; 237x296 mm 
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Název fondu Inv. č. Signatura Obsah Časový rozsah 
 

 

Farní úřad u sv. Markéty v 
Břevnově 

  Pamětní kniha 
dobrý 

1773 - 1835 

   pap. rkp.; lat. - něm.; nefol.; vaz. kož. tlač. zdob., 
pův. kož. látk. tkanice utrženy, na před. desce pův. 
pap. štítek s nápisem: "Ab Officio Vicariati scripto 
communicata et Varia memorabilia, ab anno 1773 
et ab anno 1820", na hřbetu novější pap. štítek 
s nápisem: "Památní kniha. V. 1."; 182x222 mm 

     
Farní úřad u sv. Markéty v 
Břevnově 

  Pamětní kniha 
mírně poškoz. 

1835 - 1940 

   pap. rkp.; čes. - něm.; 1144 stran (pův. pag.); vaz. 
kož. - pap., na před. desce pův. pap. štítek s nápisem: 
"Rakonitzer Kreis. Gut Břewnow. Gedenkbuch der 
Břewnower Pfarre 1836", na hřbetu novější pap. 
štítek s nápisem: "Pamětní kniha. V. 2."; 253x385 
mm 

Farní úřad u sv. Gotharda v 
Bubenči 

  Pamětní kniha 
dobrý 

1822 

   pap. rkp.; lat.; 422 stran (pův. pag., z větší části 
nepopsáno); vaz. z hrub. plátna, na před. desce pův. 
pap. štítek s nápisem: "LIBER MEMORABILIUM 
PAROCHIAE OVENECENSIS", látk. váz. tkanice; 
280x444 mm 

     
Farní úřad u sv. Matěje v 
Šárce 

  Pamětní kniha 
dobrý 

1771 - 1837 

   pap. rkp.; něm. - lat.; nefol.; vaz. kož. - pap., na níž 
novodob. pap. přebal se štítkem: "Paměti 1771/1837", 
na hřbetu pap. štítek s nápisem: "Liber memorabilium 
ab 1771"; na předsádce lat. nápis: "LIBER 
MEMORABILIUM S. MATTHIAE Ab Anno 1771"; 
221x360 mm 

     
Farní úřad u sv. Matěje v 
Šárce 

  Pamětní kniha 
mírně poškoz. 

1871 - 1945 

   pap. rkp.; něm. - čes.; 252 stran (pův. pag.) + 
na konci rkp. vlepeny 3 pap. listy; vaz. pap. - kož., 
na před. desce pův. pap. štítek s nápisem: "PAMĚTI. 
1870 až 26. 6. 1945"; 250x389 mm 
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Název fondu Inv. č. Signatura Obsah Časový rozsah 
 

 

Farní úřad u sv. Jiří v 
Hloubětíně 

  Pamětní kniha 
poškoz. 

1836 - 1950 

   pap. rkp.; na přídeští přilepen tištěný výnos 
Zemského presidia z 31. srpna 1835 o církevních 
i světských pamětních knihách a kronikách; něm. - 
čes.; 162 fol. (pův. fol., popsáno 64 fol.); vaz. pap. - 
kož., na před. desce pův. pap. štítek s nápisem: 
"GEDENKBUCH der PFARRKIRCHE ZU 
HLAUPĚTÍN Kauřimer Kreises in BÖHMEN", 
na hřbetu pap. štítek s nápisem: "Liber 
Memorabilium"; pův. látk. váz. tkanice utrženy; 
255x398 mm 

     
Farní úřad Stětí sv. Jana 
Křtitele v Hostivaři 

  Pamětní kniha 
poškoz. 

1708 - 1717 

   pap. rkp.; lat. - čes.; nefol.; vaz. pap. - kož., na hřbetu 
novodob. pap. štítek s nápisem: "Pamětní kniha I."; 
190x305 mm 

     
Farní úřad Stětí sv. Jana 
Křtitele v Hostivaři 

  Pamětní kniha 
dobrý 

1730 - 1808 

   pap. rkp.; lat. - něm. - čes.; pův. neúpl. pag. (pag. 45 
stran); vaz. pap. - kož., na před. desce pův. pap. štítek 
s nápisem: "Liber MEMORABILIUM Parochiae 
Hostivarensis inchoans Ab Anno 1730", na hřbetu 
pap. štítek s nápisem: "Pamětní kniha. ab 1730. II."; 
látk. váz. tkanice po stranách; 226x367 mm 

     
Farní úřad u sv. Vavřince v 
Jinonicích 

  Pamětní kniha 
poškoz. 

1836 - 1949 

   pap. rkp.; lat. - něm. - čes.; 572 stran (pův. pag., 
popsáno 248 s.); vaz. pap. - kož., na před. desce pův. 
pap. štítek s nápisem: "Denkbuch der Pfarre Jinonitz", 
na hřbetě pův. pap. štítek s tlač. zlac. nápisem: 
"Denkbuch der Pfarre Jenonitz"; látk. váz. tkanice 
utrženy; 255x400 mm 

     
Farní úřad u Nejsvětější 
Trojice v Košířích 

  Pamětní kniha 
dobrý 

1911 - 1919 

   pap. rkp.; čes.; 53 stran (pův. pag.); vaz. kož. - plát., 
na hřbetu tlač. zlac. nápis: "Pamětní kniha"; 232x355 
mm 
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Farní úřad u sv. Fabiána a 
Šebestiána v Liboci 

  Pamětní kniha 
poškoz. 

