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   I.    DĚJINY PŮVODCE FONDU 
 
          Kostel Panny Marie před Týnem na Starém Městě pražském 

 

      Základní údaje o stavbě týnského chrámu, správně nazývaného u Matky Boží před 

Týnem,  bohužel chybějí. Stavba kostela se připravovala již zřejmě ve 2. čtvrtině 14. století, a 

započata byla někdy kolem poloviny téhož století. V roce 1365  koupili osadníci dům Ondřeje 

Ruperta severně od starého kostela, aby toto místo využili pro novou stavbu. Na místě 

dnešního chrámu stával původně snad trojlodní gotický farní kostel, který byl již v roce 1270 

nazýván „kostelem Panny Marie v Týnu“. Tento původní kostel byl někdy koncem 80. let 14. 

století zbořen, a na jeho místě vznikl hřbitov, který byl zrušen a odstraněn až v roce 1820. Při 

starším kostele se připomíná také okolo roku 1349 farní škola. Do 80. let 14. století byly 

dokončeny boční lodi i zdivo hlavní lodi a závěru, ovšem bez klenby. Před husitskými 

válkami dospěla stavba do úrovně dolní balustrády. K vyzdvižení krovu došlo až po roce 

1457, přičemž do roku 1463 byl dokončen západní štít a věže byly vyvedeny až po horní 

ochoz. Asi v této době byl také uveden do konečné podoby severní portál, a následovala 

dostavba severní věže dokončená v roce 1466. Až na počátku 16. století, v roce 1511, se pak 

dokončily práce na jižní věži.  

     Další zprávy o stavebních úpravách kostela pocházejí ze 17. století. Koncem 60. let stavěl 

v kostele Giovanni Domenico Orsi kůr, který dokončil v roce 1670. O devět let později se 

následkem požáru zřítila celá klenba, která byla posléze nahrazena klenbou barokní a nižším 

krovem – hlavní loď byla zbarokizována. Další významnější stavební úpravy nastaly až po 

roce 1819, protože v tomto roce postihl kostel další zhoubný požár, který zničil krov nad 
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severní věží. Do roku 1835 byl tento krov obnoven s věrným napodobením staršího stavu. 

V průběhu 19. a 20. století pak následovaly různé dílčí opravy a úpravy kostela.      

     Týnský kostel se ve 14. století stal jedním ze čtyř staroměstských farních kostelů, podle 

nichž se Praha ve 14. století dělila na čtvrti Týnskou, Mikulášskou, Havelskou a Linhartskou. 

V týnském kostele působil jako duchovní správce a kazatel Konrád Waldhauser (od konce 50. 

let 14. století do roku 1369). Waldhauserovým nástupcem v kazatelské činnosti (nikoli však 

farní) při týnském kostele byla pak další významná osobnost své doby, totiž Jan Milíč 

z Kroměříže (počátek 70. let 14. století). V kostele se v této době kázalo německy. Podací 

právo měl a patronem týnského kostela byl v této době rod pražských měšťanů Welfloviců 

společně s Vyšehradskou kapitulou. Po Waldhauserově smrti v roce 1369 se jako týnští faráři 

uvádějí následující jména: Václav (1369 – 1373), Václav řečený Conscientia (1373 – 1377), 

Bartoloměj (až 1385), Jakeš (až 1387), mistr Jan Druzův ze Žitavy (až 1392), mistr Matouš 

z Krakova (až 1395), Jan z Wartenberka (1415) a Mikuláš z Heřmaně (1415 – 1419). Kromě 

faráře působili v této době při kostele střídník, sakristián, kazatel, správce školy a několik 

oltářníků. V letech 1415 – 1419 drželi kostel husité, a od roku 1419 se nazýval 

„nejpřednějším kostelem strany pod obojí“. V letech 1427 – 1437 působil na týnské faře mistr 

Jan Rokycana, který byl od kališníků v roce 1435 zvolen arcibiskupem pražským. Po 

Rokycanovi uvádí se na faře k roku 1494 farář Jiří. Roku 1512, za faráře Jakuba Uhra (1512 – 

1519), bylo v týnském chrámu založeno „Bratrstvo pod obojí“, které však nemělo dlouhého 

trvání, pouze 6 let. V roce 1519 se dalším týnským farářem stal Jan Poduška. Až do roku 

1622 se na místech duchovních správců vystřídala následující jména: Václav Šišmánek, 

administrátor Dolní konzistoře (1520 – 1523), Havel Cáhera ze Žatce (1523 – 1526), Jan 

Marek (1526 – 1534), farář Vojtěch (1536 – 1537), Václav Šídlo (1543 – 1556), farářem kněz 

Jan (1562 – 1573), Jan Žlutický byl farářem v roce 1573, až do roku 1582 mistr Bartoloměj 

Jičínský, po něm kněz Matěj Kohout, a od roku 1606 – 1609 kněz Petr. V letech 1609 – 1614 

byl farářem týnským Eliáš Šúd ze Semanína, který byl administrátorem obnovené Dolní 

konzistoře.  

     Prvním katolickým farářem byl v roce 1622 ustanoven Jan Petr Čechiades, jemuž pro 

nedostatek duchovenstva byla roku 1632 přidělena i fara u sv. Haštala, která až do roku 1739 

zůstala spojená s týnskou farou. Kázání v této době začali v kostele vykonávat jezuité 

z Klementina, a to až do roku 1772. Na postu duchovního správce vystřídal Čechiadese 

v letech 1628 – 1630 Lukáš Weyner z Plzně, aby se Čechiades v roce 1630 znovu vrátil na 

faru. V roce 1631 při saském vpádu do Prahy byl však Čechiades nucen faru opustit, a vrátil 

se sem až po roce 1632, kdy tu působil do roku 1638. Až do roku 1635 náležel k týnskému 
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kostelu jako filiální i kostel sv. Benedikta. Někdy mezi lety 1628 – 1637 byla bývalá farní 

osada u sv. Mikuláše rozdělena tak, že jedna její část přidělena k farnosti Panny Marie na 

Louži, a druhá část k farnosti týnské. Tím získala týnská farnost statky Trněný Újezd a 

Kojetice. Po Janovi Petrovi Čechiadesovi byl do roku 1647 farářem u Týna Bartoloměj 

Rotlaender, dále Daniel Vít Nastoupil ze Šitberku (1649 – 1653), Jan Václav Klimeš (1655 – 

1666), Jiří Aster (do r. 1667), Jan Ignác Dlouhovesský z Dlouhé Vsi (1667 – 1668) – později 

probošt u sv. Víta a světící biskup. Na postu týnského faráře se dále vystřídali Josef Aulík 

z Třebenice (1674 – 1689), Jan Olomúcký (1689 – 1695), Jan Brodt (1695), Blažej Franta 

(1707 – 1709) a v tomto období nejslavnější týnský farář Jan Florian Hammerschmid (1710 – 

1735), který byl kanovníkem Staroboleslavským a Vyšehradským, rektorem semináře u sv. 

Vojtěcha, dějepiscem, básníkem a vlastencem.  

     V kostele Panny Marie před Týnem se v letech 1714 – 1718, když se rekonstruovala 

Karlova kolej, uskutečňovaly veškeré doktorské promoce a disputace. V roce 1739 přišla 

týnská farnost o svůj filiální kostel u sv. Haštala a příslušnou farní osadu, jelikož se tento stal 

ve zmiňovaném roce farním.  

     Po Hammerschmidovi byli týnskými faráři Krištof Hubatius z Kotnova (1735 – 1744), Jan 

Sauersig (až 1750), Antonín Veselý (až 1772) a Martin Neurautter (až 1780), který byl 

zároveň posledním farářem pochovaným v týnském chrámu.  

     Za císaře Josefa II. byla zrušena všechna dosavadní procesí uskutečňovaná z týnského 

kostela, a v roce 1786 bylo nařízeno, aby ve sváteční dny a o nedělích ráno i odpoledne se 

kázalo čtyřikrát – dvakrát česky a dvakrát německy. Počátkem roku 1816 bylo však toto 

nařízení zrušeno, a kázat se mělo opět pouze česky. Po sloučení pražských měst v roce 1784 

byl týnský chrám považován za hlavní městskou patronátní svatyni, a stejně tak jako předtím, 

i nyní městská rada navštěvovala zdejší služby boží, navíc se tady uskutečňovaly veškeré 

městské církevní slavnosti. Až do 40. let 20. století byl patronem týnského kostela Sbor 

obecních starších královského hlavního města Prahy. 

