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I. DĚJINY PŮVODCE FONDU 

 
Klášter Augustiniánů-poustevníků s klášterním kostelem sv. Tomáše 
 
 

     Řád Augustiniánů – poustevníků přišel do Prahy v roce 1285 a usadil se u hradeb Menšího 

Města pražského u původního, staršího kostela sv. Tomáše Apoštola. Kostel věnoval 

Augustiniánům spolu s pozemkem k založení kláštera Václav II., a v roce 1306 darem abatyše 

svatojiřského kláštera byl pozemek ještě rozšířen o zahradu (Pytlíkovskou), která se nalézala 

za městskou zdí. K dalšímu rozšíření klášterního komplexu došlo v roce 1323 zásluhou Jana 

Lucemburského a jeho manželky Elišky, později přispěl klášteru darem pozemku v roce 1351 

také Karel IV. Císař pak toto darované území severně od kláštera vyjmul z městské jurisdikce 

a svěřil ho do jurisdikce klášterní. S touto skutečností také souvisí zpráva, že v roce 1358 

konvent zakoupil pozemek v místech dnešního Valdštejnského náměstí pro výstavbu 

pivovaru. Kromě Prahy dostal klášter v roce 1328 od olomouckého biskupa Hynka Berky 

z Dubé určitý plat ze vsi Sřem a v roce 1338 od Štěpána z Tetína ves Lhotu, jinak Březovou u 

Berouna. 

     Původní kostel sv. Tomáše apoštola byl zbourán roku 1285, a vzápětí se započalo se stavbou 

nového kostela –  po třiceti letech byl však hotový pouze kůr, v roce 1345 byl vysvěcen nový oltář 

sv. Jana Evangelisty, a stavba kostela byla dokončena až v roce 1379, kdy došlo k jejímu 

vysvěcení. Kostel sv. Tomáše i klášterní ambit byl oblíbeným místem, kde se nechávali pohřbívat 

zástupci vyššího městského patriciátu, převážně malostranského, a také osoby z řad vyšších stavů, 

většinou mecenáši. Co se týká stavby samotného konventu, neexistují pro ní bohužel přímé zprávy. 

Jedná se o gotickou novostavbu, která byla zásadním způsobem upravená pozdně renesančně 

v letech 1603 – 1637 a raně barokně v letech 1665 – 1666. Lze předpokládat, že výstavba 

konventu byla dokončena, či spíše přerušena, někdy kolem roku 1400. Z jednotlivých částí kláštera 

se připomínají roku 1398 refektář, roku 1420 ložnice a dílna, roku 1368 knihovna a roku 1421 

pekárna a sklepy. Důchody kláštera plynuly většinou jen z peněžních platů darovaných konventu 

mecenáši. Klášter náležel k augustiniánské českobavorské provincii a byl sídlem provinciála. 

V roce 1420 byl klášter během husitských bouří vypálen a takřka zničen. Patrně již před polovinou 

15. století se augustiniáni do kláštera sice vrátili, avšak větší úpravy a obnova konventu a kostela 

je datována až k roku 1499. Klášter postihlo neštěstí opět v roce 1503, kdy vyhořel, a ani velký 

požár Malé Strany v roce 1541 se augustiniánskému areálu nevyhnul. Některé zprávy svědčí o 

tom, že po polovině 16. století byl konvent již alespoň zčásti opraven. Augustiniáni nejpozději od 

80. let 16. století zamýšleli provést generální opravu kostela, která byla dokončena roku 1592. 
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V 16. století  měl kostel sv. Tomáše velkou váhu, neboť byl kromě maltézského klášterního 

kostela u Panny Marie pod Řetězem jediným farním kostelem na Malé Straně.   

     V roce 1784 byla se svatotomášskou farností spojena osada zrušeného kostela sv. Petra a Pavla 

na přívoze. Farní právo měl klášter na svých pozemcích již od počátku, a během třicetileté války 

augustiniáni získali ještě 82 domů původně spadajících do práva malostranské městské rady. 