1836 - 1919 

   pap. rkp.; čes. - něm.; 1187 stran (pův. pag., popsáno 
715 stran); vaz. pap. - kož., na před. desce pův. pap. 
štítek s tlač. nápisem (poškoz.): "RAKONITZER 
LANDSTANDISCH KREIS OBERSTBÜRG- 
GRAFLICHE AMTSGUTER CHRONIK FÜR DEN 
LIBOTZER PFARRBEZIRK VOM 1. JÄNNER 
1836 ANFANGEND"; látk. váz. tkanice poškoz.; 
260x397 mm 

     
Farní úřad u Panny Marie v 
Michli 

  Pamětní kniha 
mírně poškoz. 

1730 - 1822 

   pap. rkp.; lat. - něm. - čes.; 166 stran (pův. pag.); vaz. 
pap. - kož., na před. desce pův. pap. štítek s nápisem: 
"Liber memorabilium et fundationum ab anno 1730 - 
1822", na hřbetu pap. štítek s nápisem: "Pamětní 
kniha"; 202x327 mm 

     
Farní úřad u Panny Marie v 
Michli 

  Pamětní kniha 
poškoz. 

1741 - 1829  

   pap. rkp.; lat. - něm. - čes.; nefol.; vaz. pap. - kož., 
na před. desce pův. pap. štítek s nápisem: "Liber 
Memorabilium ab anno 1741 - 1779 II.", na hřbetě 
pap. štítek s nápisem: "Pamětní kniha"; 175x222 mm 

     
Farní úřad u Panny Marie v 
Michli 

  Pamětní kniha 
mírně poškoz. 

1866 - 1946 

   pap. rkp.; čes.; 126 stran (pův., neúpl. pag.); vaz. pap. 
- kož., na před. desce pův. pap. štítek s nápisem 
"Liber memorabilium 1876"; 240x360 mm 

     
Farní úřad u sv. Michaela 
archanděla v Podolí 

  Pamětní kniha 
dobrý 

1929 - 1933 

   pap. rkp.; čes.; nefol., popsáno pouze 5 listů; vaz. 
kož. zdob. tlač., na před. desce uprostřed zlac. tlač. 
nápis: "PAMĚTNÍ KNIHA FARNÍ OSADY 
PODOLÍ.", na hřbetu pap. štítek s nápisem: "VII. 
Pamětní kniha od r. 1929"; 286x416 mm 

     
Farní úřad u sv. Václava na 
Proseku 

1 f. ú. Prosek Pamětní kniha 
dobrý 

1675 - 1772 

   pap. rkp.; čes. - lat.; nefol.; vaz. pap. - kož., na před. 
desce pův. pap. štítek s nápisem: "Liber 
Memorabilium parochiae Prosecensis"; 212x346 mm 
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Farní úřad u sv. Václava na 
Proseku 

2 f. ú. Prosek Pamětní kniha 
mírně poškoz. 

1836 - 1899 

   pap. rkp.; čes. - něm.; 470 stran (pův. pag., popsáno 
pouze 137 s.); vaz. pap. - kož., na před. desce pův. 
pap. štítek s nápisem: "Denk und Memorabilien Buch 
der Proseker Pfarre", látk. váz. tkanice poškoz.; 
247x377 mm 

     
Farní úřad u sv. Filipa a 
Jakuba na Smíchově 

  Pamětní kniha 
poškoz. 

1761 - 1775 

   pap. rkp.; lat. - čes. - něm.; 279 stran (pův. pag.); vaz. 
pap. - kož., na před. desce pův. pap. štítek (poškoz.) 
s nečitel. nápisem, na hřbetu nov. pap. štítek 
s nápisem: "Pamětní farní kniha z r. 1761"; 219x350 
mm 

     
Farní úřad u sv. Filipa a 
Jakuba na Smíchově 

  Pamětní kniha 
poškoz. 

1820 - 1843 

   pap. rkp.; lat. - něm.; nefol.; vaz. pap. - kož., látk. 
váz. tkanice, na před. desce pův. pap. štítek 
s nápisem: "Liber memorabilium parochialis 
Ecclesiae Smichoviensis ad SS. Apostolos Philippum 
et Jacobum. Sub me curato Ant. Lagler 1820.", 
na hřbetu novodob. pap. štítek s nápisem: "Pamětní 
kniha kostela a farnosti smíchovské od r. 1820 - 
1843"; 225x350 mm 

     
Farní úřad u sv. Filipa a 
Jakuba na Smíchově 

  Pamětní kniha 
poškoz. 

