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I. DĚJINY PŮVODCE FONDU 

 
 

Farní úřad u kostela Nejsvětější Trojice ve Spálené ul. na Novém Městě pražském 
 
     Kostel Nejsvětější Trojice vznikl na místě bývalého židovského hřbitova, který byl 

v roce 1478 zrušen, a jeho pozemek parcelován. Na místě tohoto pozdějšího kostela a 

konventu trinitářů stálo původně několik domů. V roce 1708 trinitáři odkoupili čtyři domy, 

jelikož roku 1705 obdrželi císařské povolení ke zřízení vlastního konventu. Tento řád 

zatím využíval interiéry ve stávajících domech, v nichž si roku 1708 zřídil domácí kapli. 

Ve stejném roce sepsal představitel trinitářského řádu smlouvu o výstavbě kostela 

s donátorem Janem Ignácem Dominikem, baronem Putzem z Adlerthurnu, a současně se 

staviteli Kryštofem Dientzenhoferem a Janem Jiřím Aichbauerem. Podle chronogramu na 

průčelí byl zřejmě roku 1712 kostel v hrubé stavbě dokončen, a začátkem června 1713 byl 

vysvěcen světícím biskupem Danielem Josefem Mayerem. Současně došlo k výstavbě 

nové konventní budovy na místě odkoupených domů, která byla pravděpodobně 

dokončena do roku 1716. Donátorem trinitářského kláštera se stal rovněž baron Putz. Až 

do roku 1719 neměli pražští trinitáři samostatný konvent, a proto ve stejném roce 

provinciál řádu prohlásil řeholní dům u Nejsvětější Trojice samostatným. Prvním 

představeným se stal kněz Michal. Avšak v důsledku josefinských reforem došlo roku 

1783 ke zrušení konventu, který byl adaptován pro kasárna, a zrušen byl rovněž kostel 

Nejsvětější Trojice. Nicméně z iniciativy tehdejšího provinciála trinitářského řádu a po 

protestech věřících byla duchovní funkce kostela obnovena, a to na popud samotného 

císaře Josefa II.  

     Jelikož na Starém Městě pražském bylo na sklonku 18. století osm farních kostelů, a na 

Novém Městě pouze čtyři, staroměstský farní kostel u sv. Martina ve zdi byl zrušen, a jeho 

fara spolu s výkonem duchovní správy pro dříve mu příslušející farní okrsek se přeložila 

ke kostelu Nejsvětější Trojice ve Spálené ulici. Navíc osadě u sv. Martina ve zdi  

příslušelo více domů ležících na Novém Městě (na Starém Městě připadalo ke 

svatomartinské osadě 50 domů, na Novém Městě však 64 domů) než na Starém.  Poprvé se 

bohoslužby v kostele konaly na první adventní neděli roku 1784. Koncem 80. let 18. století 

(1787) došlo k teritoriální úpravě farní osady, nicméně určitý počet domů ležících na 

Starém Městě pražském byl osadě ponechán. Na rozdíl od svatomartinského kostela, kde 

se dříve veškeré bohoslužby sloužily česky, u Nejsvětější Trojice ve Spálené probíhala 
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hlavní kázání v němčině, kromě ranních česky sloužených mší. Tento stav se změnil až 

roku 1871, kdy se začalo kázat pouze česky.  

     Kostel byl roku 1896 a naposledy v roce 1991 opatřen novou fasádou, a budova 

bývalého trinitářského konventu, členěná do Lazarské ulice, byla již v roce 1889 zbořena.  

     Farní budova tohoto farního úřadu (čp. 80/II a 81/II) byla postavena v roce 1784 podle 

plánů stavitele Pavla Wiedhoffa v raně klasicistním stylu, avšak s využitím staršího 

renesančně-barokního domu. Kolem poloviny 19. století vymaloval interiéry fary Josef 

Navrátil, tyto malby však byly při pozdějších úpravách zabílené. V roce 1881 byl na místě 

umrlčí komory postaven domek s bytem zvoníka, a roku 1902 byla přízemní část fary 

adaptována na byt kaplana. V 60. letech 20. století se však na faře provedla necitlivá 

úprava interiérů, jako např. volba nevhodných krytin, typizované dveře apod. 

     Patronem kostela a fary byl sbor obecních starších královského hlavního města Prahy, a 

na počátku 80. let 19. století měla tato farní osada 5170 katolíků, 141 nekatolíků a 796 

židů.  