Pražský konvent u sv. Tomáše byl sídlem provinciála a noviciátu. V roce 1882 zde žili mimo 

provinciála čtyři kněží – převor, mistr noviců a dva farní kooperátoři, dále tři klerikové bohoslovci, 

dva novicové a jeden bratr laik. Jak uvádí František Ekert v Posvátných místech královského 

hlavního města Prahy, na počátku 80. let 19. století zahrnovala farní osada u sv. Tomáše 6220 osob 

katolického vyznání a pouze 70 nekatolíků a 19 židů. Duchovní správu zde vedl správce fary spolu 

se dvěma kooperátory. Od roku 1882 se nedělní ranní a sváteční bohoslužby  sloužily česky, 

ostatní mše svaté pak německy. Jestliže na počátku 80. let 19. století čítala farní osada něco přes 

šest tisíc osob katolického vyznání, pak na základě statistického sčítání v roce 1890 se tento počet 

snížil na 5 214 osob. V témže roce pod farnost spadalo celkem 145 obydlených domů. Při kostele 

působilo několik náboženských bratrstev: Bratrstvo Srdce Pána Ježíše, Arcibratrstvo Matky Boží 

potěšující a od roku 1882 Bratrstvo Panny Marie dobré rady. Různá náboženská bratrstva zde 

působila i v minulých stoletích, např. Bratrstva sv. Šebestiána, Bratrstvo Božího Těla či Bratrstvo 

Panny Marie dobré rady, které bylo zrušeno za císaře Josefa II.  

     V letech 1952 – 1960 byl konvent postupně adaptován pro potřebu domova důchodců. Stavba 

konventu byla augustiniánům, kteří zde sídlili spolu se Státním historickým ústavem, v roce 1950 

zabavena.  

 

 

II. DĚJINY FONDU 

 

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

svého původce, tj. svatotomášského klášterního konventu. V roce 1959 (dne 15. prosince) byl 

tento archiv převzat Archivem hlavního města Prahy do úschovy, přičemž se ještě v roce 1964 

do archivu dostaly další písemnosti, které byly nalezeny na farním úřadu u sv. Mikuláše na 

Malé Straně. V roce 1959 pořídil seznam stávajícího archivního materiálu, který se nacházel u 

svého původce, tehdejší pracovník archivu dr. Jiří Čarek. Fond byl nejdříve uložen snad v 

depozitáři na faře u sv. Jindřicha na Novém Městě pražském, posléze (od 70. let) v prostorách 

farního úřadu u Panny Marie před Týnem na Starém Městě pražském, které byly Archivu hl. 

města Prahy pro tyto účely pronajaty, a kam se v 70. letech deponovaly i písemnosti ostatních 
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pražských farních úřadů. V roce 1991 se fond přestěhoval do archivní budovy 

v Trauttmannsdorfském paláci na Starém Městě pražském, kde zůstal uložen až do roku 1997. 

Od této doby je definitivně deponován v nové budově Archivu hlavního města Prahy v Praze 

4 – Chodovci. 

 

 

III. DIPLOMATICKÝ ROZBOR FONDU 

 

     Tento fond obsahuje pouze knihový materiál, spisy si původce fondu ponechal. Jako 

spisový materiál zde byly uspořádány pouze jednotliviny – torza, která byla nalezena 

v jednotlivých knihách. Fond obsahuje celkem 42 inventárních jednotek z časového rozmezí 

let 1717 – 1950.  

     Knihový materiál byl podle své povahy rozčleněn do několika skupin. První skupinu tvoří 

knihy pamětní – jedná se o pamětní knihu z let 1730 – 1766. Od prvního ledna roku 1836 

existovala úředně nařízená povinnost vedení kronik na všech farních úřadech. Kroniky, které 

byly založeny před tímto datem se vedly pouze 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. V případě svatotomášské farnosti však máme zachovánu 

pouze výše uvedenou farní kroniku, která obsahuje převážně opisy přípisů od Arcibiskupské 

konzistoře, ale také soupis domů ve farnosti. 

