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 I 

I. DĚJINY PŮVODCE FONDU 

 
 
Farní kostel sv. Jiljí s dominikánským klášterem u sv. Jiljí na Starém Městě pražském 

 

     V roce 1238 založil pražský biskup Jan II. u staršího kostela sv. Jiljí kolegiátní kapitulu. 

Další zmínka, která se váže ke kostelu sv. Jiljí pochází až z roku 1293, kdy rektor Jan odkázal 

10 hřiven stříbra právě na přestavbu kostela. Biskup Jan IV. z Dražic, který byl členem 

kapituly sv. Jiljí a v roce 1301 nastoupil do biskupského úřadu, stál za gotickou stavbou 

kostela patrně od počátku. Stavba se zřejmě protahovala, neboť k roku 1313 a 1316 jsou 

doloženy biskupovy listiny vyzývající k příspěvkům na stavbu. Ještě za jeho nástupce, 

posléze arcibiskupa Arnošta z Pardubic, byly udíleny odpustky za přispění na obnovu kostela, 

který byl vysvěcen až v roce 1371 arcibiskupem Janem Očkem z Vlašimi. Naproti kostelu se 

původně nacházel hřbitov, u kterého od roku 1373 byla i fara a farní škola. U kostela stávala 

budova se sídlem děkana a probošta. Na sklonku 14. století měla kapitula 41 duchovních, a to 

probošta, děkana, osm kanovníků, dvanáct vikářů, choralisty, faráře, kazatele, sakristiána, 

zvoníka a čtrnáct oltářníků. Od roku 1364 zde česky kázal reformátor Jan Milíč z Kroměříže 

(v Týnu kázal německy, u sv. Mikuláše latinsky). V letech 1387 – 1388, tedy pouze jeden rok, 

zde byl kanovníkem Jan Nepomucký, ale tohoto místa se vzdal, neboť byl zvolen kanovníkem 

vyšehradským. 

     Po dostavbě byl kostel sv. Jiljí jedním z nejvíce monumentálních sakrálních prostor 

Starého Města pražského. Byl postaven jako vysoká trojlodní hala na obdélném půdorysu, 

přičemž výška hlavní lodi přesahovala 30 metrů a byla trojnásobkem její šířky. V 70. letech 

17. století však kostel hrozil zřícením, a proto podle návrhů Giovanniho Domenika Orsiho a 

Martina Luraga na základě smlouvy z 22. března roku 1678 byla opravena střecha a staré 

klenby zpevněny železnými táhly. V roce 1730 byla však stavba opět v havarijním stavu, a tak 

se muselo přistoupit k přestavbě, které se roku 1733 ujal Ferdinand (?) Špaček. Byly sneseny 

původní klenby, dva pilíře znovu postaveny a ostatní sníženy.  

     Svatojilská kapitula získala zřejmě své statky především darováním od Pražského 

biskupství -  například Jan IV. z Dražic postoupil kapitule farní kostel v Příbrami a zřídil tak 

novou příbramskou prebendu. Ostatní statky a výnosy z nich plynuly kapitule z Kojetína, 

z Radňova, z Michalovic, z Bezděkova, ze Lhoty, z Hradce, z Květinova a z Olešné. Faráři u 

kostela sv. Jiljí jsou známi od roku 1293 tito: Jan (1293), Šimon (1338), Václav (1347), 

Jindřich (1377 – 1380), Jan ze Slavětic (1380), Oldřich z Říčan (- 1384), Duchek (1390 
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umírá), Prokop (1396), Mikuláš (1405), Jan z Dubé (1408), Jakub (1410) a Jindřich 

Falkenauer (1411 – 1419). 

     V roce 1420 po vypuknutí husitských bouří kapitula zanikla, a kostel se stal farním pro 

obec podobojí. Od roku 1437 zde byl farářem husitský teolog Jan z Příbramě. V průběhu 16. 

století se ve svatojilské farnosti vystřídalo několik ještě utrakvistických duchovních, např. 

roku 1526 to byl Jan Rakotunsatus, od roku 1540 – 1553 Jan Kutnohorský, roku 1555 Jan 

Cruciger, od roku 1561 Matěj Hruška, někdy od 90. let Kašpar Netolický, od roku 1609 Jan 

Václav Cikada jinak Koleda, od roku 1615 Havel Žalanský, a posledním nekatolickým 

farářem u sv. Jiljí byl od roku 1621 Jan Luňacius jinak Domažlický. Kostel zůstal  v letech 

1621 – 1625 opuštěný.  