     Od 80. let 18. století byli při týnské faře tito faráři: Dr. František Michalovic (1780 – 

1792), Dr. Václav Rokos (až 1814), Dr. František Crabat (až 1828), Vilém Gewinner (až 

1852), Matyáš Heinrich (od roku 1852…). Dalšími faráři pak byli p. Eduard Knobloch a p. 

František Černý. Více než půl století, od roku 1946 až do r. 2003 (od konce 90. let 

příležitostně jako emeritní farář) působil v týnské duchovní správě p. Jiří Reinsberg. 

     Na počátku 80. let 19. století čítala farní osada asi 4900 katolíků, přičemž v následujících 

letech nastal jejich úbytek, jelikož při statistickém sčítání obyvatelstva podle vyznání 

v jednotlivých pražských farních okresech v roce 1890 bylo katolíků v týnské farnosti 4062. 
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Farní osada totiž v těchto letech zaznamenala nárůst počtu židovského obyvatelstva (1500 

osob). 

     Farnost u kostela Matky Boží před Týnem na Starém Městě v Praze je v současnosti 

jednou z farností 1. pražského vikariátu pražské arcidiecéze. Do této farnosti patří také od 

roku 1933 kostel sv. Havla. Zvláštním rysem této farní osady je, že velkou část farní obce 

tvoří lidé bydlící ve skutečnosti na území jiných farností Prahy i celých Čech. 

     Nejstarší matriky týnské začínají rokem 1623. Jedná se o matriku narozených z let 1623 – 

1637, o matriku oddaných z let 1632 – 1672 a nejstarší matrika zemřelých zahrnuje léta 1659 

– 1692. Tyto matriky nejsou součástí tohoto fondu, nýbrž jsou uloženy v samostatné Sbírce 

matrik Archivu hlavního města Prahy. 

 

 

II. DĚJINY FONDU 

 

     Archivní písemnosti z činnosti tohoto farního úřadu byly ukládány v prostorách farní 

budovy. V roce 1960 byl týnský farní archiv, ostatně jako většina pražských farních archivů, 

převzat Archivem hlavního města Prahy jako depozitum do úschovy. V tomto roce pořídil 

soupis předávaného materiálu pracovník archivu p. Václav Lím za účasti a dohledu týnského 

faráře p. Jiřího Reinsberga. Materiál však zůstal fyzicky nadále uložen v depozitáři na týnské 

faře, který byl k tomuto účelu Archivu hl. města pronajat a kam se v 70. letech deponovaly i 

ostatní farní archivy pražských kostelů převzaté archivem. V roce 1991 se fond přestěhoval 

do budovy archivu v Trauttmannsdorfském paláci na Starém Městě pražském, kde zůstal 

uložen do roku 1997. Od tohoto roku je pak definitivně deponován v nové budově Archivu 

hlavního města Prahy v Praze 4 – Chodovci. 

 

 

III. DIPLOMATICKÝ ROZBOR FONDU 

 

     Fond farního úřadu u P. Marie před Týnem obsahuje celkem 154 inventárních jednotek, a 

to z časového rozmezí let 1707 – 1950.  

     Knihový materiál fondu byl podle své povahy rozčleněn do šesti skupin. První skupinu 

tvoří tři Pamětní knihy. Za nejstarší pamětní knihu, resp. spis o dějinách týnského kostela 

z pera zdejšího faráře Jana Floriana Hammerschmida, můžeme považovat nedatovaný 

papírový rukopis, jehož vznik lze klást do počátku 18. století, kdy Hammerschmid na faře 
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působil jakožto duchovní správce. Další pamětní knihy pocházejí z let 1750 – 1768 a 1794 – 

1822. Nelze předpokládat, že by další mladší kronika u takto velkého farního kostela nebyla 

založena, navíc, od 1. ledna 1836 existovala úředně nařízená povinnost vedení kronik na 

všech farních úřadech. Kroniky vzniklé před tímto datem byly vedeny jen čistě ze zájmu a 

dobrovolnosti farářů. Obsah starých kronik měl být do nových opsán, zejména údaje týkající 

se kostelních inventářů, nadačních listin nebo dějin farnosti. V souvislosti s guberniálním 

nařízením z roku 1836 je také patrná změna po obsahové stránce kronik, protože nyní do nich 

měly být zapisovány především skutečně dějiny obce a farnosti a mělo se v nich reflektovat 

také obecné (církevní i světské) dobové společenské dění. 

     Druhou skupinu knih tohoto fondu tvoří Knihy instrukcí a nařízení (např. kniha 

arcibiskupských patentů a nařízení, kniha dekretů Arcibiskupské konzistoře, kniha císařských 

a guberniálních patentů a nařízení, kniha opisů zemských nařízení, kniha arcibiskupských, 

magistrátních a jiných dekretů a nařízení) z časového rozmezí let 1710 – 1872. Jedná se o 

skupinu písemností normativního rázu, jelikož jde o opisy patentů, dekretů a nařízení církevní 

i světské provenience. Původně se totiž veškerá ustanovení nadřízených orgánů opisovala na 

farních úřadech do výše uvedených knih, a až od roku 1835 na základě konzistoriálního 

nařízení začaly veškeré normativní výnosy vycházet tiskem pod názvem „Konzistoriální 

kurendy“, které byly zasílány každému farnímu úřadu na vědomí. Na základě formy těchto 

knih je zřejmé, že normálie byly opisovány na volné papírové složky a až poté svazovány do 

knižní podoby. 

     Další skupinou úředních knih jsou Knihy vlastní duchovní správy, které obecně tvoří 

často v rámci knihového materiálu farních úřadů skupinu nejpočetnější, protože se v nich 

evidovala a organizovala vlastní sakrální činnost úřadu, a také evidence obyvatelstva farnosti. 

Nejinak tomu bylo i u tohoto farního úřadu, přičemž tyto knihy jsou zachovány z let 1720 – 

1950. Nejpočetnější podskupinou jsou Knihy ohlášek bohoslužeb (lat. „Liber promulgationis 

divinorum“), které, jak napovídá již sám název, obsahují oznámení o konání příštích 

církevních shromáždění. Dalšími důležitými knihami byly také tzv. Knihy funkční (tzv. Ordo 

divinorum), které sloužily pro zápisy seznamů vykonaných sakrálních úkonů. Zvláštní 

podskupinu, ne příliš často se objevující v rámci farních archivů, tvoří v tomto fondu Knihy 

seznamů duchovních osob sloužících při kostele P. Marie před Týnem, v počtu sedmi svazků. 

Agendu spojenou s evidencí obyvatelstva pak „zastupují“ především Knihy biřmovaných (tzv. 

„Liber“ či „Matrica“ confirmatorum), které se zřizovaly pro seznamy biřmovaných osob, dále 

Knihy změn náboženství, do nichž se evidovaly přestupy jednotlivých obyvatel farnosti 

k římskokatolické církvi nebo výstupy z ní (tzv. konverze či apostaze). Dalšími knihami 
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souvisejícími s touto agendou jsou Kniha nalezenců v domácí péči, Kniha penzionovaných a 

nadacemi podporovaných chudých a Jmenný seznam farníků podle ulic a čísel popisných (tzv. 

„Liber status animarum“).  Do této skupiny lze také zařadit Knihy prohlášek snoubenců a 

snubních protokolů (tzv. „Promulgationes sponsorum“).  

     Třetí skupinu tvoří Knihy hospodářské a účetní, které zachycují především kostelní 

jmění, účty, nadační agendu apod. V rámci nadačních záležitostí sem patří zejména Knihy 

persoluční (tzv. „Liber persolutionis“) obsahující soupisy odsloužených nadačních mší a 

knihy seznamů nadací a opisů nadačních listin. Mezi materiály hospodářské a účetní povahy 

je nutno zařadit také Kostelní inventáře evidující vybavení a interiér kostelů a Knihy 

kostelních příjmů a výdajů (kostelních účtů). Všechny výše uvedené písemnosti jsou v tomto 

fondu zastoupeny. 

     Předposlední skupinou knih nacházejících se v tomto fondu jsou Knihy neúřední, mezi 

něž jsme zařadili výtisky nejrůznějších publikací vztahujících se převážně k náboženské 

problematice, které zřejmě kdysi tvořili součást farní knihovny. 