 

Pořadí duchovních správců (farářů) u kostela Nejsvětější Trojice ve Spálené ulici od 

roku 1784: 

     1784 – 1802  Václav Jiskra 

1803 – 1819  Jan Braunhoffer 

1819 – 1821  Bohuslav Reichel 

1822 – 1835  Michal Maxmilián Willer 

1836 – 1863  Jan Novotný 

1863 -  1897  Jan Starý 

1897 – 1911  František Motys 

1911 – 1929  Josef Špachta 

1930 – 1948? Josef Jiřičný 

 

 

II. DĚJINY FONDU 

 

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

farní budovy. V roce 1966 (dne 11. února) byl archiv farního úřadu u Nejsvětější Trojice ve 

Spálené ulici na Novém Městě pražském převzat Archivem hlavního města Prahy jako 

depozitum do úschovy. Tento fond se nejdříve dostal do depozitáře umístěného na faře u sv. 
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Jindřicha na NMP, posléze do depozitáře na farním úřadu u Panny Marie před Týnem na 

Starém Městě pražském, které měl Archiv hlavního města Prahy k tomuto účelu pronajaté. 

Tam se v 70. letech 20. století deponovaly i ostatní farní archivy pražských kostelů převzaté 

pražským městským archivem. 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 budově Archivu hlavního města Prahy na Praze 4 – 

Chodovci. 

 

 

III. DIPLOMATICKÝ ROZBOR FONDU 

 

     Fond farního úřadu u Nejsvětější Trojice ve Spálené ul. na Novém Městě pražském 

obsahuje celkem  47 inventárních jednotek, z nichž se jedná o 23 knih a 24 kartonů spisového 

materiálu. Tento fond zahrnuje materiály z let 1695 – 1948. Součástí fondu jsou i některé 

archiválie vzniklé z činnosti bývalého farního úřadu u sv. Martina ve zdi.  

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

pamětní knihy. Jedná se o farní kroniku fary u Nejsvětější Trojice ve Spálené ulici z let 1837 

– 1940, a o pamětní knihu bývalého farního úřadu u sv. Martina ve zdi z let 1778 – 1780. Od 

začátku roku 1836 existovala úředně nařízená povinnost vedení kronik na všech farních 

úřadech. Kroniky, které byly založeny před tímto datem existují pouze proto, že příslušní 

duchovní správci měli na jejich vedení zájem. Obsah starých pamětních knih 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 skutečné 

dějiny obce a farnosti, a mělo se v nich reflektovat také obecné (církevní i světské) dobové 

společenské dění. 

     Do druhé skupiny byly začleněny knihy různých instrukcí a nařízení, tzn. knihy 

s normativním obsahem. Jedná se o knihy opisů arcibiskupských konzistoriálních dekretů, 

nařízení a přípisů, a opisů konzistoriálních kurend. Ve fondu jsou dochovány pouze dvě tyto 

knihy, a sice mladší z let 1859 – 1896, a starší (původně vedená ještě na farním úřadu u sv. 

Martina ve zdi) z let 1711 – 1783. Původně se 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, 
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jak je patrné z knihy z let 1859 – 1896, se kurendy někdy opisovaly i po roce 1835. Na 

základě vnější formy knih je zřejmé, že normálie byly nejprve zapisovány na volné papírové 

složky, a až poté svazovány do knižní podoby. 

     Třetí skupinu tvoří knihy, které lze pro jejich obsah nazvat – knihy vlastní duchovní 

správy. Tyto knihy 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 je tomu i u tohoto farního úřadu – knihy jsou 

zachovány z let (1727) 1895 – 1946. Jedná se o knihy funkční (tzv. Ordo divinorum), které 

obsahují seznamy vykonaných sakrálních úkonů a osob na nich účastných, a o knihu 

prohlášek snoubenců. Nejstarším rukopisem v této skupině jsou „Tabella duchovní“ z roku 

1727, který vznikl ještě na farním úřadu u sv. Martina ve zdi. Obsahuje cenný soupis všech 

specifikací farnosti, a to v dotazníkové formě. Bohužel je zřejmé, že tato skupina knih zůstala 

pouhým torzem z kdysi vedené agendy, jelikož zde chybí mnoho druhů dalších knih.  