     Roku 1625 daroval císař Ferdinand II. celou svatojilskou farní osadu i s příslušenstvím 

řádu dominikánů, mj. na žádost převora u sv. Maří Magdaleny na Malé Straně Petra Tortellia  

jako náhradu za jejich původní klášter v Klementinu, který obdrželi jezuité. Dominikáni 

skoupili domy severně od kostela kde stál hřbitov a  stará farní škola, a začali se stavbou 

kláštera, který zabíral celý blok mezi ulicemi Jilskou a Husovou. Výstavba kláštera byla 

patrně zahájena kolem roku 1663 a za autora stavby lze považovat Carla Luraga, s nímž byl 

v roce 1663 uzavřen kontrakt. V klášteře bylo zřízeno „studium generale“ (filosofie a 

teologie). Řád také získal bývalé farní kostely u sv. Štěpána menšího, u sv. Jana na zábradlí a 

u sv. Kříže menšího, kde také sloužili bohoslužby. V roce 1710 žilo ve svatojilském klášteře 

46 řeholníků, roku 1730 jich zde bylo 44, a v roce 1784 se jejich počet snížil na 20. Za císaře 

Josefa II. však došlo k rapidnímu snížení počtu řeholníků, a cenná klášterní knihovna byla 

přenesena do univerzitní knihovny v Klementinu. Současně zde zaniklo Bratrstvo sv. růžence 

a již zmiňované „studium generale“.  

     V roce 1881 měl dominikánský konvent s farou u sv. Jiljí osm kněží, farního správce a dva 

kaplany. Při kostele působila dvě bratrstva: Měšťanské bratrstvo pod ochranou Panny Marie 

Svatohorské, které bylo založeno v roce 1798, a v roce 1879 znovu založené Bratrstvo sv. 

Růžence. Posláním prvně jmenovaného bratrstva bylo svým členům vypravovat pohřby, 

sloužit mše za spásu jejich duší a organizovat slavnostní průvody z kostela sv. Jiljí na sv. 

Horu, a to každoročně v pondělí po svátku Navštívení Panny Marie. Členové Bratrstva sv. 

Růžence se každodenně modlili při ranní mši sv. růženec a každou první neděli v měsíci se 

odpoledne pro ně konalo kázání, pobožnost sv. růžence a průvod kostelem. Od roku 1849 se 

ve svatojilském kostele vedly bohoslužby výhradně v českém jazyce. Na počátku  80. let 19. 

století bydlelo ve farní osadě u sv. Jiljí 8030 katolíků kromě 250 nekatolíků a 430 osob 

židovského vyznání. Tyto údaje, které uvádí František Ekert ve svých Posvátných místech 
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královského hlavního města Prahy, lze dobře porovnat se stavem populace v téže farní osadě 

k roku 1890, a to na základě statistického sčítání obyvatelstva v Praze podle farních okresů. 

Tehdy zde v celkem dvoustech obydlených domech žilo 8459 osadníků, z nichž bylo 7643 

katolíků, 88 evangelíků augšpurského vyznání a 102 helvetského vyznání, 612 židů, 9 osob 

bylo zařazeno mezi „jiného vyznání“ a 5 osob bez vyznání.  

     Nejstarší dochované matriky pocházejí z druhé poloviny 17. století – jedná se o matriku 

narozených z let 1659 – 1675, o matriku oddaných z let 1659 – 1679 a o matriku zemřelých 

z let 1672 – 1730. 

     V současné době je římskokatolická farnost u sv. Jiljí  spravována stále řeholním řádem 

dominikánů, přičemž v klášteře (Conventus Sancti Ægidii Abbatis Pragæ) je jednak sídlo 

farního úřadu, a jednak také sídlo české provincie Řádu bratří kazatelů – dominikánů.  