     Další skupinu v rámci knihového materiálu tvoří knihy instrukcí a nařízení – jsou to knihy 

opisů arcibiskupských konzistoriálních dekretů a přípisů a opisů konzistoriálních kurend z let 

1717 – 1859. Jedná se o skupinu písemností normativního rázu, jelikož jde o opisy patentů, 

dekretů a nařízení církevní 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. I když zde, 

jak je patrné z knih opisů konzistoriálních kurend, se kurendy opisovaly i po roce 1835. Na 

základě formy těchto knih je zřejmé, že normálie byly zapisovány na volné papírové složky a 

až potom svazovány do knižní podoby. 
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     Třetí skupinou jsou knihy vlastní duchovní správy – tyto knihy velmi často tvoří v rámci 

knihového materiálu farních úřadů skupinu nejpočetnější, protože se v nich evidovala a 

organizovala vlastní sakrální činnost úřadu, ale také evidence obyvatelstva farnosti. Nejinak 

tomu je i u tohoto farního úřadu – tyto knihy jsou zachovány z let 1818 – 1950. Nejpočetněji 

jsou zde zastoupeny čtyři různé druhy knih – makuláře matrik narozených a oddaných, Knihy 

ohlášek bohoslužeb (obsahují oznámení o konání příštích církevních shromáždění), Knihy 

funkční (seznamy vykonaných sakrálních úkonů a osob na nich účastných) a Knihy prohlášek 

snoubenců a snubních protokolů.    

     Čtvrtou skupinu tvoří Knihy hospodářské a účetní, které zachycují obvykle kostelní jmění, 

účty a 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. Kromě účetních knih evidujících kostelní 

příjmy a výdaje jsou velmi důležitým pramenem v této kategorii také knihy inventářů. Z knih, 

které bylo možno zařadit do této skupiny, se ve fondu téměř výlučně zachovaly pouze 

persoluční knihy, jedna kniha intencí (seznam mší sloužených na úmysl dárce) a pokladní 

deník chudinského ústavu u sv. Tomáše. Výše uvedené knihy hospodářské a účetní povahy 

pocházejí z let 1839 – 1850.  

     Další kategorií knih, které jsou součástí tohoto fondu, jsou knihy liturgické povahy. 

V tomto fondu se jedná výlučně o tištěné misály, které byly používány pro bohoslužebné 

účely, a pocházejí z let 1846 – 1893.  

     Ve fondu se nachází i tři knihy, které vznikly z činnosti náboženských bratrstev působících 

při kostele sv. Tomáše v letech 1882 – 1900. Jedná se o knihu Jednoty Panny Marie matky 

dobré rady, o knihu protokolů Spolku sv. Vincence z Paula a o knihu členských příspěvků 

Jednoty k pořádání národní slavnosti sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě v Praze. 

     Do poslední skupiny knihového materiálu byla zařazena jedna kniha opisů přijaté a 

odeslané korespondence z let 1840 – 1845 a jeden jednací protokol z let 1874 - 1894, a sice 

do skupiny Knihy pomocné. 

     Jak bylo uvedeno výše, ve fondu se nenachází žádná spisová agenda.Torzo a jednotliviny 

spisů, které jsou zde uspořádány a uloženy v kartonu, byly zřejmě náhodně zakládány do 

jednotlivých knih. 
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IV. OBSAHOVÝ POPIS FONDU 

 

     Fond Farní úřad u sv. Tomáše obsahuje 41 knih a jeden neúplný karton spisového 

materiálu. Soubor těchto archivních písemností vzniklých z činnosti farního úřadu u sv. 

Tomáše mají význam jednak pro studium místní farní správy a jednak pro poznání systému 

fungování větších farních úřadů na území centrální Prahy. Navíc jejich studium může být 

vhodným sekundárním pramenem pro poznání dějin církevních řádů, jelikož svatotomášská 

farnost je po celou dobu své existence spravována řádem Augustiniánů - českou provincií 

řádu sv. Augustina.  

 

 

V. ZÁZNAM O USPOŘÁDÁNÍ FONDU 

 

     Archivní fond farního úřadu u sv. Tomáše na Malé Straně zpracovala a inventář sestavila 

v únoru 2009 v Archivu hlavního města Prahy Zlata Brátková. 
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KNIHY PAM�TNÍ

Pam�tní kniha farního ú�adu u sv. 