     A konečně poslední skupinou ne příliš často se vyskytující v rámci farních fondů jsou 

Knihy spolkové. Jedná se o úřední knihy, které vznikaly z činnosti různých náboženských 

spolků, které působily při jednotlivých kostelech. V tomto fondu je zachována jediná takováto 

kniha, a sice Pokladní kniha a zápisy ze schůzí konference Matky Boží před Týnem spolku 

Vincence z Pauly. 

     Další část písemností z činnosti farního úřadu u P. Marie před Týnem tvoří již spisový 

materiál, který byl pro zcela chybějící původní spisový plán analogicky rozčleněn podle 

obsahu do věcných skupin. Nejprve byly zinventarizovány jako součást spisového materiálu 

pomocné knihy, tzn. Jednací protokoly. Dále ve fondu následují Normálie, tzn. různá nařízení, 

oběžníky, patenty, vyhlášky, konzistoriální kurendy apod. Tyto jsou ve fondu z rozmezí let 

1783 – 1947. Další součástí spisového materiálu je korespondence, jež byla rozdělena na 

Korespondenci s církevními úřady (v tomto fondu zastoupenou pouze korespondencí 

s Arcibiskupskou konzistoří v Praze), na Korespondenci se samosprávnými orgány (Magistrát 

král. hlav. města Prahy, Rada hlav. města Prahy a Zádušní úřad) a na Korespondenci různou, 

kam byly zařazeny jednotliviny bez souvislejší chronologické řady od různých odesílatelů, ať 

již institucí, či soukromých osob adresované farnímu úřadu. Další spisový materiál byl podle 

obsahu pak rozdělen do následujících skupin: Záležitosti duchovní správy a ritu, Matriční 

záležitosti a evidence obyvatelstva (tzn. převážně agenda křestní, snubní, sňatková, 

rozvodová, úmrtní, změny náboženství, opravy a změny v matrikách a varia), dále Stavební 

úpravy a opravy kostela, farní budovy a zádušních domů, dále Personální záležitosti 
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sestávající se z materiálů vztahujících se k jednotlivým osobám zaměstnaným u farního úřadu 

(kromě farářů např. kaplané, kostelníci, varhaníci, ředitelé kůru, zvoníci, kalkanti atd.). 

Předposlední skupinou spisového materiálu jsou Hospodářské a účetní záležitosti, rozdělené 

podle obsahu na nadační agendu a vlastní hospodářskou a účetní agendu. Poslední skupinou 

jsou Varia, kam byly zařazeny písemnosti, které nebylo lze zahrnout do výše uvedených 

skupin (např. Ordinariátní a Pastýřské listy, různá torza a  jednotliviny, a především fotografie 

v počtu 81 kusu). 

 

IV. OBSAHOVÝ POPIS FONDU 

 

     Tento fond obsahuje celkem 90 knih úředních, 6 knih neúředních a 1 knihu spolkovou.  

Spisový materiál je uložen v 10 kartonech a objemnější materiál v 8 fasciklech. Celkový 

časový rozsah fondu je z let 1707 – 1950. 

     Archivní písemnosti farního úřadu u kostela Panny Marie před Týnem mají význam jednak 

pro studium místní farní správy, a jednak pro poznání systému fungování velkých farních 

úřadů na území centrální Prahy. 

 

V. ZÁZNAM O USPOŘÁDÁNÍ FONDU 

 

     Archivní fond farního úřadu u Panny Marie před Týnem na Starém Městě pražském 

zpracovala a inventář sestavila v září 2007 v Archivu hlavního města Prahy Zlata Brátková. 
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ELEKTRONICKÝ ZDROJ: 

Další informace především o historii kostela a o současné činnosti farního úřadu u kostela 

Matky Boží před Týnem jsou dostupné na www: http://tynska.farnost.cz/ 
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KNIHY PAM�TNÍ

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

1 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

sine dato [po�. 
18. stol.] 

Pam�tní kniha ("Memorabilia 
concernentia Basilicam Teynensem")
pap. rkp.; lat.; nefol.; vaz. pap.; p�v. 
látk. tkanice utrženy; na p�ed. desce 
novodob. pap. štítek s nápisem: 
"Memorabiliae ab a 1750 - 1767"; 
166x222 mm 

2 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1750–1768 

Pam�tní kniha kostela Panny Marie 
p�ed Týnem ("Liber memorabilium 
parochialis basilicae Teynensis Vetero-
Pragae compilatus a Wenceslao 
Michaele Rokoš...")
pap. rkp.; lat. - n�m.; 285 stran p�v. 
paginace; vaz. pap. - kož.; látk. váz. 
tkanice poškz.; na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "Liber Memorabilium 
Basilicae Teynensis"; 243x385 mm 

3 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1794–1822 

KNIHY INSTRUKCÍ A NA�ÍZENÍ

Kniha arcibiskupských patent� a 
na�ízení (Patentes vernales)
rkp. - tisk; lat.; nefol.; vaz. pap. - kož., 
na p�ed. desce p�v. pap. štítek s ne�itel. 
nápisem, na h�betu p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Patentes vernales ab anno 
1711 usq ad annum 1806 - 1824"; 
222x348 mm 

4 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1710–1806 

Kniha dekret� arcibiskupské konzisto�e 5 f. ú. P. M. p�ed 1740–1781 
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(Liber decretorum ...)
pap. rkp.; lat.; nefol.; vaz. kož. hn�dá 
tla�., na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Decreta Reverendissimi 
Archiepiscopalis Consistorii Pragensis. 
Calamo publicata ab Anno 1740 usque 
ad Annum 1781 inclusive. Usibus ac 
regula Parochi Teynensis Vetero - 
Pragae.", na h�betu p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Decreta Reverendissimi 
Consistorii Archiepiscopalis ab Anno: 
1740 usque 1781; látk. váz. tkanice 
poškz.; 215x340 mm 

Týnem

Kniha císa�ských a guberniálních 
patent� a na�ízení 
tisk (�áste�. rkp.); n�m. - lat.; nefol.; 
vaz. pap. - kož., na p�ed. desce p�v. 
pap. štítek (poškz.), na h�betu p�v. pap. 
štítek s nápisem: "Patentes Caesar. 
regiae ab Anno 1750 usq ad annum: 
1790 inclusive"; 210x350 mm 

6 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1750–1790 

Kniha opis� arcibiskupských dekret�
pap. rkp.; lat. - n�m. - �es.; nefol.; vaz. 
pap. - kož. (poškz.), na p�ed. desce p�v. 
pap. štítek s nápisem: "Decreta 
Reverendissimi Archiepiscopalis 
Consistorii Pragensis ab Anno 1782 
usque ad Annum 1806 ultra calamo 
publicata usibus ac regula Parochi 
Teynensis Vetero-Pragae", na h�betu 
p�v. pap. štítek s nápisem: "Decreta 
Reverendissim] Consistorii 
Archiepiscopalis ab: 1782 usq 1816 
ultra", látk. váz. tkanice poškz.; 
215x368 mm 

7 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1773–1850 

Kniha opis� zemských na�ízení
pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - kož.; 
na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Hohe Landes fürstliche 
Verordnungen a` Dato 22 Marty A: 
1780", na h�ebu p�v. pap. štítek s 
ne�itel. nápisem; 225x365 mm 

8 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1780–1785 

Kniha císa�ských, arcibiskupských a 9 f. ú. P. M. p�ed 1791–1806 
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guberniálních na�ízení
tisk; n�m. - lat. - �es.; nefol.; vaz. pap. - 
kož., na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
poškoz. nápisem, na h�betu p�v. pap. 
štítek s nápisem: "Patentes Caesar. 
regiae ab anno 1791 usq 1805"; 
218x345 mm 

Týnem

Kniha císa�ských, guberniálních a 
arcibiskupských na�ízení (�áste�. opisy)
tisk - rkp.; n�m. - lat. - �es.; nefol.; vaz. 
pap. - kož., na h�betu p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Decreta Caesareo regia ab 
anno 1806 usq ad annum 1811", látk. 
váz. tkanice poškz.; 240x380 mm 

10 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1805–1810 

Kniha císa�ských, guberniálních a 
arcibiskupských na�ízení
tisk - rkp.; n�m. - �es. - lat.; nefol.; vaz. 
pap. - kož., na h�betu p�v. pap. štítek s 
nápisem (poškz.); 238x375 mm 

11 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

(1801) 
1811–1814 

Kniha císa�ských, guberniálních, 
arcibiskupských a magistrátních 
na�ízení
tisk - rkp.; n�m. - �es. - lat.; nefol.; vaz. 
pap. - kož., látk. váz. tkanice, na h�betu 
p�v. pap. štítek s nápisem: "Decreta 
Caesaregia ab anno 1815 usq ad annum 
1817"; 238x385 mm 