 

 

II. DĚJINY FONDU 

 

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

farní budovy. V roce 1959 (dne 24. listopadu) byl archiv farního úřadu u sv. Jiljí na Starém 

Městě pražském převzat Archivem hlavního města Prahy jako depozitum do úschovy. Tento 

fond se nejdříve dostal do depozitáře umístěného na faře u sv. Jindřicha na Novém Městě 

pražském, 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 deponovaly i ostatní farní archivy pražských kostelů převzaté Archivem hlavního 

města Prahy. 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 na Praze 4 – Chodovci. 

 

 

III. DIPLOMATICKÝ ROZBOR FONDU 

 

     Fond farního úřadu u sv. Jiljí na Starém Městě pražském obsahuje celkem 59 inventárních 

jednotek. Z nich se jedná o 56 kusů knih a tři fascikly spisového materiálu uloženého 

v jednom kartonu. Knihový materiál byl podle své povahy rozčleněn do čtyř skupin. Bohužel 

chybí jedna z nejpodstatnějších částí knih farního úřadu – kniha pamětní. Nebyla totiž na faře 

dochována již v momentě převzetí písemností do Achivu hlavního města Prahy. 
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     Do první skupiny knih tak byly zařazeny knihy instrukcí a nařízení. Jedná se o Knihu opisů 

arcibiskupských a guberniálních nařízení z let 1784 – 1831 a o Knihu konzistoriálních kurend, 

nařízení a pastýřských listů z let 1808 - 1859. 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. 

     Do druhé, kvantitativně nejrozsáhlejší skupiny knih patří knihy vlastní duchovní správy a 

ritu. 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 

1828 – 1948. Jedná se o knihy funkční (tzv. ordo divinorum) z let 1850 - 1942, které obsahují 

jen seznamy vykonaných sakrálních úkonů a osob na nich účastných. Dále do této skupiny 

knih byly zařazeny Knihy ohlášek bohoslužeb a prohlášek snoubenců z let 1847 – 1948. Do 

většiny z těchto Knih ohlášek bohoslužeb se do druhé půlky knihy zároveň paralelně 

zapisovaly i prohlášky snoubenců, a to i přesto, že knihy prohlášek snoubenců se vedly i 

v samostatné řadě. Do této skupiny dále patří knihy biřmovaných, jedná se celkem o dvě 

knihy z let 1835 – 1912, kde jsou uvedena jména biřmovanců a data jejich biřmování. Dále 

byly do této skupiny zařazeny knihy náboženských změn z let 1884 – 1937 a elench ke knize 

změn náboženství z let 1904 – 1919. V těchto knihách se evidovaly změny vyznání u 

jednotlivých osob žijících ve farnosti. Do skupiny pak byly ještě po jedné zařazeny intenční  

kniha kazatelského řádu z let 1942 – 1945 a seznam porodních bab zbavených práva 

k provozování živnosti bez uvedení datace. Téměř v souvislé řadě od roku 1828 až do roku 

1848 jsou dochovány knihy prohlášek snoubenců, v nichž jsou kromě jmen snoubenců 

zapsány údaje týkající se jejich bydliště, věku, stavu a původu rodičů. 

     Třetí skupinu tvoří knihy hospodářské a účetní povahy. V našem fondu bylo možné do této 

skupiny zařadit jen dvě knihy, a sice stav majetku evidovaného v inventáři Měšťanského 

bratrstva pod ochranou Panny Marie Svatohorské z let 1798 – 1822, a účetní knihu (příjmů a 

výdajů) svatojilské fary z let 1889 – 1908.  

     Poslední skupinou jsou tzv. knihy pomocné, mezi něž patří jednací protokoly z let 1847 - 

1937, podací kniha z let 1884 – 1901, doručovací knihy z let 1853 - 1884 a soupis písemností 

uložených ve farním archivu (bez datace - zřejmě z počátku 20. století). Do jednacích 

protokolů se pod čísly jednacími zapisovala veškerá vyřízená korespondence farního úřadu. 

     V celém fondu však zcela chybí souvislá řada spisového materiálu, který nebyl do Archivu 

hlavního města Prahy nikdy předán. Proto jsou v jednom kartonu uloženy pouze spisy, které 
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byly nalezeny převážně vložené do jednotlivých knih (hlavně písemnosti související s činností 

Měšťanského bratrstva pod ochranou Panny Marie Svatohorské) anebo volná torza (např. 

potvrzení o obřízkách židů nebo výpisy z matriky narozených v německé evangelické obci). 