     Další skupinou jsou knihy hospodářské a účetní povahy, 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. Kromě účetních knih evidujících kostelní příjmy a výdaje, které 

v tomto fondu však nejsou zastoupeny, jsou velmi důležitým pramenem v této kategorii také 

knihy inventářů. Jedná se o inventář movitostí a peněžního kapitálu z roku 1774, a o inventář 

movitostí v kostele, na kůru a na faře pro farní úřad z roku 1910.  

     Do poslední skupiny knih, obecně v rámci farních archivů nepříliš časté,  patří typ 

neúředních knih. V tomto fondu se jedná o rukopis obsahující krátké vylíčení českých dějin, 

jejichž autorem byl jakýsi Ignác Gedeon Loth, nám blíže neznámý autor. Vznik rukopisu není 

datován, a proto jej lze pouze přibližně zařadit do II. poloviny 17. století.   

     Co se týká spisového materiálu v tomto fondu, jedná se celkem o 23 kartonů, jejichž 

obsahem jsou téměř výlučně snubní spisy (doklady potřebné pro uzavření sňatků) z let 1794 – 

1869. Původní další spisový materiál není bohužel pro tento fond téměř dochován. Další jeden 

karton tvoří pouze torza spisů, které byly nalezeny vložené do jednotlivých knih, a dále 

konvolut nadačních listin z let 1695 – 1925.  
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IV. OBSAHOVÝ POPIS FONDU 

 

      V tomto fondu jsou celkem uloženy dvě pamětní knihy z let 1778 – 1940; dvě knihy 

„instrukcí a nařízení“ z let 1711 – 1896; pět knih vlastní duchovní správy z let 1727 – 1948; 

osm knih hospodářské a účetní povahy z let 1767 – 1948 a jednu knihu neúřední literární 

povahy. Dále se jedná o pět pomocných knih – jednacích protokolů z let 1849 – 1959. 

Spisový materiál uložen ve 24 kartonech. 

      

 

V. ZÁZNAM O USPOŘÁDÁNÍ FONDU 

 

     Archivní fond farního úřadu u Nejsvětější Trojice ve Spálené ul. na Novém Městě 

pražském zpracovala a inventář sestavila v červenci 2009 v Archivu hlavního města Prahy 

Zlata Brátková. 
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KNIHY PAM�TNÍ

Pam�tní kniha fary u Nejsv�t�jší 
Trojice ve Spálené ulici na Novém 
M�st� pražském založená fará�em 
Janem Novotným
pap. rkp.; lat. - n�m. - �es.; 468 stran 
(p�v. pag.); vaz. plát. - kož. (poškoz.), 
na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "LIBER MEMORABILIUM 
parochiae ad Ss. Trinitatem in Via 
Usta, Pragae"; 248x386 mm 

1 f. ú. u Nejsv. 1837–1940 

KNIHY INSTRUKCÍ A NA�ÍZENÍ

Kniha opis� konzistoriálních kurend a 
církevn�-politických na�ízení
pap. rkp.; n�m. - �es.; nefol.; vaz. pap. - 
kož., na p�ední desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Sammlung der Currenden 
und kirchlich politischen 
Verordnungen"; 259x403 mm 

2 f. ú. u Nejsv. 1859–1896 

KNIHY VLASTNÍ DUCHOVNÍ SPRÁVY

Ordo divinorum - kniha funk�ní 
(po�ádek služeb božích)
pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; lat. - �es.; 
nefol.; vaz. plát. - kož., na p�ed. desce 
p�v. pap. štítek s nápisem: "Ordo 
divinorum ab a. 1895 usque ad a. 
1918"; 245x366 mm 

3 f. ú. u Nejsv. 1895–1918 

Ordo divinorum - kniha funk�ní 
(po�ádek služeb božích)
pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; lat. - �es.; 
nefol.; vaz. pap. - plát., na p�ed. desce 
p�v. pap. štítek s nápisem: "ORDO 
DIVINORUM incipiens ab anno 1918 
Dom. V p. Pentec."; 265x423 mm 

4 f. ú. u Nejsv. [1918]–1935 

Ordo divinorum - kniha funk�ní 
(po�ádek služeb božích)
pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; lat. - �es.; 

5 f. ú. u Nejsv. 1935–1948 
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nefol.; vaz. pap. - plát., na p�ed. desce 
p�v. pap. štítek s nápisem: "Ordo 
Divinorum incipiens a die 29. Junii 
1936"; 265x413 mm 