Tomáše na Malé Stran� (liber 

memorabilium)

pap. rkp.; lat.; 348 stran (p�v. pag.) + 

nepag. rejst�ík v�cný; vaz. kož. s tla�. 

ornamenty (renesan�ní), na p�ední 

desce zbytky p�v. pap. štítku s ne�itel. 

nápisem, na h�betu p�v. pap. štítek s 

nápisem: "Liber memorabilium 

S[anc]ti Thomae ab a[nn]o 1730", po 

stranách kož. vázací tkanice (poškoz.); 

222x360 mm  

1 f. ú. u sv. Tomáše 1730–1766 

KNIHY INSTRUKCÍ A NA�ÍZENÍ

Kniha opis� arcibiskupských dekret�

(1717 - 1728) a prohlášek snoubenc�

(1745 - 1766)

pap. rkp.; lat.; nefol.; vaz. pap. - kož. 

(poškoz.), na p�ed. desce p�v. pap. 

štítek s nápisem: "Decreta quaedam 

consistorialia notata post seqvunt[ur] 

annotationes examinum 

copulandoru[m] Micro-Pragae ad S. 

Thomam Ap[osto]li ord[inis] FF. 

Eremit[i] S. P. Aug[usti]ni. juxta 

vernales Patentes R[everendisi]mi 

Archi-ep[iscopa]lis Consistorii A[nn]o 

1745 emanatos", a novodob. štítek s 

nápisem: "Examen spons. 1745", na 

h�betu poškoz. p�v. pap. štítek s �áste�. 

dochovaným nápisem: "... examina 

copuland...", kož. váz. tkanice 

(poškoz.); 222x325 mm 

2 f. ú. u sv. Tomáše 1717–1766 
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Kniha p�ípis� od Arcibiskupské 

konzisto�e

pap. rkp.; lat. - n�m.; 36 stran (p�v. 

neúplná paginace, dále nepag.); vaz. 

pap. - kož., na p�ed. desce p�v. pap. 

štítek s nápisem: "CONSIGNATIO 

MISSIVARUM CONSISTORIALIUM 

PRAGENSIS ARCHIDIAECESIS AB 

ANN[O] 1773 PAROCHIAE S[anc]ti 

Thomae Apostoli Micro-Pragae" a na 

h�betu p�v. pap. štítek s nápisem: 

"Liber Missivarum Consistorii Arci-

episc. Pragensi ab anno 1773 - 1829"; 

po stranách látk. váz. tkanice; 200x320 

mm 

3 f. ú. u sv. Tomáše 1773–1829 

Kniha opis� konzistoriálních kurend 

"Currenden Buch ..."

pap. rkp.; lat. - n�m.; 275 stran (p�v. 

pag.); vaz. pap. - kož., na p�ed. desce 

p�v. pap. štítek s nápisem: "Currenden-

Buch der Pfarre St. Thomas. Vom 

Jahre 1829 bis 1842"; po stranách látk. 

váz. tkanice; 255x387 mm 

4 f. ú. u sv. Tomáše 1829–1842 

Kniha opis� konzistoriálních kurend 

"Currenden Buch ..."

pap. rkp.; lat. - n�m.; nefol.; vaz. pap. - 

kož., na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 

nápisem: "Currenden-Buch der Pfarre 

St. Thomas"; látk. váz. tkanice po 

stranách; 245x390 mm 

5 f. ú. u sv. Tomáše 1843–1859 
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KNIHY VLASTNÍ DUCHOVNÍ SPRÁVY

Makulá� matriky narozených u sv. 

Tomáše

pap. rkp.; �áte�. p�edtisk; lat. - n�m.; 

nefol.; vaz. kož., na p�ed. desce p�v. 

pap. štítek s nápisem: "MATRICA 

BAPTISATORUM pro parochiali 

ecclesia Sancti Thomae apostoli 

micro - Pragae", na h�betu nov�jší pap. 

štítek s nápisem: "Maculatura libri 

baptizatorum ab anno 1818 - 28"; 

222x355 mm 

6 f. ú. u sv. Tomáše 1818–1828 

Makulá� matriky oddaných u sv. 