Torzo spisů pochází z let 1830 – 1857. 

 

 

IV. OBSAHOVÝ POPIS FONDU 

 
     Ve fondu Farního úřadu u sv. Jiljí na Starém Městě pražském se nachází celkem 56 kusů 

knih a jeden karton spisového materiálu (inv. č. 57 – 59). Písemnosti v celém fondu pocházejí 

z let 1784 – 1948. 

     Archiválie fondu mají význam především pro studium místní farní správy, popřípadě 

mohou vhodně doplnit studium týkající se ostatních farních správ na Starém Městě pražském.  

 

 

V. ZÁZNAM O USPOŘÁDÁNÍ FONDU 

 

     Archivní fond Farní úřad u sv. Jiljí na Starém Městě pražském zpracovala a inventář 

sestavila v srpnu 2009 v Archivu hlavního města Prahy Zlata Brátková. 
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 - 1 - 

KNIHY INSTRUKCÍ A NA�ÍZENÍ

Kniha opis� arcibiskupských a 
guberniálních na�ízení
pap. rkp.; lat. - n�m.; 30 stran p�v. 
pag., dále nepag.; vaz. pap. - kož., látk. 
váz. tkanice po stranách, na p�ed. desce 
p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Ordinationes Reverendissimi ac 
Amplissimi Archiaepiscopalis officii 
scripto emanatae", na h�betu nov�jší 
pap. štítek s nápisem: "Ordinationes 
cons. 1784 - 1831"; 226x374 mm 

1 f. ú. u sv. Jiljí 1784–1831 1

Kniha konzistoriálních kurend, na�ízení 
a pastý�ských list�
pap. rkp. -  tisk; �es. - n�m.; nefol.; 
�áste�n� do knihy vevázány tisky 
pastý�ských list� a na�ízení; vaz. pap. - 
plát., na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Currenden u. 
Kundmachungen 1808 - 1859", na 
h�betu p�. pap. štítek s nápisem: 
"Ordinationes Cons. 1808 - 1859"; 
250x400 mm

2 f. ú. u sv. Jiljí 1808–1859 2

KNIHY VLASTNÍ DUCHOVNÍ SPRÁVY A RITU

Kniha funk�ní - ordo divinorum 
(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 ad St. Aegid. ab anno 
1850 - 1860"; 222x350 mm 

3 f. ú. u sv. Jiljí 1850–1861 

Kniha funk�ní - ordo divinorum 
(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 ad St. Aegidium ab anno 
1861 - 1870", na h�betu p�v. pap. štítek 
s nápisem: "Ordo div. 1861 - 1870"; 

4 f. ú. u sv. Jiljí 1861–1870 



Inv.
�. Sign. Obsah

�asový
rozsah

�íslo
kart.

 - 2 - 

260x400 mm 

Kniha funk�ní - ordo divinorum 
(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: "Liber 
ordinis divinorum ad St. Aegydium a I. 
Dominica Adventus a. 1888 - 1893"; 
263x410 mm 

5 f. ú. u sv. Jiljí 1888–1893 

Kniha funk�ní - ordo divinorum 
(po�ádek služeb božích)
pap. rkp. - �áste�. p�edtisk; �es. - lat.; 
118 stran p�v. pag.; vaz. pap. - plát., na 
p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Ordo divinorum. A Dominica I. 
Adventus 1893. ad finem anni (31/12) 
1898."; 247x395 mm 

6 f. ú. u sv. Jiljí 1893–1898 

Kniha funk�ní - ordo divinorum 
(po�ádek služeb božích)
pap. rkp. - �áste�. p�edtisk; �es. - lat.; 
124 fol. p�v. fol., dále nefol.; vaz. 
pap. - plát.; 268x420 mm 

7 f. ú. u sv. Jiljí 1923–1942 

Kniha ohlášek bohoslužeb a prohlášek 
snoubenc�
pap. rkp.; n�m. - �es.; nefol.; vaz. pap. - 
plát., na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Vermeldungs- Buch", na 
h�betu p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Prohlášky 1853 - 1857. T.VI."; 
200x245 mm
 Zápisy o prohláškách snoubenc�
za�ínají od r. 1853 - 1857 v druhé �ásti 
knihy