12 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1814–1818 

Kniha normativních výnos� z 
pražského arcibiskupství, m�tského 
hejtmanství v Praze a Magistrátu král. 
hlav. m�sta Prahy
rkp. - tisk; nefol.; n�m. - lat. - �es.; vaz. 
pap. - kož., látk. váz. tkanice, na h�betu 
p�v. pap. štítek s nápisem: "Decreta 
Caes. regia ab anno 1818 usq. 1820 
inclusive"; 250x400 mm 

13 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1818–1820 

Kniha guberniálních, magistrátních, 
arcibiskupských a jiných na�ízení
rkp. - tisk; n�m. - �es. - lat.; nefol.; vaz. 
pap. - kož., látk. váz. tkanice poškz., na 
h�betu p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Decreta Caesarea ab anno 1821"; 
244x382 mm 

14 f. ú. P. M.  p�ed 
Týnem

1821 
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Kniha arcibiskupských, magistrátních a 
jiných dekret� a na�ízení
rkp. - tisk; n�m. - lat.; nefol.; vaz. 
pap. - kož., na h�betu p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Decreta Caesa reg. ab anno 
1822 usq ad 1823 inclusive"; 233x382 
mm 

15 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1822–1823 

Konzistoriální kurendy
tisk; n�m.; 10 pap. sešit�; 210x332 mm 

16 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1830–1839 
(1841) 

Konzistoriální kurendy
tisk; n�m.; 228 stran; vaz. pap. - plát., 
na h�betu zlac. tla�. nápis: "Konsistorní 
kurrendy 1841 - 1853"; 230x342 mm 

17 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1841–1854 

Ordinariátní listy pražské arcidiecéze
tisk; n�m. - lat.; vaz. pap. - plát.; 
227x280 mm 

18 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1861–1865 

Ordinariátní listy pražské arcidiecéze
tisk; n�m. - �es. - lat.; vaz. pap. - plát.; 
230x290 mm 

19 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1861–1866 

Instrukce pro duchovní
pap. seš.; tisk; n�m.; 72 stran; 230x285 
mm 

20 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1868 

Ordinariátní listy pražské arcidiecéze
tisk; n�m. - �es. - lat.; vaz. pap. - plát., 
na h�betu zlac. tla�. nápis: "Ordinariats 
Blatt 1866 - 69"; 240x290 mm 

21 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1866–1869 

Ordinariátní listy pražské arcidiecéze
tisk; n�m. - �es. - lat.; vaz. pap. - plát., 
na h�betu zlac. tla�. nápis: "Ordinariats- 
Blatt der Prager Arzdiöcese 1866 - 
1872"; 235x292 mm 

22 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1866–1872 

Ordinariátní listy pražské arcidiecéze
tisk; �es. - lat.; vaz. pap. - plát., na 
h�betu zlac. tla�. nápis: "Ordinar. list. 
1870 - 72"; 238x290 mm 

23 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1870–1872 
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KNIHY VLASTNÍ DUCHOVNÍ SPRÁVY

Kniha sváte�ních promluv
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - kož. 
(poškz.); 225x350 mm 

24 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

sine dato (I. 
pol. 18. stol.) 

Kniha vizitací obsahující záznamy o 
generálních vizitacích i v n�kterých 
dalších pražských farních ú�adech 
spolu se záznamy o zm�nách 
duchovních správc� v letech 1947 - 
1950
pap. seš.; �es.; nefol.; 222x302 mm 

25 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1947–1950 

Kniha ohlášek služeb božích
pap. rkp.; �es. - n�m.; vaz. pap. - kož.; 
nefol.; 116x175 mm 

26 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1829–1831 

Kniha funk�ní (kniha odsloužených 
služeb božích)
pap. rkp.; n�m. - �es. - lat.; vaz. pap., 
na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Prager General-Vicariat 
Hauptpfarr am Tein Vormerkung der 
abgehaltenen Predigten und 
Katechesen"; nefol.; 240x376 mm 

27 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1835–1841 

Kniha ohlášek bohoslužeb (Liber 
promulgationis divinorum)
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - kož., 
na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Liber Promulgationis 
Divinorum Basil. Teynensis"; 185x228 
mm 

28 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1839–1842 

Kniha funk�ní (po�ádek služeb božích - 
Ordo divinorum)
p�edtisk - rkp.; �es. - lat.; nefol.; vaz. 
pap. - plát., na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "Liber ordinis 
divinorum Basilicae Teynensis 
...[zbytek ne�itel.]"; 222x348 mm 

29 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1842–1864 

Kniha ohlášek bohoslužeb (Liber 
promulgandorum divinorum)
pap. rkp.; �es.; 341 stran (p�v. 
paginace); vaz. pap. - plát., na p�ed. 
desce p�v. pap. štítek s nápisem: "Liber 

30 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1842–1855 
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promulgandorum Divinorum 1842 - 
1855"; 197x240 mm 

Kniha ohlášek bohoslužeb (Liber 
promulgationis divinorum)
pap. rkp.; �es.; 310 stran (p�v. 
paginace); vaz. pap. - kož., na p�ed. 
desce p�v. pap. štítek s nápisem: "Liber 
promulgationis Divinorum 1856"; 
202x250 mm 

31 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1856–1864 

Kniha ohlášek bohoslužeb (Po�ádek 
služeb božích)
pap. rkp.; �es. - lat.; 348 stran (p�v. 
paginace); vaz. pap. - kož., na p�ed. 
desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"PO�ÁDEK SLUŽEB BOŽÍCH"; 
235x281 mm 

32 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1865–1877 

Kniha funk�ní (Po�ádek služeb božích)
p�edtisk - rkp.; �es. - lat.; 54 fol. (p�v. 
fol.) na n�ž navazuje p�v. paginace s. 
55 - 330; vaz. plát., na p�ed. desce p�v. 
pap. štítek s nápisem: "Liber ordinis 
Divinorum Basilicae Teynensis anno 
Domini 1865"; 255x410 mm 

33 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1865–1886 

Kniha ohlášek bohoslužeb (Po�ádek 
služeb božích)
pap. rkp.; �es.; 250 stran (p�v. 
paginace); vaz. plát., na p�ed. desce 
p�v. poškz. pap. štítek s nápisem: 
"Po�ádek služeb božích v Týn� 1878"; 
235x290 mm 

34 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1878–1888 

Kniha funk�ní (Ordo divinorum)
p�edtisk - rkp.; �es. - lat.; nefol.; vaz. 
plát., na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Ordo divinorum"; 262x405 
mm 

35 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1886–1926 

Kniha ohlášek bohoslužeb (Po�ádek 
služeb božích)
pap. rkp.; �es. - lat.; 105 fol. (p�v. 
foliace); vaz. plát., na p�ed. desce p�v. 
pap. štítek s nápisem: "Po�ádek služeb 
božích v Týn� 1889 - 1899"; 210x260 
mm 

36 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1889–1899 
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Kniha ohlášek bohoslužeb (Po�ádek 
služeb božích)
pap. rkp.; �es. - lat.; 105 fol. (p�v. fol.); 
vaz. plát.; 202x248 mm 

37 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1900 

Kniha ohlášek bohoslužeb
pap. rkp.; �es.; p�v. neúpl. fol. (46 
fol.); vaz. plát., na p�ed. desce p�v. 
pap. štítek s nep�es. nápisem: "Modlení 
za Jana a Annu Waldmannových"; 
205x245 mm 

38 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1910–1921 

Kniha ohlášek bohoslužeb
pap. rkp.; �es. - lat.; nefol.; vaz. plát. - 
kož., na p�ed. desce pap. štítek s 
nápisem: "Týn. Ohlášení služeb 
Božích"; 241x295 mm 

39 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1921–1943 

Kniha bi�movaných
pap. rkp.; lat.; nefol.; vaz. pap. - kož. 
(poškz.), na p�ed desce p�v. pap. štítek 
s nápisem: "Matrica Confirmatorum 
Basilicae Teynensis...", látk. váz. 
tkanice; 255x382 mm 

40 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1837–1866 

Kniha bi�movaných
p�edtisk - rkp.; lat. - �es.; nefol.; vaz. 
pap. - plát., na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "Liber 
confirmatorum. Teyn. 1881 usque ad 
an..."; 292x445 mm 