Kniha prohlášek snoubenc�
pap.; �áste�. p�edtisk; �es. - n�m.; pag. 
(p�v. pag.) jen popsané listy, od pag. 9 
foliace 10 - 11, další dv� folia nefol.; 
sváz. v sešit. form�, na p�ed. stránce 
pap. štítek s nápisem: "Manželské 
prohlášky od února 1946"; 212x296 
mm 

6 f. ú. u Nejsv. 1946 

KNIHY HOSPODÁ�SKÉ A Ú�ETNÍ POVAHY

Kniha persolu�ní (evidence 
odsloužených nada�ních mší)
pap. rkp.; �áste�. tiskopis; n�m.; 152 
fol. (p�v. fol.); vaz. kož., na p�ed. desce 
p�v. pap. štítek s tla�. nápisem: 
"Persolvirungsbuch der bey der 
Pfarrkirche S. S. Trinitatis der [... ... ... 
] bestehenden geistlichen Stiftungen"; 
253x417 mm 

7 f. ú. u Nejsv. 1829–1880 

Kniha persolu�ní (evidence 
odsloužených nada�ních mší)
pap. rkp.; �áste�. tiskopis; n�m.; nefol.; 
vaz. pap. - kož., na p�ed. desce p�v. 
pap. štítek s nápisem: "Messen- 
Persolvirungs- Buch der Pfarre zu S. 
Trinitatis"; 296x446 mm 

8 f. ú. u Nejsv. 1846–1897 

Kniha persolu�ní (evidence 
odsloužených nada�ních mší)
pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; lat.; nefol.; 
vaz. pap. - kož., na h�bet� p�v. pap. 
štítek s nápisem: "Odsloužené funda�ní 
mše sv. od 1897 - 1913"; 290x449 mm 

9 f. ú. u Nejsv. 1897–1913 

Kniha persolu�ní (evidence 
odsloužených nada�ních mší)
pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; lat. - �es.; 
nefol.; vaz. plát. - kož., na p�edmé 
desce p�v. pap. štítek s nápisem: 

10 f. ú. u Nejsv. 1914–1948 
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"PERSOLU�NÍ KNIHA", a na h�bet�
pap. štítek s nápisem: "Liber persolut."; 
290x444 mm 

Kniha nada�ních mší
pap. rkp.; p�edtisk; �es.; fol. p�v. neúpl. 
(28 fol., dále nefol.); vaz. plát. - kož.; 
380x535 mm 

11 f. ú. u Nejsv. 1899–1938 

Inventá� pen�žního kapitálu a movitostí 
pap. rkp.; lat.; nefol.; vaz. pap. - kož., 
látk. váz. tkanice, na p�ední desce p�v. 
pap. štítek s nápisem: "Inventarium 
Capitalium et Rerum et Directorium 
Ecclesiae et Sacristiae Conventus 
Pragensis Ord. Excalaeatorum SSSmae 
Trinitatis Redempt. Capt. De Anno 
1783", na h�betu p�v. pap. štítek 
(poškoz.) s ne�itel. nápisem; 240x365 
mm 

12 f. ú. u Nejsv. 1774 

Inventá� movitostí v kostele, na k�ru a 
na fa�e (pro farní ú�ad)
pap. rkp.; p�edtisk; �es.; nefol.; vaz. 
pap. - plát.; na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "INVENTÁ�
MOVITOSTÍ FARNÍHO KOSTELA 
nejsv. Trojice na Spálené ulici. <PRO 
FARNÍ Ú�AD>"; 301X445 mm 

13 f. ú. u Nejsv. 1910 (1929) 
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KNIHY NEÚ�EDNÍ

Ignác Gedeon Loth: "Kurzgefasste 
historische Jahrsgeschichten. Von 
Ursprung der Boehmischen Nation. Der 
die ersten Einwohner des Landes 
gewesen, in welchen Jahr Czechund 
Lech in Boehaim gekommen, und 
wann Czech die Regirung angetreten. 
Dann das unter jeden Hertzog, und 
Koenigs Regirung Merckwuerdiges 
vorgefallen. Alles aus bewekrten 
Authoribus zusammen getragen, und 
beschrieben von mir Ignatio Gedeone 
Loth."
pap. rkp.; n�m.; 526 stran (p�v. pag.); 
vaz. kožená hn�dá (poškoz.), na h�betu 
tla�. zlac. kv�tinové motivy a tla�. zlac. 
p�v. nápis: "HISTORISCHE IAHRS 
GESCHICHTEN"; 230x325 mm; na 
úvodní stran� krom� názvu knihy ješt�
jinou pís. rukou tento text: "Ex libris 
Francisci Wencesl. Hoffmann 
Directeur Ecconomie." 