8 f. ú. u sv. Jiljí 1847–1857 

Kniha ohlášek bohoslužeb a prohlášek 
snoubenc�
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - plát., 
na h�betu p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Prohlášky 1858 - 1862. T.VII."; 
200x254 mm 

9 f. ú. u sv. Jiljí 1858–1862 

Kniha ohlášek bohoslužeb a prohlášek 
snoubenc�
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - kož., 

10 f. ú. u sv. Jiljí 1862–1864 
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na h�betu p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Prohlášky 1862 - 1864. T. VIII."; 
205x251 mm 

Kniha ohlášek bohoslužeb a prohlášek 
snoubenc�
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - kož., 
na h�betu p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Prohlášky 1864 - 1869. T. IX."; 
205x253 mm Prohlášky snoubenc� od 
roku 1865

11 f. ú. u sv. Jiljí 1864–1869 

Kniha ohlášek bohoslužeb a prohlášek 
snoubenc�
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. plát. - kož., 
na h�betu p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Prohlášky 1876 - 1887 T. XI."; 
232x285 mm Prohlášky snoubenc�
pouze do roku 1881

12 f. ú. u sv. Jiljí 1876–1887 

Kniha ohlášek bohoslužeb
pap. rkp.; �es.; vaz. plát.; 123x190 mm 

13 f. ú. u sv. Jiljí 1939–1942 

Kniha ohlášek bohoslužeb
pap. rkp.; �es.; p�v. pag. tiskem - 200 
stran; vaz. plát., na p�ed. desce p�v. 
pap. štítek s nápisem: "Ohlašovací 
kniha po�adu služeb Božích u sv. Jiljí v 
Praze I"; 172x211 mm 

14 f. ú. u sv. Jiljí 1943–1948 

Kniha bi�movaných
pap. rkp.; lat.; nefol.; vaz. pap. - kož., 
na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Liber Confirmatorum 1835 - 
1881.", na h�betu p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Liber confirmat. 1835 - 
1881.", po stranách látk. váz. tkanice; 
260x395 mm 

15 f. ú. u sv. Jiljí 1835–1881 

Kniha bi�movaných
pap. rkp. - �áste�. p�edtisk; lat.; 149 fol. 
(p�v. fol.); vaz. pap. - kož., na p�ed. 
desce p�v. pap. štítek s nápisem: "Liber 
confirmationis ad St. Aegidium ab 
1882 - 1912"; 300x460 mm 

16 f. ú. u sv. Jiljí 1882–1912 

Kniha zm�n náboženství
pap. rkp. - �áste�. p�edtisk; �es.; foliace 

17 f. ú. u sv. Jiljí 1884–1903 
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jen u popsaných list� - 15 fol. p�v. fol., 
dále nefol.; na konci knihy vevázán 
rejst�ík jmenný; vaz. pap. - plát., na 
p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Kniha r. 1884 - 1903 zm�ny 
náboženství v Praze u sv. Jiljí, opata. (s 
elenchem.)", na h�betu p�v. pap. štítek 
s poškoz. nápisem; 300x452 mm 

Kniha zm�n náboženství
pap. rkp. - �áste�. p�edtisk; �es.; 126 
fol. (p�v. fol.) - foliace jen u popsaných 
list�, dále nefol.; vaz. pap. - plát. 
(poškoz.), na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "Kniha zm�n 
náboženství u sv. Jiljí v Praze od 
1904 - elenchus zvláštní"; v zadní �ásti 
knihy vloženy volné pap. složky s 
dodatky náboženských zm�n od r. 
1929 - 1937; 290x454 mm 

18 f. ú. u sv. Jiljí 1904–1937 

Elench ke knize náboženských zm�n
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. plát., na 
p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Elenchus zm�n náboženství 1904 - 
19"; 211x336 mm 

19 f. ú. u sv. Jiljí 1904–1919 

Inten�ní kniha dominikánského 
kazatelského �ádu
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - plát.; 
280x420 mm 

20 f. ú. u sv. Jiljí 1942–1945 

Seznam porodních bab zbavených 
práva k provozování živnosti
pap. rkp.; �es.; 24 stran (p�v. pag.); 
vaz. pap. - plát., na p�ed. desce p�v. 
pap. štítek s nápisem: "Seznam paní 
zbavených práva ku provozování praxe 
babické"; 212x333 mm 