41 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1881–1949 

Kniha zm�n náboženství
pap. rkp.; n�m. - �es.; popsáno 10 fol. 
(p�v. fol.); pap. seš.; na p�ed. desce 
p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Religionsveraenderungs-Buch. 
Basilicae Teynensis"; 240x370 mm 

42 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1840–1864 

Kniha zm�n náboženství
pap. rkp. - p�edtisk; �es.; nefol.; vaz. 
pap. - plát.; 295x441 mm 

43 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1905–1930 

Kniha nalezenc� v domácí pé�i
pap. rkp.; n�m.; nefol.; popsána 2 fol.; 
pap. seš., na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "Verzeichniss der in 
dem Bezirke der Teiner Haupt-Pfarre 

44 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1830 
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bei Privaten verpflegten Findelkinder"; 
240x376 mm 

Kniha penzionovaných a nadacemi 
podporovaných chudých
pap. rkp.; n�m.; nefol.; �áste�. volné 
listy; pap. seš., na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "Verzeichniss der in 
dem Teiner Pfarr-Bezirke wohnenden 
Paensionisten und Stiftlinge"; 240x375 
mm 

45 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1838 

Jmenný seznam farník� podle ulic a 
domovních �. p. (Liber status 
animarum)
pap. rkp.; lat.; nefol.; vaz. pap. - kož.; 
na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Liber Status Animarum 
Anno Domini 1839 in Territorio 
Teynensi Vetero- Pragae existentium"; 
250x384 mm 

46 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1839 

Seznam podporovaných chudých
pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - plát.; 
264x425 mm 

47 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1861–1866 

Kniha seznam� mší, procesí a 
sloužených nada�ních mší v kostelech 
u Panny Marie p�ed Týnem a u sv. 
Haštala
pap. rkp.; lat.; nefol.; vaz. d�ev. - pap. - 
kož. (siln� poškz.), na p�edsádce p�v. 
nápis: "DIRECTORIUM 
Caeremoniarum De Consuetudine in 
Basilica Beatissimae Virginis in Coelos 
Assumptae ante laetam curiam, et in 
Ecclesia Sancti Castuli observandarum 
per singulos menses distributos 
conscriptum a Daniele Francisco 
Schechtl capellano Teynensi Anno 
D[omi]ni 1720"; 165x212 mm 

48 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1720 

Seznam duchovních osob sloužících p�i 
kostele P. Marie p�ed Týnem
pap. rkp.; lat.; nefol.; vaz. pap. - plát., 
na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Consignatio sacerdotum, qui 
sacrum in Basilica Teynensi 

49 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1816–1858 
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celebrarunt ab A. 1816 ...", 250x385 
mm 

Kniha výkaz� sakrálních úkon�
duchovních p�i kostele u Panny Marie 
p�ed Týnem
pap. rkp.; lat.; nefol.; pap. seš., na p�ed. 
desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Extractus functionum spiritualium"; 
240x375 mm 

50 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1835–1839 

Kniha seznam� duchovních u P. Marie 
p�ed Týnem
pap. rkp.; �es. - lat.; �áste�. pag. (p�v. 
pag.) - 125 stran; vaz. pap. - plát., na 
p�ed. desce p�v. pap. poškz. štítek s 
ne�itel. nápisem; 172x414 mm 

51 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1877–1890 

Seznam duchovních sloužících mše v 
jednotlivých dnech v kostele u Panny 
Marie p�ed Týnem
pap. rkp.; �es. - lat.; 191 stran (p�v. 
pag.); vaz. pap. - plát., na p�ed. desce 
p�v. pap. štítek s nápisem: "Seznam 
mší svatých a jiných služeb Božích v 
Týn� r. 1878"; 130x401 mm 

52 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1878–1881 

Seznam duchovních sloužících mše v 
jednotlivých dnech v kostele u Panny 
Marie p�ed Týnem
pap. rkp.; �es. - lat.; 194 stran (p�v. 
pag.); vaz. pap. - plát.; 135x417 mm 

53 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1881–1885 

Seznam duchovních sloužících mše v 
jednotlivých dnech v kostele u Panny 
Marie p�ed Týnem
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. plát., na 
p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Celebrantes in Basilica Teynensi 
Pragae incipiendo a generali canonica 
visitatione die 17/4 [1]899"; 185x427 
mm 

54 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1899–1907 

Seznam duchovních sloužících nada�ní 
mše u P. Marie p�ed Týnem
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. plát.; 
205x435 mm 

55 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1904–1916 
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Knihy prohlášek snoubenc� a snubních protokol�

Kniha prohlášek snoubenc�
pap. rkp.; n�m.; vaz. poškz. pap. - kož.; 
nefol.; na h�betu p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Promulgationes sponsorum 
1766 - 1787"; 120x352 mm 

56 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1766–1787 

Kniha prohlášek snoubenc�
pap. rkp.; �es.; 117 fol. (p�v. fol.); vaz. 
pap. - kož.; 205x247 mm 

57 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1930–1943 

Kniha prohlášek snoubenc�
pap. rkp.; �es.; 257 fol. (p�v. fol.); vaz. 
plát. - kož.; 210x260 mm 

58 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1903–1923 

Kniha prohlášek snoubenc�
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. plát. 
(poškoz.); 183x216 mm 

59 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1895–1903 

Kniha prohlášek snoubenc�
pap. rkp.; �es.; 201 fol. (p�v. fol.); vaz. 
plát. s tla�. ornamenty (poškoz.); 
230x295 mm 

60 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1883–1895 

Kniha prohlášek snoubenc�
pap. rkp.; �es.; 190 stran (p�v. pag.); 
vaz. plát.; na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "Liber promulgationis 
Sponsorum 1877"; 240x290 mm 

61 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1877–1883 

Kniha prohlášek snoubenc�
pap. rkp.; �es.; 135 stran (p�v. pag.); 
vaz. pap. - plát. (poškoz.); 228x290 
mm 

62 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1873–1876 

Kniha protokol� snoubenc�
pap. rkp.; �es. - n�m.; nefol.; vaz. pap. - 
kož.; 265x407 mm 

63 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1870–1877 

Kniha prohlášek snoubenc�
pap. rkp.; vložen 1 pap. dvojlist; �es.; 
189 stran (p�v. pag.); vaz. pap. - kož.; 
na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "OHLÁŠKY 
SNOUBENC�"; 240x294 mm 

64 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1865–1873 

Kniha snubních protokol�
pap. - p�edtisk; �es. - n�m.; 192 fol. 

65 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1861–1868 
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(p�v. fol.); vaz. pap. - kož.; na h�betu 
p�v. zlac. tisk. nápis: "BRAUT BUCH 
1861"; 278x420 mm 

Kniha prohlášek snoubenc�
pap. rkp.; �es.; 277 stran (p�v. pag.); 
vaz. pap. - kož. (poškz.), na p�ed. desce 
p�v. pap. štítek s nápisem: "Liber 
promulgationis Sponsorum"; 205x250 
mm 

66 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1856–1865 

Kniha snubních protokol�
pap. - �áste�. p�edtisk; �es.; 100 fol. 
(p�v. fol.); vaz. pap. - kož.; na p�ed. 
desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"LIBER Examinis Sponsorum 
Basilicae Teynensis Anno ab Domini 
1854"; 285x400 mm 

67 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1854–1860 

Kniha prohlášek snoubenc�
pap. rkp.; �es.; 188 stran (p�v. pag.); 
vaz. pap. - plát.; na p�ed. desce p�v. 
pap. štítek s nápisem: "Liber 
promulgationis Sponsorum"; 195x253 
mm 

68 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1850–1856 

Kniha prohlášek snoubenc�
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - plát.; 
190x225 mm 

69 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1842–1849 

Kniha snubních protokol�
pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - kož. 
(poškoz.); na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "Liber Examinis 
sponsorum"; 250x380 mm 

70 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1837–1854 

Kniha prohlášek snoubenc�
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. 
(poškoz.); 177x213 mm 

71 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1829–1833 

Kniha prohlášek snoubenc�
pap. rkp; �es. - n�m.; nefol.; vaz. pap. - 
na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Bannae pro Basilica 
Teynensi pro anno 1827 et 1828"; 
168x202 mm 

72 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1827–1828 

Kniha prohlášek snoubenc�
pap. rkp.; n�m.; vaz. pap. - kož. 