Tomáše

pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; lat. - n�m.; 

nefol.; vaz. kož., na p�ed. desce p�v., 

�áste�. poškoz. pap. štítek s neúplným 

nápisem: 

"MAT[R]ICA.......LATORUM", na 

h�betu nov�jší pap. štítek s nápisem: 

"Liber promulgatorum ab anno 1828 - 

1831"; 225x355 mm 

7 f. ú. u sv. Tomáše 1828–1831 

Makulá� matriky narozených u sv. 

Tomáše

pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; lat. - n�m.; 

158 fol. (p�v., neúplná foliace); vaz. 

pap. - kož.; na p�ed. desce p�v. pap. 

štítek bez nápisu, na h�betu nov�jší 

pap. štítek s nápisem: "Maculatura libri 

baptizatorum ab anno 1829 - 1834"; 

235x380 mm 

8 f. ú. u sv. Tomáše 1829–1834 

Makulá� matriky narozených u sv. 

Tomáše

pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; lat. - n�m.; 

nefol.; vaz. kož. (poškoz. - chybí 

p�ední deska vazby), na h�betu p�v. 

pap. štítek s nápisem: "Maculatura libri 

Baptizatorum ab anno 1835 - 1838"; 

222x350 mm 

9 f. ú. u sv. Tomáše 1835–1838 
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Kniha ohlášek bohoslužeb

pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - kož., 

na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 

chybným nápisem: "Liber 

promulgandorum"; 166x222 mm 

10 f. ú. u sv. Tomáše 1839–1853 

Kniha ohlášek bohoslužeb

pap. rkp.; n�m. - �es.; nefol.; vaz. pap. - 

kož.; na p�ed. desce p�v. pap. štítek 

bez nápisu; 170x222 mm 

11 f. ú. u sv. Tomáše sine dato–1897 

Kniha ohlášek bohoslužeb

pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - plát.; 

200x240 mm 

12 f. ú. u sv. Tomáše 1898–1936 

Seznam mší sv. celebrovaných v 

kostele sv. Tomáše

pap. rkp.; lat.; nefol.; vaz. pap. - kož. 

(poškoz.), na p�ed. desce p�v. pap. 

štítek s nápisem: "Seznam mší sv. 

celebrovaných v kostele sv. Tomáše v 

P. III."; 224x356 mm 

13 f. ú. u sv. Tomáše 1835–1858 

(1870) 

Kniha funk�ní (Ordo divinorum - 

seznamy vykonaných sakrálních úkon�

a osob na nich ú�astných)

pap. rkp.; lat. - n�m.; 139 fol. (p�v. 

foliace); vaz. pap. - kož., na p�ed. desce 

p�v. pap. štítek s nápisem: "Liber 

Ordinis Divinorum parochiae ad 

Sanctum Thomam. Ab anno 1839"; 

227x376 mm 

14 f. ú. u sv. Tomáše 1839–1855 

Kniha funk�ní (Ordo divinorum)

pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; lat. - n�m.; 

nefol.; vaz. pap. - kož., na p�ed. desce 

p�v. pap. štítek s nápisem: "Liber 

Ordinis Divinorum parochiae ad 

Sanctum Thomam ab anno 1857"; 

246x391 mm 

15 f. ú. u sv. Tomáše 1856–1885 

Kniha funk�ní (Ordo divinorum)

pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; lat. - �es.; 

nefol.; vaz. pap. - plát., na p�ed. desce 

p�v. pap. štítek s nápisem: "Ordo 

Divinorum"; 260x405 mm 

16 f. ú. u sv. Tomáše 1935–1950 
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Knihy prohlášek snoubenc� a snubních protokol�

Kniha prohlášek snoubenc�

pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. 

(poškoz.), na p�ed. desce p�v. pap. 

štítek s nápisem: "Liber 

promulgationum parochiae ad St. 