21 f. ú. u sv. Jiljí sine dato 
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Knihy prohlášek snoubenc� a zkušebních tabel

Zkušební tabela pro snoubence
pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. plát.; na 
h�betu p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Braut- Prüfungs- Tabelle 1839 - 
1853"; 265x408 mm 

22 f. ú. u sv. Jiljí 1839–1853 

Zkušební tabela pro snoubence
pap. rkp. - �áste�. p�edtisk; n�m.; 
nefol.; vaz. plát. - kož., na p�ed. desce 
p�v. pap. štítek s nápisem: "Prüfungs-
Tabelle für Brautleute. St: AE: 1853. 
1864", na h�betu p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Braut- Prüfungs- Tabelle. 
1853 - 1864"; 275x415 mm 

23 f. ú. u sv. Jiljí 1853–1864 

Zkušební tabela pro snoubence
pap. rkp. - �áste�. p�edtisk; n�m. - �es.; 
nefol.; vaz. pap. - kož. - látk., na h�betu 
p�v. pap. štítek s nápisem: "Braut- 
Prüf.- Tabelle. 1864 - 1870"; 295x444 
mm 

24 f. ú. u sv. Jiljí 1864–1870 

Kniha prohlášek snoubenc�
pap. rkp.; n�m. - lat.; nefol.; vaz. pap. - 
kož., na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Liber promulgationum 
1828 - 29. - 30. - 31. - 32. - 33. - ", na 
h�betu nov�jší pap. štítek s nápisem: 
"Ban.na 1828 - 1833 T. I."; 200x240 
mm 

25 f. ú. u sv. Jiljí 1828–1834 

Kniha prohlášek snoubenc�
pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - kož., 
na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Liber promulgationum pro 
annis 1834. 1835. 1836. 1837.", na 
h�betu nov�jší štítek nápisem: "Ban.na. 
1834 - 1837 T. II."; 183x222 mm 

26 f. ú. u sv. Jiljí 1833–1838 

Kniha prohlášek snoubenc�
pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - plát., 
na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Liber promulgationum pro 
annis 1838, 1839, 1840", na h�betu 
nov�jší štítek s nápisem: "Banna. 
1838 - 1840 T. III."; 175x215 mm 

27 f. ú. u sv. Jiljí 1838–1840 
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Kniha prohlášek snoubenc�
pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - kož., 
na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Promulgationes pro ineundo 
matrimonio ab anno 1841 usque ad 
1846 inclusive", na h�betu nov�jší pap. 
štítek nápisem: "Prohlášky 1841 - 
1846. T. IV."; 205x250 mm 

28 f. ú. u sv. Jiljí 1841–1846 

Kniha prohlášek snoubenc�
pap. rkp.; n�m. - �es.; nefol.; vaz. pap. - 
plát., na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Promulgationes pro ineundo 
matrimonio ab Anno 1847 usque ad 
annum 1853 inclusive", na h�betu 
nov�jší pap. štítek s nápisem: "Banna. 
1847 - 1853. T. V."; 192x230 mm 

29 f. ú. u sv. Jiljí 1847–1853 

Kniha prohlášek snoubenc�
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - plát., 
na h�betu p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Prohlášky 1869 - 1875. T. X."; 
230x280 mm 

30 f. ú. u sv. Jiljí 1869–1875 

Kniha prohlášek snoubenc�
pap. rkp.; �es.; 291 stran (p�v. pag.); 
vaz. plát.; 160x230 mm 

31 f. ú. u sv. Jiljí 1892–1895 

Kniha prohlášek snoubenc�
pap. rkp.; �es.; 234 stran (p�v. pag.); 
vaz. plát. (poškoz.); 153x230 mm 

32 f. ú. u sv. Jiljí 1899–1905 

Kniha prohlášek snoubenc�
pap. rkp.; �es.; 154 fol. (p�v. fol.); vaz. 
pap. - látk.; 205x255 mm 

33 f. ú. u sv. Jiljí 1902–1906 

Kniha prohlášek snoubenc�
pap. rkp.; �es.; 183 stran (p�v. pag.); 
vaz. pap. - plát.; 155x230 mm 