14 f. ú. u Nejsv. sine dato [II. pol. 
17. století] 

BÝVALÝ FARNÍ Ú�AD U SV. MARTINA VE ZDI 
NA SMP
Knihy pam�tní

Pam�tní kniha farního kostela u sv. 
Martina ve zdi na Starém M�st�
pražském založená Janem Zato�ilem z 
Löwenbrücku, fará�em u sv. Martina ve 
zdi
pap. rkp.; lat. - n�m.; 11 fol. (p�v. fol.; 
foliace pouze u popsaných fol., ostatní 
nefol.); vaz. pap. - kož., na h�betu p�v. 
pap. štítek s nápisem: "Liber 
memorabilium Tom. I."; 225x360 mm  

15 f. ú. u Nejsv. 1778–1780 (1821) 
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Knihy instrukcí a na�ízení

Kniha opis� konzistoriálních na�ízení 
(Extractus patentium vernalium)
pap. rkp.; lat.; nefol.; vaz. pap. - kož., 
látk. váz. tkanice, na p�ed. desce p�v. 
pap. štítek s nápisem: "Extractus 
patentium vernalium ad usum ..."; 
230x365 mm 

16 f. ú. u Nejsv. 1711–1783 

Knihy vlastní duchovní správy

Tabella duchovní  (soupis  všech 
specifikací farnosti u sv. Martina ve zdi 
na SMP v dotazníkové form�)
pap rkp.; �es.; nefol.; ve form� pap. 
sešitu, na p�ední stran� nápis: "Tabella 
duchovní fary svatého Martina Biskupa 
v Král. Starém M�st� Pražském. 
P�iznána od fará�e Kryštofa Vojt�cha 
Hubatcziusa z Kottnova."; 206x333 
mm 

17 f. ú. u Nejsv. 1727 

Knihy hospodá�ské a ú�etní povahy

Kniha nadací ke kostelu sv. Martina ve 
zdi a ke kostelu Nejsv�t�jší Trojice ve 
Spálené ul. na NMP 
pap. rkp.; �es. - n�m.; 82 fol. (p�v. fol.; 
foliována pouze popsaná folia); vaz. 
kož. hn�dá renesan�ní, látk. váz. 
tkanice (poškoz.), na p�ed. desce p�v. 
tuší psaný text: "Kniha zadussni S. 
Martini", pod ním p�v. (poškoz.) pap. 
štítek s nápisem: "LIBER fundationum 
.. Parochia Eclesiam S. S. Trinitatem 
...", na h�betu p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Liber Fundationum"; 
225x355 mm; do knihy vložen jeden 
dvojlist s indexem v rukopisu 
obsažených nadací, a jeden list s 
úvodním textem k rukopisu  obsahuje 
opisy nadací (od r. 1677) ze starší 
nada�ní knihy založené v roce 1638

18 f. ú. u Nejsv. 1767–1828 
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SPISOVÝ MATERIÁL

Knihy pomocné

Doru�ovací deník
pap. rkp.; p�edtisk; n�m. - �es.; nefol.; 
vaz. pap., na p�ední desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "DENNÍK. 
TAGEBUCH des Pfarramtes zu Sct 
Trnitas auf der Neustadt Prag 1895"; 
235x365 mm 

19 f. ú. u Nejsv. 1849–1906 

Jednací protokol
pap. rkp.; p�edtisk; �es.; nefol.; vaz. 
plát., na p�ední desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Jednací protokol"; 265x415 
mm 

20 f. ú. u Nejsv. 1917–1923 

Jednací protokol
pap. rkp.; p�edtisk; �es.; nefol.; vaz. 
pap. - plát., na p�ední desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "Jednací protokol 
21./VII. 1923 - 13./IV. 1938"; 270x407 
mm 

21 f. ú. u Nejsv. 1923–1938 

Jednací protokol
pap. rkp.; p�edtisk; �es.; nefol.; vaz. 
plát. (poškoz.); na p�ední desce p�v. 
pap. štítek s nápisem: "Jednací protokol 
14./IV. 1938 - 31./X. 1941."; 320x468 
mm 

22 f. ú. u Nejsv. 1938–1941 

Jednací protokol
pap. rkp.; p�edtisk; �es.; nefol.; vaz. 
pap. - plát.; 270x420 mm 

23 f. ú. u Nejsv. 1941–1959 



Inv.
�. Sign. Obsah

�asový
rozsah

�íslo
kart.