Thomam"; 170x210 mm 

17 f. ú. u sv. Tomáše 1847–1857 

Kniha prohlášek snoubenc�

pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - kož., 

na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 

nápisem: "Das Aufgebotsbuch 1858 - 

1873"; 205x257 mm 

18 f. ú. u sv. Tomáše 1858–1873 

Kniha prohlášek snoubenc�

pap. rkp.; n�m. - �es.; 516 stran (p�v. 

pag.); vaz. pap. - kož. (poškoz.), na 

p�ed. desce p�v. pap. štítek s 

letopo�tem: "1872"; 180x214 mm 

19 f. ú. u sv. Tomáše 1872–1892 

Kniha prohlášek snoubenc�

pap. rkp.; n�m.; 178 stran (p�v. pag.); 

vaz. pap. - kož., na p�ed. desce p�v. 

pap. štítek s nápisem: "Liber 

promulgationum sponsorum parochiae 

ad sanctum Thomam Pragae ab anno 

1892"; 205x254 mm 

20 f. ú. u sv. Tomáše 1892–1897 

Kniha prohlášek snoubenc�

pap. rkp.; n�m. - �es.; 292 stran (p�v., 

neúplná pag., v zadní �ásti jmenný 

index); vaz. plát., na p�ed. desce p�v. 

pap. štítek s tišt�ným nápisem: "Snubní 

prohlášky 1906 - 1914"; 200x245 mm 

21 f. ú. u sv. Tomáše 1906–1914 

Kniha prohlášek snoubenc�

pap. rkp.; �es.; 114 stran (p�v. neúplná 

pag.); vaz. pap. - plát.; 200x246 mm

22 f. ú. u sv. Tomáše 1936–1950 

Kniha protokol� snoubenc�

pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - plát. 

(poškoz.), na p�ed. desce p�v. pap. 

štítek s nápisem: "Liber examinis 

sponsorum parochiae ad St. Thomam 

ab anno 1851"; 280x425 mm 

23 f. ú. u sv. Tomáše 1851–1860 
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Kniha protokol� snoubenc�

pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; n�m.; nefol.; 

vaz. pap. - plát. (poškoz.), na p�ed. 

desce p�v. pap. štítek s nápisem: "Liber 

examinis sponsorum ab a. 1861"; 

290x444 mm 

24 f. ú. u sv. Tomáše 1861–1866 

KNIHY HOSPODÁ�SKÉ A Ú�ETNÍ

Kniha persolu�ní (seznamy 

odsloužených nada�ních mší)

pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; lat. - n�m.; 

vaz. pap. - kož. (poškoz.), na p�ed. 

desce p�v. poškoz. pap. štítek s 

�áste�n� �itelným nápisem: "Liber 

fundationum missarum ......."; 280x450 

mm 

25 f. ú. u sv. Tomáše 1878–1895 

Kniha persolu�ní

pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; lat.; nefol.; 

vaz. pap. - plát.; 290x365 mm 

26 f. ú. u sv. Tomáše 1896–1906 

Kniha persolu�ní

pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; lat.; nefol.; 

vaz. plát., na p�ed. desce p�v. pap. 

štítek s tišt�ným nápisem: "Liber 

fundationum ecclesiae Thomae ab anno 

1907 - 1923"; 290x450 mm 

27 f. ú. u sv. Tomáše 1907–1923 

Kniha persolu�ní

pap. rkp.; lat.; nefol.; vaz. pap. - plát., 

na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 

nápisem: "Liber fundationum 

conventus ad Sti. Thomae Micropragae 

1923"; 305x465 mm 

28 f. ú. u sv. Tomáše 1923–1946 

Kniha intencí (seznam mší sloužených 

na úmysl dárce)

pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - plát.; 

177x416 mm 

29 f. ú. u sv. Tomáše 1948–1950 
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Pokladní deník chudinského ústavu u 

sv. Tomáše

pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - kož., 

na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 

tišt�ným nápisem: "Kassa journal für 

das Armeninstitut der Pfarre St. 