34 f. ú. u sv. Jiljí 1906–1908 

Kniha prohlášek snoubenc�
pap. rkp.; �es.; 340 stran (p�v. pag.); 
vaz. plát., na h�bet� p�v. pap. štítek s 
nápisem: "XIV. Kniha prohlášek 1907 - 
13"; 210x255 mm 

35 f. ú. u sv. Jiljí 1907–1913 

Kniha prohlášek snoubenc�
pap. rkp.; �es.; 295 stran (p�v. pag.); 

36 f. ú. u sv. Jiljí 1909–1919 
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vaz. kož. - plát.; 148x222 mm 

Kniha prohlášek snoubenc�
pap. rkp.; �es.; 300 stran (p�v. pag.); 
vaz. plát., na h�betu p�v. pap. štítek s 
nápisem: "XV. Kniha prohlášek 1913 - 
19"; 216x260 mm 

37 f. ú. u sv. Jiljí 1913–1921 

Kniha prohlášek snoubenc�
pap. rkp.; �es.; 316 stran (p�v. pag.); 
vaz. pap. - plát.; 152x225 mm 

38 f. ú. u sv. Jiljí 1920–1931 

Kniha prohlášek snoubenc�
pap. rkp.; �es.; 197 stran (p�v. pag.); 
vaz. plát. - pap. s pap. p�ebalem, na 
h�bet� p�v. pap. štítek s nápisem: 
"XVI. Kniha prohlášek 1921 - 27"; 
210x257 mm 

39 f. ú. u sv. Jiljí 1921–1927 

Kniha prohlášek snoubenc�
pap. rkp.; �es.; 240 stran (p�v. pag.); 
vaz plát., na p�ed. desce naho�e p�v. 
pap. štítek s nápisem: "Kniha ohlášek"; 
210x255 mm 

40 f. ú. u sv. Jiljí 1927–1935 

Kniha prohlášek snoubenc�
pap. rkp.; �es.; 230 stran (p�v. pag.); 
vaz. pap. - plát. s pap. p�ebalem na 
n�mž p�v. nápis: "Kniha prohlášek"; 
215x260 mm 

41 f. ú. u sv. Jiljí 1935–1942 
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KNIHY HOSPODÁ�SKÉ A Ú�ETNÍ POVAHY

Inventá� M�š�anského bratrstva pod 
ochranou Panny Marie Svatohorské 
pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. s 
barev. potiskem, na p�ed. desce p�v. 
pap. štítek s nápisem: "VI. Inventarium. 
Über sammentliche bei der Mutter 
Gottes sowohl als aller übrigen der 
prager bürgerlichen von höchsten Orte 
untern 12. März 1798 bestättigten 
[......] Versamlung vorfindigen 
Habseeligkeiten Funeralsachen, und 
verschiedenen zurkünftigen etwanigen 
Aufklärung befindlichen Schrieften."; 
240x365 mm Obsahuje inventá�
bratrského archivu, bratrských funerálií 
a dalšího majetku

42 f. ú. u sv. Jiljí 1798–1822 

Kniha ú�etní (p�íjm� a výdaj�) fary u 
sv. Jiljí
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. plát.; 
274x415 mm 

43 f. ú. u sv. Jiljí 1889–1908 

KNIHY POMOCNÉ

Jednací protokoly
pap. rkp.; volné pap. složky vložené do 
pap. desek, na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "1.) Gestions- 
Protokoll 1847 - 1867. 2.) Protestant. 
3.) Israelit. Matriken."; 260x380 mm 

44 f. ú. u sv. Jiljí 1847–1867 

Doru�ovací kniha
pap. rkp.; n�m. - �es.; nefol.; vaz. pap. - 
kož., na p�ed. desce tišt�ný zlac. nápis: 
"ZUSTELLUNGSBUCH", na h�betu 
p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Zustellungsbuch 1853 - 1873"; 
200x250 mm 

45 f. ú. u sv. Jiljí 1853–1873 

Doru�ovací kniha
pap. rkp.; n�m. - �es.; nefol.; vaz. pap. - 
plát., na h�bet� p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Zustellungsbuch 1873 - 

46 f. ú. u sv. Jiljí 1873–1884 
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1884"; 195x243 mm 