 - 7 - 

Spisový materiál ostatní

Matri�ní záležitosti - snubní spisy (doklady k matrikám oddaných) 

Doklady k uzav�ení s�atk� - 
vrchnostenská povolení k uzav�ení 
s�atk� (Popisní ú�ad král. hlav. m�sta 
Prahy a místní vrchnostenské ú�ady); 
potvrzení o vykonaných prohláškách 
snoubenc� od farních ú�ad� a snubní 
listy
pap.; rkp. - p�edtisk; lat. - n�m. 

24 f. ú. u Nejsv. 1794–1807 1

Doklady k uzav�ení s�atk� - 
vrchnostenská povolení k uzav�ení 
s�atk� (Popisní ú�ad Magistrátu král. 
hlav. m�sta Prahy a místní 
vrchnostenské ú�ady); potvrzení o 
vykonaných prohláškách snoubenc� od 
farních ú�ad� a snubní listy
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m. 

25 f. ú. u Nejsv. 1808–1811 2

Doklady k uzav�ení s�atk� - 
vrchnostenská povolení k uzav�ení 
s�atk� (Popisní ú�ad Magistrátu král. 
hlav. m�sta Prahy a místní 
vrchnostenské ú�ady); potvrzení o 
vykonaných prohláškách snoubenc� od 
farních ú�ad� a snubní listy
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m. - lat. 

26 f. ú. u Nejsv. 1812–1815 3

Doklady k uzav�ení s�atk� - 
vrchnostenská povolení k uzav�ení 
s�atk� (Popisní ú�ad Magistrátu král. 
hlav. m�sta Prahy a místní 
vrchnostenské ú�ady); potvrzení o 
vykonaných prohláškách snoubenc� od 
farních ú�ad� a snubní listy
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m. 

27 f. ú. u Nejsv. 1816–1818 4

Doklady k uzav�ení s�atk� - 
vrchnostenská povolení k uzav�ení 
s�atk� (Popisní ú�ad Magistrátu král. 
hlav. m�sta Prahy a místní 
vrchnostenské ú�ady); potvrzení o 
vykonaných prohláškách snoubenc� od 
farních ú�ad� a snubní listy
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m. - lat. 

28 f. ú. u Nejsv. 1819–1822 5



Inv.
�. Sign. Obsah

�asový
rozsah

�íslo
kart.

 - 8 - 

Doklady k uzav�ení s�atk� - 
vrchnostenská povolení k uzav�ení 
s�atk� (Popisní ú�ad Magistrátu král. 
hlav. m�sta Prahy a místní 
vrchnostenské ú�ady); potvrzení o 
vykonaných prohláškách snoubenc� od 
farních ú�ad� a snubní listy
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m. - lat. 

29 f. ú. u Nejsv. 1823–1825 6

Doklady k uzav�ení s�atk� - 
vrchnostenská povolení k uzav�ení 
s�atk� (Popisní ú�ad Magistrátu král. 
hlav. m�sta Prahy a místní 
vrchnostenské ú�ady); potvrzení o 
vykonaných prohláškách snoubenc� od 
farních ú�ad� a snubní listy
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m. 

30 f. ú. u Nejsv. 1826–1828 7

Doklady k uzav�ení s�atk� - 
vrchnostenská povolení k uzav�ení 
s�atk� (Popisní ú�ad Magistrátu král. 
hlav. m�sta Prahy a místní 
vrchnostenské ú�ady); žádosti o 
povolení s�atku; potvrzení o 
vykonaných prohláškách snoubenc� od 
farních ú�ad�; snubní listy; opisy 
k�estních list� a výtahy z matrik 
narozených
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m. - lat. - ital. - 
franc. 