Thomas" a nov�jší štítek s nápisem: 

"Pokladní deník Armeninst."; 250x390 

mm 

30 f. ú. u sv. Tomáše 1839–1855 

Kniha p�íjm� a výdaj� (p�ísp�vk�) pro 

neidentifikované ú�ely

pap. rkp.; n�m.; nefol.; zápisy pouze na 

jednom dvojlistu; vaz. pap. - plát.; 

255x367 mm 

31 f. ú. u sv. Tomáše 1860 

KNIHY LITURGICKÉ

Misál (Missae defunctorum, juxta 

usum ecclesiae romanae cum ordine et 

canone extensae)

pap.; tisk; Praha 1846; lat.; 34 stran; 

vaz. kož. s tla�. ornamentálními 

motivy, na rozích s kováním; 270x370 

mm 

32 f. ú. u sv. Tomáše 1846 

dtto 33 f. ú. u sv. Tomáše 1846 

Misál (Missale romanum...)

pap.; tisk; �ezno 1863; lat.; vaz. kož. s 

tla�. ornamentálními motivy, na p�ed. 

desce uprost�ed tla�. zlac. k�íž, na 

h�betu tla�. zlac. nápis: "MISSALE 

ROMANUM"; 257x362 mm 

34 f. ú. u sv. Tomáše 1863 

Misál (Missae pro defunctis ad 

commodiorem ecclesiarum usum ex 

missali romano desumptae)

pap.; tisk; �ezno 1893; lat.; 52 stran; 

vaz. kož., na p�ed. desce tla�. k�íž s 

ornamentálními motivy; 245x355 mm 

35 f. ú. u sv. Tomáše 1893 

dtto 36 f. ú. u sv. Tomáše 1893 
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KNIHY NÁBOŽENSKÝCH BRATRSTEV A SPOLK�
U SV. TOMÁŠE

Kniha �len� Jednoty Panny Marie 

matky dobré rady ("Seznam úd�

zbožné Jednoty Panny Marie matky 

dobré rady v chrámu Pán� u sv. 

Tomáše v Praze zapsaných a do 

Genazzana zaslaných")

pap. rkp.; �áte�. p�edtisk; �es.; vaz. 

plát.; 272x416 mm 

37 f. ú. u sv. Tomáše 1882–1886 

Kniha protokol� konference u sv. 

Tomáše Spolku sv. Vincence z Paula 

na Menším M�st� pražském

pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. plát., 

na p�ed. desce pap. štítek s nápisem: 

"Kniha prot. Spolku sv. Vincence �. 

96"; 206x247 mm 

38 f. ú. u sv. Tomáše 1905–1922 

Kniha �lenských p�ísp�vk� Jednoty k 

po�ádání národní slavnosti sv. Jana 

Nepomuckého na Karlov� most� v 

Praze

pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; �es.; nefol.; 

vaz. kož. - plát., na p�ed. desce p�v. 

pap. štítek s nápisem: "Jednota ku 

po�ádání národní slavnosti sv. Jana 

Nepom. na Karlov� mostu v Praze"; 

325x435 mm 

39 f. ú. u sv. Tomáše 1891–1900 

KNIHY POMOCNÉ

Kniha opis� p�ijaté a odeslané 

korespondence

pap. rkp.; n�m.; 19 stran (p�v. pag. na 

popsaných stranách, dále nepag.); vaz. 

kož. - pap., na p�ed. desce p�v. pap. 

štítek s nápisem: "Protocoll der Pfarre 

St. Thomas", na h�betu p�v. pap. štítek 

s nápisem: "Protocoll parochiae ad St. 

Thomam ab anno 1840"; 260x395 mm 

40 f. ú. u sv. Tomáše 1840–1845 



Inv.

�.
Sign. Obsah

�asový

rozsah

�íslo

kart.

 - 9 - 

Jednací protokol

pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; n�m. - �es.; 

nefol.; vaz. pap. - plát., na p�ed. desce 

p�v. pap. štítek s nápisem: 

"Gestionsprotokoll a. a. 1874"; 

257x392 mm 

41 f. ú. u sv. Tomáše 1874–1894 

SPISOVÝ MATERIÁL
varia

fond obsahuje pouze spisový materiál, 

který byl vložen do jednotlivých knih - 

jedná se proto o jednotliviny a torza 

týkající se nap�. farní školy u sv. 

Tomáše, podklad� pro p�ipravovaný 

"Catalogus cleri", n�kterých matri�ních 

údaj�, mešních intencí aj.

pap.; rkp. - tisk - strojopis; lat. - n�m. - 

�es. 

42 f. ú. u sv. Tomáše 1830–1947 1
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