Jednací protokol
pap. rkp. - �áste�. p�edtisk; n�m. - �es.; 
nefol.; vaz. pap. - plát., na h�betu p�v. 
pap. štítek s nápisem: "Gestions-
Protokol 1879 - 1884"; 290x447 mm 

47 f. ú. u sv. Jiljí 1879–1884 

Podací kniha
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - plát.; 
205x255 mm 

48 f. ú. u sv. Jiljí 1884–1901 

Jednací protokol
pap. rkp. - �áste�. p�edtisk; �es.; nefol.; 
vaz. pap. - plát., na h�betu p�v. pap. 
štítek s nápisem: "Jednací Protokol 
1884 - 1890"; 255x407 mm 

49 f. ú. u sv. Jiljí 1884–1890 

Jednací protokol
pap. rkp. - �áste�. p�edtisk; �es.; nefol.; 
vaz. plát., na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "Jednací protokol od 
roku 1890 - 1897", na h�betu pap. štítek 
s nápisem: "Jednací protokol 1890 - 
1897"; 255x400 mm 

50 f. ú. u sv. Jiljí 1890–1897 

Jednací protokol
pap. rkp. - �áste�. p�edtisk; �es.; nefol.; 
vaz. pap. - plát., na p�ed. desce p�v. 
pap. štítek s nápisem: "Jednací protokol 
u sv. Jiljí v Praze od r. 1897 - 1904", na 
h�betu pap. štítek s nápisem: "Jednací 
Protokol 1897 - 1904"; 260x410 mm 

51 f. ú. u sv. Jiljí 1897–1904 

Jednací protokol
pap. rkp. - �áste�. p�edtisk; �es.; nefol.; 
vaz. pap. - plát., na p�ed. desce p�v. 
pap. štítek s nápisem: "Jednací protokol 
u sv. Jiljí v Praze - I. od r. 1904 - 
1910", na h�betu pap. štítek s nápisem: 
"Jednací protokol 1904 - 1910"; 
266x420 mm 

52 f. ú. u sv. Jiljí 1904–1910 

Jednací protokol
pap. rkp. - �áste�. p�edtisk; �es.; nefol.; 
vaz. pap. - plát., na p�ed. desce p�v. 
pap. štítek s nápisem: "Jednací protokol 
22/10 1910 - 2/5 1928"; 260x398 mm 

53 f. ú. u sv. Jiljí 1910–1928 
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Jednací protokol
pap. rkp. - �áste�. p�edtisk; �es.; nefol.; 
vaz. pap. - plát.; 263x419 mm 

54 f. ú. u sv. Jiljí 1928–1937 

Soupis ob�asných ú�edních zpráv a 
výkaz�, které farní ú�ad každoro�n�
zasílá r�zným ú�ad�m
tisk (otisk z ordinariátního listu pražské 
arcidiecéze); �es.; 1 list vlepený do 
tvrdých pap. desek, na p�ed. stran� p�v. 
pap. štítek s nápisem: "Po�ad 
ob�asných ú�edních zpráv a výkaz�"; 
190x255 mm 

55 f. ú. u sv. Jiljí 1904 

Soupis písemností uložených ve farním 
archivu
rkp. na tvrdých pap. deskách; �es. 
heslovitý soupis matrik, snubních akt a 
knih, k�estních, oddacích a úmrtních 
list�, knih pomocných atd.

56 f. ú. u sv. Jiljí sine dato [1904] 

SPISOVÝ MATERIÁL

Potvrzení o ob�ízkách žid�
pap. dvojlisty; rkp.; n�m.; torzo (pouze 
4 ks) 

57 f. ú. u sv. Jiljí 1830–1843 1

Výpisy z matriky narozených n�mecké 
evangelické náboženské obce
pap. rkp. - �áste�. p�edtisk; n�m.; volné 
pap. dvojlisty 

58 f. ú. u sv. Jiljí 1832–1839 1

Varia - malé torzo spisového materiálu, 
který byl v�tšinou vložený do 
jednotlivých knih (obsahuje zejména 
torzo písemností souvisejících s 
�inností  M�š�anského bratrstva pod 
ochranou Panny Marie Svatohorské)
pap.; n�m. 

59 f. ú. u sv. Jiljí 1855–1857 1
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