1832 - 1869 

   pap. rkp.; něm.; částeč. pův. pag. - 14 stran, dále 
nepag.; z velké části z knihy vyříznuty volné listy; 
vaz. pap. - kož. (poškoz.), na před. desce pův. pap. 
štítek (poškoz.) s nápisem: "Pfarrkron[ik] anfangend 
vom 1en Jän[n]er des Jahrs 1836 sub me Jos. 
Swoboda [...] Smichows", na hřbetě nov. pap. štítek 
s nápisem: "Pokračování pamětní knihy od r. 1832 - 
1869"; 263x430 mm 

     
Farní úřad u sv. Norberta ve 
Střešovicích 

  Pamětní kniha při kostele sv. Jana 
Nepomuckého v Šárce - Nebušicích 
mírně poškoz. 

1814 - 1835 

   pap. rkp.; lat.; 93 stran (pův. pag., zbytek rkp. 
nepaginován); vaz. pap. - kož., látk. váz. tkanice 
(poškoz.), na před. desce nov. pap. štítek s nápisem: 
"Pamětní kniha I."; 258x382 mm 
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Farní úřad u sv. Norberta ve 
Střešovicích 

  Pamětní kniha při kostele sv. Jana 
Nepomuckého v Šárce - Nebušicích 
dobrý 

1836 - 1893 

   pap. rkp.; něm. - čes.; 180 stran (pův. pag.); vaz. pap. 
- kož., na před. desce pův. pap. štítek s nápisem 
přelepen novodob. pap. štítkem s tisk. nápisem: 
"Pamětní kniha II.", na hřbetu pap. štítek s tisk. 
nápisem: "P. K. II."; 213x340 mm 

     
Farní úřad u sv. Norberta ve 
Střešovicích 

  Pamětní kniha farnosti na Andělce u 
kostela sv. Norberta ve Střešovicích 
dobrý 

1893 - 1949 

   pap. rkp.; čes.; částeč. pag. - 107 stran pův. pag., dále 
nepag.; vaz. plát. - kož., na před. desce pův. zlac. tlač. 
nápis: "PAMÁTNÍ KNIHA"; zlac. ořízka; 224x358 
mm 

     
Farní úřad u sv. Mikuláše ve 
Vršovicích 

  Pamětní kniha 
poškoz. 

1863 - 1948 

   pap. rkp.; čes.; částeč. pag. - 71 stran, dále nepagin.; 
vaz. pap. - kož., na před. desce pův. pap. štítek 
s nápisem: "Pamětní kniha fary Vršovice"; 222x356 
mm 

     
Farní úřad u Krista Krále ve 
Vysočanech 

  Pamětní kniha 
dobrý 

1930 - 1948 

   pap. rkp.; čes.; nefol.; vaz. z červ. kůže, na před. 
desce tlač. zlac. nápis: "PAMĚTNÍ KNIHA"; 
222x346 mm 

     
Farní úřad u sv. Anny na 
Žižkově 

  Pamětní kniha 
dobrý 

1923 - 1938 

   pap. rkp.; čes.; 146 stran (pův. pag.), několik 
posledních listů vyříznuto; vaz. plát., na před. desce 
tlač. zlac. nápis: "ANNO DOMINI MCMXXIII-
MCMXXXVIII. PAMĚTNÍ KNIHA U SV. ANNY 
V ŽIŽKOVĚ I."; 201x257 mm 

     
Farní úřad u sv. Anny na 
Žižkově 

  Pamětní kniha 
poškoz. 

1938 - 1953 

   pap. rkp.; čes.; nefol.; z větší části volné listy 
vytržené z desek; pap. desky potaž. červ. plátnem, 
na před. desce tlač. zlac. nápis: "ANNO DOMINI 
MCMXXXIX. PAMĚTNÍ KNIHA U SV. ANNY 
V ŽIŽKOVĚ II."; 260x302 mm 
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Farní úřad u sv. Prokopa na 
Žižkově 

  Pamětní kniha 
dobrý 

1879 - 1902 

   pap. rkp.; čes.; 61 stran (pův. pag.); vaz. plát.; 
150x221 mm; na předsádce text: "Pamětní kniha 
farnosti žižkovské u sv. Prokopa. Založena dp. 
J. Houžvičkou - pokračováno dp. Ed. Šittlerem" 

     
Farní úřad u sv. Prokopa na 
Žižkově 

  Pamětní kniha 
dobrý 

1911 - 1944 

   pap. rkp.; čes.; 265 stran (pův. pag.); vzadu knihy 
sdružený rejstřík jmenný a věcný; vaz. kož. - plát., 
na před. desce zlac. tlač. nápis: "Pamětní kniha 
farnosti sv. Prokopa v Žižkově"; 210x340 mm 

     
Farní úřad u sv. Rocha na 
Žižkově 

  Pamětní kniha 
dobrý 

1836 - 1955 

   pap. rkp.; něm. - čes.; 191 stran (částeč. pův. a částeč. 
nová pag.; pag. jen popsané strany, dále nepag.); vaz. 
pap. - kož., látk. váz. tkanice (částeč. poškoz.), 
na před. desce pův. pap. štítek s nápisem: "Liber 
Memorabilium parochialis ecclesiae Wolšanensis", 
na hřbetu pův. pap. štítek s nápisem poškoz.; 
252x390 mm 
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