31 f. ú. u Nejsv. 1829–1831 8

Doklady k uzav�ení s�atk� - 
vrchnostenská povolení k uzav�ení 
s�atk� (Popisní ú�ad Magistrátu král. 
hlav. m�sta Prahy a místní 
vrchnostenské ú�ady); žádosti o 
povolení s�atku; potvrzení o 
vykonaných prohláškách snoubenc� od 
farních ú�ad�; snubní listy; opisy 
k�estních list� a výtahy z matrik 
narozených
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m. - lat. - �es. 

32 f. ú. u Nejsv. 1832–1833 9

Doklady k uzav�ení s�atk� - 
vrchnostenská povolení k uzav�ení 
s�atk� (Popisní ú�ad Magistrátu král. 
hlav. m�sta Prahy a místní 

33 f. ú. u Nejsv. 1834–1836 10
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vrchnostenské ú�ady); žádosti o 
povolení s�atku; potvrzení o 
vykonaných prohláškách snoubenc� od 
farních ú�ad�; snubní listy; opisy 
k�estních list� a výtahy z matrik 
narozených
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m. - lat. 

Doklady k uzav�ení s�atk� - 
vrchnostenská povolení k uzav�ení 
s�atk� (Popisní ú�ad Magistrátu král. 
hlav. m�sta Prahy a místní 
vrchnostenské ú�ady); žádosti o 
povolení s�atku; potvrzení o 
vykonaných prohláškách snoubenc� od 
farních ú�ad�; snubní listy; opisy 
k�estních list� a výtahy z matrik 
narozených
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m. - lat. - franc. 

34 f. ú. u Nejsv. 1837–1838 11

Doklady k uzav�ení s�atk� - 
vrchnostenská povolení k uzav�ení 
s�atk� (Popisní ú�ad Magistrátu král. 
hlav. m�sta Prahy a místní 
vrchnostenské ú�ady); žádosti o 
povolení s�atku; potvrzení o 
vykonaných prohláškách snoubenc� od 
farních ú�ad�; snubní listy; opisy 
k�estních list� a výtahy z matrik 
narozených
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m. - lat.  

35 f. ú. u Nejsv. 1839–1840 12

Doklady k uzav�ení s�atk� - 
vrchnostenská povolení k uzav�ení 
s�atk� (Popisní ú�ad Magistrátu král. 
hlav. m�sta Prahy a místní 
vrchnostenské ú�ady); žádosti o 
povolení s�atku; potvrzení o 
vykonaných prohláškách snoubenc� od 
farních ú�ad�; snubní listy; opisy 
k�estních list� a výtahy z matrik 
narozených
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m.  

36 f. ú. u Nejsv. 1841–1843 13

Doklady k uzav�ení s�atk� - 
vrchnostenská povolení k uzav�ení 
s�atk� (Popisní ú�ad Magistrátu král. 

37 f. ú. u Nejsv. 1844–1845 14
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hlav. m�sta Prahy a místní 
vrchnostenské ú�ady); žádosti o 
povolení s�atku; potvrzení o 
vykonaných prohláškách snoubenc� od 
farních ú�ad�; snubní listy; opisy 
k�estních list� a výtahy z matrik 
narozených
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m. 

Doklady k uzav�ení s�atk� - 
vrchnostenská povolení k uzav�ení 
s�atk� (Popisní ú�ad Magistrátu král. 
hlav. m�sta Prahy a místní 
vrchnostenské ú�ady); žádosti o 
povolení s�atku; potvrzení o 
vykonaných prohláškách snoubenc� od 
farních ú�ad�; snubní listy; opisy 
k�estních list� a výtahy z matrik 
narozených
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m. - lat. 

38 f. ú. u Nejsv. 1846–1847 15

Doklady k uzav�ení s�atk� - 
vrchnostenská povolení k uzav�ení 
s�atk� (Popisní ú�ad Magistrátu král. 
hlav. m�sta Prahy a místní 
vrchnostenské ú�ady); žádosti o 
povolení s�atku; potvrzení o 
vykonaných prohláškách snoubenc� od 
farních ú�ad�; snubní listy; opisy 
k�estních list�
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m. - �es. - lat. 

39 f. ú. u Nejsv. 1848–1849 16

Doklady k uzav�ení s�atk� - 
vrchnostenská povolení k uzav�ení 
s�atk� (Popisní ú�ad Magistrátu král. 
hlav. m�sta Prahy a místní 
vrchnostenské ú�ady); žádosti o 
povolení s�atku; potvrzení o 
vykonaných prohláškách snoubenc� od 
farních ú�ad�; snubní listy; opisy 
k�estních list�
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m. - �es. - lat. 