73 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1815–1816 
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(poškz.); nefol.; na p�ed. desce p�v. 
pap. štítek s nápisem: "Promulgationes 
sponsorum in Basilica Teynensis 
Pragae Veteris"; uvnit� �áste�. vytržené 
listy; 115x182 mm 

KNIHY HOSPODÁ�SKÉ A Ú�ETNÍ

Seznam nada�ních mší od roku 1665
pap. rkp.; nefol.; 9 volných pap. složek 
vloženo do nep�v. vaz. (vaz. pap. - 
kož., poškz., na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "Liber Synodalis 
continens consignationem cleri 
territorii Teyne[nsis] inceptas An.[no] 
1713 die 8 Decemb[ris]"; látk. váz. 
tkanice; 230x353 mm 

74 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1773 

Seznam nadací a kniha persolu�ní 
(odsloužené nada�ní mše)
p�edtisk - rkp.; n�m.; 63 fol. (p�v. fol.); 
vaz. kož. - plát., na p�ed. desce zlac. 
tla�. nápis: "VERZEICHNISS aller bei 
der Hauptpfarrkirche am Teyn 
bestehenden Stiftungen"; 264x420 mm 

75 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1829 

Kniha persolu�ní (seznam 
odsloužených nada�ních mší)
pap. rkp.; lat.; nefol.; vaz. pap. - plát., 
na p�ed. desce p�v. pap. štítek s poškz. 
nápisem; 250x386 mm 

76 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1839–1842 

Kniha persolu�ní
pap. rkp.; lat.; nefol.; vaz. pap. - kož., 
na p�ed. desce p�v. pap. štítek se špatn�
�itel. nápisem; 274x445 mm 

77 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1842–1850 

Kniha persolu�ní
pap. rkp.; lat.; nefol.; vaz. pap. - kož., 
na p�ed. desce p�v. poškz. pap. štítek s 
nápisem; 256x390 mm 

78 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1851–1858 

Kniha persolu�ní
pap. rkp.; lat.; nefol.; vaz. pap. - plát.; 
na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Persolvirungsbuch in der 
Hauptpfarkirche am Teyn von 1. 

79 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1859–1864 
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Jäner...[dále ne�itelné]..."; 260x377 
mm 

Kniha persolu�ní
pap.; p�edtisk - rkp.; nefol.; vaz. plát. - 
kož. (poškz.), na p�ed. desce p�v. tla�. 
zlac. nápis: "PERSOLUTIO missarum 
ad basilicam TEYNENSEM 
fundatarum reductione CONCESSA"; 
290x442 mm 

80 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1885–1903 

Kniha opis� nada�ních listin
pap. rkp.; �es.; 100 stran (p�v., neúpl. 
paginace); vaz. pap. - kož., na p�ed. 
desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Opisy nadací mešních (n�kterých 
starých a všech za mne založených Dr. 
Ed. Knobloch fará�"; 260x406 mm 

81 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1774–1910 

Kniha persolu�ní
pap.; p�edtisk - rkp.; �es. - lat.; nefol.; 
vaz. kož. - pap., na p�ed. desce p�v. 
pap. štítek s nápisem: "Persolu�ní 
kniha"; 293x457 mm 

82 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1904–1920 

Kniha opis� mešních nadací
pap. rkp.; �es.; 200 stran (p�v. tišt�ná 
paginace); vaz. kož. - plát., na p�ed. 
desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"OPISY MEŠNÍCH NADACÍ p�i 
chrámu Matky Boží p�ed Týnem od 
roku 1915"; 290x427 mm 

83 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1915–1948 

Kniha persolu�ní
pap.; p�edtisk - rkp.; �es. - lat.; nefol.; 
vaz. pap. - plát. (poškz.); 290x450 mm 

84 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1921–1949 

Inventá� hlavního farního kostela 
Panny Marie p�ed Týnem 
pap. seš.; 12 list�; n�m.; na p�ední 
stran� nápis: "Inventarium der 
Hauptpfarrkirche Sct. Maria am 
Teyn."; 320x492 mm 

85 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1870 

Inventá� hlavního farního kostela u 
Panny Marie p�ed Týnem
pap. rkp.; p�edtisk; n�m.; nefol.; vaz. 
pap. - kož., látk. váz. tkanice; na první 

86 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1822 (1824) 
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stran� nápis: "Abschrieft. Theiner 
Maria Him[m]elfahrts 
hauptpfarrkirche. Erstes Viertl der 
königl. hauptstadt Prag. Inventarium. 
Uiber sammentliche bei der Theiner 
Maria Him[m]elfahrts hauptpfarrkirche 
befindliche Praetiosa, Apparamenta 
und übrige Kirchen-Geräthschaften mit 
Rechnungs Schluss Anno 1822"; 
255x375 mm 

Kniha kostelních p�íjm� a výdaj�
pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - kož., 
látk. váz. tkanice; na p�ed. desce p�v. 
pap. štítek s nápisem: 
"Kirchenrechnungsbuch Mariae am 
Thein für die hauptpfarre am Thein 
vom Jahre 1815"; 260x382 mm 

87 f. ú. P.  M. p�ed 
Týnem

1814–1815 

Kniha kostelních p�íjm� a výdaj�
pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - kož., 
látk. váz. tkanice, na p�ed. desce p�v. 
pap. štítek s nápisem: "Kirchen-
Rechnungs Buch vom Jahre 1821 bis"; 
250x397 mm 

88 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1821 

Kniha kostelních p�íjm� a výdaj�
pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - kož., 
látk. váz. tkanice, na p�ed. desce p�v. 
pap. štítek s nápisem: "Geldrechnung 
der Pfarrkirche Maria am Thein pro 
Anno 1824"; 265x395 mm 

89 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1824–1827 

Kniha kostelních ú�t�
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - plát. s 
pap. obalem na n�mž nápis: 
"KOSTELNÍ Ú�TY. CHRÁMU 
MATKY BOŽÍ P�ED TÝNEM. OD R. 
1929"; 214x342 mm 

90 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1929–1946 
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KNIHY NEÚ�EDNÍ

Gewinner, Wilhelm - "Der religioese 
Unglaube, oder: der Sünder im Tode, 
im Gerichte und in der Ewigkeit. Ein 
didaktisches Gedicht. Nebst einer 
Abhandlung über die Quellen des 
religiösen Unglaubens. Von Wilhelm 
Josef Gewinner, hauptpfarrer zu Prag 
am Thein. Zweite verbesserte und 
vermehrte Auflage. Prag bei C. W. 
Enders. 1830"
pap. rkp.; n�m.; pap. seš.; nefol.; 
210x262 mm

91 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1830 

Gewinner, Wilhelm - "Weihe der 
Eisenbahn. Von Wilhelm Gewinner, 
hauptpfarrer am Thein. Prag, am 21. 
August 1845."
tisk; n�m.; nestr.; pap. seš.; 221x277 
mm 

92 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1845 

Školní u�ebnice n�m�iny a hebrejštiny
tisk; Kostelec nad �ernými Lesy 
(Schwarz Kosteletz); 4. vyd.; vyd. Wolf 
Pascheles; n�m. - hebr.; vaz. pap. - látk. 
(poškz.); 111x182 mm 

93 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1850 

Frencl, Inocenc Antonín - "Postilla 
aneb výklady a rozjímání na ewangelia 
ned�lní a swáte�ní ..."
tisk; 3 sv.; Praha; vyd. D�dictví 
Svatojanské; tisk Bed�ich Rohlí�ek; díl 
I. - III.; �es.; díl I. - 703 s., díl II. - 866 
s., díl III. - 633 s. + rejst�íky v�cné; 
vaz. pap.; 180x266 mm 

94 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1854, 1855, 
1857 

Müller, Josef - "Hlas varhan �ili kniha 
obsahující harmonisované náp�vy 
duchovních zp�v� ..."
2 sv.; tisk; Praha; nákl. D�dictví 
Svatojanského; rev. Sigmund 
Kolešovský; díl I. - II.; díl I. - 251 
stran, díl II. - 216 stran; pap. seš.; 
250x346 mm 

95 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1864–1865 
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Katechismus �ili výklad náboženství 
katolického
tisk; Praha; vyd. Cís. král. školní 
knihosklad; �es.; 143 s.; vaz. pap.; 
145x213 mm 

96 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1895 

KNIHY SPOLKOVÉ

Pokladní kniha a zápisy ze sch�zí 
konference Matky Boží p�ed Týnem 
spolku Vincence z Pauly
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. plát.; 
258x400 mm 

97 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1882–1888 

SPISOVÝ MATERIÁL

Knihy pomocné

Jednací protokol (Tagliste über die 
Expedizionen des teiner pfarramte)
pap. rkp. - p�edtisk; n�m.; 68 stran 
(p�v., neúpl. paginace; prvních n�kolik 
stran vytrženo); vaz. pap. - perg., na 
p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Tagliste der Expeditionen [im] Prager 
Vicariats von Jahre 1822 bis"; 245x375 
mm 

98 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1840–1845 

Jednací protokol
pap. rkp.; n�m. - lat.; nefol.; vaz. pap. - 
kož., látk. váz. tkanice (poškz.); 
225x360 mm 

99 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1791–1825 

Jednací protokol
pap. rkp.; n�m. - lat.; nefol.; pap. seš., 
na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Liber gestionis vel 
Protocollum privatum in ... Rectoris 
Parochiae Teynensis confectam a me 
[Guil.?] Jos. Gewin[ner] Cur[atus] 
loci"; 222x345 mm 

100 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1823–1844 

Jednací protokol
pap. rkp. - p�edtisk; n�m.; nefol.; vaz. 
pap. - kož., na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "Gestions Protocoll 

101 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1847–1854 
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der teinpfarre 1847 ... Oktober.", látk. 
váz. tkanice; 257x395 mm 

Jednací protokol
rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - kož. 
(p�ední deska a n�kolik prvních list�
chybí); 235x366 mm 

102 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1901–1906 

Jednací protokol
p�edtisk - rkp.; �es.; 92 fol. (p�v. fol.); 
vaz. pap. - látk.; 213x346 mm 

103 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1906–1912 

Jednací protokol
p�edtisk - rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - 
plát.; na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Jednací protokol hlavního 
farního ú�adu u Matky Boží p�ed 
Týnem od r. 1912 - 1917."; 268x410 
mm 

104 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1912–1917 

Jednací protokol
p�edtisk - rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - 
plát.; na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Jednací protokol"; 267x416 
mm 

105 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1917–1925 

Jednací protokol
p�edtisk - rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap.; 
na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Jednací protokol 1926 - 
1939"; 275x396 mm 

106 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1926–1939 

Jednací protokol
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. plát. 
(poškz.); 250x397 mm 

107 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1930–1944 

Jednací protokol
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - plát.; 
266x421 mm 

108 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1940–1946 

Deník (Journal týnský)
pap. rkp.; �es.; 190 stran (p�v. pag.); 
vaz. pap. - plát.; 125x403 mm 

109 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1878–1884 

Ú�ední deník hl. fary týnské
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. -  kož.; 
260x404 mm 

110 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1886–1900 

Kniha objednaných matri�ních listin
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. plát.; 

111 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1938–1942 
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216x305 mm 

Spisový materiál ostatní

Jednací protokoly
volné pap. složky; p�edtisk; �es. 

112 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1877–1885 1

SPISOVÝ MATERIÁL

Spisový materiál ostatní

NORMÁLIE

Konzistoriální kurendy
fasc.; neváz.; volné pap. dvojlisty; tisk; 
n�m. 

113 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1845–1864 F 1

SPISOVÝ MATERIÁL

Spisový materiál ostatní

NORMÁLIE

patenty, ob�žníky, na�ízení 
(panovnické, guberniální, 
konzistoriální, magistrátní apod.)
pap.; tisk; �es. - n�m. 

114 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1783–1947 1

normativní výnosy a na�ízení z období 
Protektorátu �echy a Morava
pap.; tisk; �es. - n�m. 

115 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1942–1944 1

KORESPONDENCE S CÍRKEVNÍMI Ú�ADY
Arcibiskupská konzisto� v Praze

záležitosti matri�ní správy a evidence 
obyvatelstva; duchovní a personální 
správa; hosp. - ekonom. záležitosti atd.
pap.; rkp. - tisk; lat. - n�m. - �es. 

116 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1772–1932 2
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KORESPONDENCE SE SAMOSPRÁVNÝMI Ú�ADY
Magistrát král. hlav. m�sta Prahy (posléze Úst�ední národní výbor); 
Rada hlav. m�sta Prahy

záležitosti matri�ní a evidence 
obyvatelstva; ohledn� personálních 
zál.; k úpravám vlastní i obecné 
duchovní správy; v�ci ú�etní a hosp.; 
varia
pap.; rkp. - tisk; �es. - n�m. 

117 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

(1787) 
1800–1949 

2

Zádušní ú�ad král. hlav. m�sta Prahy

obecn� k organizaci duchovní správy; 
zál. týkající se agend hospodá�sko-
ekonomických (nadace, personální 
v�ci, obro�í) apod.
pap.; rkp. - tisk; �es. - n�m. 

118 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1845–1937 3

KORESPONDENCE R�ZNÁ

c. k. Zemský soud v Praze, c. k. 
Kriminální soud, r�zné farní ú�ady, se 
soukromými osobami, s Chudinským 
ústavem v Praze, s r�znými spolky 
(nap�. Spolek pro podporování 
domácích chudých) atd.
pap.; rkp. - strojopis. - tisk; �es. - n�m. 

119 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

(1749) 
1815–1923 

(1949) 

3

ZÁLEŽITOSTI DUCHOVNÍ SPRÁVY A RITU

papežský odpustek oltá�i sv. Kryšpína a 
Krišpiniána, sv�cení oltá��, požehnání 
zvon�m, potvrzení o konsekraci 
mešního kalicha, seznam kazatel� p�i 
májové pobožnosti v týnském kostele, 
farní p�edloha ke kanonické vizitaci
pap.; rkp. - tisk; lat. - n�m. - �es. 

120 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

(1725) 
1852–1913  

3

MATRI�NÍ ZÁLEŽITOSTI A EVIDENCE OBYVATELSTVA
k�estní agenda

k�estní listy a oznámení o k�tech 
zdejších osadník� narozených jinde 
(vše pouze jednotliviny); pap.; �es. - 
n�m. 

121 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1845–1950 3
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snubní, s�atková a rozvodová agenda

arcibiskupské listiny povolující 
jednotlivé s�atky a  povolení zásnub a 
s�atk� od Konskrip�ního ú�adu v Praze
pap.; lat. - n�m.; (jednotliviny) 

122 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1794–1807 
(1829) 

3

výpis z matriky oddaných z roku 1836; 
oddací listy (jednotliviny)
pap.; rkp. - p�edtisk; �es. - n�m. 

123 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

[1836] 
1884–1938 

3

doklady (varia) k jednotlivým 
rozvod�m manželství od stolu a lože
pap.; �es. - n�m. 

124 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

[1860, 1864] 
1905–1949 

3

úmrtní agenda

ohledací listy zem�elých, výpisy z 
ohledacích list� pro zápisy do matrik 
zem�elých, úmrtní listy (jednotliviny)
pap.; rkp. - tisk - strojopis; �es. - n�m. 

125 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

(1845) 
1892–1950 

4

opravy a zm�ny v matrikách

dokumenty k adopci a legitimaci d�tí, 
ke zm�nám jmen, k ud�lování 
šlechtických predikát�
pap.; n�m. - �es. 

126 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1898–1928 5

SPISOVÝ MATERIÁL

Spisový materiál ostatní

zm�ny náboženství

pap. složka evidující zm�ny v 
náboženství u jednotlivých osob
fasc.; pap.; �áste�. p�edtisk; �es. 

127 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1887–1903 F 2

pap. složka evidující zm�ny v 
náboženství u jednotlivých osob
pap.; �áste�. p�edtisk; �es. 

127 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1918–1922 F 2
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SPISOVÝ MATERIÁL

Spisový materiál ostatní

zm�ny náboženství

oznámení o zm�nách náboženství 
(výstupy, p�estupy a návraty do 
�ímskokatolické církve) jednotlivých 
osob
pap.; rkp. - �áste�. p�edtisk; �es. - n�m. 

128 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1853–1944 5

varia

vysv�d�ení chudoby; listy domovské; 
seznam penzionovaných a 
podporovaných chudých farník�; 
soupis po�tu osadník� podle vyznání a 
bydlišt� ve farním obvodu z r. 1900 
(vše jednotliviny)
pap.; rkp. - p�edtisk; �es. - n�m. 

129 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

(1847) 
1900–1930 

5

STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY - KOSTEL P. MARIE P�ED 
TÝNEM, FARNÍ BUDOVA, ZÁDUŠNÍ DOMY
kostel Panny Marie p�ed Týnem

písemnosti týkající se v�tších i díl�ích 
oprav a úprav exteriéru a interiéru 
kostela Panny Marie p�ed Týnem a 
kostelního mobiliá�e
pap.; �es. - n�m. 