40 f. ú. u Nejsv. 1850–1851 17

Doklady k uzav�ení s�atk� - 
vrchnostenská povolení k uzav�ení 
s�atk� (Popisní ú�ad Magistrátu král. 
hlav. m�sta Prahy a místní 

41 f. ú. u Nejsv. 1852–1853 18
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vrchnostenské ú�ady); žádosti o 
povolení s�atku; potvrzení o 
vykonaných prohláškách snoubenc� od 
farních ú�ad�; snubní listy; opisy 
k�estních list�
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m. - �es. - lat. 

Doklady k uzav�ení s�atk� - 
vrchnostenská povolení k uzav�ení 
s�atk� (Popisní ú�ad Magistrátu král. 
hlav. m�sta Prahy a místní 
vrchnostenské ú�ady); žádosti o 
povolení s�atku; potvrzení o 
vykonaných prohláškách snoubenc� od 
farních ú�ad�; snubní listy; opisy 
k�estních list�
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m. - �es. 

42 f. ú. u Nejsv. 1854–1856 19

Doklady k uzav�ení s�atk� - 
vrchnostenská povolení k uzav�ení 
s�atk� (Popisní ú�ad Magistrátu král. 
hlav. m�sta Prahy a místní 
vrchnostenské ú�ady); žádosti o 
povolení s�atku; potvrzení o 
vykonaných prohláškách snoubenc� od 
farních ú�ad�; snubní listy; opisy  (i 
orig.) k�estních list�
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m. - �es. - lat. 

43 f. ú. u Nejsv. 1856–1858 20

Doklady k uzav�ení s�atk� - 
vrchnostenská povolení k uzav�ení 
s�atk� (Popisní ú�ad Magistrátu král. 
hlav. m�sta Prahy a místní 
vrchnostenské ú�ady); žádosti o 
povolení s�atku; potvrzení o 
vykonaných prohláškách snoubenc� od 
farních ú�ad�; snubní listy; opisy  (i 
orig.) k�estních list�
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m. - �es. - lat. 

44 f. ú. u Nejsv. 1862–1864 21

Doklady k uzav�ení s�atk� - 
vrchnostenská povolení k uzav�ení 
s�atk� (Popisní ú�ad Magistrátu král. 
hlav. m�sta Prahy a místní 
vrchnostenské ú�ady); žádosti o 
povolení s�atku; potvrzení o 
vykonaných prohláškách snoubenc� od 

45 f. ú. u Nejsv. 1865–1867 22
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farních ú�ad�; snubní listy; opisy  (i 
orig.) k�estních list�
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m. - �es. - lat. 

Doklady k uzav�ení s�atk� - 
vrchnostenská povolení k uzav�ení 
s�atk� (Popisní ú�ad Magistrátu král. 
hlav. m�sta Prahy a místní 
vrchnostenské ú�ady); žádosti o 
povolení s�atku; potvrzení o 
vykonaných prohláškách snoubenc� od 
farních ú�ad�; snubní listy; opisy  (i 
orig.) k�estních list�
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m. - �es. - lat. 

46 f. ú. u Nejsv. 1868–1869 23

Hospodá�ské a ú�etní záležitosti (nada�ní agenda)

Nada�ní listiny a jejich opisy - nadace 
do roku 1785 náležely ke kostelu 
bývalého farního ú�adu u sv. Martina 
ve zdi na Starém M�st� pražském 
(obsaženy nadace vedené od roku 1573)
pap.;  rkp. - p�edtisk; n�m. - �es. 

47 f. ú. u Nejsv. 1695–1925 (1937) 24

Seznam mešních nadací p�i farním 
kostele Nejsv�t�jší Trojice ve Spálené 
ul. (stav z r. 1921) - obsahuje nadace 
založené od r. (1533) 1672; koncepty 
pro výkaz nada�ních mší z let 1921 - 
1928; torzo ú�ední korespondence 
související s nada�ní agendou (Zádušní 
ú�ad král. hlav. m�sta Prahy a Knížecí 
arcibiskupská konzisto� v Praze)
pap.; rkp. - tiskopis - p�edtisk; �es. 

48 f. ú. u Nejsv. 1889–1928 24
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