130 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1863–1948 6

farní budova

písemnosti týkající se díl�ích oprav a 
úprav exteriéru a interiéru farní budovy 
(�. p. 601 - I) p�i kostele Panny Marie 
p�ed Týnem a jejího mobiliá�e; spisový 
materiál k zamýšlené výstavb� loubí 
p�ed budovou fary a p�ed zádušními 
domy �. p. 602 - I  -  604 - I
pap.; �es. 

131 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1886–1949 6
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zádušní domy

zádušní domy �. p. 601 - I, 604 - I, 
639 - I a 1049 - I - spisový materiál ke 
stavebním opravám a úpravám 
exteriér� a interiér� t�chto dom� a  
ohledn� pronájm� jejich �ástí 
soukromým osobám p�evážn� za 
ú�elem provozování živností
pap.; �es. 

132 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1886–1948 6

PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

osobní dokumenty týnských fará��
Viléma Gewinnera, Eduarda 
Knoblocha a Františka �erného
pap.; �áste�. p�edtisk a strojopis; lat. - 
�es. 

133 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1824–1928 7

písemnosti týkající se kostelního 
personálu - kaplané, kostelníci, 
varhaníci, �editelé k�ru, zvoníci, 
sví�kové báby, kalkanti, uklíze�ky
pap.; rkp. - strojopis; �es. 

134 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1870–1949 7

fasse (p�iznání p�íjm�) jednotlivých 
duchovních farního ú�adu u Panny 
Marie p�ed Týnem a spisový materiál s 
touto agendou související
pap.; rkp. - tisk - strojopis; �es. - lat. - 
n�m. 

135 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1828–1946 7

SPISOVÝ MATERIÁL

Spisový materiál ostatní

HOSPODÁ�SKÉ A Ú�ETNÍ ZÁLEŽITOSTI
nada�ní agenda

tabela jednotlivých nada�ních mší 
sloužených od roku 1666 p�i hlav. 
farním chrámu Pán� u Matky Boží p�ed 
Týnem
fasc.; pap.; �áste�. p�edtisk; �es. 

136 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1901 F 3

soupis nada�ních mší založených od 
roku 1666 a sloužených p�i hlav. 
farním chrámu Pán� u Matky Boží p�ed 

137 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1867–1920 F 4
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Týnem
fasc.; pap.; �áste�. p�edtisk; �es. - n�m. 

SPISOVÝ MATERIÁL

Spisový materiál ostatní

HOSPODÁ�SKÉ A Ú�ETNÍ ZÁLEŽITOSTI
nada�ní agenda

soupisy nada�ních mší založených od 
roku 1663; p�íjmy fará�e z jednotlivých 
nadání; instrukce a rozvrh pro fará�e k 
sloužení nada�ních mší
pap.; rkp.; �es. - n�m. 

138 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1717–1911 7

staré nada�ní listiny (7 ks)
pap.; rkp.; n�m. 

139 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1716–1750 7

torza písemností k jednotlivým 
nadacím, nada�ní listiny, spisový 
materiál k nada�ní agend� obecn�
pap.; rkp. - strojopis; �es. - n�m. 

140 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1847–1936 7

Studentské nadace (p�evážn� spisový 
materiál ke studentské nadaci Veroniky 
Schmutzerové)
pap.; rkp. - strojopis; �es. - n�m. 

141 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1872–1929 8

Ledeburská nadace (nadace Antonie 
svobodné paní Ledeburové) - torzo 
písemností vztahujících se k mešním 
nadacím
pap.; rkp.; n�m. - �es. 

142 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1837–1891 8

Nadace Anny Gayerové z Ehrenbergu 
pap.; rkp. - strojopis; �es. - n�m. 

143 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1790–1943 8
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SPISOVÝ MATERIÁL

Spisový materiál ostatní

ú�etní a hospodá�ská agenda

pen�žní ú�ty vlastního a nada�ního 
jm�ní fondu hlavního farního chrámu 
Matky Boží p�ed Týnem na Starém 
M�st� pražském a ú�ty fondu 
obro�ního jm�ní tamtéž
pap.; rkp. - p�edtisk; �es.

144 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1885–1910 F 5

drobné ú�ty (p�edevším firemní ú�ty za 
drobn�jší výdaje farního ú�adu týkající 
se nap�. výzdoby chrámu, malých 
oprav, po�ízení náboženských 
instrument� apod.)
pap.; rkp. - p�edtisk - strojopis; �es. 

145 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1933–1937 F 6

drobné ú�ty (p�edevším firemní ú�ty za 
drobn�jší výdaje farního ú�adu týkající 
se nap�. výzdoby chrámu, malých 
oprav, po�ízení náboženských 
instrument� apod.)
pap.; rkp. - p�edtisk - strojopis; �es. 

146 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1937–1940 F 7

SPISOVÝ MATERIÁL

Spisový materiál ostatní

ú�etní a hospodá�ská agenda

kostelní pen�žní ú�ty, staré kvitance a 
obligace, výkazy p�íjm� ze štolových 
poplatk�, p�iznání p�íjm� a výdaj�
spojených s týnským farním obro�ím, 
vyú�tování za opravy v kostele, 
inventá� knih na fa�e z roku 1815, 
vzorový tisk pro vypracování 
kostelních inventá��, vzory k 
p�edpis�m o správ� kostelního jm�ní
pap.; rkp. - p�edtisk - strojopis; �es. - 
n�m. 

147 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

(1777) 
1815–1935 

8
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beneficia - Libe�, Kojetice

spisový materiál (p�evážn� soudní 
spisy) týkající se sporu týnských fará��
s Obcí pražskou o deputát piva z 
libe�ského pivovaru (libe�ský pivovar 
zrušen v roce 1899 - do této doby byl 
závazek pln�n in natura, poté nahrazen 
relutem 26 K ro�n�)
pap.; rkp. - p�edtisk - strojopis; �es. - 
n�m.  

148 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1841–1944 9

torzo spisového materiálu k 
pozemkovým záležitostem zádušního 
statku Kojetice; fasse p�íjm� a výdaj� z 
beneficia v Kojeticích z roku 1846
pap.; rkp. - strojopis - p�edtisk; �es. - 
n�m. 

149 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

(1846) 
1906–1928 

9

VARIA

Ordinariátní listy z roku 1867, 1871 a 
1929; v�cné rejst�íky k ordinariátním 
list�m z let 1885 - 1903
pap.; tisk; �es. - n�m. - lat. 

150 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1867–1929 9

Pastý�ské listy
pap.; tisk; lat. - �es. - n�m. 

151 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1775–1916 10

písemnosti týkající se zvon�
(kolaudace, sv�cení, opravy, soupisy 
apod.) v kostele Panny Marie p�ed 
Týnem a rekvizic kovových p�edm�t�
pap.; rkp. - tisk - strojopis; �es. - n�m. 

152 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1897–1942 9

jednotliviny - nap�. torzo soukromé 
korespondence k obnovení 
mariánského sloupu na Starom�stském 
nám�stí; r�zné drobné tiskoviny 
p�evážn� náboženského obsahu; 
po�ádky r�zných náboženských 
pr�vod�; rukopis k d�jinám kaple na 
Starom�stské radnici; opisy 
zakládacích listin prosecké a 
smíchovské farnosti; arcibiskupské 
ustanovení Václava Lahody za fará�e u 
sv. Havla z roku 1792; torzo listiny z 
roku 1707 k potvrzení s�atku z farního 

153 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

1707–1918 
(1944) 

10
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ú�adu u sv. Petra na Po�í�í
pap.; rkp. - tisk - strojopis; �es. - lat. - 
n�m. 

SPISOVÝ MATERIÁL

Spisový materiál ostatní

fotografie

záb�ry interiéru kostela Panny Marie 
p�ed Týnem a oltá�ních obraz�, 
fotografie zvonu "Vojt�ch František 
Josef", záb�ry ze slavnostního sv�cení 
zvon� v kostele Nejsv�t�jší Trojice ve 
Spálené ulici v Praze, Starom�stské 
nám�stí a blíže neur�ené mimopražské 
lokality (celkem 81 ks �ernobílých 
fotografií) 

154 f. ú. P. M. p�ed 
Týnem

(1899) 
1908–1910 

(1924) 

F 8
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